Toyota Gi i Phóng hng đn
cht l&ng phc v đ'ng cp quc t
Công ty Liên doanh Toyota Giải Phóng (TGP) được thành lập ngày 22/1/1998 và
chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4/1999. TGP là công ty liên doanh giữa 2 đối
tác lớn: Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) và Tập đoàn
Sumitomo của Nhật Bản (SUMITOMO CORPORATION).

Phòng trưng bày và khu xưởng dịch vụ Toyota Giải Phóng.
 hào là i lý u tiên, hàng
u ca Toyota Vit Nam,
Toyota Gii Phóng (TGP) ã
thu hút c mt lng l n
khách hàng truyn thng và doanh
s bán xe ngày càng tng lên. c
bit, TGP có kh nng cung cp cho
nhiu khách hàng các chng loi xe
ca Toyota v i s lng l n (trên 50
xe) và ký kt các “Hp ng cung
ng dch v) bo dEng, sSa cha ô
tô” cho các c quan, doanh nghip có
i xe l n…

T

Hot ng chuyên nghip theo
mô hình 3S, hin nay TGP gm có hai
c s là Toyota Gii Phóng (TGP) và
Toyota Pháp Vân (TPV), t chng ch!
công nhn là “Trm Dch v) tiêu
chufn ca Toyota” và “Trm sSa cha

thân v^ và sn tiêu chufn Toyota” do
Toyota Nht Bn cp.
N@m trên tr)c  ng chính ti
cSa ngõ phía Nam ca Hà Ni, có a
ch! ti 807  ng Gii Phóng, Giáp
Bát, Hoàng Mai, Toyota Gii Phóng có
din tích mt sàn xây dng g n 2.000
m2, trong ó din tích phòng trng
bày rng khong 339 m2 và khu vc
x ng sSa cha 1 t ng có din tích
khong 750 m2 v i 12 khoang chuyên
sSa cha, bo dEng, bo trì và thay
th ph) tùng xe ô tô.
Ta lc trên tr)c  ng huyt
mch ni t? Cao tc Pháp Vân - C u
GiF ni t i cSa ngõ Tây Nam ca Hà
Ni, n các t!nh min B>c v phía
Nam nh Hà Nam, Nam nh, Ninh
Bình, Thanh Hóa, Toyota Pháp Vân có

tng din tích sàn g n 10.000m2, bao
gm showroom, 2 t ng x ng và khu
vn phòng. TPV tr thành chi nhánh
i lý có quy mô hàng u v i trang
thit b chuyên dùng ng b, hin
i bc nht ti Vit Nam và khu vc
ông Nam Á.
V i thông ip “Khách hàng là
trên ht” cùng v i m)c tiêu cung cp
cho khách hàng “Cht lng ph)c v)
}ng cp quc t”, TGP không ng?ng
nR lc i m i, chú trng
u t
trang thit b hin i, ào to nhân
lc chính quy theo tiêu chufn ca
Toyota toàn c u nh@m em n s
hài lòng cho khách hàng, t? ó góp
ph n giúp Toyota chim lnh th
tr ng Vit và kh}ng nh v trí i
lý s 1 trong lòng khách hàng.

Phòng trưng bày và khu xưởng dịch vụ Toyota Pháp Vân.
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LI TÒA SON

ùng với cả nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể bước vào năm mới 2018 với khí thế
mới và nội lực mới, tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và chuẩn bị các điều kiện
để tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam lần thứ IX. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định là
tập trung nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố và phát huy
sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần tự quản, sáng tạo của nhân dân, triển khai
các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước,…
Với vai trò là một trong các cơ quan ngôn luận của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, ngay
trong số xuất bản đầu tiên của năm mới Mậu Tuất 2018, Tạp chí Mặt trận đăng tải các bài nghiên cứu,
tổng kết thực tiễn về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở tăng cường sự đồng thuận
xã hội; Tăng cường công tác vận động đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên; Xây dựng và thực hiện các
chương trình phối hợp giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đoàn kết, tập hợp người Việt Nam ở
nước ngoài,…
Cùng đó, Tạp chí có các bài viết phản ánh tình hình công tác Mặt trận ở địa phương: Nhìn lại công tác
Mặt trận năm 2017 các tỉnh vùng Tây Nam Bộ; Công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sóc
Trăng; Mặt trận tỉnh Quảng Ninh đổi mới công tác giám sát; Phong trào thi đua năm 2017 ở Kiên Giang,…
Đặc biệt, Tạp chí Mặt trận số tân xuân có bài viết về Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Vị Chủ tịch đầu tiên
và lâu năm nhất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là bài viết nằm trong chuyên đề hướng tới Kỷ niệm
130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018).
Trong không khí nô nức của mùa xuân mới, Tạp chí Mặt trận cũng dành nhiều dung lượng đăng tải
những hình ảnh ấn tượng đầu xuân với phóng sự ảnh về phố ông Đồ - Văn Miếu Quốc Tử Giám, về lễ hội
rước pháo làng Đồng Kỵ, Bắc Ninh,…
Có thể nói, thời gian qua, Tạp chí Mặt trận đã góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền bằng các bài
nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về hoạt động của Mặt trận các cấp, trên cơ sở đó góp phần thực hiện
thành công nhiệm vụ chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây cũng chính là động lực để đội ngũ cán
bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm mới 2018.
Trân trọng giới thiệu Tạp chí Mặt trận số 175 tới Quý độc giả.
Tổng Biên tập
VŨ VĂN TIẾN

NGHIÊN CU - LÝ LUN

Đng chí Hu A Lnh gi chc
Phó Bí th Đ ng đoàn M t tr n
T quc Vit Nam
HƯƠNG DIỆP

ẢNH: KỲ ANH

Sáng ngày 21/2/2018, trong buổi gặp mặt đầu xuân mới, Đảng đoàn Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đồng chí
Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia Đảng đoàn và giữ chức Phó Bí thư
Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định
của Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Hầu A Lềnh giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
hay mt B Chính tr, ng chí Phm Minh Chính,
8y viên B Chính tr, Bí th Trung  ng ng,
Tr ng Ban T chc Trung  ng và ng chí Hà
Ban - 8y viên Trung  ng ng, Phó Tr ng Ban T
chc Trung  ng ã n d và công b Quy t nh.

T

ng chí Trn Thanh M:n, 8y viên Trung  ng ng,
Bí th ng oàn, Ch tch 8y ban Trung  ng Mt trn
T quc Vit Nam và các ng chí thành viên ng oàn,

4 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 175 (3/2018)

Ban Thng trc 8y ban Trung  ng Mt trn T quc Vit
Nam cùng d bui l;.
ng chí Hà Ban, Phó Tr ng Ban T chc Trung  ng
công b Quy t nh s 675 ca B Chính tr ch nh Phó
Bí th ng oàn Mt trn T quc Vit Nam nhim k>
2014 - 2019. Theo ó, xét  ngh ca ng oàn Mt trn
T quc Vit Nam và Ban T chc Trung  ng, B Chính
tr quy t nh ch nh ng chí Hu A Lnh, U@ viên

C J U

-

L Ý

L U  N

ẢNH: KỲ ANH

N G H I Ê N

Đồng chí Hầu A Lềnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
phát biểu nhận nhiệm vụ.
Trung  ng ng, Phó Ch tch - Tng Th ký 8y ban
Trung  ng Mt trn T quc Vit Nam khóa VIII tham gia
ng oàn và gi3 chc Phó Bí th ng oàn Mt trn T
quc Vit Nam nhim, k> 2014-2019.
Phát bi#u ti bui l;, ng chí Phm Minh Chính,
Tr ng Ban T chc Trung  ng ánh giá cao ng chí
Hu A Lnh +c ào to c bn, tr ng thành qua nhiu
v trí công tác tZ c s
n Trung  ng. ng chí Hu A
Lnh tZng là cán b ca Tng c/c 2 - B Quc phòng, sau
ó v c s làm Bí th Huyn oàn Sa Pa, Phó Bí th, Ch
tch 8y ban nhân dân huyn Sa Pa, Tnh u@ viên, Bí th
Huyn u@ Sa Pa, 8y viên Ban Thng v/ Tnh u@, Phó Bí
th Tnh u@ Lào Cai, Phó Tr ng ban Thng trc Ban Ch
o Tây B[c. ng chí Hu A Lnh là U@ viên Trung  ng
ng d khuy t khoá X, XI; U@ viên Trung  ng ng
khoá XII. Ngày 6/1/2018, H i ngh 8y ban Trung  ng
Mt trn T quc Vit Nam ln th 8 (khóa VIII) ã hip
th ng c_ ng chí Hu A Lnh tham gia oàn Ch tch,
Ban Thng trc và gi3 chc Phó Ch tch - Tng Th ký
8y ban Trung  ng Mt trn T quc Vit Nam (khóa VIII).
Tr ng Ban T chc Trung  ng Phm Minh Chính
ánh giá, trong sut quá trình công tác, ng chí Hu A
Lnh luôn th# hin là ngi có bn lnh, ngh lc, ý chí
ph6n 6u v n lên; là cán b có ph`m ch6t trong sáng,
khiêm nhng, gin d, +c ng chí, ng nghip quý

m n và kính trjng. ng chí Phm Minh Chính tin t ng
vi s giúp { ca tp th#, lãnh o Mt trn T quc Vit
Nam qua các thi k>, ng chí Hu A Lnh s| ti p t/c k
thZa thành qu, kinh nghim các lp àn anh i trc và
vi nng lc, trí tu, ph`m ch6t, bn lnh ca mình, s|
cùng tp th# Mt trn T quc Vit Nam lãnh o, ch o
có hiu qu hot ng ca Mt trn T quc Vit Nam
trong thi gian ti.
Phát bi#u nhn nhim v/, ng chí Hu A Lnh bày t}
xúc ng và kh~ng nh, ây là vinh d to ln, th# hin
s tin t ng ca B Chính tr, Ban Bí th, ca lãnh o
Mt trn T quc Vit Nam, Ban T chc Trung  ng ng
ã tin t ng giao nhim v/.
ng chí g_i li cám n s quan tâm, tín nhim ca
lãnh o ng, Nhà nc, oàn Ch tch 8y ban Trung
 ng Mt trn T quc Vit Nam, ng chí Hu A Lnh ha
s| cùng tp th# lãnh o 8y ban Trung  ng Mt trn T
quc Vit Nam ch6p hành tt các quy nh, quy ch , thc
hin tt nhim v/ +c giao; ng thi, mong mun ti p
t/c nhn +c s quan tâm giúp { ca lãnh o các c6p.
Sau bui l;, ng chí Phm Minh Chính - 8y viên B
Chính tr, Bí th Trung  ng ng, Tr ng Ban T chc
Trung  ng và ng chí Hà Ban, 8y viên Trung  ng
ng, Phó Tr ng Ban T chc Trung  ng ã có bui làm
vic vi tp th# ng oàn Mt trn T quc Vit Nam.
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NGHIÊN CU - LÝ LUN

MT TRN T QUC VIT NAM
phát huy sc mnh khi đi đoàn kt
toàn dân tc trên c s t ng c ng
s đng thun xã hi
BÙI THỊ THANH*

Tóm tắt: Lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã
cho thấy giá trị to lớn, ý nghĩa quyết định của đồng thuận xã hội trong việc xây
dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Kể từ khi ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam
đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kế thừa và phát huy nguồn sức mạnh nội sinh
của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc trước
đây và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Summary: Thousands of years of building and defending the nation has shown the
great and decisive value of the social consensus in building the great national unity
bloc. Since establishing and leading the Vietnamese revolution, the Communist Party
of Vietnam has inherited and promoted the endogenous strength of the great
national unity bloc in the national liberation revolution and in building and defending
the nation today.
Từ khóa: Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thuận xã hội, công cuộc đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam.
Key words: National unity, social consensus, reformation, the communist party of Vietnam, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 6/2/2018; Sửa chữa: 8/2/2018; Duyệt đăng: 21/2/2018.
rong lch s_ xây dng và bo v T quc, ng
C ng sn Vit Nam luôn nhn thc rõ, vic xây
dng khi i oàn k t toàn dân t c trên c s
ng thun xã h i là ng li chi n l+c ca cách
mng Vit Nam; là ngun sc mnh tng h+p, là ng lc
ch y u và là nhân t có ý ngha quy t nh bo m mji
th[ng l+i. Trong công cu c i mi toàn din 6t nc,
C ng lnh xây dng 6t nc trong thi k> quá
lên
ch ngha xã h i, ng C ng sn Vit Nam ã xác nh,
m t trong nh3ng ph ng hng c bn # thc hin m/c
tiêu dân giàu, nc mnh, dân ch, công bng, vn minh,
là: “Thc hin chính sách i oàn k t dân t c, cng c

T
*

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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và m r ng Mt trn Dân t c Thng nh6t, tp h+p mji lc
l+ng ph6n 6u vì s nghip dân giàu, nc mnh. Thc
hin chính sách i ngoi hoà bình, h+p tác và h3u ngh
vi t6t c các nc”1. # xây dng khi i oàn k t toàn
dân t c trên c s ng thun xã h i, tZ i h i ng
C ng sn Vit Nam ln th VI n i h i ng ln th
XII, ng luôn kh~ng nh t t ng ch o là t l+i ích
chung ca dân t c, ca 6t nc và ca con ngi lên
hàng u, l6y ó làm c s ng thun xã h i # xây dng
các ch tr ng, chính sách kinh t - xã h i”. Trong công
cu c i mi 6t nc, sc mnh ó +c ng xác nh
là sc mnh # chi n th[ng nghèo nàn và lc hu, thc
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Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban
Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Vũ Đức Đam đã chủ trì buổi cuộc họp bàn về việc
lồng ghép các danh hiệu thi đua ở xã, phường, thị trấn và khu dân cư, tháng 2/2018.
hin m/c tiêu “dân giàu, nc mnh, công bng, dân ch,
vn minh”2.
Tri qua 88 nm xây dng và phát tri#n n nay, di
s lãnh o ca ng, vi 12 ln thay i hình thc t
chc và tên gji nhm áp ng yêu cu, thc hin nhim
v/ cách mng mi giai on lch s_, Mt trn T quc
Vit Nam luôn thc hin theo nguyên t[c t nguyn, hip
th ng dân ch, phi h+p và thng nh6t hành ng trên
c s t6t c các v6n  ca Mt trn u +c các t chc
thành viên bàn bc công khai # i n thng nh6t, to
+c s ng thun cao trong xã h i, ã tp h+p, oàn
k t +c ng bào trong nc và ngi Vit Nam nc
ngoài theo ng làm cách mng. Vi nguyên t[c hip
th ng dân ch, +c coi là chìa khóa vn nng # Mt
trn T quc Vit Nam tp h+p, oàn k t c dân t c làm
nên nh3ng th[ng l+i v i, a nhân dân ta tZ thân phn
nô l, tr thành ch nhân ca 6t nc; m ra k@ nguyên
mi, k@ nguyên c lp, thng nh6t 6t nc, c nc
cùng thc hin hai nhim v/ chi n l+c là xây dng và
bo v T quc Vit Nam xã h i ch ngha.
Trong công cu c i mi, h i nhp quc t
nc ta
hin nay, v trí, vai trò ca Mt trn T quc Vit Nam
+c ng và Nhà nc ghi nhn trong C ng lnh xây
dng 6t nc trong thi k> quá
lên ch ngha xã h i
(C ng lnh 1991, b sung phát tri#n nm 2011); iu 9

(Hi n pháp nm 2013) và +c c/ th# hóa trong Lut Mt
trn T quc Vit Nam nm 2015: Là b phn c6u thành
ca h thng chính tr, c s chính tr ca chính quyn
nhân dân, Mt trn T quc Vit Nam các c6p tZ Trung
 ng n c s ã không ngZng +c cng c, kin toàn
t chc, i mi n i dung và ph ng thc hot ng, t
chc nhiu hot ng a dng hóa các hình thc vn
ng, tp h+p oàn k t các giai c6p, tng lp, dân t c,
tôn giáo và các thành phn trong xã h i; kp thi tuyên
truyn, ph bi n các ch tr ng, ng li ca ng,
chính sách, pháp lut ca Nhà nc n các tng lp nhân
dân, nhm to s thng nh6t nhn thc và hành ng
trong vic thc hin các m/c tiêu phát tri#n kinh t - xã
h i ca ng, Nhà nc  ra trong công cu c i mi
h n 30 nm qua.
Vi v trí quan trjng và vai trò to ln, Mt trn T quc
Vit Nam các c6p ã tng cng s phi h+p vi chính
quyn và các t chc thành viên nhm `y mnh các
phong trào thi ua yêu nc. Tri#n khai có hiu qu cu c
vn ng “Toàn dân oàn k t xây dng i sng vn hóa
khu dân c”, nay là cu c vn ng “Toàn dân oàn k t
xây dng nông thôn mi, ô th vn minh”, nhm tng
cng phát huy dân ch, tham gia xây dng ng, xây
dng chính quyn, cng c h thng chính tr, Mt trn
T quc Vit Nam các c6p ã tích cc tZng bc xây dng,
hoàn thin quy trình giám sát, phn bin xã h i theo
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Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các đồng chí trong Ban Thường trực chủ trì
Hội nghị tập huấn trực tuyến công tác Mặt trận cho cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp năm 2018.
Quy t nh 217 ca B Chính tr; la chjn v6n  c/ th#,
thi t thc, phù h+p và t chc huy ng các tng lp
nhân dân tham gia giám sát, phn bin xã h i, nhm áp
ng nguyn vjng chính áng ca nhân dân, xây dng
ng, chính quyn trong sch, v3ng mnh, hot ng
hiu lc, hiu qu. ng thi, phát huy hiu qu vai trò
hot ng ca Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát u
t c ng ng, nhm phát huy quyn làm ch ca nhân
dân theo ph ng châm: “Dân bi t, dân bàn, dân làm, dân
ki#m tra”.
Công cu c i mi toàn din 6t nc ã tZng bc
em li nh3ng giá tr tích cc v c vt ch6t, tinh thn
cho ng bào c nc, to nim tin t ng ca nhân dân
vào s lãnh o ca ng, s iu hành ca Nhà nc; k>
vjng vào t ng lai tt p ca c dân t c.
Trong nh3ng nm ti, # ti p t/c phát huy truyn
thng oàn k t, yêu nc ca dân t c, Mt trn T quc
Vit Nam các c6p ti p t/c tuyên truyn, vn ng, tp
h+p h n 90 triu ngi Vit Nam trong và ngoài nc,
kiên quy t, kiên trì thc hin t t ng i oàn k t dân
t c ca Ch tch H Chí Minh; v3ng vàng trc nh3ng
bi n i ca i sng chính tr, kinh t - xã h i trong
nc và quc t bng nh3ng nhim v/ c/ th# sau:
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1. Mt trn T quc Vit Nam các c6p ti p t/c `y
mnh công tác tuyên truyn, nâng cao nhn thc ca c
h thng chính tr v v trí, tm quan trjng ca sc mnh
khi i oàn k t toàn dân t c trong công cu c xây dng
và bo v T quc Vit Nam xã h i ch ngha. Vn d/ng
nh3ng bài hjc kinh nghim ca công tác Mt trn trong
nh3ng nm qua # tuyên truyn, vn ng toàn dân phát
tri#n kinh t - xã h i, m bo quc phòng - an ninh,
tng cng công tác i ngoi nhân dân trong công cu c
xây dng và bo v T quc. Chú trjng công tác tuyên
truyn, ph bi n pháp lut cho nhân dân, góp phn xây
dng nhà nc pháp quyn xã h i ch ngha # mji ngi
dân sng và làm vic theo Hi n pháp và pháp lut.
2. Không ngZng cng c, xây dng t chc Mt trn
T quc Vit Nam các c6p ngày càng v3ng mnh.
3. Tng cng vai trò phi h+p gi3a Mt trn và chính
quyn các c6p trong vic phát huy quyn làm ch ca
nhân dân trong công tác tham gia xây dng ng, xây
dng chính quyn, trên c s l[ng nghe và kp thi tng
h+p ý ki n, ki n ngh ca nhân dân c nc n ng,
Nhà nc, Quc h i. Tham gia gii quy t n th khi u
ni, t cáo, bo v quyn và l+i ích h+p pháp, chính áng
ca công dân; ngn chn và `y lùi có hiu qu nn quan
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến công tác Mặt trận cho cán bộ Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam các cấp năm 2018.
liêu, tham nh ng, cng c nim tin ca nhân dân vi
ng, Nhà nc, to ra s ng thun cao trong i sng
xã h i.
4. Ti p t/c phát huy tính ch ng, sáng to, sc
mnh vt ch6t, tinh thn ca nhân dân thông qua công
tác vn ng nhân dân tích cc tham gia các phong trào
thi ua yêu nc, to ng lc thúc `y s phát tri#n
kinh t - xã h i và cng c mi quan h oàn k t toàn dân
t c; to c ch # mji ngi ng thun thc hin ch
tr ng, ng li, chính sách ca ng và Nhà nc trong
tZng nhim v/, tZng giai on phát tri#n ca 6t nc.
To iu kin # mi ngi dân u +c tôn trjng, có
quyn bình ~ng nh nhau, cùng tích cc ph6n 6u xây
dng cu c sng 6m no, hnh phúc cho gia ình và xã h i.
5. Tng cng phi h+p vi h thng chính tr tZ
Trung  ng n c s , thc hin tt chính sách dân t c,
chính sách tôn giáo, chm lo i sng vt ch6t và tinh
thn, phát huy bn s[c vn hoá và truyn thng tt p
ca ng bào các dân t c, giá tr o c ca các tôn giáo.

Phát huy vai trò ca ngi tiêu bi#u, g ng m:u i u
trong ng bào các dân t c thi#u s và các chc s[c tôn
giáo, # vn ng ng bào các dân t c, các tôn giáo ng
thun thc hin tt các ch tr ng, ng li, chính sách
pháp lut ca ng, Nhà nc, tích cc tham gia các
phong trào thi ua yêu nc, 6u tranh phn bác lun
iu sai trái ca các th lc thù ch, nhm chia r| khi
oàn k t gi3a các dân t c và các tôn giáo.
6. Ti p t/c xây dng, cng c t chc và i mi
ph ng thc hot ng ca Mt trn và các t chc oàn
th#, nâng cao ch6t l+ng hip th ng dân ch, s phi
h+p và thng nh6t hành ng gi3a các thành viên t chc
và các thành viên cá nhân trong Mt trn T quc Vit
Nam. Thông qua các h i ngh 8y viên 8y ban Mt trn T
quc Vit Nam các c6p, t chc các di;n àn theo nhóm c
c6u thành phn ca 8y ban Mt trn, # t6t c các v 8y
viên 8y ban +c tham gia trao i, nhm thng nh6t v
t t ng và hành ng, trên c s l+i ích ca quc gia,
dân t c, to s ng thun cao trong toàn xã h i.

Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, t.51, tr.136.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.70.
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Mt s vn đ v đào to sau
đi hc và bi dng nhân tài
 Vit Nam
NGUYỄN NGỌC MINH

Tóm tắt: Đào tạo sau đại học và bồi dưỡng nhân tài ở Việt Nam đã và đang được
quan tâm phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự phát triển đó là quá mức so với năng
lực hiện có và đã nảy sinh nhiều bất cập do các nguyên nhân khách quan và chủ
quan chi phối. Tác giả cho rằng, việc đào tạo không nên tập trung phát triển về số
lượng mà phải lấy chất lượng là chính.
Summary: Postgraduate education and fostering talents has been growing
strongly. However, this growth is too much compared to existing capacity and there
are a lot of shortcomings due to many objective and subjective reasons. Besides,
according to the author, education should not focus on quantity but rather, quality
must be the most important thing.
Từ khóa: Giáo dục đào tạo, đào tạo sau đại học, bồi dưỡng nhân tài, chất lượng giáo dục, Việt Nam.
Key words: Education and training, postgraduate education, fostering talents, quality of education, Vietnam.
Nhận bài: 8/2/2018; Sửa chữa: 9/2/2018; Duyệt đăng: 21/2/2018.

Đào tạo và bồi dưỡng nhân tài ở Việt Nam
Bác H kính yêu ca chúng ta luôn coi trjng và quan
tâm ti công tác phát hin, ào to, bi d{ng và trjng
d/ng nhân tài. Bác tZng nói: “Nc nhà cn phi ki n
thi t, ki n thi t cn phi có nhân tài”.
Th6m nh3ng t t ng ca Ch tch H Chí Minh, tZ
i h i VI ca ng ã  ra ng li i mi toàn din,
ánh d6u bc ngot có ý ngha quan trjng trong ti n
trình i lên ca 6t nc, trong ó công tác cán b và
ào to, bi d{ng cán b c ng ã +c xác nh: “Nhân
tài không phi sn ph`m t phát mà phi +c phát hin
và bi d{ng công phu”. Trong nh3ng nhim v/ trjng
tâm ca công tác cán b , n_a cui nhim k> i h i X,
ng xác nh có nhim v/ nghiên cu xây dng Chi n
l+c quc gia v nhân tài và Ch ng trình quc gia v ào
to, bi d{ng cán b .
*

Cho n nay, công tác phát hin, ào to, bi d{ng
nhân tài +c nêu trong các vn kin ca ng, ã +c xây
dng thành các ch ng trình,  án # tri#n khai và ã thu
+c m t s k t qu.  Trung  ng có Vn phòng  án 165
(Ch ng trình ào to, bi d{ng cán b lãnh o, qun lý
nc ngoài bng ngân sách nhà nc).  a ph ng, nh:
Thành ph H Chí Minh, thành ph Cn Th và các tnh ng
bng sông C_u Long, c ng ã xây dng  án v ào to, bi
d{ng nhân tài. Thành ph à Nng c ng có ch ng trình
“Phát tri#n ngun nhân lc ch6t l+ng cao” theo  án 922.
M t s k t qu ã t +c trong ào to và bi d{ng
nhân tài
Sau 3 nm tri#n khai  án 165, ã phi h+p vi các
b , ngành, a ph ng c_ tuy#n +c hàng trm cán b
i hjc “nh3ng ki n thc ta cn” ti Trung Quc, Anh,
Pháp, Th/y S, Nga, C ng hòa Liên bang c, Nht Bn,
Australia, Newzealand, Singapore…

Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Khoa học - Giáo dục - Môi trường của Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Hội đồng tư vấn Khoa học - Giáo dục và Môi trường của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp ý về vấn đề đào tạo
sau đại học và bồi dưỡng nhân tài, tháng 2/2018.
Thành ph H Chí Minh, trc ây có ch ng trình
ào to 300 thc s, ti n s tr; ti p theo các ch ng
trình ào to 500 thc s, ti n s tr. TZ nm 2001 n
nm 2014 ã tuy#n chjn +c 700 hjc viên (là cán b ,
công chc tr có tri#n vjng thu c din quy hoch ca
các n v, sinh viên gi}i và con em các gia ình chính
sách, gia ình có truyn thng cách mng) # ào to
cán b lãnh o, qun lý tr có trình
cao cho các c
quan trong h thng chính tr. Trong s 566 cán b ,
công chc (chi m 74,57%) và 193 sinh viên, nhân viên
các công ty t nhân (chi m 25,43%) ã a i ào to
639 ngi (trong nc là 341 ngi, nc ngoài là 282
ngi, liên k t gi3a trong nc và nc ngoài là 16
ngi) theo các ch ng trình ào to ti n s (59 ngi),
thc s (580 ngi) theo yêu cu ca thành ph trong
các lnh vc khác nhau: Qun lý nhà nc v kinh t , ô
th, th ng mi quc t , các ngành khoa hjc công ngh
m i nhjn, phn ln áp ng +c yêu cu nhim v/
+c giao ( o c, ph`m ch6t chính tr, tinh thn trách
nhim, trình
chuyên môn cao, chu khó nghiên cu
sáng to).  n nm 2014, có 400 hjc viên hoàn thành
ch ng trình ào to, b trí v công tác ti các s , ban,
ngành, qun, huyn, doanh nghip.
Thành ph à Nng trc ây có  án 393 ào to
100 ti n s và thc s các c s ào to nc ngoài; ti p

theo là  án 922 ào to và phát tri#n ngun nhân lc
ch6t l+ng cao.
Thành ph Cn Th và m t s tnh ng bng sông
C_u Long có ch ng trình Mekong 1.000 vi tng kinh
phí d ki n 50 triu USD, 5 nm qua tuy#n chjn +c 556
hjc viên (có 381 hjc viên ào to nc ngoài, ã v
nc 200 hjc viên).
M t s kinh nghim trong ào to, bi d{ng nhân tài
1. Cn thng nh6t v quan nim xây dng b tiêu chu`n
ánh giá nhn din nhân tài. Các v6n  t ra: Th nào là
nhân tài? Có th# hi#u là, nhân tài là có tài nng xu6t s[c,
nng lc v+t tr i trong m t s lnh vc, có nhiu óng góp
cho l+i ích xã h i, cho nhân loi. Kh nng c bit, tài
nng xu6t s[c c ng m t phn có tZ nng khi u b`m sinh,
c ng vi s n lc hjc tp, lao ng và tu d{ng o c
sut i mi có +c. V ph`m ch6t trí tu, nhân tài thng
có ý t ng c áo, sáng to h n ngi, luôn tìm tòi cái
mi, hoàn thin h n cái ã có. V o c ngh nghip, hj
r6t say mê hjc tp, nghiên cu và lao ng, luôn mong
mun cng hi n cho xã h i… H~n quan nim và nhn thc
v ngi tài nh vy thì r6t d; ng tình, thng nh6t.
V phân loi ngi tài, c ng tm phân ra m6y loi:
Nhân tài trong lãnh o, qun lý; nhân tài là trí thc;
nhân tài trong lao ng sn xu6t...

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 175 (3/2018) 11

ẢNH: KỲ ANH

NGHIÊN CU - LÝ LUN

GS. TS Nguyễn Ngọc Minh phát biểu ý kiến về vấn đề đào tạo sau đại học và bồi dưỡng nhân tài tại buổi làm việc của Hội đồng tư
vấn Khoa học - Giáo dục và Môi trường, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tháng 2/2018.
C ng phi chú ý s khác nhau gi3a quy hoch nhân tài
vi quy hoch cán b lãnh o, qun lý. Quy hoch nhân
tài phi cn c vào nhu cu s_ d/ng nhân tài trc m[t
và trong t ng lai, m r ng vic tìm ki m nhân tài a
vào quy hoch, ch ng to ngun nhân tài trong tZng
ngành, tZng lnh vc… Còn quy hoch lãnh o, qun lý
phi theo ph ng châm “ ng” và “m ”; m t v trí có th#
quy hoch 2 - 3 ngi và m t ngi có th# quy hoch 2 3 chc danh, # có th# s_ d/ng b trí vào m t chc danh
m t thi i#m nh6t nh, tùy theo yêu cu có th# bi n
ng, thay th khi ã có sn,...
Dù nh th nào thì thc t v:n di;n ra phc tp, v:n
có th# có nhiu khe h b l+i d/ng, to phe cánh, l+i ích
nhóm,... Vì th , ph`m ch6t và t duy ca ngi lãnh o,
ca c6p y, ca chính quyn n i quy hoch phi trong
sáng, phi  ra tiêu chu`n c/ th#, bàn bc tp th# và
theo úng nguyên t[c…
2. Cn i mi ch
thi, tuy#n to ngun, phát hin
và la chjn nhân tài # ào to bi d{ng.
3. Ci cách ph ng thc ào to nhân tài.
4. Xây dng h thng trng i hjc trong nc hin
i, chu`n quc t và la chjn các trng i hjc quc t
có ki#m chu`n và +c công nhn.
5. Ci cách th# ch qun lý giáo d/c, m c_a, quc t
hóa các trng ào to nhân tài.
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Những thành tựu và một số hạn chế của
đào tạo sau đại học ở nước ta
ào to sau i hjc vi m/c tiêu trang b nh3ng ki n
thc sau i hjc và nâng cao k nng thc hành nhm
xây dng i ng nh3ng ngi làm khoa hjc có ph`m
ch6t chính tr, o c, có ý thc ph/c v/ nhân dân, có
trình
chuyên môn k thut cao, áp ng nhu cu phát
tri#n kinh t - xã h i, khoa hjc - công ngh ca 6t nc.
ào to sau i hjc +c t chc thc hin và ã i vào
cu c sng, tZng bc to ra chuy#n bi n tích cc v quy
mô, tc
ào to không ngZng tng lên. Tuy nhiên hin
nay nc ta, i t+ng tuy#n sinh hu h t mi tt
nghip di 5 nm; ch6t l+ng lun vn th6p; m t s c
s thi u ging viên c h3u. Xu6t hin xu hng theo ui
m/c tiêu hiu qu tài chính bng vic c[t gim ch ng
trình, thu hút hjc viên quá nng lc ào to cho phép.
Thc t cho th6y, tuy#n sinh trình thc s, ti n s trong
nc ngày càng ít ngi n p h s vào nh3ng trng i
hjc ln, mà thng ch tp trung vào các c s ngoài công
lp. Hin nay, có quá nhiu c s ào to, c nc hin
có khong 140 c s ào to trình
ti n s và gn 180
n v ào to trình
thc s, vi quy mô 13.500 nghiên
cu sinh và 105.000 hjc viên cao hjc. Nh vy, thc t
là không phi ch tng nhiu v s l+ng mà các ngành
ào to còn trùng lp gi3a các trng (thc s trùng lp
khong 48%, ti n s là trên 28%). Mt khác, không th#
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ph nhn m t khong chênh lch quá xa trong xét tuy#n
u vào ca các trng. Ngay c m t s trng nc ngoài
ào to Vit Nam c ng ch xét tuy#n, không cn thi và
+c “n+” c u vào ti ng Anh.

gi”. Thm chí có vin nghiên cu +c xem top u
nhng hàng nm “sn xu6t” ra hàng lot ti n s vi m t
s tên  tài ngây ngô và quá non nt, thì th_ h}i ch6t
l+ng ti n s nh th nào?

V6n  áng quan tâm là ào to phi cnh tranh bng
ch6t l+ng, n u buông l}ng ch6t l+ng là th6t bi, các
trng i hjc ln cn gi3 v3ng s tn ti ca mình là
ch6t l+ng.

3. Thc o ca ch6t l+ng i hjc (k# c i hjc và
sau i hjc) cn +c ki#m nh các c quan ki#m nh
t chu`n quc t , ti n ti h thng bng c6p +c công
nhn t ng  ng. Hin nay, Singapore là m t quc gia
có nhiu bc ti n nhy vjt trong khoa hjc công ngh,
giáo d/c ào to, v n lên tZ m t nc ang phát tri#n.
Hãy xem cách thc u t ca hj và thc thi các nh
hng m t cách nghiêm ngt và xu6t s[c ti mc nào?
Ngay ti thi i#m này, ch6t l+ng ca hj +c kh~ng
nh là vic làm ca sinh viên và c ng tZ ó hj chú trjng
ào to các k nng thc t theo yêu cu ca xã h i và
bi t cách kh i nghip.

Trng i hjc Kinh t Quc dân ã t chc H i tho
khoa hjc quc gia v “ào to sau i hjc trong iu kin
t ch và h i nhp quc t (do 3 trng kinh t Hà N i à Nng - Thành ph H Chí Minh t chc). H i tho có các
chuyên gia, nhà qun lý, nhà khoa hjc, ging viên và nhà
tuy#n d/ng trong lnh vc ào to sau i hjc, nhm to
ra các chi n l+c, gii pháp thúc `y phát tri#n ào to sau
i hjc. Ý ki n chung là ào to sau i hjc có bc phát
tri#n mnh m|. C/ th# là nhiu c s ào to mi +c
phép tham gia ào to sau i hjc; s trng ào to liên
k t vi nc ngoài ti Vit Nam ngày càng tng; ch ng
trình ào to +c hoàn thin, phát tri#n m t s ch ng
trình mi, ch6t l+ng cao. Tuy nhiên, các c s ào to sau
i hjc không nên ào to dàn tri theo s l+ng, mà nên
chuyên sâu theo th mnh riêng ca tZng trng. Tng
cng h+p tác quc t vi các trng có uy tín trong khu
vc và th gii nh3ng ngành trjng i#m. ng thi, qun
lý, ki#m tra cht ch|, thc hin nghiêm thi gian dy và
hjc. Xây dng i ng nhà giáo, nhà khoa hjc có trình
chuyên môn gi}i, có tâm huy t và trách nhim cao.

Một số nhận xét về công tác đào tạo sau
đại học ở Việt Nam thời gian qua
1. ào to sau i hjc ã phát tri#n mnh m| trong vài
thp niên qua Vit Nam là m t c g[ng áng k# ca c
h thng các trng i hjc, các vin nghiên cu +c
phép ào to trình
thc s và ti n s. K t qu này là
m t phát tri#n t6t y u, tr thành lc l+ng chính trong
vic ào to ngun nhân lc cao cho 6t nc, áp ng
cho s phát tri#n v kinh t - xã h i, phát tri#n khoa hjc
công ngh, `y mnh các ch ng trình nghiên cu khoa
hjc k# c các ngành m i nhjn # theo kp s phát tri#n
chung ca khu vc và th gii.
2. ào to sau i hjc phát tri#n quá nhiu, so vi
nng lc hin có, nên có nhiu b6t cp do nhiu nguyên
nhân khách quan và ch quan chi phi. Vì vy, không
nên tp trung phát tri#n v s l+ng, mà phi l6y ch6t
l+ng là chính. Vic s l+ng thí sinh gim xung tZ con
s nh cao là hàng ch/c ngàn hjc viên mi nm cùng s
ào to d; dãi, tràn lan, vi “bng thc và ch6t l+ng

4. V6n  ch6t l+ng là th mnh hin có ca tZng
trng, là ch ng trình ào to, là i ng ging viên, i
ng hng d:n khoa hjc, là s ki#m soát, ki#m tra cht
ch| các quy ch , quy nh, quy trình và cn s ràng bu c
pháp lý cho tZng c s ào to và cá nhân ngi ng
u n u vic ào to sau i hjc
ó không m bo
úng các yêu cu và ch6t l+ng kém.
5. V ào to, b sung s_ d/ng nhân tài cn +c tính
toán, hoch nh m t cách c`n thn, khoa hjc và chính
xác # mang li l+i ích ln, tm nhìn xa # tránh lãng phí
m t s tin ca khá ln ca nhân dân, k# c ngân sách
Trung  ng và a ph ng. Cn cân nh[c chính sách xã
h i hóa, vZa Nhà nc, a ph ng, các doanh nghip và
gia ình có iu kin tham gia chính sách này và có
nh3ng cam k t ràng bu c mang tính pháp lý. M t s a
ph ng, tuy s l+ng không nhiu nhng t ra vic n
bù li ngân sách c6p cho nh3ng ngi +c chjn c_ i
hjc không tr v ph/c v/ a ph ng nh cam k t? c ng
cn tham kho “Chi n l+c cng quc nhân tài” nh ca
Trung Quc trc ây, khi i hjc thì v c ng +c, không
v c ng +c, c ng coi là các ht ging +c  m mm,
tr thành chuyên gia gi}i, thm chí là chuyên gia u
ngành tZng lnh vc, hj có th# góp phn xây dng 6t
nc tZ xa, hoc sau này có chính sách thu hút, h6p d:n,
có th# bng hoc h n nc ngoài, hj ã tr v  t, góp
phn tham gia xây dng 6t nc phát tri#n.
Bên cnh s thi u h/t v nhà qun lý, chuyên gia gi}i,
còn thi u c th+ lành ngh - m t lc l+ng góp phn không
nh} thúc `y s phát tri#n ca 6t nc, chúng ta cn có
cách nhìn chung # hoch nh và xâu chui m t cách cht
ch| mi to ra +c m t s chuy#n bi n nh mong +i.

Tài liệu tham khảo:
1. Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007.
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Xin chữ cầu may đầu năm

 ph ông Đ

KỲ ANH

Đầu xuân năm mới, nhiều người có thói quen ghé thăm phố ông Đồ, Văn Miếu
Quốc Tử Giám vừa để vãn cảnh, vừa xin chữ đầu năm lấy may. Ở Văn Miếu, hiện
tại có hai nơi có thể xin chữ, một ở nhà Thái Học, một ở hồ Văn.
m nay có 63 ông  ã qua
sát hch # tham gia vào
hot
ng cho ch3 ti h
Vn. Ban t chc c ng mi
thêm 8 khách mi là nh3ng nhà
nghiên cu Hán Nôm # cho ch3 ti
khu vc nhà Thái Hjc.

N

ng chí Lê Xuân Kiêu, Giám c
Trung tâm hot ng Vn hóa - khoa
hjc Vn Mi u, Quc T_ Giám cho bi t:

“Theo truyn thng hot ng cho
ch3 v:n di;n ra phía trong Vn
Mi u. Trc ây vài nm còn có ph
ông  phía ngoài Vn Mi u. Nay
chúng tôi ã a nh3ng ngi vi t
ch3 ngoài Vn Mi u vào khu h
Vn”. Ti khu vc h Vn, ngi dân
có th# trc ti p xin ch3 và mua gi6y
ti các gian hàng. Giá gi6y vi t ch3
thay i theo loi gi6y và kh gi6y.

Tuy nhiên, Trung tâm hot ng Vn
hóa - khoa hjc Vn Mi u, Quc T_
Giám quy nh giá trn là 200.000
ng/t.  khu vc nhà Thái hjc,
gi6y +c bán ti m t quy riêng.
Ngi dân mua gi6y vi giá 100.000
ng ri i xin ch3. Giá ch3 không có
quy nh c/ th#, tùy tâm ngi tr.
T/c xin ch3 là nét p truyn
thng ca ngi dân Th ô Hà N i.

Đầu xuân năm mới, nhiều người ghé thăm
phố ông Đồ để xin chữ đầu năm lấy may.

Người dân có xu hướng thích xin chữ của
các ông Đồ già.

Các ông đồ cho chữ đều hiểu biết về chữ
nghĩa, có thể viết đẹp và cũng có thể giải
thích ngữ nghĩa cho người xin chữ.

Các bạn trẻ đang xem mẫu chữ để xin.
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Ông Đồ đang thả hồn vào từng
nét chữ.

Chị Nguyễn Thị Lan (trú tại quận
Thanh Xuân, Hà Nội) xin chữ để
mong cho con thi Đại học đạt kết
quả tốt.

N G H I Ê N

Ban tổ chức còn bố trí màn hát quan họ trên hồ Văn.
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Nhiều người dân đến xin chữ tại Văn Miếu, Quốc Tử Giám.

Tại khu vực hồ Văn, người dân có thể trực tiếp xin chữ và mua giấy tại
các gian hàng.

Một quầy cho trẻ tập tô tranh truyền thống của Việt
Nam, nhằm giúp các cháu hiểu về giá trị văn hóa
của người Việt.

Khách đến Văn Miếu để xin chữ.

Một gia đình trẻ rất tâm đắc với chữ mà mình vừa xin được tại hồ Văn.
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Vai trò ca M t tr n T quc Vit Nam
trong nn kinh t th tr ng đnh h ng
xã hi ch ngha Vit Nam hin nay
TRẦN HẬU*

Tóm tắt: Từ trong đấu tranh giải phóng dân tộc chuyển sang xây dựng kinh tế
trong điều kiện hòa bình, từ thời kỳ thực hiện mô hình kế hoạch hóa tập trung quan
liêu bao cấp chuyển sang mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là
những bước chuyển giai đoạn trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Trong thời kỳ kinh tế thị trường, Mặt trận đứng trước những thử thách không nhỏ.
Vị trí, vai trò của Mặt trận phải từng bước xác định cho rõ dần trên cơ sở tìm tòi,
tổng kết từ thực tiễn. Bài viết của tác giả phân tích làm rõ vị trí và vai trò của Mặt
trận trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Summary: The shifting period from the national revolution for liberation to the
economic development in peace and transition from a state-subsidized, bureaucratic,
centrally-planned economy to a socialist-oriented market economy are these
transition steps in the operation of the Vietnam Fatherland Front. In the market
economy, the Vietnam Fatherland Front has faced with many challenges. The
position and role of the Vietnam Fatherland Front needs to be determined gradually,
based on social practice. This article reflects the position and role of the Vietnam
Fatherland Front in the socialist-oriented market economy of Vietnam.
Từ khóa: Kinh tế thị trường, xã hội chủ nghĩa, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Việt Nam.
Key words: Market economy, socialism, Vietnam Fatherland Front, Vietnam.
Nhận bài: 6/2/2018; Sửa chữa: 8/2/2018; Duyệt đăng: 12/2/2018.
inh t th trng nh hng xã h i ch ngha là
mô hình phát tri#n kinh t ca 6t nc mà Vit
Nam ã la chjn. Tuy nhiên, ây là mô hình phát
tri#n kinh t cha có tin l trong lch s_ phát
tri#n kinh t th trng. Do vy, nhn thc v khái nim
này còn nhiu s khác bit. Mi quc gia có iu kin lch
s_ riêng và áp d/ng khái nim kinh t th trng phù h+p
vi 6t nc mình.

K

 Vit Nam, trách nhim xây dng nn kinh t th
trng nh hng xã h i ch ngha thu c v c h thng
chính tr, gm: ng C ng sn Vit Nam, Nhà nc C ng
hòa xã h i ch ngha Vit Nam, Mt trn T quc và các
oàn th# nhân dân.
*

Nn kinh t th trng nh hng xã h i ch ngha
(XHCN) ln u tiên +c xác lp chính thc trong ng
li, chính sách, pháp lut ca Vit Nam. Song dù là t
chc nào trong h thng chính tr, u cn nghiên cu
nhn dng rõ nh3ng c i#m ca nn kinh t th trng,
tùy theo v trí ca t chc mình, mà xác nh vai trò ca
t chc ó trong nn kinh t th trng.
Do c i#m lch s_ c/ th# ca Vit Nam, nn kinh t
th trng có nh3ng c i#m sau ây:
Kinh t th trng mi thi k> s khai, nh3ng th
mnh và nh+c i#m ca nó cha  thi gian b c l y
. ó là nn kinh t th trng còn non tr so vi th gii.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nguyên Giám đốc Trung tâm Công tác lý luận, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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VZa thoát ra tZ m t nn sn xu6t nh}, nng su6t lao
ng còn th6p, th# ch th trng cha hoàn b, c s h
tng non y u, ngun nhân lc cha áp ng yêu cu kinh
t th trng. nh h ng tâm lý, tp quán ti#u nông còn
nng n. Tàn d ca nn kinh t k hoch hóa và ch
bao c6p còn tn ti dai d~ng. Nh3ng y u t ó ã nh
h ng n tc
và ch6t l+ng tng tr ng ca nn kinh
t , gia tng
chênh lch gi3a th trng trong nc vi
th trng quc t trong quá trình h i nhp. Nguy c t/t
hu so vi nhiu nc trên th gii là hin h3u.
S phát tri#n không ng u ca các ngun nhân lc
trong nc, nh3ng v t rn nt trong c ng ng dân c do
hu qu chia c[t, phân ly ca nhiu thp k@ chi n tranh
# li ã nh h ng n vic ti p cn n th trng và
h i nhp quc t , nh h ng n vic huy ng mji tim
nng ca toàn dân t c vào vic xây dng kinh t , xã h i,
phát tri#n th trng.
Kinh t th trng Vit Nam chính thc phát tri#n
mnh sau khi k t thúc thi k> Chi n tranh lnh, th
trng th gii và khu vc ã thay i theo nh3ng bi n
ng trong vic c6u trúc li các th lc chính tr toàn
cu, trong ó s xu6t hin ca nh3ng nn kinh t mi
ni, vi nh3ng chính sách tác ng n quan h bang
giao quc t vì quyn l+i dân t c. Thc trng ó òi h}i
Vit Nam phi la chjn con ng h i nhp quc t , khai
thác các ngun lc trong nc vào quá trình h i nhp,
trong ó c bit chú trjng n 4 triu ngi Vit Nam
ang sinh sng khong 90 quc gia và vùng lãnh th
trên các châu l/c.
Nn kinh t th trng g[n lin vi sinh hot dân ch,
công khai, minh bch, m t quan h xã h i bình ~ng và
sòng ph~ng. Trong nh3ng nm qua, công cu c i mi
toàn din 6t nc do ng C ng sn Vit Nam lãnh o
ã t nh3ng thành tu quan trjng, trong ó có nh3ng
ti n b áng k# trong dân ch hóa i sng xã h i. Tuy
nhiên, ó mi là nh3ng k t qu bc u, còn r6t nhiu
vic phi làm # phát huy dân ch, thc hin công khai,
minh bch trong xã h i, mi áp ng yêu cu ca nn
kinh t th trng theo úng ngha ca nó, nhm kh[c
ph/c bnh gia tr ng, quan liêu, khép kín trong i sng.
Kinh t th trng Vit Nam ra i và vn hành trong
iu kin Vit Nam ang ti n hành xây dng nhà nc
pháp quyn. H thng lut pháp mang tính dân ch, hàng
ng công chc, viên chc và ch
công v/ ca Nhà nc
Vit Nam tuy ã bc u hình thành, nhng v:n ang
phi tìm tòi, hoàn thin, còn nhiu hn ch và b6t cp.
Thói quen duy tình nng h n duy lý là thói quen không
t ng h+p vi kinh t th trng, nhng ang tn ti, len
l}i trong các ngõ ngách ca hot ng th trng, là m t
y u t # hình thành nên "l+i ích nhóm", nh h ng nng
n n vic xây dng nhà nc pháp quyn.
Nh3ng c i#m trên ây t ra v6n , làm th nào
phát huy +c sc mnh tim tàng ca toàn dân t c #
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xây dng và phát tri#n nn kinh t th trng nh hng
XHCN phù h+p vi iu kin ca Vit Nam? Mi thành t
trong h thng chính tr, tùy theo v trí, vai trò, chc
nng nhim v/ ca mình mà góp phn tr li câu h}i ó.
Vai trò ca Mt trn T quc Vit Nam i vi vic xây
dng và phát tri#n nn kinh t th trng nh hng xã
h i ch ngha Vit Nam th# hin các mt sau ây:
1. Mt trn T quc Vit Nam oàn k t toàn dân t c,
to ng lc cho s phát tri#n kinh t th trng nh
hng XHCN.
oàn k t toàn dân t c là ng lc ch y u ca s phát
tri#n xã h i, to ra ngun sc mnh n i lc to ln # phát
tri#n sn xu6t, làm ra sn ph`m hàng hóa di dào vi
nng su6t và ch6t l+ng cao chính là tin  cho nn kinh
t th trng. Mt trn T quc Vit Nam thông qua các
thành viên là các t chc, các cá nhân tiêu bi#u trong các
giai tng xã h i # thc hin ch tr ng oàn k t mji
ngi trong i gia ình dân t c Vit Nam xây dng tinh
thn oàn k t, c i m , tin cy l:n nhau, tôn trjng nh3ng
s khác nhau vì m/c tiêu chung là gi3 v3ng c lp,
thng nh6t, ch quyn quc gia và toàn vn lãnh th,
ph6n 6u vì dân giàu, nc mnh, dân ch, công bng,
vn minh.
i oàn k t toàn dân trong iu kin nn kinh t th
trng òi h}i phi gii quy t hài hòa quan h l+i ích gi3a
các thành viên trong xã h i. Mt trn T quc Vit Nam
i sâu tìm hi#u l+i ích, nguyn vjng ca các tng lp
nhân dân, l[ng nghe ý ki n ca hj, phn ánh vi các c
quan có trách nhim hoch nh và thc thi chính sách,
 ra th# ch kinh t th trng phù h+p.
Vit Nam coi i oàn k t dân t c là ng li c bn,
phi +c th# hin trong mji ch tr ng, chính sách, k#
c trong th# ch th trng, trên mji lnh vc ca i
sng xã h i, nhm áp ng l+i ích, nguyn vjng ca mji
giai tng xã h i, g[n quyn l+i vi trách nhim, l+i ích
riêng ca mi ngi vi ngha v/ công dân, l6y l+i ích
dân t c làm trjng, to iu kin thun l+i nhm trit #
gii phóng sc sn xu6t, khuy n khích mji ngi, mji
thành phn kinh t ra sc phát tri#n sn xu6t, kinh
doanh, làm giàu h+p pháp, # "Ngi nghèo thì  n,
ngi  n thì khá và giàu, ngi khá và giàu thì giàu
thêm” (H Chí Minh). Trong m t nn kinh t th trng
nh vy, ch có cnh tranh lành mnh và bình ~ng theo
t t ng i oàn k t dân t c, gt b} tình trng "cá ln
nut cá bé", ch có quy t/ không có loi trZ l:n nhau. ó
chính là cách ti p cn kinh t th trng tZ góc
i
oàn k t dân t c # nh hng cho hot ng ca Mt
trn T quc trong iu kin hin nay và bn b tuyên
truyn vn ng t t ng này trong các thành viên ca
mình, trong các tng lp nhân dân # phát huy nh3ng
mt tích cc và hn ch nh3ng mt trái ca kinh t th
trng, làm cho kinh t th trng bo m tính hin i
và vn minh.
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2. Mt trn T quc Vit Nam ng viên phong trào
thi ua, khai thác mji tim nng cho u t phát tri#n,
`y mnh công nghip hóa, hin i hóa 6t nc.
Trên c s oàn k t toàn dân, to s tin cy, ng thun
xã h i, Mt trn T quc Vit Nam thông qua các t chc
thành viên, ng viên phong trào thi ua yêu nc trong
các ngành, các gii, các a ph ng, tZng h gia ình, tZng
c quan, n v sn xu6t kinh doanh, ph6n 6u lao ng sn
xu6t gi}i, ch6t l+ng hàng hóa cao, h th6p giá thành, nâng
cao kh nng cnh tranh ca hàng Vit Nam trên th trng
trong nc và quc t . Mt trn T quc Vit Nam các c6p
bám sát phong trào, nhân r ng i#n hình, to khí th sôi
ni trong lao ng sn xu6t, kinh doanh, dch v/.
Mt trn T quc Vit Nam phi h+p vi Nhà nc vn
ng nhân dân gii quy t nh3ng v6n  bc xúc trên th
trng, trc h t là th trng nông thôn, nh: tái c6u
trúc sn xu6t hàng hóa, gii quy t nh3ng v6n  vng
m[c u vào và tiêu th/ sn ph`m,... Phi h+p vi các
ngành, Mt trn T quc Vit Nam ti n hành iu tra,
kho sát, tìm hi#u nh3ng vng m[c trong vic thc hin
chính sách v th trng... # ki n ngh vi Quc h i, H i
ng nhân dân các c6p.
Mt trn T quc Vit Nam `y mnh công tác tuyên
truyn, gii thích trong nhân dân, gm c các doanh nhân
và kiu bào v ch tr ng phát tri#n kinh t th trng nh
hng XHCN, # hj yên tâm xóa b} mc cm, b} vn u t
vào sn xu6t, kinh doanh. Phát hin nh3ng ngun lc quc
gia ang b th6t thoát, lãng phí do qun lý kém, c bit là
ngun lc con ngi, ki n ngh ph ng hng kh[c ph/c.
3. Mt trn T quc Vit Nam góp phn `y mnh dân
ch, xây dng ng và chính quyn Nhà nc.
Vn ng nhân dân thc hin tt quy ch dân ch c
s , thc hin "Dân bi t, dân bàn, dân làm, dân ki#m tra",
xây dng i sng t qun c s , phi h+p t chc bu
c_ i bi#u Quc h i, H i ng nhân dân các c6p, c_ th`m
phán tòa án nhân dân các c6p. Tri#n khai sâu r ng trong
nhân dân phong trào toàn dân tham gia bo v an ninh
chính tr, trt t an toàn xã h i và xây dng nn quc
phòng toàn dân. Nh3ng hot ng ó ca Mt trn T quc
Vit Nam ã góp phn to môi trng xã h i n nh cho
vic xây dng và phát tri#n nn kinh t th trng, to
iu kin thun l+i cho công tác qun lý th trng, bo
m lu thông hàng hóa trên th trng c nc.
Mt trn T quc Vit Nam là cu ni gi3a các tng lp
nhân dân vi ng và Nhà nc. Thông qua hot ng ca
t chc thành viên và y viên, 8y ban Mt trn T quc
Vit Nam các c6p tZ trung  ng n c s , Mt trn T quc
Vit Nam là n i thu hút d lun xã h i r ng rãi, là n i th#
hin tp trung ý chí, nguyn vjng, tâm t, ti ng nói a
chiu ca mji tng lp nhân dân, phn nh kp thi mji
ng thái và phn hi ca xã h i. Qua ó, Mt trn T quc
Vit Nam a thông tin n các c6p lãnh o và qun lý tZ
vi mô n v mô # kp thi x_ lý.
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Mt trn T quc Vit Nam c ng là cu ni gi3a ng,
Nhà nc vi các tng lp nhân dân, là di;n àn # truyn
t, giao lu gi3a các c6p lãnh o vi nh3ng i bi#u
mji tng lp nhân dân cho th6u lý t tình, làm cho mji
chính sách +c lan t}a trong nhân dân. Nh3ng hình thc
hot ng a dng ca Mt trn T quc Vit Nam ã +c
thc hin trong sut quá trình hình thành và phát tri#n
ca Mt trn, ngày nay ang +c ti p t/c vn d/ng trong
iu kin phát tri#n kinh t th trng.
4. Mt trn T quc Vit Nam thc hin vai trò giám
sát và phn bin xã h i.
Hoàn thin th# ch kinh t th trng là m t trong ba
khâu t phá ca quá trình phát tri#n Vit Nam hin
nay. Th mnh ca kinh t th trng là m ng cho
vic phát huy mji tim nng ca xã h i # u t phát
tri#n, trong ó có tim nng vt ch6t và tim nng trí
tu. Tuy nhiên, # phát huy th mnh ó, các nhà lãnh
o và qun lý phi tìm tòi xác lp +c th# ch kinh t
th trng phù h+p vi tính u vit ca CNXH, vì con
ngi, cho con ngi. Nhng ó li là vic làm y khó
khn, không n gin và d; phm sai lm ch quan, duy
ý chí, thoát ly thc t , không áp ng +c quyn l+i và
nguyn vjng ca nhân dân, khó k t h+p kinh t th
trng vi các m/c tiêu xã h i. Hot ng giám sát và
phn bin xã h i ca Mt trn T quc Vit Nam +c ghi
nhn trong Hi n pháp, pháp lut, chính là nhm góp
phn kh[c ph/c khó khn ó, to iu kin phát tri#n
kinh t th trng. ây là vai trò c thù ca Mt trn T
quc Vit Nam +c t ra trong thi k> mi, khi mà
nh3ng mt trái ca kinh t th trng tác ng n quyn
l+i h+p pháp và chính áng ca ngi dân, trong ó ni
lên là tình trng phân hóa giàu - nghèo, ch ngha cá
nhân v k@ và li sng thc d/ng. Trong iu kin "Vit
Nam ch có m t ng chính tr duy nh6t lãnh o thì nguy
c m[c bnh ch quan, duy ý chí, c oán, m6t dân ch
d; dàng d:n n nh3ng quy t sách không phù h+p vi
quy lut khách quan ca kinh t th trng".
Mt trn T quc Vit Nam là t chc ca dân, i din
cho quyn l+i ca dân, làm mji vic có th# làm # bo v
quyn l+i ca dân. Giám sát và phn bin xã h i +c t
ra trên c s quan i#m 6y.
Giám sát quyn lc là yêu cu khách quan ca ch
dân ch, g[n vi nh3ng c i#m ca kinh t th trng,
trong xã h i có nhiu lc l+ng tham gia giám sát quyn
lc, trong ó có Mt trn T quc Vit Nam.
Hot ng giám sát ca Mt trn T quc Vit Nam
mang tính xã h i, do 8y ban Mt trn T quc các c6p hoc
các t chc thành viên ca Mt trn ti n hành, nhm theo
dõi, xem xét, ánh giá, ki n ngh i vi hot ng ca c
quan, t chc, i bi#u dân c_, công chc, viên chc trong
vic thc hin các chính sách, pháp lut. Thông qua vic
c_ các oàn giám sát và qua hot ng thng xuyên ca
Ban Thanh tra nhân dân c s cùng các hình thc khác
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nh quan sát, i thoi,... Mt trn T quc Vit Nam a
ra nh3ng ki n ngh, yêu cu # bo v quyn l+i ca nhân
dân, k# c vic  ngh bãi nhim i bi#u c quan dân c_
không còn xng áng vi s tín nhim ca nhân dân. Lut
pháp ca Nhà nc òi h}i các t chc và cá nhân +c
giám sát phi cung c6p thông tin theo yêu cu ca Mt
trn T quc Vit Nam to iu kin # Mt trn ti n hành
vic giám sát. Nh3ng k t qu giám sát do Mt trn T quc
Vit Nam chu trách nhim, +c chuy#n n các t chc
có liên quan # x_ lý. Mt trn T quc Vit Nam ti p t/c
theo dõi vic x_ lý nh3ng ki n ngh và thông báo cho các
n i +c giám sát bi t trong thi hn quy nh. Nh3ng
vic làm ó tuy mi b[t u, phm vi còn hp, nhng là
hng i úng, +c nhân dân ng tình.
Phn bin xã h i là hot ng do 8y ban Mt trn T
quc Vit Nam các c6p hoc các thành viên ca Mt trn
ti n hành, nhm nhn xét, ánh giá, nêu chính ki n, ki n
ngh i vi d tho vn bn pháp lut, quy hoch, k
hoch, ch ng trình, d án,  án ca c quan nhà nc
liên quan n i sng ca nhân dân. ó là hot ng
mang tính khách quan, khoa hjc, xây dng, +c ti n
hành m t cách dân ch, công khai, minh bch. Các hình
thc phn bin xã h i gm có h i ngh phn bin, g_i vn
bn phn bin hoc i thoi... +c ti n hành vi s
tham gia ca các thành viên, h i viên và nhân dân. Nh3ng
ki n ngh trong phn bin xã h i ca Mt trn T quc
Vit Nam +c g_i n các t chc có liên quan và yêu cu
phúc áp trong thi gian quy nh, ng thi +c thông
báo n các ch th# +c phn bin.
Hot ng giám sát và phn bin xã h i là hình thc
mi trong hot ng ca Mt trn T quc Vit Nam, là c
ch ki#m soát quyn lc mang tính xã h i. Trong iu kin
kinh t th trng, do c i#m tính qun chúng r ng rãi
ca t chc Mt trn T quc Vit Nam, nh3ng thông tin
phn hi ca các tng lp nhân dân thông qua hot ng
giám sát và phn bin xã h i, kp thi chuy#n ti m t cách
có t chc n gii lãnh o và qun lý. ó là m t hình
thc dân ch, góp phn kh[c ph/c tính chia c[t, khép kín
trong hot ng kinh t - xã h i không phù h+p vi kinh
t th trng. Tuy mi ti n hành trong thi gian gn ây,
nhng hot ng giám sát và phn bin xã h i ã có k t
qu nh6t nh, làm cho m t s quy t sách ca lãnh o
g[n lin vi thc ti;n cu c sng nhiu h n.
5. Mt trn T quc Vit Nam tng cng hot ng
i ngoi nhân dân góp phn `y mnh h i nhp quc t .
Kinh t th trng g[n lin vi h i nhp quc t trong
xu th toàn cu hóa là m t yêu cu t6t y u khách quan
hin nay. Cùng vi hot ng i ngoi ca ng, ngoi
giao ca Nhà nc, hot ng i ngoi nhân dân ca Mt
trn óng vai trò quan trjng h tr+ thúc `y h i nhp quc
t , tng cng h+p tác vi các nc, các t chc quc t và
các cá nhân bn bè, thc hin ng li i ngoi a
ph ng hóa, a dng hóa, Vit Nam sn sàng làm bn, làm
i tác tin cy và thành viên có trách nhim ca c ng ng
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quc t . Mt trn T quc Vit Nam là t chc ca dân nên
d; dàng m r ng quan h ti p xúc vi mji i tác trên th
gii không ph/ thu c vào ý thc h hoc ch
chính tr,
nhiu khi còn khai thông nh3ng mi quan h mà ng,
hoc Nhà nc ít có c h i ti p xúc. Hot ng i ngoi
nhân dân ca Mt trn T quc Vit Nam ít b ràng bu c b i
nh3ng nghi thc ngoi giao, nh3ng th t/c truyn thng,
nó linh hot và a dng, phong phú và r ng rãi, hiu qu
cao và ti t kim, tng thêm hi#u bi t và môi trng thân
thin cng c hòa bình và h3u ngh to iu kin thun l+i
cho h i nhp quc t ngày càng sâu r ng.
Hot ng i ngoi nhân dân ca Mt trn T quc
Vit Nam th# hin tính nhân dân ca nn ngoi giao, nó
t ng thích vi tính nhân dân ca nn kinh t th trng
và góp phn m r ng th trng ra ngoài biên gii, huy
ng các ngun lc bên ngoài tham gia vào th trng
trong nc.
6. Mt trn T quc Vit Nam góp phn gìn gi3 bn
s[c dân t c.
Kinh t th trng g[n lin vi h i nhp quc t , to
nên nh3ng ngun lc to ln # phát tri#n 6t nc, nâng
cao i sng vt ch6t và tinh thn cho nhân dân. VZa h i
nhp quc t li vZa phi gìn gi3 bn s[c dân t c là m t
yêu cu, th_ thách ln mà các dân t c u phi i mt,
òi h}i phi bn b tìm gii pháp # không b ánh m6t
bn s[c dân t c mình. Mt trn T quc Vit Nam `y
mnh các hot ng giáo d/c và nêu cao lòng yêu nc,
tinh thn dân t c chân chính, truyn thng vn hóa dân
t c. Mt trn T quc Vit Nam tác ng và kh i dy trong
các tng lp nhân dân trong nc và ngoài nc lòng
yêu nc và ý thc t hào, t tôn dân t c, bi t gn /c
kh i trong, gìn gi3 giá tr vn hóa tt p, gt b} nh
h ng tiêu cc làm sói mòn bn s[c dân t c... Nh3ng hot
ng ó xu6t phát tZ bn ch6t, vai trò ca Mt trn T quc
Vit Nam trong thc t , vn d/ng cho phù h+p vi yêu cu
ca nn kinh t th trng nh hng XHCN Vit Nam.
V:n còn sm # rút ra nh3ng k t lun tZ nh3ng hot ng
k# trên ca Mt trn T quc Vit Nam. Thc ti;n s| cho câu
tr li và giúp cho vic hình thành quan i#m lý lun v
Mt trn T quc Vit Nam.
Không ging nh các oàn th# qun chúng là t chc
xã h i ca các gii, các la tui, Mt trn T quc Vit Nam
phi hot ng theo mô hình m t t chc liên minh, liên
hip t nguyn, trong môi trng có nhiu l+i ích khác
nhau, nhiu khi i lp nhau có th# d:n ti xung t xã
h i. Th trng luôn thay i, l+i ích c ng thay i theo.
Trong bi cnh 6y, òi h}i Mt trn T quc Vit Nam phi
nhy bén và linh hot trong phát huy vai trò ca mình
i vi các thành phn ca th trng. Bài hjc kinh
nghim v tính nhy bén và linh hot ã +c tích l y
trong cu c 6u tranh gii phóng dân t c cn +c vn
d/ng cho phù h+p vi iu kin mi ngày nay, # Mt trn
T quc Vit Nam phát huy tt h n vai trò ca mình trong
nn kinh t th trng nh hng XHCN Vit Nam.
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SN SÀNG ĐÓN NHN
THI C, THUN LI M I
ca nm M u Tut
LÊ ĐỨC TIẾT
m inh Du qua i ã # li trong lòng ngi
dân Vit Nam không ít lo âu. Các nhà khoa hjc
cho rng, Vit Nam là 6t nc s| chu hu qu
nng n ca hin t+ng khí hu toàn cu 6m dn
lên ã tr thành s tht. Ma, l , núi l , 6t sp, triu
cng, rét m, rét hi trong phút chc ã làm tiêu tan,
xóa sch c nghip ca nhiu ngi dân c ba min B[c,
Trung, Nam. Cùng vi thiên tai, các t nn lâm tc, cát
tc… ã làm cho môi trng Vit Nam phi gánh chu
nhiu hu qu. Vi tâm trng phân vân, lo l[ng, nhiu
ngi t h}i không bi t Vit Nam có th# v+t qua +c
nh3ng tai hja khng khi p do thiên nhiên và con ngi
t gây ra cho mình hay không. Nhng iu k> diu ã
xy ra. Vit Nam ã v+t qua +c nh3ng th_ thách,
t ng chZng nh không th# v+t qua +c.

N

Vy iu gì ã làm nên nh3ng thành tích k> diu 6y?
Trc h t và trên h t là do nh3ng chính sách kinh t
úng, phù h+p vi quy lut phát tri#n ca xã h i em li.
ng và Nhà nc ã xác nh rõ quan i#m, nhn thc
úng v vai trò, v trí ca các thành phn kinh t quc
doanh, tp th# và t nhân trong nn kinh t nhiu thành
phn. Vi s vn và c s vt ch6t, k thut ln nh6t,
nhng hiu qu kinh t kém là iu b6t cp ca kinh t
quc doanh. ng và Nhà nc ã th6y rõ h n nh+c i#m
này và ã  ra nhiu bin pháp kh[c ph/c.
Có m t thi, kinh t t nhân b phân bit i x_, nay
ã b[t u +c coi là quan trjng. Chính sách chng vàng
hóa và ô la hóa tin ng Vit Nam là chính sách r6t có
hiu qu trong vic huy ng tin nhàn ri trong dân #
phát tri#n sn xu6t. Trc ây không lâu, ngi dân ua
nhau em tin ng i mua vàng hoc i ô la # tích
tr3, thì nay không còn là v6n  nóng ca xã h i. Xã h i
s| tr nên c i m h n khi ng c , m/c ích kinh t +c
kh i thông. u nm 2017, d báo mc phát tri#n kinh t
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trong nm ca c nc là 6,3%. Cho n u quý III ca
nm, v:n còn không ít ngi lo ngi rng, Vit Nam khó
t +c ch tiêu  ra, nhng thc t mc phát tri#n
trong c nm ã t +c 6,7%.
Ti h i ngh Di;n àn kinh t châu Á - Thái Bình
D ng (APEC), Tng thng M Donald Trump ã nhn xét
rng: “Ngày nay nn kinh t c i m ca Vit Nam là m t
trong nh3ng nn kinh t phát tri#n nhanh nh6t trên trái
6t. Kinh t Vit Nam ã tng tr ng h n 30 ln và các
sinh viên Vit Nam nm trong s nh3ng sinh viên gi}i
nh6t trên th gii…”1
Bài hjc rút ra là khi ng c , m/c ích kinh t +c kh i
thông thì s phát tri#n, thnh v+ng ca xã h i s| nhanh
h n, cao h n và có th# v+t qua mji khó khn tr ngi. ây
còn là quy lut phát tri#n ca xã h i mji thi i.
Nm 2017 +c ánh giá là m t trong nh3ng nm
thành công nh6t ca i ngoi Vit Nam. Vi chính sách
làm bn vi t6t c các nc trên th gii, Vit Nam không
phân bit ch
chính tr - xã h i khác nhau trên c s
các nguyên t[c cùng tn ti hòa bình.  t6t c các nc,
gi3a phái t và phái h3u, gi3a phái bo th và c6p ti n
thng có nh3ng mâu thu:n l[m khi r6t gay g[t, nhng
hj d; dàng h+p tác vi nhau trong vic ng h Vit Nam.
Vit Nam +c các nc coi là i tác tin cy. Ti ng nói
ca Vit Nam ngày càng có trjng l+ng trên các di;n àn
quc t . Ni bt nh6t là Vit Nam ã t chc thành công
h i ngh APEC 2017. Vi vai trò ch trì ca Vit Nam, h i
ngh APEC 2017 ã làm ni bt lên nh3ng xu th t6t y u
ca thi i. M r ng giao lu kinh t trên c s các bên
u bình ~ng và cùng có l+i, t do i li trên bi#n, trên
không là xu th áp o ti di;n àn APEC 2017. Thành
công v mt i ngoi ca Vit Nam ngày nay, càng làm
rõ thêm giá tr câu tr li ca Trn Hng o th k@ XIII
vi vua Trn v chính sách tr nc, rng: “Hòa trong
nc thì không cn quân i u pht ( àn áp), hòa vi nc
ngoài thì không phi d/ng binh”.
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Nh3ng thành tu ca nm 2017 còn do nhiu y u t
khác, nhng vic khai thông ng c , m/c ích kinh t
và ng li i ngoi r ng m , làm bn vi t6t c các
nc là nh3ng nguyên nhân ct lõi làm cho xã h i Vit
Nam tr nên nng
ng h n. Trong nm 2017 ã có
120.000 xí nghip mi +c thành lp. Nhân h i ngh
APEC Vit Nam ã ký k t +c 121 th}a thun kinh t vi
nc ngoài vi giá tr h n 20 t@ USD. ây là nh3ng d6u
hiu chng t} xã h i Vit Nam ã kh i s[c. Trên c s
nh3ng thành tu trong nm inh Du, nhân dân Vit Nam
tin rng 6t nc s| ti n nhanh, ti n mnh h n trong
nm Mu Tu6t.
Hin nay, th ca Vit Nam ã v3ng vàng h n trc,
nhng lc ca Vit Nam, c/ th# là nn kinh t v:n cha
 mnh. Vit Nam +c x p là quc gia có mc thu nhp
trung bình. N u không nhanh chóng a Vit Nam phát
tri#n thành quc gia có mc thu nhp trung bình khá và
sm gia nhp danh sách các quc gia phát tri#n thì khong
cách t/t hu s| b ni r ng thêm. Sc mnh quc phòng,
chính tr, ngoi giao,… ca quc gia, xét n cùng, u do
s óng góp to ln ca sc mnh kinh t ca 6t nc. Bài
hjc ca nc Nga là bài hjc “nóng hi” cho mji quc gia.
V th cng quc ca nc Nga sa sút nghiêm trjng khi
nn kinh t 6t nc lâm vào khng hong. Nc Nga ã
l6y li v th cng quc ca mình khi nn kinh t hi
ph/c mnh m| tr li. Trong cu c hjp báo vào ngày
14/12/2017, Tng thng Putin ã kh~ng nh: “Nc Nga
ca t ng lai phi là m t quc gia “hin i” da trên
nh3ng công ngh cao và phi tng tr ng nhiu ln n3a”.
Toàn ng, Nhà nc và toàn dân Vit Nam ang ra sc
tìm tòi phát huy sáng ki n, s_a i lut pháp, chính sách
# thc hin thành công cu c cách mng công nghip ln
th t nc ta, vi m/c ích c bn nh6t là a nn
kinh t nc ta phát tri#n m t cách nhanh h n, bn v3ng
h n và nhanh chóng kh}a l6p s t/t hu ca nc ta so
vi các nc trong khu vc.
Nm 2017 có s i mi ó là, các c quan nhà nc
ã coi trjng và tng cng i thoi vi nhân dân. Nh3ng
cu c i thoi gi3a các B vi các ch th# chu s qun
lý, gi3a các c quan thu v/ vi các i t+ng n p thu ,
gi3a c quan hi quan vi các xí nghip xu6t, nhp kh`u
hàng hóa, gi3a nhân dân các vùng b thu hi 6t vi
chính quyn,… Qua các cu c i thoi, các bên ã tìm ra
nh3ng quy nh b6t h+p lý trong chính sách, lut pháp và
 ra các bin pháp kh[c ph/c có hiu qu. iu này d:n
n vic ti t kim áng k# thi gian, sc lc, tin bc cho
dân, nâng cao tính cnh tranh ca hàng hóa Vit Nam
trên th ng trng trong và ngoài nc. iu c bit
quý là nó góp phn làm xã h i tr nên n nh h n.

C J U

-

L Ý

L U  N

Bên cnh nh3ng thành tích ni bt v mt kinh t và
i ngoi, ng và Nhà nc c ng ã nhìn nhn rõ h n
v thc trng và nguyên nhân ca m t s tn ti ang
kìm hãm xã h i v n lên nh3ng thành tu cao h n, ó là
t nn tham nh ng và tình trng quan liêu, cng knh
ca b máy nhà nc.
Nhân dân cm nhn +c rng, quan i#m “không có
vùng c6m trong 6u tranh chng tham nh ng” ã b[t u
+c chng minh bng m t s hành ng c/ th#. Nhiu v/
án tham nh ng ln mà nh3ng ngi phm t i là cán b
cao c6p ã +c iu tra, x_ lý. Tuy vy, vic tìm ra
nguyên nhân gc r; làm cho t nn tham nh ng di;n bi n
phc tp cha +c sáng t}. Qua các cu c ti p xúc ca i
bi#u dân c_ vi c_ tri, nhân dân c nc mong rng, ng
và Nhà nc cn i sâu nghiên cu hoàn thin c s pháp
lý, làm cho nh3ng k mun tham nh ng c ng không th#
tham nh ng.
Nh3ng t hi do b máy nhà nc cng knh, nng
n, thi u nhy bén, nng ng trong công tác qun lý
c ng ã +c ng và Nhà nc quan tâm kh[c ph/c. Vào
th k@ XVIII, nhà bác hjc Lê Quý ôn có câu nói ni ti ng
rng: “Có 10 con dê mà dùng n 9 ngi chn d[t thì
ch dê không còn tht dê # n”. Ông dùng câu nói này
# phê phán tình trng cng knh ca b máy cai tr thi
phong ki n. Nghe chuyn xa # ng:m chuyn nay. Theo
thng kê ca B N i v/, khon chi thng xuyên cho b
máy nhà nc hin chi m 70% ca ngân sách nhà nc,
trong ó chi cho tin l ng chi m 47%. Các chuyên gia
u có chung nhn nh rng, n u tinh gin +c b máy
nhà nc thì có th# h th6p khon chi thng xuyên ca
b máy. Ngân sách s| có thêm tin # phát tri#n sn xu6t,
kinh doanh và nâng l ng cho viên chc, tng mc tr+
c6p cho các i t+ng y u th trong xã h i. Có m t s
ch tr ng tinh gin biên ch ã +c ti n hành thí i#m,
nay +c thc thi r ng h n, nh: Gim bt các c6p trung
gian, gim bt c6p tng c/c, c/c, phòng; gim bt c6p
phó, h+p nh6t các b phn ph/c v/; ánh giá thành tích
ph/c v/ theo k t qu thc t , theo s bng lòng ca dân;
`y mnh vic xã h i hóa hot ng qun lý nhà nc, áp
d/ng ch
thi tuy#n thay cho tuy#n chjn, … Ch[c ch[n
còn nhiu bin pháp thc thi ch tr ng tinh gin b máy
nhà nc s| +c tìm ra và áp d/ng.
Tu chung li, trong nm 2017 6t nc ã phi  ng
u vi nhiu th_ thách gay c6n, nhng qua ó ã to ra
+c nh3ng tin  cho s phát tri#n ca nm 2018.
Thông qua nh3ng kinh nghim ca nm inh Du nhân
dân c nc tin t ng rng trong nm Mu Tu6t 6t nc
s| t +c nhiu thành tu to ln h n.

Chú thích:
1. Diễn văn của Tổng thống Mỹ tại Diễn đàn APEC 2017.
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M T TRN T NH QU NG NINH
đ i mi công tác giám sát theo tinh thn
Hi ngh Trung ng 4 (khóa XII) ca Đ ng
PHẠM VĂN ĐIỆT*

Tóm tắt: Công tác giám sát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp của tỉnh Quảng Ninh,
nhằm xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Bài viết đề ra
một số giải pháp để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế,
tồn tại nhằm thực hiện có kết quả công tác giám sát theo tinh thần Hội nghị lần thứ 4
(khóa XII) của Đảng trong thời gian tới.
Summary: Supervision is one the central tasks of the Vietnam Fatherland Front and
other socio-political organizations at all levels of Quang Ninh province in building the
clean and strong Party and Government. This article proposes a number of solutions
to further promote the achievements, and overcome shortcomings, in order to
implement effectively the supervision in the spirit of the 4th Conference of the 12th
National Party Congress in the upcoming time.
Từ khóa: Giám sát, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
Key words: Supervision, Resolutions of the 4th Conference of the Central Committee of the Communist Party (12th
session), the Vietnam Fatherland Front of Quang Ninh province, Vietnam.
Nhận bài: 8/2/2018; Sửa chữa: 12/2/2018; Duyệt đăng: 21/2/2018.

Giám sát theo tinh thần Nghị quyết Hội
nghị Trung ương 4 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng (khóa XII)
Hot ng giám sát ca 8y ban Mt trn T quc Vit
Nam tnh Qung Ninh tham gia gn ây có i mi, hiu
qu h n, song # i mi công tác giám sát theo tinh thn
H i ngh Trung  ng 4 (khóa XII) ca ng, trc h t
phi b[t u tZ ti p t/c i mi nhn thc. Còn nhiu
v6n  lý lun, thc ti;n cn +c làm sáng t} qua nghiên
cu, tng k t sâu s[c nhm tng thng nh6t v t t ng,
hành ng.
*

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.
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Ngh quy t H i ngh Trung  ng 4 (khóa XII), v xây
dng ng t ra m/c tiêu, yêu cu là nhn thc sâu s[c
v nguy c , nhn din úng nh3ng bi#u hin và  ra các
gii pháp phù h+p # c ng quy t 6u tranh, ngn chn,
`y lùi có hiu qu tình trng suy thoái “t di;n bi n”,
“t chuy#n hóa” trong n i b ; góp phn kh[c ph/c nh3ng
y u kém trong công tác cán b và qun lý cán b ; xây
dng c ch ki#m soát quyn lc ca ngi có chc, có
quyn; không # nh h ng nim tin ca nhân dân i
vi ng. Ngh quy t +c ông o cán b , ng viên và
nhân dân quan tâm, ón nhn, ng tình, h ng ng và
t nhiu k> vjng vào k t qu thc hin.

ẢNH: PV
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Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại buổi làm việc với Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.
Ti H i ngh hjc tp, quán trit và tri#n khai thc
hin Ngh quy t H i ngh ln th 4, Ban Ch6p hành Trung
 ng ng (khóa XII) vào tháng 12/2016, Tnh y Qung
Ninh ã ch o các t chc c s ng, các c quan, n
v nghiêm túc tri#n khai xây dng k hoch hành ng
thc hin Ngh quy t. Nm 2017, Tnh y, các ng b
trc thu c ã i mi công tác ki#m tra, giám sát ca
ng, g[n vi công tác thanh tra, ki#m tra, giám sát ca
H i ng nhân dân, 8y ban nhân dân, 8y ban Mt trn T
quc Vit Nam tnh Qung Ninh.
Nm 2017, 8y ban Mt trn T quc tnh Qung Ninh
ã cùng các t chc chính tr - xã h i tnh tri#n khai công
tác giám sát trc ti p, thng xuyên, không báo trc i
vi các Trung tâm hành chính công c6p huyn và b phn
“m t c_a” hin i c6p xã. Ti n hành giám sát công tác
qun lý nhà nc v an toàn thc ph`m ti 12/14 a
ph ng. ng thi, ti n hành giám sát vic thc hin
nh3ng nhim v/, gii pháp ch y u nhm ci thin môi
trng kinh doanh, nâng cao nng lc cnh tranh quc
gia trong lnh vc thu và hi quan ti C/c Thu và C/c
Hi quan tnh, phi h+p tham gia vi các ngành thc hin
16 oàn ki#m tra, giám sát, kho sát khác. Trong ó, n i
dung giám sát thng xuyên, trc ti p, không báo trc
i vi vic thc hin ch  công tác nm v "Tng

cng k@ lut, k@ c ng hành chính; xây dng n p sng
vn hóa, vn minh" ti các trung tâm hành chính công
c6p huyn và b phn ti p nhn và tr k t qu c6p xã là
m t vic làm mi, cha có tin l, cha có trong quy nh
nhng ã t hiu qu cao.
Ban Thng trc U@ ban Mt trn T quc tnh Qung
Ninh ã thng nh6t vi các t chc chính tr - xã h i tnh
xây dng k hoch giám sát, t chc h i ngh tp hu6n
cho cán b công chc thu c các c quan Mt trn T quc
và các t chc chính tr - xã h i c6p tnh, cán b khi Mt
trn T quc và các t chc chính tr - xã h i c6p huyn
v các n i dung trong k hoch giám sát. TZ tháng
3/2017, Mt trn T quc và các t chc chính tr - xã h i
tnh ã thành lp 10 oàn giám sát (phân công mi t
chc ch trì oàn giám sát theo tZng tháng) ti n hành
giám sát ti 11/14 huyn, th xã, thành ph vi 11 trung
tâm hành chính công c6p huyn, 98/186 b phn ti p
nhn và tr k t qu c6p xã.
N i dung giám sát gm: Giám sát quy trình, th t/c
gii quy t hành chính ti các trung tâm hành chính công
c6p huyn; b phn m t c_a hin i c6p xã. Giám sát ý
thc trách nhim, o c công v/, k@ lut, k@ c ng i
vi i ng cán b công chc, viên chc làm vic ti các
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trung tâm hành chính công c6p huyn, b phn m t c_a
hin i c6p xã. Giám sát khi l+ng công vic và k t qu
gii quy t ti các trung tâm hành chính công c6p huyn,
b phn m t c_a hin i c6p xã, vic thc hin chính
sách ào to, s_ d/ng, trjng d/ng i vi i ng cán b
công chc, viên chc làm vic ti các trung tâm hành
chính công c6p huyn, b phn m t c_a hin i c6p xã.
Giám sát c s vt ch6t và iu kin làm vic ca cán b ,
tính công khai, minh bch ti các trung tâm hành chính
công c6p huyn, b phn m t c_a hin i c6p xã. Giám sát
công tác ph bi n, quán trit các quy nh gii quy t hành
chính i vi cán b , công chc, viên chc làm vic ti các
trung tâm hành chính công c6p huyn, b phn m t c_a
hin i c6p xã. Ti p nhn nh3ng  xu6t, ki n ngh,
nh3ng vng m[c trong hot ng ca các trung tâm hành
chính công c6p huyn, b phn m t c_a hin i c6p xã và
các ý ki n ca nhân dân, doanh nghip khi thc hin giao
dch hành chính.

sng vn hóa, vn minh ca a ph ng (s l+ng trên
200 l+t cu c).

K t qu giám sát phn ánh khách quan, trung thc: Bng
quan sát và có s trao i trc ti p vi cán b , công chc,
thay vì nghe lãnh o báo cáo; có s trao i, ph}ng v6n vi
ngi dân n giao dch th t/c hành chính. Qua giám sát
th6y rõ +c u i#m và hn ch , tn ti ca c quan, cán
b +c giám sát; trc ti p nh[c nh , hng d:n nh3ng cán
b , công chc còn hn ch khi thi hành công v/ có tác d/ng,
hiu qu trc, ti p nhanh vi nh3ng công chc, nh3ng v6n
 cn ch6n chnh; ng thi ti p thu +c nhiu ý ki n
phn ánh, ki n ngh ca công chc và ngi dân.
Hot ng giám sát trc ti p, thng xuyên không
báo trc ca Mt trn và các oàn th# c6p tnh, c6p
huyn trong nm qua +c lãnh o c6p u@, chính quyn
các a ph ng quan tâm, các ý ki n, ki n ngh ca oàn
giám sát +c ti p thu, ch o ch6n chnh ngay.

Một số kết quả thực hiện chương trình
giám sát

Một số giải pháp nâng cao chất lượng
hoạt động giám sát

M r ng ch th# giám sát: Trong hot ng giám sát
ã huy ng, phi h+p ngun nhân lc có trình , kinh
nghim ca Mt trn và các t chc chính tr - xã h i tnh
tham gia trong quá trình giám sát (có n i dung, có a
ph ng ã huy ng thêm cán b các c quan liên quan
và các t chc khác cùng tham gia giám sát).

# hot ng giám sát ti p t/c tri#n khai hiu qu,
phát huy tt vai trò giám sát ca Mt trn T quc Vit
Nam tnh Qung Ninh và các t chc chính tr - xã h i
trong thi gian ti, 8y ban Mt trn T quc tnh Qung
Ninh thc hin m t s gii pháp sau:

M r ng i t+ng: i t+ng giám sát ã +c xác
nh c/ th#, giám sát c cán b , ng viên, công chc, cán
b qun lý thông qua k t qu gii quy t công vic, thông
qua trao i trc ti p vi cán b , công chc và thông qua
ph}ng v6n ngi dân n giao dch # ánh giá ch6t
l+ng công tác ci cách hành chính, nâng cao ch6t l+ng
cung c6p dch v/ công.
i mi hình thc giám sát: Giám sát trc ti p, t
xu6t không báo trc không yêu cu chu`n b báo cáo và
nghe báo cáo, không làm nh h ng n hot ng và
giao dch thông qua phân công cho tZng thành viên trong
oàn giám sát. Thc hin quan sát, ch/p nh, ti p cn s
sách, thi t b lu tr3 và trc ti p trong vai ngi dân, t
chc giao dch m t s th t/c hành chính.
Nhân r ng cách làm: Trên c s tri#n khai ca c6p
tnh, 12/14 c quan khi Mt trn T quc và các t chc
chính tr - xã h i huyn, th xã, thành ph do Mt trn
T quc ch trì ã ng ký vi c6p y và ti n hành t
giám sát thng xuyên, trc ti p, t xu6t các trung tâm
hành chính công c6p huyn, b phn ti p nhn và tr k t
qu c6p xã và giám sát thc hin ch  nm công tác:
Tng cng k@ lut, k@ c ng hành chính; xây dng n p
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M t là, ti p t/c phi h+p t chc thc hin có hiu qu
các k hoch giám sát hàng nm theo các quy nh ca
Lut Mt trn T quc Vit Nam nm 2015, Ngh quy t Liên
tch s 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-CTUBT%MTTQVN,
tng cng các hot ng giám sát t xu6t # góp phn
phòng ngZa, 6u tranh vi các hành vi tham nh ng,
lãng phí.
Hai là, tng cng các hot ng giám sát vic thc
hin các ch tr ng, Ngh quy t ca ng, chính sách và
pháp lut ca Nhà nc liên quan n quyn và l+i ích
chính áng, h+p pháp ca nhân dân. M r ng hình thc
giám sát thng xuyên, trc ti p, không báo trc i
vi các lnh vc d lun quan tâm, bc xúc hin nay, nh:
bo v môi trng, xây dng các công trình, d án...
Ba là, vn ng nhân dân tham gia giám sát xây dng
ng, chính quyn trong sch, v3ng mnh; tích cc tham
gia công tác 6u tranh phòng, chng tham nh ng; tp
trung giám sát phát hin, góp phn ngn chn tình trng
nh ng nhi;u ca cán b , công chc trc ti p gii quy t
công vic vi ngi dân. Quan tâm giám sát các lnh vc
vn hóa, giáo d/c, y t , bo v môi trng, nhm góp
phn cùng các ngành chc nng chm lo ngày càng tt
h n cu c sng ca nhân dân trong tnh.

%A NGH QUYT I HI NG VÀO CUC SNG

Ba không trong phòng, chng
tham nh!ng
Luật sư LÊ ĐỨC TIẾT

Tóm tắt: Trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, các nhà nghiên cứu tội
phạm học đã đưa ra biện pháp 3 không, đó là: không thể, không dám và không
cần tham nhũng. Thực tế trên các diễn đàn đã đề cập đến nội dung này, nhưng
chưa đi vào cuộc sống. Để đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiệu quả, đòi hỏi
phải có chủ trương, biện pháp cụ thể.
Summary: In the fight against corruption, criminologists have come up with
three measures: no possible, no dare, and no need. Actually on the forums have
mentioned this content before but it has not come to life. In order to fight against
corruption effectively, it is necessary to build specific guidelines and measures.
Từ khóa: Phòng chống tham nhũng, nghiên cứu tội phạm học, Nhà nước của dân, do dân và vì dân, Việt Nam.
Key words: Anti-corruption, government of the people, by the people and for the people, Vietnam.
Nhận bài: 6/2/2018; Sửa chữa: 8/2/2018; Duyệt đăng: 21/2/2018.
rong nh3ng nm qua, m t s v/ án tham nh ng mà
b cáo là nh3ng ngi gi3 c ng v cao trong các c
quan ng và Nhà nc ã +c a ra xét x_ cho
th6y, quá trình iu tra, truy t, xét x_ thu hút s
quan tâm và nhn +c s ng tình ca ông o nhân
dân trong c nc. Nh3ng d6u hiu tích cc này không
phi bng nhiên có +c.

T

Quá trình iu tra và xét x_ nh3ng v/ án tham nh ng
ln vZa qua ã th# hin +c nh3ng k t qu ban u ca
công cu c ci cách t pháp ang di;n ra. M t s nguyên
t[c ca nn công lý hin i +c hi n nh trong Hi n
pháp 2013 ã +c vn d/ng. Các ch nh: “Mji ngi
u bình ~ng trc pháp lut; suy oán vô t i; thc
hành tranh t/ng thay cho xét h}i # xác nh s tht
khách quan…” ã +c th# hin. Nguyên t[c “không có
vùng c6m” trong 6u tranh chng t i phm và “nói i ôi
vi làm” ã +c các c quan t pháp c ng quy t áp
d/ng. Vic can thip vào công tác iu tra, xét x_ ã +c
gim nhiu. Nh3ng vic làm trên ã làm tng lòng tin ca
nhân dân vào s công bng ca cán cân công lý.
TrZng tr nghiêm kh[c nh3ng ngi phm t i là h t
sc cn thi t. Nó vZa có tác d/ng phòng ngZa riêng (rn
e t i phm tái phm), vZa có tác d/ng phòng ngZa
chung i vi nh3ng toan tính bc vào con ng phm
t i. Nhng # t +c m/c ích phòng ngZa riêng và
phòng ngZa chung thì vic trZng tr nghiêm ngi phm

t i là cha . Nó òi h}i phi có ch tr ng, bin pháp
phòng, chng t i phm m t cách toàn din.
Trong 6u tranh phòng, chng tham nh ng, các nhà
nghiên cu t i phm hjc ã a ra ba ph ng châm: 1)
Không th#; 2) Không dám; 3) Không cn tham nh ng. Ba
ph ng châm này ã +c  cp n trên các di;n àn,
nhng cho n nay nh3ng ph ng châm này v:n cha
thc s thâm nhp +c vào cu c sng, mà dng nh
ch dZng li nh3ng li kêu gji. # công cu c 6u tranh
phòng, chng tham nh ng có hiu qu, òi h}i phi có
nh3ng ch tr ng, bin pháp c/ th# # thc thi các
ph ng châm ã nêu.

Chủ trương, biện pháp thực thi phương
châm không thể tham nhũng
Kê khai tài sn
Kê khai trung thc tài sn là ngha v/, trách nhim ti
thi#u ca viên chc nhà nc. ây là m t trong nh3ng
tiêu chí # la chjn u vào nhm ngn ngZa nh3ng k
c h i ljt vào b máy nhà nc. Tuy nhiên hin nay, vic
kê khai bi n ng tài sn còn phi +c ti p t/c trong
quá trình ti chc. Vic kê khai này có quá nhiu b6t cp,
kê khai nhng không công khai. Nh3ng ngi có trách
nhim phi kê khai, các loi tài sn phi kê khai cha
+c quy nh thng nh6t. Vic ki#m tra tính trung thc
ca các bn kê khai còn b b} ng}. D lun cho rng,
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Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu chủ
trì cuộc họp “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” tháng 10/2017, tại Hà Nội.
chính nh3ng viên chc thi u liêm chính là nh3ng nhân t
gây cn tr trong thc hin nghiêm vic kê khai tài sn.
Vic ban hành vn bn pháp lut nhm m bo cho vic
kê khai tài sn sm i vào n n p và loi trZ +c nh3ng
b6t cp hin h3u là r6t cn thi t.
Pháp lut hóa và thc hin nghiêm nh3ng iu c6m
làm i vi viên chc
Các nhà nc hin nay trên th gii u ban hành
danh m/c các iu c6m làm i vi viên chc. Tùy theo
hoàn cnh ca mi nc mà danh m/c dài ng[n khác
nhau.  nc ta, vào th k@ XV, vua Lê Thánh Tông ã ban
hành 6 iu c6m, di dng các iu lut c/ th# ca B
lut Hng c, nh: “c6m a quan li v tr nhm ti
quê quán; c6m l6y v+ và c6m k t làm thông gia vi ngi
thu c a ph ng n i tr nhm; c6m mua bán 6t ai, nhà
c_a; c6m vay m+n hoc cho vay m+n ca ci i vi
dân a ph ng n i tr nhm”. Quan li vi phm các iu
c6m trên ây b bãi chc, b thu hi mji s[c phong +c
vua ban, b hy mji ch
ãi ng khi v hu. Bng cách
nh vy, vua Lê Thánh Tông ã to ra +c m t i ng
quan li m:n cán, r6t mc liêm chính và a i Vit tr
thành nc cng thnh bc nh6t so vi các triu i
phong ki n trc và sau ông.
ng C ng sn Vit Nam ã có nh3ng vn bn quy
nh danh m/c các vic c6m làm i vi ng viên; ti p
theo, ngày 30/5/2014, B Chính tr ã ban hành Ch th
s 36 v “Thc hin ch tr ng b trí chc danh Bí th
c6p y, Ch tch UBND, Chánh án TAND, Vin tr ng KSND
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và cán b lãnh o c6p tr ng các ngành Thanh tra, Công
an, Tài chính, Thu , Hi quan không là ngi a
ph ng…”. M/c ích ca Ch th là # ngn ngZa t lm
d/ng, l+i d/ng chc quyn. Các vn bn này cha +c
lut hóa. Vic ph bi n, quán trit và thc thi nh3ng iu
c6m và Ch th 36 cha +c s k t, tng k t nên cha có
c s ánh giá là Ch th ã thâm nhp +c vào cu c sng
hay cha? Ch th ã +c ban hành tZ nm 2014, nhng
n nay, nh3ng n i nào ã làm +c nh Ch th 36 ca
B Chính tr ã quy nh v:n cha có câu tr li.
Thc hành nghiêm ch
ki#m toán i vi mji c
quan s_ d/ng ngân sách Nhà nc
i t+ng ca t i tham nh ng, lãng phí là tin bc và
b6t ng sn. Qua tng k t cho th6y hot ng ki#m toán
ã phát hin ra nhiu v/ chi tiêu sai m/c ích, v+t ch
tiêu, nh3ng v/ tham nh ng, lãng phí làm th6t thoát
nh3ng khon tin ln ca ngân sách. Các hành vi sai
phm +c phát hin sau k t qu ki#m toán cn +c x_
lý m t cách kiên quy t và dt khoát h n. Hoàn thin t
chc, nâng cao nng lc ca cán b ngành ki#m toán hin
ang +c Th tng Chính ph quan tâm và coi ó là
bin pháp quan trjng trong phòng, chng tham nh ng,
lãng phí.
Kp thi s_a i, b sung các vn bn pháp lut
Nn pháp lut hin hành ca nc ta có nhiu chng
chéo, mâu thu:n, trùng lp, li thi nhng chm +c
phát hin, chm +c kh[c ph/c. Kp thi kh[c ph/c

%A NGH QUYT I HI NG VÀO CUC SNG

nh3ng b6t cp ca pháp lut là cách phòng, chng tham
nh ng có hiu qu. Vic kh[c ph/c nh3ng b6t cp ca
pháp lut không ch là nhim v/ ca Quc h i, mà c các
c quan t pháp c ng phi ch ng tham gia. N u nh
qua công tác iu tra, truy t, xét x_, các c quan t pháp
có nh3ng ki n ngh vi Chính ph, Quc h i v s_a i,
b sung pháp lut thì hot ng phòng, chng t i phm
tham nh ng s| có hiu qu h n r6t nhiu.
Thi t lp h thng ki#m tra r ng kh[p, nhy bén, có
hiu lc
 nc ta hin ã có h thng ki#m tra, thanh tra a
dng, r ng kh[p tZ Trung  ng xung n c s . Hot
ng ki#m tra, thanh tra ã có tác d/ng ln trong 6u
tranh phòng, chng tham nh ng. Nhng hot ng thanh
tra, ki#m tra còn b c l nhiu b6t cp, nh: “chng chéo,
trùng lp trong hot ng ki#m tra, thm chí còn # xy
ra các hin t+ng tiêu cc trong nh3ng ngi làm công
tác thanh tra”. B6t cp ln nh6t ca công tác ki#m tra,
thanh tra là cha thc hin y  vic xã h i hóa hot
ng ki#m tra, giám sát. Thc ti;n cho th6y, n i nào
chính quyn mnh dn thu hút nhân dân tham gia hot
ng ki#m tra, giám sát, nh: giám sát xây dng công
trình c ng ng
a ph ng, giám sát vic thc hin
quy hoch và s_ d/ng 6t ai thì vic 6u tranh phòng,
chng tham nh ng r6t có hiu qu.
# thc hin ph ng châm “không th# tham nh ng”
còn có r6t nhiu bin pháp c/ th# n3a, nh: “l ng hóa”
các khon chi phí cho viên chc khi làm vic, l6y phi u tín
nhim, quy nh v quà bi u i vi viên chc và các ch
tr ng, bin pháp xây dng nn hành chính quc gia minh
bch, trong sch, xây dng chính ph in t_, b in t_,
vn phòng in t_… 5 bin pháp ã +c nêu trên là
nh3ng bin pháp gc, mang tính c bn và toàn din ã
+c áp d/ng ph bi n vi nhiu quc gia trên th gii.

Những biện pháp làm cho kẻ tham lam
không dám tham nhũng
Bin pháp khi n cho k tham lam không dám tham
nh ng là bu c hj phi i mt vi nguy c thân bi, danh
lit, b m6t t6t c n u tay dám “nhúng chàm”. Không áp
d/ng án treo hoc chuy#n sang x_ lý k@ lut n i b i vi
k phm t i tham nh ng. Lênin ã tZng nói rng, x_ án
treo vi viên chc phm t i tham nh ng là s nho báng
pháp lut. Nh3ng k phm t i tham nh ng còn b hình pht
b sung là c6m không +c ti p t/c làm viên chc nhà nc.
Có nên áp d/ng hình pht t_ hình i vi k phm t i tham
nh ng hay không là v6n  ang gây tranh cãi trên các di;n
àn. Nhng nhìn chung, các nc trên th gii u có xu
th x_ lý r6t nghiêm i vi t i tham nh ng.

Những biện pháp khiến cho viên chức
không cần tham nhũng
# cho viên chc không cn tham nh ng thì iu ti

thi#u là cung c6p cho hj mc l ng  # hi ph/c sc
lao ng cho bn thân, nuôi sng gia ình và có tin ti t
kim. Theo thng kê ca m t s nc trên th gii cho
th6y, các nc mà viên chc có mc l ng cao thì
ó
t i tham nh ng chi m t@ l r6t th6p. S trong sch trong
b máy Nhà nc Singapore và m t s nc khu vc B[c
Âu là minh chng thuy t ph/c v v6n  này. Mt khác,
có nh3ng nc dù viên chc có mc l ng và ãi ng r6t
cao nhng v:n là nh3ng con h tham nh ng b i ham
mun ca con ngi là vô hn. Vì vy, các bin pháp v
tng cng rèn luyn, tu d{ng o c liêm chính v:n
phi +c tng cng thng xuyên, liên t/c i vi viên
chc nhà nc.
Ba ph ng châm v phòng, chng tham nh ng nói
trên có mi liên quan cht ch| l:n nhau và r6t cn n s
h tr+ ca nhau.  n
c hoc nh6n mnh n m t
ph ng châm nào c ng khó thành công. Nh6n mnh x_
pht mà xem nh các bin pháp ch ng phòng ngZa,
giáo d/c hoc kêu gji nhiu v mt o c mà thi u rn
e nghiêm kh[c c ng không th# hn ch +c tham
nh ng. Tuy vy, trong thc ti;n nh3ng bin pháp nhm
làm cho nh3ng k mun tham nh ng nhng không th#
tham nh ng +c coi là khâu trung tâm, +c t lên
hàng u vì nó mang tính ch ng phòng ngZa r6t cao.
Vì vy, các nc tiên ti n r6t quan tâm n vic bt l
hng trong chính sách, lut pháp và hoàn thin các bin
pháp khi n cho nh3ng k d:u mun tham nh ng v:n
không th# tham nh ng +c.
Hot ng phòng, chng tham nh ng gn ây ã có
nhiu ti n b , nhng nhìn chung nn tham nh ng v:n
cha có chiu hng gim. Ngi dân, ch doanh nghip
v:n phi chi nh3ng khon “bôi tr n” viên chc mi mong
công vic +c gii quy t nhanh chóng. T nn tham
nh ng làm cho nhiu chính sách, pháp lut ti n b ca
Nhà nc không phát huy +c y  tác d/ng ca nó
vi cu c sng. Tham nh ng ã cp m6t ngun tài chính
# m r ng u t và # ci thin cu c sng dân sinh.
ây là nguyên nhân làm cho nn tham nh ng ang gây
ra nhiu bc xúc, b6t bình trong nhân dân. D lun mong
rng, trong thi gian ti, trên mt trn 6u tranh phòng,
chng tham nh ng, ng và Nhà nc cn có k hoch
mang tính tng th# h n trong thc hin ba ph ng châm
ca phòng, chng tham nh ng.
# thc hin thành công s nghip xây dng b máy
nhà nc trong sch, v3ng mnh,  ngh ng và Nhà
nc phát ng phong trào thc hin kh`u hiu: “Trong
b máy nhà nc không có ch cho nh3ng k tham
nh ng!” Hy vjng rng trong m t thi gian ng[n, Vit
Nam s| không còn là nc có t@ l tham nh ng cao nh
hin nay. 6u tranh # t nn tham nh ng gim xung
n mc th6p nh6t là ph ng hng chính trong vic xây
dng b máy nhà nc ca dân, do dân và vì dân.
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Vai trò M t tr n Dân tc
Gi i phóng min Nam Vit Nam
trong T ng ti"n công và n i d y
Xuân M u Thân 1968
TẠ VĂN SỸ*

Tóm tắt: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 có vai trò đặc
biệt quan trọng trong hành trình thực hiện khát vọng một nước Việt Nam hòa
bình, độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc ta. Cuộc Tổng
tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 buộc Mỹ phải xuống thang chiến
tranh, chấm dứt ném bom phá hoại miền Bắc, rút dần quân Mỹ về nước và ngồi
vào bàn đàm phán tại Paris, mở đầu cho những thắng lợi quan trọng và cơ hội
hòa bình, thống nhất đất nước.
Summary: The General Offensive and Uprising 1968 played an important role in
the struggle for peace, unity and socialism of Vietnam. The event forced US
imperialism to down scale of war efforts, end bombing the North, withdraw
troops, and sit down at the negotiating table in Paris. This event was the opening
of the important victories, opportunities of peace and reunification.
Từ khóa: Xuân Mậu Thân 1968, kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, Việt Nam.
Key words: Mau Than 1968, resistance war against America, liberation of the South, reunification of the country,
Vietnam.
Nhận bài: 10/1/2018; Sửa chữa: 15/1/2018; Duyệt đăng: 1/2/2018.

1. Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam
Việt Nam - người đại diện chân chính, duy
nhất, tổ chức và lãnh đạo các lực lượng
yêu nước ở miền Nam Việt Nam trong
cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu
Thân 1968

phóng min Nam, do B T lnh Các lc l+ng v trang
Gii phóng min Nam Vit Nam ch huy, ng thi Mt
trn Dân t c Gii phóng min Nam Vit Nam ã làm l; k t
np lc l+ng Quân gii phóng là thành viên chính thc.
Nh vy, có th# th6y v mt t chc công khai, Quân gii
phóng là lc l+ng quân s ca Mt trn Dân t c Gii
phóng min Nam Vit Nam.

Mt trn Dân t c Gii phóng min Nam Vit Nam +c
thành lp ngày 20/12/1960 ti xã Tân Lp, huyn Tân
Biên, tnh Tây Ninh.  n ngày 15/2/1961, các lc l+ng
v trang trên toàn min Nam thng nh6t thành Quân gii

# chu`n b cho vic thc hin các nhim v/ chi n
l+c nhm ánh bi chi n tranh xâm l+c ca M trong
nm 1968, tZ tháng 12/1967, B Chính tr Ban Ch6p hành
Trung  ng ng C ng sn Vit Nam ã hjp và ra Ngh

*

Tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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quy t v cu c Tng ti n công và ni dy Xuân Mu Thân
1968. Ngh quy t nêu rõ: “T6n công quân s trên các
chi n trng và s ni dy ca ô th ln là hai m i ti n
công chính k t h+p cht ch| vi nhau, h tr+ nhau và
thúc `y toàn b cu c tng ti n công và tng kh i ngha,
l6y chi n trng chính là Sài Gòn - Nam B và Tr Thiên Hu , trjng i#m là Sài Gòn, Hu và các thành ph ln”(1).
 n tháng 1/1968, ti H i ngh ln th 14 Ban Ch6p hành
Trung  ng ng, sau khi ánh giá th[ng l+i to ln ca
quân dân ta trong vic ánh bi Chi n l+c Chi n tranh
c/c b ca M, ã quy t nh m cu c Tng ti n công và
ni dy trên toàn min Nam. H i ngh xác nh nhim v/
trjng i c6p bách trong thi k> mi là ng viên nh3ng
n lc ln nh6t c hai min, a cu c chi n tranh cách
mng ca nhân dân ta lên bc phát tri#n cao h n. Dùng
ph ng pháp tng công kích, tng kh i ngha # giành
th[ng l+i quy t nh, t m/c tiêu chi n l+c, tiêu dit và
làm tan rã quân ng/y, giành toàn b chính quyn v tay
nhân dân. Tiêu dit m t b phn quan trjng sinh lc và
ph ng tin chi n tranh ca M. V Mt trn, ngh quy t
H i ngh nh6n mnh, cn thành lp m t Mt trn th hai
bên cnh Mt trn Dân t c Gii phóng min Nam Vit
Nam, l6y m t tên thích h+p và C ng lnh r ng rãi h n
C ng lnh ca Mt trn. Thc hin ch tr ng, ng li
ch o cu c Tng ti n công do ng C ng sn Vit Nam
vch ra, úng 18 gi ngày 30/1/1968 ( êm mng m t T t
Mu Thân), oàn Ch tch 8y ban Trung  ng Mt trn
Dân t c Gii phóng min Nam Vit Nam lnh cho toàn th#
cán b , chi n s các lc l+ng v trang nhân dân gii
phóng và ng bào min Nam nh6t t xông lên dit thù:
“Các lc l+ng v trang nhân dân gii phóng, các lc
l+ng 6u tranh chính tr, toàn th# h i viên các h i gii
phóng hãy sát cánh cùng các lc l+ng yêu nc khác và
toàn th# ng bào nh6t t xông lên, quy t trZng tr ích
áng quân M xâm l+c và bjn Thiu - K> tay sai bán
nc”(2). ây là vn kin chính thc công khai v mnh
lnh cho cu c Tng ti n công và ni dy Xuân Mu Thân
nm 1968.
Sau mnh lnh ca oàn Ch tch 8y ban Trung  ng
Mt trn Dân t c Gii phóng min Nam Vit Nam, ln l+t
các t chc thành viên thu c Mt trn u ra Li kêu gji
g_i ti các h i viên, c ng nh toàn th# ng bào min
Nam Vit Nam h ng ng và ch6p hành mnh lnh Tng
ti n công và ni dy. Li kêu gji ca H i Liên hip Ph/
n3 Gii phóng min Nam Vit Nam ngày 2/2/1968 ghi rõ:
“Hãy si t cht hàng ng , d ng cm xc ti, kiên quy t
ch6p hành lnh ti n công ca oàn Ch tch 8y ban Trung
 ng Mt trn Dân t c Gii phóng min Nam Vit Nam”(3).
Ti p ó là các t chc, oàn th#, nh: Liên hip Công
oàn gii phóng min Nam (ngày 11/2); H i Liên hip
Thanh niên gii phóng, H i Liên hip Sinh viên gii phóng
(ngày 17/2).
i vi các lc l+ng v trang, ngay sau mnh lnh
ca oàn Ch tch, B ch huy Các lc l+ng v trang
nhân dân gii phóng min Nam ra Thông cáo c bit
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cùng Li kêu gji: “Kiên quy t ch6p hành mnh lnh ca
oàn Ch tch 8y ban Trung  ng Mt trn Dân t c Gii
phóng min Nam Vit Nam, toàn th# cán b , chi n s các
lc l+ng v trang nhn rõ trách nhim trc nhân dân,
T quc”(4). Ti p ó, trong các Bn Thông cáo s 2 (ngày
6/2) và s 3 (ngày 26/2) ghi rõ: ThZa lnh oàn Ch tch
8y ban Trung  ng Mt trn Dân t c Gii phóng min Nam
Vit Nam, B ch huy các lc l+ng v trang nhân dân gii
phóng min Nam kêu gji toàn quân, toàn dân thZa th[ng
xông lên quy t giành toàn th[ng. Bn Thông cáo s 4 ca
B ch huy Các lc l+ng v trang nhân dân gii phóng
min Nam (ngày 19/3) còn kh~ng nh rõ vai trò lãnh o
ca Mt trn Dân t c Gii phóng min Nam Vit Nam i
vi các lc l+ng v trang và ch tr ng Tng ti n công:
“Mt trn Dân t c Gii phóng min Nam Vit Nam ngi
c v và t chc mji th[ng l+i ca nhân dân ta min
Nam. Ch tr ng ca Mt trn m cu c ti n công và ni
dy v i là hoàn toàn chính xác”(5).
Ngay sau khi mnh lnh +c công b, quân dân min
Nam ã ti n hành tng ti n công và ni dy ng lot
ánh vào hu h t các c quan u não, cn c quân s,
h thng giao thông thy b , kho tàng ca ch hu
kh[p các thành ph th tr6n, th xã và nh3ng vùng nông
thôn còn b ch ki#m soát sut tZ v tuy n 17 n Cà
Mau, chi m m t s n i, phát ng qun chúng ni dy,
p tan b máy c s ca ch
Sài Gòn.

2. Mặt trận phát huy sức mạnh đại đoàn kết
toàn dân tộc, kêu gọi toàn dân đoàn kết
nổi dậy
# giành th[ng l+i trong Tng ti n công, không th#
ch da vào vai trò ca các lc l+ng v trang, cách tt
nh6t là k t h+p gi3a công tác quân s và ni dy ca qun
chúng. Mi quan h gi3a công kích và ni dy là mt
thi t. Quá trình tng ti n công và ni dy là m t cu c
chi n 6u ca qun chúng cách mng v c v trang l:n
chính tr. Yêu cu t ra cho tng kh i ngha là: p tan
các c quan ch huy u não, làm tan rã h thng kìm
kp ca ch, thành lp chính quyn cách mng, do vy
ch có phát huy sc mnh tng h+p, vZa ánh vZa phát
tri#n lc l+ng thì mi thc hin +c yêu cu. Cu c tng
ti n công phi có tính ch6t qun chúng thc s. N u ch
riêng b
i ch lc, hay b6t k> m t lc l+ng nào và n u
không có s chu`n b tt thì không th# nào làm +c.
Bên cnh vic ban hành mnh lnh Tng ti n công,
Mt trn Dân t c Gii phóng min Nam Vit Nam còn ra
Li kêu gji g_i ti toàn th# ng bào ng lên oàn k t
trong Mt trn, cùng ni dy giành chính quyn. Ngày
1/2/1968, Mt trn Dân t c Gii phóng min Nam Vit
Nam kêu gji công chc, viên chc, nhân viên, binh s
chính quyn Sài Gòn tr v vi nhân dân, gia nhp hàng
ng Mt trn: “Nh3ng ngi ang ngã ba ng hãy b}
i lính ánh thuê cho gic v vi quê h ng, hãy quay
súng b[n vào bjn Vit gian, cùng nhân dân ánh bi quân
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M, cu nc lp công. Các bn binh s hãy kh i ngha
chng M - Thiu và ly gián vi i quân bán nc. Chúng
tôi sn sàng ón ti p các bn tr v vi nhân dân và c ng
sn sàng # các bn gia nhp Mt trn”(6).
Ngày 3/2/1968, Mt trn Dân t c Gii phóng min
Nam Vit Nam kêu gji toàn quân, toàn dân, các tng lp
nhân dân thành th và các vùng tm thi b ch ki#m
soát; nhân dân vùng mi gii phóng; ng bào vùng gii
phóng c và vùng cn c cách mng hãy oàn k t không
phân bit già, tr, tín ng{ng, tôn giáo, thZa th[ng xông
lên. ng bào thành lp các i v trang t v bo v
chính quyn cách mng, t chc li sn xu6t và chi n 6u
# ph/c v/ tin tuy n.
Chu`n b cho gii pháp chính tr sau khi gii phóng
bng ti n công và ni dy, Mt trn Dân t c Gii phóng
min Nam Vit Nam còn m r ng khi liên minh, oàn k t
toàn dân t c, nhm tranh th oàn k t r ng rãi các tng
lp nhân dân.
Ngày 20/4/1968, Liên minh các Lc l+ng Dân t c,
Dân ch và Hòa bình Vit Nam (LMCLLDTDC và HB Vit
Nam) ra i. U@ ban Trung  ng do Lut s Trnh ình
Tho làm Ch tch, Hòa th+ng Thích ôn Hu và K s
Lâm Vn T t ng Phó Ch tch. LMCLLDTDC và HB Vit
Nam ch tr ng oàn k t mji lc l+ng và cá nhân yêu
nc, kiên quy t chng ngoi xâm, ánh  toàn b ch
bù nhìn Nguy;n Vn Thiu - Nguy;n Cao K>, thành lp
Chính ph liên hip dân t c, giành c lp, dân ch và
hòa bình. Bn Tuyên ngôn cu nc ca Liên minh kh~ng
nh 3 i#m ch ng trình hot ng: Ch6m dt chi n
tranh, vãn hi hòa bình, giành c lp và ch quyn dân
t c; Ki n to Nam Vit Nam thành m t quc gia c lp,
t do, hòa bình, trung lp và thnh v+ng; Ti n ti hòa
bình, thng nh6t nc nhà trên c s hai min Nam B[c
bàn bc, th ng l+ng bình ~ng và tôn trjng c i#m
ca nhau(7). ThZa nhn vai trò và cng hi n ca Mt trn
Dân t c Gii phóng min Nam trong s nghip chi n 6u
chng ngoi xâm, Liên minh ch tr ng h+p tác vi Mt
trn Dân t c Gii phóng min Nam, kh~ng nh Mt trn
Dân t c Gii phóng min Nam không th# v[ng mt trong
vic gii quy t mji v6n  min Nam Vit Nam.
Có th# th6y s ra i ca LMCLLDTDC và HB Vit Nam
ã ánh d6u bc phát tri#n mi ca khi i oàn k t
toàn dân, áp ng yêu cu ca cu c 6u tranh cách mng
ca nhân dân ta trên các mt chính tr, quân s, ngoi
giao trong giai on mi. Trit # cô lp quc M và bè
l tay sai, làm phân hóa thêm ch n mc cao nh6t, tp
h+p thêm nh3ng cá nhân và tng lp trung gian ti các
ô th ng lên chng M. Liên minh c lp vi Mt trn,
nhng thc hin liên minh vi Mt trn và t6t c nh3ng
ngi mun 6u tranh cho min Nam Vit Nam c lp,
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dân ch, hòa bình và trung lp. Trong thành phn lãnh
o Liên minh có ông Tôn Th6t D ng K gi3 vai trò Tng
Th ký, nhng trc ó tZ nm 1964, vi bí danh D ng
K> Nam, ông ã là 8y viên 8y ban Trung  ng Mt trn
Dân t c Gii phóng min Nam Vit Nam. LMCLLDTDC và
HB Vit Nam ra i là m t s kin chính tr có tm quan
trjng to ln, ánh d6u bc phát tri#n mi có ý ngha
ca khi i oàn k t chng M cu nc ca toàn dân ta,
ánh d6u s phá sn toàn din ca cu c chi n tranh xâm
l+c ca quc M, s cô lp cao
và s/p  không th#
nào tránh kh}i ca ng/y quyn tay sai.

3. Mặt trận tổ chức và thành lập chính
quyền cách mạng nhân dân tại các vùng
mới giải phóng
M t trong nh3ng nhim v/ và m/c tiêu ca cu c Tng
ti n công và ni dy là thành lp chính quyn nhân dân,
nhm thay th chính quyn bù nhìn phn ng ca Chính
th# Vit Nam C ng hòa. Ngh quy t H i ngh 14 Ban Ch6p
hành Trung  ng ng (tháng 1/1968) c ng xác nh:
Vic t chc chính quyn nhân dân cn có tính ch6t liên
hip r ng rãi, phù h+p vi sách l+c ca Mt trn. Cn
chu`n b nh3ng ngi tiêu bi#u # a vào chính quyn
liên hip dân t c.
Trong vic thc hin nhim v/ này, vai trò ca Mt
trn h t sc quan trjng khi ã vn ng +c nhiu nhân
s yêu nc và ngi có uy tín ng ra m nhim các
công vic chính quyn. Hu là ô th min Nam thành
công nh6t trong vic thành lp và t chc hot ng
chính quyn mi. Ngày 14/2/1968, i din các lc l+ng
cách mng tnh ThZa Thiên - Hu ã hjp thành lp U@
ban nhân dân Cách mng ThZa Thiên - Hu làm c quan
i bi#u cho ý chí và quyn l+i ca nhân dân, thc hin
quyn làm ch ca nhân dân. 8y ban do ông Lê Vn Ho
làm Ch tch. Nhim v/ ca 8y ban là: Tng cng i
oàn k t toàn dân, `y mnh cu c 6u tranh v trang,
chính tr và binh vn; lãnh o nhân dân sn xu6t, thc
hành ti t kim, xây dng y t , vn hóa, giáo d/c, chm
lo i sng vt ch6t và tinh thn cho nhân dân(8). Sau U@
ban nhân dân cách mng thành ph, các U@ ban nhân dân
cách mng phng ln l+t +c thành lp. Ngày 15/2,
U@ ban nhân dân cách mng ra Thông cáo s 1 nêu rõ:
Xóa b} các t chc ng/y quyn ca bè l bán nc Thiu,
K> tZ tnh, thành ph n thôn xã; ThZa nhn U@ ban
nhân dân cách mng các c6p huyn, xã, qun, khu ph do
nhân dân và quân kh i ngha ã lp ra, coi ó là chính
quyn h+p pháp duy nh6t ca nhân dân; thi hành các
bin pháp bo v tính mng, tài sn ca nhân dân, tôn
trjng các quyn t do dân ch, t do tín ng{ng, `y
mnh sn xu6t, thc hành ti t kim,… c bit, bn
Thông cáo còn th# hin rõ ch quyn khi ra tuyên b:
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“Quân i M không +c can thip vào công vic n i b
ca ngi Vit Nam, phi óng quân ti ch. Mji vic di
chuy#n quân phi +c chính quyn cách mng Vit Nam
cho phép”(9).
Có th# kh~ng nh, vic thành lp chính quyn nhân
dân là m t th[ng l+i chính tr to ln. # h tr+ Quân gii
phóng, nhiu ngi dân ã tình nguyn n6u c m, cung
c6p thc ph`m # Quân gii phóng ti p t/c chi n 6u.
Qun chúng ào công s chng ch phn kích, thanh niên
b sung vào các lc l+ng v trang… Sinh viên, hjc sinh
vi t kh`u hiu c v Quân gii phóng,  kích quc M
và tay sai, kêu gji ng/y quân, ng/y quyn ra u thú và
tham gia gi3 gìn trt t tr an a ph ng. Thm chí, ngi
dân ã t chc mít-tinh ngay ti n i ô # ng h Quân
gii phóng. Công nhân, ti#u th ng, pht t_, trí thc và
c t sn u tham gia chính quyn, mc dù ch duy trì
trong m t thi gian ng[n. Các c s ca ng/y b tan rã
nhanh chóng. Ng/y quân, ng/y quyn s[p hàng ra ng ký
trình din, nhân viên ng/y quyn +c lnh tp trung
c quan c , làm vic, qun lý tài liu, máy móc, ó là do
uy th ni dy ca qun chúng quá ln.
Ngày 23/2/1968, toàn b lc l+ng cách mng ti Hu
rút ra ngoài thành ph. Vic gi3 +c thành ph trong
25 ngày là lâu nh6t so vi các thành ph khác, góp phn
quan trjng vào th[ng l+i chung v chính tr ca Tng ti n
công và ni dy. Tuy lc l+ng cách mng ã rút kh}i
Hu , nhng hot ng ca U@ ban nhân dân Cách mng
v:n +c duy trì ti p sau này vi r6t nhiu hot ng c/
th#. Ngày 28/2/1968, U@ ban nhân dân Cách mng ra
Thông cáo s 2  ra các nhim v c6p thi t: “Vi nh3ng
vùng chi n s còn ging co, chú ý s tán ng bào, hng
d:n và vn ng ng bào còn li ào hm hào tránh
máy bay, i bác, bám ru ng vn vZa chi n 6u vZa sn
xu6t, v sinh phòng bnh chng nh3ng nn dch hoc các
bnh truyn nhi;m có th# xy ra; i vi vùng mi gii
phóng, ra sc cng c chính quyn cách mng, truy lùng
bjn ch lén lút phá hoi..; i vi th ng bnh binh và
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gia ình lit s, chính quyn các c6p cn quan tâm chm
sóc, nuôi d{ng chu áo; i vi ng bào nông thôn
chy vào thành ph nay tr v quê c cn oàn k t, giúp
{ mji iu kin # làm n, n nh i sng; i vi
ng/y quân, ng/y quyn ã tr v vi nhân dân, cn giáo
d/c, giúp { hj làm n l ng thin”(10). Ngày 20/4, U@
ban nhân dân Cách mng ThZa Thiên - Hu ra nhim v/
mi cho quân dân toàn tnh: Bám sát ru ng vn, tích
cc sn xu6t và chi n 6u, gi3 v3ng và bo v vùng gii
phóng, óng góp nuôi quân, oàn k t giúp { ng bào
s tán; thZa th[ng xông lên ti p t/c ti n công và ni dy.
U@ ban nhân dân Cách mng c ng nghiên cu các v6n 
ru ng 6t, xây dng d toán ngân sách nm 1968, chu`n
b xây dng quy c nông thôn nhm m bo thc hin
i sng mi oàn k t, vui t i, lành mnh.
Th[ng l+i ca Tng ti n công ã tiêu dit m t b phn
ln quân ch. Ng/y quyn tZ Trung  ng ti a ph ng
b ri lon, tê lit và tan v{ vi nh3ng mc
khác nhau.
Th trn và so sánh lc l+ng gi3a ta và ch thay i, to
c/c din mi, th chi n l+c mi và nh3ng kh nng mi
cho cu c kháng chi n ca ta, chi n l+c Chi n tranh c/c
b ca M b phá sn, ý chí xâm l+c ca M b lung lay,
bu c M phi chu àm phán vi Chính ph Vit Nam Dân
ch C ng hòa và Mt trn Dân t c Gii phóng min Nam
Vit Nam. Chi n th[ng ca cu c Tng ti n công và ni dy
Xuân Mu Thân 1968 mang tm vóc chi n l+c to ln. Góp
phn vào chi n th[ng này có công lao to ln ca Mt trn
Dân t c Gii phóng min Nam Vit Nam, ca khi i oàn
k t toàn dân t c. Mt trn Dân t c Gii phóng min Nam
Vit Nam ã thc hin úng Ngh quy t Trung  ng 14 
ra là: Chu`n b lc l+ng, phát tri#n các t chc qun
chúng; `y mnh tuyên truyn sâu r ng ng li, ch
tr ng và C ng lnh hot ng ca Mt trn; thành lp
+c Liên minh, m r ng khi i oàn k t dân t c;
thành lp chính quyn cách mng to tin  # thành
lp Chính ph Cách mng lâm thi C ng hòa min Nam
Vit Nam sau này.
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T#NG C$%NG CÔNG TÁC VN Đ&NG
đng bào các dân tc Tây Nguyên Ni dung ct lõi đ xây d ng khi đi
đoàn kt dân tc
NGUYỄN MẠNH QUANG*

Tóm tắt: Đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng
của nước ta. Tiếp tục thắt chặt mối quan hệ đoàn kết giữa các dân tộc ở Tây
Nguyên, đồng thời thực hiện tốt chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của
Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể tăng cường
công tác vận động đồng bào tham gia sản xuất, ổn định cuộc sống, giữ gìn an
ninh trật tự ở cơ sở.
Summary: The national unity plays a strategic role in the Vietnamese revolution.
It is necessary to tighten the solidarity between the ethnic groups in Tay Nguyen
as well as implement ethnic and religious policies of the Party, State, Vietnam
Fatherland Front, and organizations to mobilize ethnic minorities to participate in
production, stabilize their lives and maintain security.
Từ khóa: Đại đoàn kết dân tộc, đồng bào dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tây Nguyên.
Key words: Great national unity, ethnic minorities, the Vietnam Fatherland Front, Tay Nguyen, Vietnam
Nhận bài: 2/2/2018; Sửa chữa: 9/2/2018; Duyệt đăng: 21/2/2018.

ây Nguyên là a bàn chi n l+c, có v trí quan
trjng v kinh t , xã h i, quc phòng, an ninh, là
n i sinh sng ch y u ca ng bào dân t c thi#u
s. ng bào dân t c thi#u s ti ch có 1.171.000
ngi (chi m 25,75%). Phn ông ng bào dân t c thi#u
s Tây Nguyên là ngi có o. Toàn vùng hin có
1.599.210 tín  (trong ó, Pht giáo khong 557.590 tín
; Thiên Chúa giáo khong 771.249 tín ; Tin Lành
khong 308.683 tín ; Cao ài 21.426 tín ). S tín 
theo o Tin Lành là ng bào dân t c thi#u s khong
288.099 ngi (chi m 88,93%) so vi ng bào dân t c
toàn vùng(1).

T
*

Công tác vận động đồng bào các dân tộc ở
Tây Nguyên hiện nay
Thc hin ng li ca ng, chính sách ca Nhà
nc, các tnh trong vùng ã tích cc tri#n khai thc hin
các Quy t nh 168, 135, 134, 154, 139, 159,... ca Th
tng Chính ph, nên nhìn chung tình hình kinh t , xã
h i, an ninh, quc phòng vùng Tây Nguyên c bn n
nh, din ói nghèo gim áng k#, i sng nhân dân
ti p t/c +c ci thin. Cùng vi công tác phát tri#n kinh
t , nâng cao i sng ca nhân dân các tnh trong vùng
ã tng cng công tác vn ng qun chúng trong công
tác truy quét, bóc g{ bjn phn ng Fulrô l`n trn, a

Thạc sĩ, Phó Trưởng Ban Dân tộc, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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ẢNH: THÀNH TRUNG
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Các đại biểu dự Tọa đàm “Phát huy vai trò người tiêu biểu có uy tín các dân tộc thiểu số Tây Nguyên trong việc tập hợp, xây dựng
khối đại đoàn kết dân tộc” của Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên, tháng 8/2016.
ra ki#m i#m nh3ng ngi b l+i d/ng… nên tình hình t
t ng, ca ng bào các dân t c Tây Nguyên c bn n
nh, m t b phn ng bào dân t c có o ph6n kh i
trc ch tr ng chung ca ng và Nhà nc, cho phép
bình thng hoá hot ng ca o Tin Lành, s tín 
b ch l+i d/ng, qua giáo d/c ã th6y +c nh3ng vic
làm sai trái và cam k t s_a ch3a. Vì vy, trong nh3ng nm
qua, mc dù các th lc thù ch trong và ngoài nc ã
nhiu ln kích ng m t b phn qun chúng 70 làng,
33 xã thu c 12 huyn, thành ph ca 3 tnh Gia Lai, [c
L[c, [c Nông, nhm chng i chính quyn và v+t biên
trái phép sang Campuchia hòng quc t hoá “v6n  ngi
Th+ng” Tây Nguyên, to c can thip, nhng do các
tnh trong vùng làm tt công tác vn ng qun chúng
nên ng bào ã nhn rõ âm mu thâm c ca ch,
không b m[c mu chúng, tình hình an ninh chính tr,
trt t xã h i +c n nh(2).
Các tnh trong vùng ã tng cng công tác vn ng
ng bào các dân t c, thc hin ph ng châm: “Tnh bám
xã - huyn bám buôn, làng - xã bám sát tZng h dân”.
Tnh Gia Lai ã có Ngh quy t phân công 47 s , ban
ngành, Mt trn, oàn th# tnh ph/ trách xã trjng i#m;
phân công 429 c quan, phòng, ban ca huyn ph/ trách
làng, ng thi 98 doanh nghip nhà nc óng trên a
bàn ca tnh ã tham gia giúp { các xã y u kém phát

tri#n kinh t - xã h i. Các tnh Lâm ng, [c Nông, Kon
Tum trong thi i#m xy ra tình hình phc tp c ng c_
hàng trm cán b dân t c thi#u s, cán b là ngi Kinh
bi t ti ng dân t c có kinh nghim tham gia công tác vn
ng qun chúng, c_ ng chí Phó ban Dân vn Tnh u@
ph/ trách, thng xuyên bám sát c s # n[m tình hình,
sn sàng ng phó vi tình hung x6u xy ra. Các c6p u@
ã quan tâm b trí cán b , kin toàn cng c h thng
chính tr, tng cng công tác dân vn, Mt trn các a
bàn trjng i#m, xung y u. Các tnh ã có sáng ki n a
m t s i t+ng Fulrô ã b b[t hoc ra u thú +c
giáo d/c, cm hoá, giác ng i tuyên truyn vn ng, t
cáo t i ác và âm mu lZa gt ca Kso K k và t chc phn
ng Fulrô lu vong; vn ng già làng, tr ng bn i
u trong công tác tuyên truyn, vn ng ng bào nâng
cao cnh giác trc âm mu và ý  thâm c ca các th
lc thù ch. # gii quy t trit # nh3ng bc xúc ca
ng bào, các tnh ã tng cng ch o vic gii quy t
các n th, khi u ni ca ng bào, nh6t là nh3ng v6n
 có liên quan n tôn giáo, dân t c, 6t ai, n bù, gii
to mt bng # xây dng các khu c/m công nghip, h
tng ph/c v/ sn xu6t i sng, to ng thun trong
nhân dân, `y mnh cu c 6u tranh chng tiêu cc, lãng
phí, kh[c ph/c nh3ng mt y u kém tn ti kéo dài,...
ng thi, các tnh c ng ã kiên quy t a ra kh}i b
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Hội nghị giao ban công tác Mặt trận năm 2017 Cụm các tỉnh khu vực Tây Nguyên do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Nông Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2017 đăng cai tổ chức.
máy ng, Nhà nc nh3ng cán b y u kém ph`m ch6t
o c, vi phm quyn làm ch ca nhân dân, thi u tinh
thn trách nhim trong vic x_ lý công vic vi dân, m
bo lòng tin ca ng bào i vi ng, Nhà nc, thông
qua ti p xúc vi cán b , ng viên. H thng chính tr
các c6p trong vùng r6t quan tâm n công tác vn ng
qun chúng, c bit là vic ti p t/c tri#n khai Ch th 18
ca Th tng Chính ph v công tác dân vn; ch o các
a ph ng xây dng và ban hành các qui c, h ng c
ti các thôn buôn vi s tham gia ca các già làng # thc
hin qui ch dân ch c s , ch o xây dng các thôn,
buôn vn hoá, ci cách th t/c hành chính theo hng
m t d6u, m t c_a, gim bt phin hà cho nhân dân. Các
tnh trong vùng ã t chc các lp cho cán b các s , ban,
ngành có liên quan, Mt trn và các t chc oàn th# hjc
ti ng dân t c, nh: ti ng Giarai, Ê ê, Mnông,... nhm
kh[c ph/c dn tình trng cán b công tác vùng dân t c
nhng không bi t ti ng dân t c, ng thi tích cc vn
ng nhân dân tham gia sn xu6t, n nh cu c sng, gi3
gìn an ninh trt t c s , không tin, không nghe, không
làm và không ti p tay cho k x6u, ngn chn kp thi, có
hiu qu âm mu ca các th lc thù ch t chc bi#u
tình, bo lon, v+t biên trái phép sang Campuchia.
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Mt trn và các t chc oàn th# các c6p trong vùng
ã có nhiu c g[ng ti p t/c i mi n i dung, ph ng
thc hot ng hng mnh v c s , tp trung chm lo,
gii quy t nhiu nhu cu, l+i ích chính áng ca nhân
dân. T chc nhiu +t tuyên truyn, giáo d/c, phát ng
qun chúng, i ôi vi ti n hành rà soát, phân loi, ánh
giá li ch6t l+ng oàn viên, h i viên, t chc c s , xây
dng k hoch, cng c oàn th# nh3ng n i có v6n 
nh h ng n an ninh trt t, nh3ng n i Fulrô ang
hot ng # giáo d/c qun chúng, qua ó cng c oàn
th#. Mt trn T quc và các oàn th# trong vùng ã phi
h+p vi các c quan h3u quan 6u tranh, bóc g{ vô hiu
hoá 353 i t+ng tham gia t chc Fulrô, vn ng ra
u thú +c 148 i t+ng, gii tán h n 200 Ban ch6p
s vi 1.613 ch6p s viên ca cái gji là "Tin Lành êga"
(trong ó có 5 Ban ch6p s và 3.000 ngi chu nh h ng
ca Tin Lành êga), góp phn vào vic ngn chn, làm
th6t bi âm mu ca các th lc thù ch trong và ngoài
nc trên a bàn Tây Nguyên trong thi gian qua. Các t
chc chính tr - xã h i trong vùng ã quan tâm n vic
xây dng lc l+ng các a bàn trjng i#m; các n i
“tr[ng” oàn, “tr[ng” h i ti thôn, buôn, khu dân ph.

D I$ N

ÀN

Bên cnh nh3ng c g[ng, ti n b nêu trên, công tác
vn ng ng bào các a ph ng trong khu vc Tây
Nguyên v:n còn m t s v6n  cn quan tâm nh sau:
1. M t s c6p u@ ng c s cha quan tâm úng
mc n công tác vn ng qun chúng; cha coi trjng
công tác tuyên truyên, giáo d/c 6u tranh vi nh3ng bi#u
hin sai trái, n i dung và ph ng thc tuyên truyn, vn
ng, thuy t ph/c còn cha phù h+p vi tZng i t+ng;
cha tp trung giáo d/c v truyn thng oàn k t các dân
t c # nâng cao giác ng cho ng bào; cha chú trjng
úng mc n vic giáo d/c cho ng bào Kinh và cán b
lên sinh sng và công tác trên a bàn Tây Nguyên #
kh[c ph/c nh3ng thi u sót, vi phm chính sách dân t c,
tôn giáo ca ng và Nhà nc.
2. Hot ng ca Mt trn T quc và các t chc oàn
th# m t s a ph ng còn hình thc, cha sâu sát qun
chúng trên c s : "L6y oàn viên, h i viên làm i t+ng,
l6y h gia ình, thôn buôn làm a bàn c s " # vn ng
ng bào. Cán b làm công tác vn ng qun chúng ã
+c hjc ti ng dân t c, nhng li cha nói, cha hi#u
+c bao nhiêu, nhiu thành viên trong các t, i công
tác vn ng qun chúng không bi t ti ng dân t c, nên
ã xy ra trng h+p trong dân, ba cùng vi dân, nhng
không hi#u +c tâm t nguyn vjng ca nhân dân, n[m
tình hình c s không ch[c, d:n n b ng, b6t ng,
lúng túng trong x_ lý công vic.

I

O ÀN

KT

TO ÀN

DÂN

TC

s n i còn b vi phm, nhiu n i dung công vic có liên
quan n dân, trc h t trong vic thc hin m t s công
trình, d án dân cha +c bi t, cha +c bàn, ki#m tra,
giám sát nên m t s công trình ch6t l+ng kém, th6t
thoát, lãng phí,... Vai trò lãnh o ca c6p u@ và s phi
h+p ca chính quyn còn hn ch , nhiu ng viên c
s thi u g ng m:u, cha g[n bó vi nhân dân, công tác
ki#m tra, ôn c, nh[c nh , t chc s , tng k t mô hình
trong vùng ng bào dân t c, tôn giáo cha +c chú ý
úng mc,…

Một số bài học kinh nghiệm trong xây dựng
khối đại đoàn kết các dân tộc ở Tây Nguyên
M t là, nhn thc úng và coi trjng công tác vn ng
qun chúng, phát huy vai trò ca Mt trn T quc và các
t chc oàn th# trong công tác tp h+p nhân dân trên
c s da vào dân, xây dng lc l+ng già làng, tr ng
buôn, làng, chc s[c trong các tôn giáo, ngi có uy tín
trong tZng dòng t c # vn ng, cm hoá, giáo d/c s
i t+ng lm li, thc hin tt chính sách khoan hng
ca ng và Nhà nc làm cho qun chúng nhn bi t +c
âm mu, th on ca bjn phn ng chia r| khi i
oàn k t gi3a các dân t c.

3. Công tác xây dng lc l+ng ngi có uy tín cha
có c ch qun lý, bi d{ng ch
chính sách m t cách
phù h+p, nên danh sách ngi có uy tín các a ph ng
báo cáo xây dng +c hàng trm ngi, nhng khi có
tình hung xy ra li không n[m +c tình hình.

Hai là, tng cng s ch o phi h+p ng b gi3a
các c6p, các ngành, gi3a trên, di, c bit là phi h+p
lc l+ng c s t di s lãnh o ca các c6p u@
ng, phát huy vai trò ch ng tích cc ca Mt trn T
quc và các oàn th# theo hng: L6y dân, l6y ngi tt,
ngi tích cc # vn ng, phân hoá, cô lp, 6u tranh
vi ngi cha tt, s phn t_ cc oan, tránh áp t thô
bo, to ra nh3ng cng th~ng không cn thi t.

4. Vic quan tâm, theo dõi, làm tham mu cho c6p u@,
chính quyn gii quy t n th, khi u ni nh6t là ôn
c ch o x_ lý v6n  bc xúc trong ng bào dân t c
còn chm, thi u dt i#m, m t s v/ vic còn # tn
jng, ki n ngh v+t c6p, vic tri#n khai quy ch dân ch
c s hn ch , tình hình an ninh nông thôn nói chung
và trong vùng dân t c nói riêng còn tim `n nh3ng nhân
t phc tp,…

Ba là, phát huy vai trò ca Mt trn T quc và các t
chc oàn th#, k t h+p cht ch| gi3a công tác vn ng
qun chúng vi gii quy t tt các v6n  v kinh t - xã
h i, chm lo i sng ca nhân dân, ch o x_ lý nh3ng
v6n  bc xúc v 6t ai, nhà , in th[p sáng, nc
sch nông thôn, giáo d/c, y t , vic làm và gii quy t các
khi u kin ca nhân dân, làm tt vic thc hin quy ch
dân ch c s i vào cu c sng.

5. M t s c6p u@, chính quyn còn ch quan, n gin,
thi u ch ng, cha tích cc gii quy t trit # nh3ng
v6n  bc xúc trong ng bào, to k| h # các th lc
thù ch l+i d/ng, xuyên tc, kích ng làm gim lòng
tin ca nhân dân i vi ng và Nhà nc. S phi h+p
gi3a các ngành, các c6p vi Mt trn và các t chc oàn
th# còn thi u ng b , b6t cp, có n i còn có hin t+ng
ùn `y trách nhim. Quyn làm ch ca nhân dân m t

Bn là, coi trjng công tác s , tng k t rút kinh
nghim, nhân r ng i#n hình tiên ti n, tránh làm lt,
qua loa, i khái; quan tâm vic tng h+p, phân tích
thông tin, báo cáo ca các a ph ng và ý ki n ca i
ng ngi có uy tín trong ng bào các dân t c, coi ó là
n i dung quan trjng trong ch o, x_ lý tình hình c
s , không # xy ra các “ i#m nóng” nh h ng n an
ninh, trt t tZng khu dân c.
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Phát huy truyn thng đoàn k"t,
yêu nc ca đng bào các dân tc
thiu s tnh Sóc Tr ng trong công cuc
xây d ng và bo v T quc
DƯƠNG SÀ KHA*

Tóm tắt: Đồng bào các dân tộc tỉnh Sóc Trăng có truyền thống đoàn kết, trong quá trình
giao lưu và phát triển đã hình thành nên bản sắc văn hóa độc đáo đan xen giữa các dân
tộc anh em cùng sinh sống. Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc
Trăng đã tích cực động viên nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua
yêu nước, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng
quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.
Summary: Ethnic minorities in Soc Trang province have a tradition of solidarity. In the
exchange and development culture with other ethnic groups, this tradition has formed a
unique cultural identity. Over recent years, the Vietnam Fatherland Front of Soc Trang
province has actively encouraged the people to participate the campaigns, the patriotic
emulation movements and contribute to build a clean and strong political system, and to
contribute a richer and stronger country.
Từ khóa: Đồng bào dân tộc thiểu số, phong trào thi đua yêu nước, truyền thống đoàn kết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.
Key words: Ethnic minorities, patriotic emulation movement, solidarity tradition, the Vietnam Fatherland Font of Soc Trang province
Nhận bài: 6/2/2018; Sửa chữa: 8/2/2018; Duyệt đăng: 23/2/2018.
óc Trng là a bàn c trú ch y u ca các dân t c
Kinh, Khmer, Hoa,... vi dân s khong gn 1,3
triu ngi; trong ó, ng bào dân t c thi#u s
chi m 34,83% dân s (dân t c Khmer chi m
28,93%, Hoa chi m 5,88% và dân t c khác, nh: Tày,
Nùng, Mng, Chm, 'n… chi m 0,03%). ng bào các
dân t c thi#u s trong tnh sng an xen vi ng bào
Kinh và tp trung ông huyn Vnh Châu, M Xuyên,
Long Phú và thành ph Sóc Trng. Các hot ng vn hóa,
l; h i ca Sóc Trng bi#u hin rõ qua nét sinh hot vn
hóa ca 3 dân t c: Kinh, Khmer, Hoa.

S

Đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng
phát huy truyền thống đoàn kết trong công
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Trong giai on 1930 - 1935, Sóc Trng ã thành lp
+c 3 Chi b ng u tiên vùng có ông ng bào
Khmer, Hoa sinh sng, gm: Chi b Lc Hòa (Vnh Châu),
*

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.
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Chi b ghép Trng Khánh - Châu Khánh và Chi b M
Qui; ã tp h+p +c nh3ng thanh niên dân t c giàu
lòng yêu nc tham gia cách mng, tiêu bi#u trong dân
t c Khmer có các ng viên: Trnh Thi Cang, Lâm S P n,
Liêu Nhiêu, Cao Sol,... tiêu bi#u trong dân t c Hoa có các
ng viên: Ngô Hòa Thoi, Dip P , Quách Thu Huê,... ây
là nh3ng ng viên trung kiên u tiên có nh3ng óng
góp to ln trong vic tp h+p ng bào các dân t c tnh
Sóc Trng theo ng 6u tranh giành c lp dân t c.
Trong kháng chi n chng thc dân Pháp xâm l+c,
ng bào Khmer ã +c tp h+p trong các t chc “Cao
Miên t do”, “B
i I xa r[c” và ng bào Hoa +c tp
h+p trong t chc “Hoa kiu Liên Hip h i” (gji t[t là H i
Hoa Liên), “H i Gii liên”,... chi n 6u anh d ng, kiên
cng, góp phn làm nên nh3ng th[ng l+i v vang trong
lch s_ dân t c. Hip nh Gi ne v +c ký k t ã hình
thành i ng cán b u tú trong dân t c Khmer, nh:
ng chí Lý Phách, 8y viên Ban Ch6p hành ng b tnh;

ẢNH: PV
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Hội nghị lần thứ 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, Khóa VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019).
ng chí Trnh Thi Cang, Phó Ch tch H i ng h I xa
r[c, Phó Ch tch Mt trn Liên Vit tnh; Anh hùng Lc
l+ng v trang S n Tol (cá nhân +c phong tng danh
hiu Anh hùng Lc l+ng v trang u tiên tnh Sóc
Trng)... và i ng cán b tiêu bi#u trong ng bào Hoa,
nh: ng chí Dip P , 8y viên Ban Thng v/ Tnh y,
Tr ng Ty Công an; lit s La Tú Cng,...
Trong kháng chi n chng M cu nc, ng bào các
dân t c trong tnh tích cc tham gia kháng chi n trong
các t chc Khmer vn, Hoa vn và Mt trn Dân t c Gii
phóng các c6p trong tnh, cùng vi ng bào Kinh oàn
k t thành sc mnh tng h+p, ln l+t ánh tan nhiu
chi n l+c chi n tranh ca
quc M, góp phn gii
phóng min Nam, thng nh6t 6t nc. Thi k> này, ã
xây dng +c i ng cán b Khmer tiêu bi#u, nh: ng
chí Thch Sên (T Thch), Phó Bí th Tnh y Sóc Trng;
Lâm Sên (Nm Sang), S n Xuyên (Tám Mnh), 8y viên Ban
Ch6p hành ng b tnh; ng chí S n Cjl (T Cjl), Bí
th Huyn y Vnh Châu; ng chí Lý Sên (Hai Sên), Phó
Bí th Huyn y Lch H i Th+ng; ng chí Hu>nh C ng,
Ch tch Mt trân Dân t c gii phóng Khu Tây Nam B .
Trong quá trình xây dng, phát tri#n phong trào cách
mng, tnh Sóc Trng có 36/92 chùa Khmer ã tr thành
c s nuôi cha, bo v cán b cách mng và có nhiu s
sãi tiêu bi#u tham gia cách mng, nh: lit s Achar S n

Thal (huyn Vnh Châu), i c Danh S n (huyn K
Sách); Hòa th+ng Tng Nô (thành ph Sóc Trng),…
Tng k t thi k> kháng chi n chng M cu nc, tnh
Sóc Trng có 3 cá nhân là ngi Khmer +c phong tng
danh hiu Anh hùng Lc l+ng v trang nhân dân: lit s
S n Khinh; lit s Trn Vn Tét và lit s Lâm T ng; có 26
bà m Khmer +c phong tng danh hiu M Vit Nam
anh hùng; 9.132 ngi dân t c Khmer +c khen th ng
huân, huy ch ng các loi (trong ó có 4.174 là cán b và
4.958 là nhân dân). Cùng vi nh3ng óng góp ca ng
bào Khmer, trong ng bào Hoa xu6t hin nh3ng t6m
g ng sáng v tinh thn 6u tranh b6t khu6t, nh: ng
chí Lý D ng, ng chí Ngô Quang Nhu (Sáu  ng), ng
chí Trn Kim Hai (Hai Tho); gia ình ông Trn Tòng Lâm
(Xã Li m), gia ình ông Lâm Thành Hng,...
Sau ngày min Nam hoàn toàn gii phóng, c bit là
tZ công cu c i mi 6t nc và tái lp tnh Sóc Trng
(nm 1992), thc hin các Ch th, Ngh quy t ca ng
v phát huy sc mnh i oàn k t dân t c, v công tác
dân t c và công tác tôn giáo, di s lãnh o ca Tnh
y, s ch o, iu hành ca chính quyn, công tác
tuyên truyn, vn ng ca Mt trn và các t chc oàn
th# các c6p, s h ng ng tích cc ca ng bào các dân
t c trong tnh tham gia công cu c phát tri#n kinh t , vn
hóa, xã h i, nên i sng vt ch6t, tinh thn ca ng
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bào các dân t c ã +c ci thin áng k#, to nim tin
ca ng bào vào s lãnh o ca ng.
TZ nm 1999 n nay, thc hin ch ng trình phát
tri#n kinh t - xã h i các xã, thôn, 6p c bit khó khn,
tnh ã u t cho 137 l+t xã và 170 l+t 6p c bit khó
khn, vi kinh phí h n 744,3 t@ ng, ã xây dng và bàn
giao 26.325 cn nhà cho h nghèo khó khn v nhà ; h
tr+ 6t sn xu6t, 6t , gii quy t vic làm cho ng bào
dân t c thi#u s nghèo, i sng khó khn vi tng kinh
phí h n 356 t@ ng; ã thc hin d án kéo in cho 20
nghìn h dân, ch y u là h nghèo dân t c vi kinh phí
305 t@ ng, nâng s h ngi dân t c +c s_ d/ng in
lên 87.458 h ; h tr+ ng bào dân t c thi#u s c bit
khó khn vay vn phát tri#n sn xu6t, s tin 22,5 t@ ng.
Sóc Trng là tnh i u trong vic h tr+, u t xây
dng nhà h}a táng các chùa và c/m dân c, n i có ông
ng bào dân t c Khmer sinh sng; ã h tr+ xây dng và
s_a ch3a +c 76 nhà h}a táng, vi kinh phí 25,3 t@ ng.
Công tác phát tri#n vn hóa, giáo d/c ti p t/c +c quan
tâm u t, toàn tnh có 159 trng dy song ng3 Vit Khmer; trong ó, có 9 trng ph thông dân t c n i trú,
m t Trng B túc Vn hóa Pali Trung c6p Nam B . Toàn
tnh hin có 511 nhà sinh hot c ng ng, t/ i#m vn
hóa chùa Khmer. Công tác chm sóc sc kh}e, phòng,
chng dch bnh trong c ng ng +c quan tâm, tnh
ã iu tr n i trú, ngoi trú, khám, ch3a bnh mi;n phí
cho h n 2,5 triu l+t ngi thu c h nghèo, h cn
nghèo, các i t+ng chính sách vi kinh phí thc hin
h n 252 t@ ng; c6p h n 2,2 triu l+t th bo hi#m y
t cho ngi nghèo, vi kinh phí 471,2 t@ ng; gn 500
nghìn th bo hi#m y t cho các thành viên thu c h cn
nghèo và thoát nghèo, nâng t@ l ngi có th bo hi#m
y t trong toàn tnh lên n h n 74% s dân. Hin nay,
100% s dân là ngi dân t c Khmer trong tnh +c ti p
cn vi phát thanh, truyn hình. Tình hình an ninh chính
tr, trt t an toàn xã h i trong vùng có ông ng bào
dân t c thi#u s, vùng tôn giáo c bn n nh.
Tuy nhiên, hin nay vùng ng bào các dân t c thi#u
s v:n còn m t s hn ch cha +c gii quy t trit #,
ó là s phân hóa giàu nghèo, o c xã h i xung c6p,
bn s[c vn hóa truyn thng dân t c b mai m t, môi
trng sinh thái ang b xâm hi nghiêm trjng; các th
lc thù ch tìm mji cách chng phá khi i oàn k t
toàn dân t c bng âm mu “Di;n bi n hòa bình”, l+i d/ng
v6n  dân ch, nhân quyn, dân t c, tôn giáo # xuyên
tc ch
, kích ng, chng li ch tr ng, ng li,
chính sách ca ng, Nhà nc.

Một số giải pháp vận động đồng bào các
dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng
1. Tng cng công tác giáo d/c chính tr, t t ng,
làm cho cán b , ng viên, oàn viên, h i viên ca các t
chc oàn th# và ng bào các dân t c tin t ng vào s

38 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 175 (3/2018)

lãnh o ca ng, s qun lý iu hành ca Nhà nc;
phát huy truyn thng oàn k t dân t c, ý thc t lc t
cng, cùng nhau thc hin m/c tiêu: “Dân giàu, nc
mnh, dân ch, công bng, vn minh”.
2. Ti p t/c chuy#n dch c c6u kinh t g[n vi xây dng
nông thôn mi, a dng hoá cây trng, vt nuôi, thúc `y
phát tri#n sn xu6t # tng giá tr thu nhp trên m t n
v din tích và tng giá tr thu nhp cho ng bào các dân
t c. Xây dng mô hình sn xu6t nông nghip, nông h
hoàn chnh, mô hình sn xu6t, kinh doanh tng h+p #
nhân r ng. Tng cng trang b ki n thc cho các h ng
bào dân t c nghèo bi t lp k hoch sn xu6t, áp d/ng ti n
b khoa hjc, k thut vào sn xu6t, kinh doanh, nâng cao
ch6t l+ng sn ph`m. `y mnh gii quy t vic làm, tng
thu nhp, ci thin cu c sng cho ng bào dân t c.
3. Nâng cao ch6t l+ng và hiu qu giáo d/c, ào to,
nh6t là h thng trng dân t c n i trú các c6p và Trng
B túc Vn hóa Pali Trung c6p Nam B . `y nhanh ch ng
trình kiên c hóa trng, lp hjc; xây dng trng dân
t c n i trú các huyn có ông ng bào dân t c. M
thêm c6p trung hjc ph thông, u t nâng c6p Trng
Trung hjc Ph thông Dân t c n i trú Hu>nh C ng và các
trng dân t c n i trú c6p huyn. Tri#n khai có ch6t
l+ng ch ng trình, sách giáo khoa ti ng dân t c ti#u
hjc và trung hjc c s . Thc hin tt ch ng trình ph
cp giáo d/c trung hjc ph thông trong ng bào dân
t c. Quan tâm ào to, bi d{ng giáo viên dy song ng3
là ngi dân t c các c6p hjc, k# c s sãi. `y mnh các
hot ng y t d phòng, vn ng nhân dân gi3 gìn v
sinh môi trng, góp phn hn ch dch bnh.
4. Tng cng giáo d/c nâng cao tinh thn cnh giác
cách mng trong ng bào dân t c, vch trn nh3ng âm
mu th on ca các th lc thù ch, làm cho ng bào
không nghe, không tin và không làm theo s xúi gi/c ca
các th lc x6u. Coi trjng công tác n[m tình hình, tìm
hi#u tâm t, nguyn vjng ca ng bào dân t c và s sãi.
Thng xuyên cng c tình oàn k t cht ch| gi3a ng
bào các dân t c. Vn ng ng bào và s sãi qua li biên
gii Vit Nam - Campuchia, i tu nghip nc ngoài phi
làm th t/c úng theo qui nh ca Nhà nc. `y mnh
thc hin ch ng trình phòng chng t i phm, gi3 gìn an
ninh chính tr, trt t an toàn xã h i trong vùng ng
bào dân t c. Tp trung ch o gii quy t úng pháp lut
các v/ vic khi u kin có liên quan n ng bào dân t c,
nh6t là v6n  gii to, bi hoàn, tranh ch6p 6t ai,
không # kéo dài, phc tp, không # xy ra i#m nóng.
5. Ti p t/c cng c, nâng cao ch6t l+ng hot ng h
thng chính tr c s n i có ông ng bào dân t c, tôn
giáo sinh sng. c bit quan tâm xây dng i ng cán b
làm công tác dân vn, dân t c, tôn giáo; chm lo, ãi ng
i vi cán b là ngi dân t c thi#u s và cán b công tác
vùng dân t c, các v chc s[c tiêu bi#u trong công tác
tuyên truyn, vn ng ng bào phát huy truyn thng
yêu nc, xây dng quê h ng ngày càng giàu p.
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M t tr n t'nh Kiên Giang
vn đng nhân dân xây d ng
nông thôn mi, đô th v n minh
NGUYỄN TẤN HƯNG*

Tóm tắt: Phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Kiên Giang
đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với từng mô hình khu dân cư.
Phong trào được đông đảo nhân dân tích cực tham gia, cùng với phát triển kinh tế, xã
hội ở địa phương, người dân đã tích cực xây dựng tình làng, nghĩa xóm gắn bó, đùm
bọc lẫn nhau ở khu dân cư.
Summary: In order to promote the key role in implementing the campaign “All people
unite to build new-style rural areas and civilized urban areas”, the Vietnam Fatherland
Front of Kien Giang province has renovated the contents and operational methods to fit
each residential model. This movement has gathered a number of local people to
participate in order to contribute for the local economic and social development. In
addition, people together build neighbourhoods and help each other.
Từ khóa: Nông thôn mới, đô thị văn minh, khu dân cư, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang.
Key words: New-style rural area, civilized urban area, residential area, the Vietnam Fatherland Front, Kien Giang province.
Nhận bài: 1/2/2018; Sửa chữa: 6/2/2018; Duyệt đăng: 12/2/2018.
iên Giang là tnh ven bi#n thu c vùng ng bng
sông C_u Long, có ng biên gii giáp Campuchia
trên 6t lin dài 56km và 200km b bi#n. Tnh có
15
n v hành chính c6p huyn, trong ó 1
thành ph, 1 th xã và 2 huyn o. Kiên Giang có 15 dân
t c khác nhau ang sinh sng an xen. Thu nhp bình
quân u ngi là 1.865 USD, t@ l h nghèo nm 2017 là
6,21% (26.951 h , gim 2,11% so vi nm 2016).

K

Nhiều mô hình đổi mới, sáng tạo
Mt trn T quc Vit Nam tnh Kiên Giang phát huy
tinh thn sáng to và t qun ca nhân dân, tích cc
tham gia các cu c vn ng, các phong trào thi ua yêu
nc, nh: phong trào thi ua “Chung sc xây dng nông
thôn mi”; Cu c vn ng “Toàn dân oàn k t xây dng
nông thôn mi, ô th vn minh”, Cu c vn ng “Ngi

*

Vit Nam u tiên dùng hàng Vit Nam”... qua ó ã vn
ng nhân dân tham gia thc hin +c 14/19 tiêu chí
xây dng nông thôn mi. Cùng các t chc thành viên t
chc tuyên truyn, ph bi n quán trit n các tng lp
nhân dân v quan i#m, ch tr ng, chính sách ca ng,
Nhà nc và ca tnh; giúp ngi dân hi#u +c ý ngha,
tm quan trjng ca m/c tiêu, ch ng trình xây dng
nông thôn mi. Ban Công tác Mt trn t chc hàng trm
cu c hjp dân c 957 khu dân c # tho lun, bàn bc
óng góp ý ki n vào các  án, quy hoch xây dng nông
thôn mi ca a ph ng; tuyên truyn, vn ng nhân
dân t nguyn hi n 6t, góp ngày công lao ng # xây
dng k t c6u h tng, phúc l+i công c ng, làm ng giao
thông nông thôn, thy l+i n i ng, xây dng khu vui
ch i th# thao, nhà vn hóa, xây dng mô hình cánh ng
m:u ln… to nên nhiu kh i s[c
a bàn dân c. Qua

Phó Trưởng Ban Phong trào, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang.
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Lễ khánh thành cầu Ấp Kênh 9, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.
vic t chc thc hin nhn th6y các n i dung ca cu c
vn ng có mi quan h vi nhau, trong ó n i dung
nhân dân oàn k t giúp { nhau phát tri#n sn xu6t,
nâng cao i sng, thc hin xóa ói, gim nghèo và phát
tri#n làm giàu chính áng, to ng lc, tin  # thc
hin có hiu qu các n i dung khác ca cu c vn ng.

thôn mi, ô th vn minh, 84 mô hình an toàn giao
thông, 653 mô hình bo v an ninh T quc và 19 mô hình
v an toàn thc ph`m. M t s mô hình mi v xây dng
nông thôn mi, ô th vn minh, nh: “Ánh sáng ng
quê”, “Tuy n ng ki#u m:u”, “Hm sch, p, sáng, an
toàn”, khu dân c “Xanh, sch, p”,... +c nhân r ng.

Cn c vào c i#m ca mi a ph ng và c s , Mt
trn các c6p ã vn d/ng các hình thc linh hot # vn
ng nhân dân phát tri#n kinh t , làm giàu h+p pháp và
xóa ói gim nghèo. Kiên Giang thành lp mi +c 50
h+p tác xã và 106 t h+p tác, nâng tng s h+p tác xã
toàn tnh lên 339 và 2.215 t h+p tác; vi tng vn iu
l h n 70 t@ ng, ã to thêm nhiu vic làm góp phn
nâng cao ch6t l+ng cu c sng cho ngi dân. Mt trn
các c6p trong tnh ch trì xây dng +c 247 mô hình và
phi h+p vi các ngành, t chc thành viên xây dng
2.025 mô hình hay, cách làm hiu qu trong t chc thc
hin các n i dung, nh6t là n i dung xây dng nông thôn
mi, ô th vn minh. Toàn tnh có 407 mô hình v môi
trng, 521 mô hình gim nghèo bn v3ng, 253 mô hình
liên k t phát tri#n kinh t , 88 mô hình xây dng nông

Công tác chm lo cho ngi nghèo luôn +c 8y ban
Mt trn T quc Vit Nam các c6p tnh Kiên Giang quan
tâm, Mt trn cùng các t chc thành viên tích cc tri#n
khai vn ng h tr+. Trong nm 2017, qu “Vì ngi
nghèo” và các ch ng trình an sinh xã h i toàn tnh ã vn
ng +c gn 344 t@ ng, ã xây mi 2.107 cn nhà và
s_a ch3a +c 572 cn nhà i oàn k t, tri#n khai làm trên
70 km ng giao thông nông thôn; xây mi 230 cây cu,
s_a ch3a 15 cây cu; trao h n 100.000 su6t quà cho ngi
nghèo, hjc sinh nghèo có hoàn cnh khó khn, tr giá trên
31 t@ ng. Các t chc thành viên bng nh3ng vic làm
thi t thc, nh: t chc xây dng nhà, s_a ch3a nhà, tng
quà, h tr+ khám ch3a bnh cho ngi nghèo, ngi có
hoàn cnh khó khn, làm cu, ng giao thông nông thôn,
ã t chc vn ng các ngun tài tr+ tZ các doanh nghip,
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các t chc, cá nhân trong và ngoài nc ng h 268 t@
ng (nm 2016: 229 t@ ng). Phi h+p vi các t chc
chính tr - xã h i ban hành k hoch phi h+p, vn ng
qu h tr+ xây dng nhà cho h nghèo theo Quy t nh
s 33/2005/Q-TTg ca Th tng Chính ph. K t qu vn
ng +c 864.080.271 ng, h tr+ xây mi +c 211 cn
nhà i oàn k t, giúp 743 h thoát nghèo, góp phn làm
gim t@ l h nghèo trong toàn tnh còn 6,21% và ã có
hàng nghìn h gia ình sn xu6t, kinh doanh gi}i tr nên
giàu có. Qua ó, to s ng thun trong xã h i, mang li
hiu qu thi t thc trong phát tri#n kinh t - xã h i, góp
phn xây dng tình oàn k t trong c ng ng dân c và
phát huy sc mnh khi i oàn k t toàn dân t c.

ng, chính sách, pháp lut ca Nhà nc, các vn bn liên
quan n Mt trn T quc Vit Nam có lúc, có n i cha
thng xuyên, cha sâu r ng n các tng lp nhân dân;
hình thc tuyên truyn cha tht s phong phú, h6p d:n.
Công tác n[m b[t d lun xã h i m t s n i còn chm, cha
quan tâm trong ch o, hng d:n, ki#m tra, ôn c,
giám sát; ch6t l+ng các phong trào thi ua yêu nc, các
cu c vn ng, các ch ng trình phi h+p nâng lên còn
chm; còn lúng túng trong xây dng các mô hình. Vai trò
tham mu ca Mt trn có lúc, có n i cha kp thi, nng
lc, trình còn hn ch ; ch
chính sách i vi cán b
làm công tác Mt trn c s còn nhiu b6t cp, cn có
nh3ng gii pháp tích cc, h3u hiu.

Lấy sức mạnh đoàn kết làm động lực
phát triển

Một số giải pháp nhằm thực hiện tốt cuộc
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh”

Nh3ng nm qua, các khu dân c Kiên Giang luôn
oàn k t t ng tr+ l:n nhau, gii quy t tt nhiu vic
trong cu c sng. H thng Mt trn và các t chc thành
viên không ngZng i mi n i dung, ph ng thc hot
ng, tng cng phi h+p vi các ngành, các thành viên
và kp thi thông tin, tình hình thc hin nhim v/,
nh3ng khó khn vng m[c +c kp thi báo cáo vi c6p
y, chính quyn và Mt trn c6p trên # có s lãnh o
sát sao, c/ th#, thng xuyên ca t chc ng; có s
phi h+p cht ch| gi3a chính quyn và Mt trn.
Cu c vn ng “Toàn dân oàn k t xây dng nông thôn
mi, ô th vn minh”, do Mt trn T quc Vit Nam phát
ng là cu c vn ng mang tính toàn dân, toàn din và lâu
dài, vi ph ng châm l6y sc dân # xây dng cu c sng cho
dân, l6y sc mnh oàn k t làm ng lc phát tri#n. Tnh y
Kiên Giang ã ban hành Công vn s 313-CV/TU, ngày
2/3/2017 v vic tri#n khai thc hin Ch th s 10 ca Ban
Bí th Trung  ng ng v tng cng s lãnh o ca ng
i vi cu c vn ng “Toàn dân oàn k t xây dng nông
thôn mi, ô th vn minh”, 8y ban nhân dân tnh ký Ch ng
trình phi h+p s 10/CTPH-MTTQ-UBND, ngày 19/7/2017 vi
8y ban Mt trn T quc Vit Nam tnh Kiên Giang v thc
hin gim nghèo bn v3ng, xây dng nông thôn mi, ô th
vn minh. Ban Thng trc 8y ban Mt trn T quc Vit
Nam tnh t chc 15 huyn, th, thành ph thành 3 c/m thi
ua và thành lp 3 t ch o i#m thc hin cu c vn ng;
phân công các ng chí Phó Ch tch làm t tr ng ch o
xã, phng, th tr6n. K t qu, Mt trn c6p xã ã tích cc
tri#n khai thc hin áp ng yêu cu nhim v/ mi, n i
dung, ph ng thc hot ng không ngZng i mi nâng
cao; bc u ã phát huy +c vai trò trách nhim ca Mt
trn các c6p trong thc hin cu c vn ng.
Tuy nhiên, cu c vn ng “Toàn dân oàn k t xây dng
nông thôn mi, ô th vn minh” còn không ít khó khn,
nh: Công tác tuyên truyn, c/ th# hóa các ch tr ng ca

# sm kh[c ph/c nh3ng khó khn, a cu c vn
ng phát tri#n tZng bc t
bn v3ng, Mt trn T
quc Vit Nam tnh Kiên Giang tp trung gii quy t tt
m t s v6n  c bn sau:

Th nh6t, tng cng tuyên truyn, vn ng nhân dân
thc hin cu c vn ng “Toàn dân oàn k t xây dng nông
thôn mi, ô th vn minh”; gim nghèo bn v3ng; nâng
cao i sng ngi dân thành th c ng nh nông thôn.
Xây dng c ch phi h+p gi3a cu c vn ng vi các phong
trào thi ua ca c nc, trong ó, phi h+p tri#n khai
phong trào “C nc chung sc xây dng nông thôn mi”.
Th hai, t chc Tháng cao i#m “Vì ngi nghèo”
nm 2018 và T t “Vì ngi nghèo” nm 2019; vn ng
Qu “Vì ngi nghèo” và h tr+ xây dng nhà i oàn
k t. Ti p t/c thc hin phong trào thi ua “C nc chung
tay vì ngi nghèo - không # ai b b} li phía sau”. T
chc thc hin các +t vn ng quyên góp t xu6t cu
tr+ ng bào b thiên tai, s c nghiêm trjng.
Th ba, nâng cao dân trí, to tin  # tZng bc phát
huy tim nng ca con ngi và c ng ng tZng khu dân
c, ng thi phát huy dân ch, to ng lc thc hin
quyn làm ch ca nhân dân… góp phn xây dng h
thng chính tr c s ngày càng trong sch, v3ng mnh.
Th t, xây dng nông thôn mi, ô th vn minh, cn
tp trung gii quy t có hiu qu m t s v6n  v t
t ng, o c, li sng ca con ngi và mi quan h
c ng ng th# hin +c tinh thn oàn k t, t ng thân,
t ng ái trong i sng ca ngi dân.
Th nm, xây dng, cng c, kin toàn t chc Ban Công
tác Mt trn thng nh6t vi khu dân c sao cho b máy h+p
lý, i ng cán b c s l+ng và ch6t l+ng c ng nh ch
ãi ng cho Mt trn các c6p, nh6t là c s phi  mnh
# m  ng trc ti p t chc thc hin cu c vn ng.
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KINH NGHIM - THC TI N

Mt s k"t qu và gi i pháp
t ng c ng hiu qu công tác giám sát
ca Mt trn T quc Vit Nam
NGUYỄN DUY KHÁNH*

Tóm tắt: Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức chính trị - xã hội trước Đảng, trước nhân dân nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giám
sát. Bên cạnh đó, một nhiệm vụ khác rất quan trọng là đổi mới phương thức phối hợp
giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức
thành viên khác của Mặt trận và giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các cơ quan nhà
nước, đồng thời với việc tăng cường sự tham gia của nhân dân trong hoạt động giám
sát hiện nay.
Summary: Further improving the responsibility of the Vietnam Fatheland Front and
socio-political organizations to the Party and to the people in order to perform well
supervision is an urgent task. In addition, another important task is renovating the
method of coordination between the Vietnam Fatherland Front Committee with sociopolitical organizations, other member organizations of the Front, and the government
agencies, enhancing the participation of the people in supervision activities today.
Từ khóa: Giám sát, nhân dân, chương trình phối hợp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Key words: Supervision, the people, coordinarion programs, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 6/2/2018; Sửa chữa: 8/2/2018; Duyệt đăng: 21/2/2018.

Những kết quả đạt được trong việc xây
dựng và thực hiện các chương trình phối
hợp giám sát
Th nh6t, giám sát công tác xây dng chính sách,
pháp lut
Trong nh3ng nm gn ây, mi nm U@ ban Trung
 ng Mt trn T quc Vit Nam tham gia góp ý ki n
khong tZ 30 n 50 d án lut, pháp lnh, ngh nh và
các vn bn pháp lut khác. 8y ban Trung  ng Mt trn
T quc Vit Nam thng xuyên c_ i din tham gia các
Ban son tho và T biên tp các d án lut, pháp lnh
quan trjng theo  ngh ca các c quan ch trì son tho,
nh: Lut Quc tch Vit Nam, Lut Bu c_ i bi#u Quc
h i và i bi#u H i ng nhân dân, B lut Hình s, B
lut Dân s, B lut T t/ng Hình s, B lut T t/ng Dân
s, Lut T chc Tòa án, Lut Hôn nhân và Gia ình, Lut
Khi u ni, Lut T cáo,... c bit, trong +t xây dng
Hi n pháp nm 2013, cùng vi vic c_ i din tham gia
*

Ban son tho, T biên tp D tho Hi n pháp, Mt trn
T quc Vit Nam các c6p ã óng góp r6t quan trjng trong
vic t chc l6y ý ki n nhân dân tham gia góp ý xây dng
Hi n pháp. Thông qua vic tham gia trc ti p vào quá
trình xây dng Hi n pháp và các vn bn pháp lut khác,
Mt trn T quc Vit Nam th# hin +c vai trò, trách
nhim i din cho quyn, l+i ích chính áng, h+p pháp
ca nhân dân # góp ý và giám sát quá trình này, góp
phn bo m cho các quy nh ca Hi n pháp và pháp
lut phù h+p vi l+i ích ca nhân dân.
Mt trn T quc các c6p
a ph ng c ng tích cc
trong vic góp ý xây dng hoàn thin chính sách, pháp
lut, ã có nhiu ki n ngh vi các c6p có th`m quyn xem
xét s_a i, b sung nhiu vn bn pháp lut có liên quan.
S giám sát ca Mt trn T quc và các t chc chính tr
- xã h i góp phn làm gim nh3ng sai sót, s h trong xây
dng và ban hành pháp lut, tng tính kh thi, th# hin
+c ý chí, nguyn vjng và mong mun chính áng ca i
a s các tng lp nhân dân.

Thạc sĩ, Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Ngoài ra, i vi các vn bn pháp lut ã ban hành mà
trên thc t b c l các b6t cp, mâu thu:n và nh h ng
trc ti p n quyn và l+i ích h+p pháp, chính áng ca
nhân dân, Mt trn thc hin vic nghiên cu, xem xét và
có ki n ngh  ngh s_a i, b sung cho phù h+p.
Th hai, giám sát công tác bu c_ i bi#u Quc h i,
i bi#u H i ng nhân dân các c6p
Mt trn T quc Vit Nam các c6p ã tham gia tích cc
vào công tác bu c_ i bi#u Quc h i và i bi#u H i
ng nhân dân (HND) các c6p. Vic giám sát ca Mt
trn T quc Vit Nam các c6p trong lnh vc này thng
g[n lin vi vic thc hin các nhim v/ ca công tác bu
c_, nh: t chc vic l6y ý ki n nhn xét và tín nhim ca
c_ tri n i công tác, n i c trú i vi nh3ng ngi +c
gii thiu ng c_ i bi#u Quc h i, i bi#u HND; hip
th ng la chjn, gii thiu ngi ng c_… Trong quá
trình hip th ng, nhiu trng h+p dù ã +c các c
quan, t chc, n v c Trung  ng và a ph ng gii
thiu ra ng c_, nhng phát hin vi phm pháp lut, hay
không +c nhân dân tín nhim, không  tiêu chu`n v
nng lc và ph`m ch6t o c, u không +c lp danh
sách ng c_. Mt trn T quc Vit Nam ã xây dng k
hoch giám sát công tác bu c_ và t chc 15 oàn giám
sát ti 37 tnh, thành ph trc thu c Trung  ng.
K t thúc mi +t giám sát, Ban Thng trc 8y ban
Trung  ng Mt trn T quc Vit Nam u tng h+p báo
cáo k t qu giám sát, xây dng các vn bn ki n ngh v
nh3ng v6n  phát sinh g_i ti 8y ban Thng v/ Quc
h i, H i ng bu c_ Quc gia, các tnh +c giám sát và
các c quan h3u quan có liên quan # kp thi iu chnh.
Th ba, giám sát i vi hot ng ca i bi#u dân
c_, cán b , công chc, viên chc nhà nc
Mt trn tham gia thc hin Quy ch dân ch xã,
phng, th tr6n thông qua vic Mt trn T quc c6p xã
t chc l6y phi u tín nhim i vi các chc v/ ch cht
do HND c6p xã bu và Tr ng thôn theo Ngh nh s
79/2003/N-CP ca Chính ph ban hành Quy ch thc
hin dân ch xã. Hot ng giám sát ca Mt trn và các
t chc thành viên ã c/ th#, rõ ràng và hiu qu h n;
kh[c ph/c +c m t bc tính dân ch hình thc ca
công tác này. Qua ó, góp phn quan trjng vào vic `y
mnh hot ng ca Mt trn trong vic tham gia thc
hin Quy ch dân ch xã, phng, th tr6n. Thc ti;n
nhiu nm qua ã có m t s i bi#u Quc h i và không
ít i bi#u HND b bãi nhim theo  ngh ca 8y ban
Mt trn T quc Vit Nam các c6p.
Thc hin Thông báo s 161-TB/TW ngày 16/11/2004
ca Ban Bí th Trung  ng ng (khoá IX) v  án Mt
trn T quc Vit Nam tham gia giám sát cán b , công
chc, ng viên khu dân c, Chính ph và U@ ban Trung
 ng Mt trn T quc Vit Nam ã ban hành Quy ch Mt
trn T quc Vit Nam giám sát cán b , công chc, ng
viên khu dân c.
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Th t, giám sát thông qua tham gia tuy#n chjn, giám
sát Th`m phán, Ki#m sát viên và gii thiu H i th`m Toà
án nhân dân
Công tác gii thiu H i th`m nhân dân ã thc hin
thành nn n p. 8y ban Mt trn T quc Vit Nam c6p
tnh, c6p huyn phi h+p vi các t chc thành viên và
lãnh o Tòa án nhân dân cùng c6p la chjn, gii thiu
ngi # HND bu làm H i th`m nhân dân ti k> hjp u
tiên ca mi khóa HND. Vic la chjn +c thông qua
quy trình hip th ng, la chjn dân ch, bo m i ng
H i th`m Toà án nhân dân tZng c6p  v s l+ng và áp
ng +c các tiêu chu`n theo quy nh ca pháp lut.
Nh3ng trng h+p có n th t cáo, phn ánh v
nhân s, 8y ban Trung  ng Mt trn T quc Vit Nam,
8y ban Mt trn T quc c6p tnh ã ch o 8y ban Mt
trn T quc c6p xã có liên quan t chc xác minh, có
trng h+p phi t chc H i ngh c_ tri # l6y ý ki n nhn
xét ca nhân dân n i c trú, giúp H i ng xem xét nhân
s +c khách quan, chính xác trc khi bi#u quy t v
nhân s. S phi h+p gi3a Mt trn T quc vi Tòa án
nhân dân, Vin ki#m sát nhân dân trong các khâu ca quá
trình tuy#n chjn Th`m phán, Ki#m sát viên, chu`n b
nhân s bu H i th`m nhân dân là r6t cht ch|.
S tham gia y  và có hiu qu ca Mt trn T
quc Vit Nam các c6p tZ Trung  ng n c s trong công
tác tuy#n chjn Th`m phán, Ki#m sát viên, la chjn ngi
gii thiu # HND bu làm H i th`m ã góp phn quan
trjng xây dng i ng các chc danh t pháp ông o
có  nng lc, ph`m ch6t, o c, áp ng yêu cu hot
hot ng ca các c quan t pháp trong giai on mi
ca ci cách t pháp.
Th nm, giám sát hot

ng gii quy t khi u ni, t cáo

Thc hin ch ng trình phi h+p v ti p dân và x_ lý
n th khi u ni, t cáo gi3a Ban Thng trc 8y ban
Trung  ng Mt trn T quc Vit Nam vi Thanh tra Chính
ph, hai bên thng xuyên trao i thông tin, nh6t là i
vi các v/ vic khi u ni phc tp, kéo dài, nh h ng
nghiêm trjng n quyn và l+i ích h+p pháp, chính áng
ca công dân. TZ nm 2015 n nay, Ban Thng trc 8y
ban Trung  ng Mt trn T quc Vit Nam ã phi h+p vi
Thanh tra Chính ph, Liên oàn Lut s Vit Nam thc
hin thí i#m vic c_ lut s tham gia tr+ giúp pháp lý
mi;n phí ti các Tr/ s ti p công dân Trung  ng. Hot
ng này mang tính nhân vn sâu s[c, +c nhân dân
ánh giá cao và thêm tin t ng vào ng và Nhà nc,
nhiu công dân sau khi +c t v6n mi;n phí v pháp lut
ã t rút n khi u ni, t cáo # tr v a ph ng n
nh cu c sng. Thông qua hot ng tr+ giúp này, lut s
c ng phát hin nhiu v/ vic gii quy t khi u ni, t cáo
có d6u hiu sai phm ca chính quyn các c6p, kp thi
ki n ngh n các c quan có th`m quyn # gii quy t
theo pháp lut, bo v quyn l+i h+p pháp, chính áng
cho công dân. Nm 2016, b phn ti p công dân ca 8y

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 175 (3/2018) 43

KINH NGHIM - THC TI N

ban Trung  ng Mt trn T quc Vit Nam ã nhn qua
ng bu chính và x_ lý 4.138 n, th khi u ni, t
cáo, ki n ngh, phn ánh ca công dân; trc ti p ti p và
hng d:n 376 l+t công dân n trình bày và g_i n;
trong nm 2017, ã ti p 215 l+t công dân, nhn 3.470
n th, ban hành 89 vn bn hng d:n, 207 vn bn
chuy#n ti các c quan h3u quan; ã nhn +c 32 vn
bn phúc áp ca các c quan h3u quan.
Th sáu, giám sát thông qua hot ng ca Ban Thanh
tra nhân dân (TTND), Ban Giám sát u t ca c ng ng
(GSTCC)
Giám sát thng xuyên, ti ch vic thc hin ch
tr ng, ng li ca ng, chính sách và pháp lut ca
Nhà nc, giám sát vic thc hin quy ch dân ch xã;
giám sát vic gii quy t khi u ni, t cáo ca nhân dân;
ng thi ng viên nhân dân tham gia giám sát, phát
hin nhm xây dng chính quyn thc s là chính quyn
ca dân, do dân, vì dân; tôn trjng và phát huy quyn dân
ch ca nhân dân.
Công tác hng d:n, ki#m tra cng c, kin toàn v t
chc và nâng cao ch6t l+ng hot ng ca các Ban TTND
xã, phng, th tr6n, Ban GSTCC ngày càng +c tng
cng.  n nm 2017, tng s Ban TTND 63 tnh, thành
ph trong c nc là 10.956 ban. 8y ban Mt trn T quc
các a ph ng tp trung `y mnh hot ng ca các
Ban TTND trong vic giám sát thc hin chính sách pháp
lut, công tác gii quy t n th khi u ni, t cáo xã,
phng, th tr6n.

quan trjng # thc hin tt và có hiu qu chc nng giám
sát ca Mt trn, góp phn phát huy quyn làm ch ca
nhân dân.
Hai là, thc hin tt vic tuyên truyn, ph bi n
r ng rãi trong nhân dân v quyn và ngha v/ ca mình,
tích cc tham gia thc hin tt các quy nh ca Hi n
pháp nm 2013, Lut Mt trn T quc Vit Nam nm
2015 và các quy nh khác ca pháp lut v vai trò giám
sát ca Mt trn T quc Vit Nam và các oàn th# chính
tr - xã h i.
Ba là, cn t chc li b máy và i ng nhân s cho
hot ng giám sát ca Mt trn T quc Vit Nam và các
t chc chính tr - xã h i, m bo các iu kin v kinh
phí cho hot ng giám sát ca các c6p Mt trn T quc
Vit Nam và các t chc chính tr - xã h i, vì hin nay
ch y u là tZ ngân sách Nhà nc, do Chính ph và 8y
ban nhân dân các c6p phân b, vi c ch ngân sách nh
hin nay, r6t khó bo m +c tính c lp ca Mt trn
T quc Vit Nam và các t chc chính tr - xã h i khi
thc hin nhim v/ này. Bên cnh ó, t chc b máy và
nhân s ca Mt trn T quc Vit Nam và các t chc
chính tr - xã h i hin nay còn quá m}ng. Ngoài ra, các
iu kin v thông tin, ph ng tin và tài chính dành
cho các hot ng này còn r6t khó khn.

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả các
chương trình giám sát

Bn là, òi h}i c6p bách ca Mt trn hin nay là phi
có h thng ti p nhn và x_ lý thông tin, trên c s ó
Mt trn a ra nh3ng ý ki n ca mình. Bên cnh ó, Mt
trn phi da vào các c quan truyn thông, trc h t là
các c quan truyn thông thu c h thng Mt trn và các
t chc thành viên # phn ánh kp thi, công khai
nh3ng v6n  và n i dung giám sát.

M t là, # tng cng h n n3a vai trò giám sát ca Mt
trn T quc Vit Nam và các t chc chính tr - xã h i và
phát huy dân ch h n n3a, trong thi gian ti cn nghiên
cu ban hành Lut v hot ng giám sát ca nhân dân,
trong ó có quy nh toàn din, y  và c/ th# v hot
ng giám sát ca Mt trn T quc Vit Nam; quy nh rõ
v quyn và ngha v/ ca các bên trong tri#n khai hot
ng giám sát, trách nhim ca các c quan nhà nc trc
các yêu cu ki n ngh giám sát ca Mt trn, c ng nh bo
m nh3ng iu kin cn thi t cho vic thc hin quyn
và trách nhim giám sát ca Mt trn. ó là c s pháp lý

Nm là, phát huy h n n3a vai trò ca Ban Thanh tra
nhân dân và Ban Giám sát u t ca c ng ng trong
vic tri#n khai các hot ng giám sát. Hot ng ca
TTND và GSTC thi gian qua ã kh~ng nh +c ây là
m t ch tr ng úng [n ca ng và Nhà nc, nhm
ti p t/c phát huy quyn làm ch ca nhân dân, `y mnh
thi hành Pháp lnh thc hin dân ch c s là m t ch
tr ng h+p lòng dân, góp phn làm chuy#n bi n m t bc
trong nhn thc ca cán b , ng viên và nhân dân v
phát huy quyn làm ch ca nhân dân trong vic giám
sát và tham gia xây dng chính quyn c s .

Tài liệu tham khảo:
1. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015.
2. Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
3. Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012, Quốc hội khoá XIII về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người
giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.
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Nhìn li k"t qu hot đng
nm 2017 ca M t tr n
các t'nh vùng Tây Nam B
ĐỖ THỊ VÂN AN*

Tóm tắt: Trong 3 năm qua, thông qua các hội nghị giao ban Cụm thi đua hằng
năm, Mặt trận các tỉnh trong vùng Tây Nam Bộ đã cùng nhau trao đổi, học hỏi
kinh nghiệm, cùng nhau tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận các
cấp thực hiện hiệu quả 5 nội dung của Chương trình hành động của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam.
Summary: Over the past 3 years, through annual conferences of the group
competition, the Vietnam Fatherland Front of the Southwest provinces has
exchanged experiences to further renovate operational methods of the Front at all
levels and effectively implement 5 contents of the Action plan of the Vietnam
Fatherland Front.
Từ khóa: Cụm thi đua, đổi mới phương thức hoạt động, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh trong vùng Tây Nam Bộ,
Việt Nam.
Key words: Competition group, renovate the operational methods, the Vietnam Fatherland Front, Southwest provinces,
Vietnam.
Nhận bài: 8/2/2018; Sửa chữa: 12/2/2018; Duyệt đăng: 21/2/2018.
y ban Mt trn T quc Vit Nam c/m thi ua các
tnh vùng Tây Nam B gm: An Giang, Bc Liêu,
B n Tre, Cà Mau, ng Tháp, Hu Giang, Kiên
Giang, Long An, Sóc Trng, Tin Giang, Trà Vinh,
Vnh Long. Các tnh vùng Tây Nam B chi m 12,1% din
tích c nc; dân s h n 17,3 triu ngi, chi m 19,8%
dân s c nc (Trong ó, ng bào Khmer có khong 1,2
triu ngi, chi m 6,93% dân s toàn vùng). Nm 2017 là
nm th ba, Mt trn các c6p trong vùng Tây Nam B thc
hin ch ng trình hành ng ca Mt trn T quc Vit
Nam do i h i VIII Mt trn T quc Vit Nam  ra.

8

Một số kết quả hoạt động năm 2017 của
Mặt trận các tỉnh vùng Tây Nam Bộ
Nâng cao hiu qu tuyên truyn, vn ng, tp h+p
các tng lp nhân dân, cng c và phát huy sc mnh i
oàn k t toàn dân t c, Mt trn các tnh trong c/m tích
cc phi h+p vi các t chc thành viên t chc nhiu
hot ng tuyn truyn, vn ng các tng lp nhân dân
*

thc hin các ch tr ng, ngh quy t ca ng, chính sách
và pháp lut ca Nhà nc; tuyên truyn k@ nim các ngày
l; ln ca 6t nc; các phong trào thi ua yêu nc, các
cu c vn ng g[n vi vic "Hjc tp và làm theo t t ng,
o c, phong cách H Chí Minh" và g[n vi thc hin
Ngh quy t Trung  ng 4 (khóa XII) v tng cng xây
dng, chnh n ng; ngn chn, `y lùi s suy thoái v
t t ng chính tr, o c, li sng, nh3ng bi#u hin “t
di;n bi n”, “t chuy#n hóa” trong n i b . Mt trn các
tnh trong vùng ti p t/c thc hin  án v “i mi công
tác thông tin tuyên truyn ca Mt trn T quc Vit
Nam”, nhm a dng hóa các hình thc tuyên truyn g[n
vi vic n[m b[t tâm t, nguyn vjng ca các tng lp
nhân dân, tiêu bi#u, nh: Mt trn các c6p tnh Kiên Giang
ã t chc tuyên truyn +c 109.701 cu c vi 4.166.256
l+t ngi d. Mt trn tnh Sóc Trng ã t chc tuyên
truyn +c 73.826 cu c có 3.460.341 l+t ngi d; c6p
phát 30.000 t bm và 1.150 cun “S tay công tác Mt
trn”, 46.320 t báo i oàn k t n Mt trn T quc các

Thạc sĩ, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Lễ ký kết chương trình phối hợp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020 tại tỉnh Kiên Giang.
c6p tZ tnh n c s . Mt trn tnh Trà Vinh biên tp gn
150 tin, bài ng trên trang Website ca 8y ban Mt trn
T quc Vit Nam tnh và xu6t bn 3.200 quy#n Thông tin
công tác Mt trn nhm chuy#n ti, tuyên truyn và phn
ánh hot ng ca Mt trn T quc và các t chc thành
viên n cán b Mt trn T quc Vit Nam các c6p trong
tnh. Mt trn các c6p tnh Vnh Long ã phi h+p vi các
t chc thành viên tri#n khai hjc tp và làm theo t
t ng, o c, phong cách H Chí Minh trong oàn viên,
h i viên và các tng lp nhân dân +c 1.045 cu c, có
31.395 l+t ngi d,…
Phát huy tinh thn sáng to và t qun ca nhân dân,
tri#n khai các cu c vn ng, các phong trào thi ua yêu
nc, Mt trn các tnh trong c/m ã tích cc vn ng
các tng lp nhân dân h ng ng ng h qu “Vì ngi
nghèo” và các hot ng an sinh xã h i; tp trung chm
lo cho ngi nghèo, vùng nghèo, h tr+ xây dng nhà
cho ngi nghèo, xây dng cu, l giao thông nông thôn;
tng quà, go cho ngi nghèo, hjc bng cho hjc sinh
nghèo,… góp phn thc hin có hiu qu các ch ng
trình an sinh xã h i, tiêu bi#u, nh: Mt trn tnh ng
Tháp ti p nhn 477 t@ ng; Mt trn tnh Trà Vinh ti p
nhn trên 245,684 t@ ng; Mt trn tnh Hu Giang ti p
nhn 240,758 t@ ng; Mt trn tnh Kiên Giang ti p nhn
344 t@ ng; Mt trn tnh An Giang ti p nhn trên
180,23 t@ ng; Mt trn tnh B n Tre ti p nhn 30,425
t@ ng; Mt trn tnh Long An ti p nhn 120 t@ ng,...
Mt trn các c6p các tnh trong c/m ã t chc s k t
3 nm thc hin Quy t nh s 217- Q/TW và Quy t nh
218-Q/TW ca B Chính tr (khóa XI) v giám sát, phn
bin xã h i và góp ý xây dng ng, chính quyn ca Mt
trn T quc Vit Nam và các oàn th# chính tr - xã h i.
Mt trn các c6p trong vùng ã ch ng la chjn các
chuyên  giám sát phù h+p vi a ph ng, nh: giám
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sát vic thc hin bo m an toàn thc ph`m; giám sát
gii quy t tranh ch6p, khi u ni trong nhân dân; giám
sát i vi công tác bu c_ Tr ng 6p, Phó Tr ng 6p,
khóm, khu và thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã,
phng, th tr6n nhim k> 2017 - 2019; giám sát vic thc
hin chính sách i vi ngi có công,... Mt trn các tnh
ã phi h+p vi oàn i bi#u Quc h i, H i ng nhân
dân tp h+p phn ánh tâm t, nguyn vjng, ý ki n ca
nhân # phn ánh trong các k> hjp ca Quc h i, các k>
hjp ca H i ng nhân dân các c6p.
V công tác m r ng và nâng cao hiu qu, ch6t l+ng
hot ng i ngoi nhân dân, Mt trn các tnh trong
c/m ti p t/c `y mnh tuyên truyn ch tr ng ca ng,
chính sách, pháp lut ca Nhà nc v công tác i ngoi
nhân dân, tng cng công tác vn ng kiu bào tham
gia xây dng quê h ng, 6t nc, thc hin an sinh xã
h i, tr+ giúp khó khn... i#n hình nh: Mt trn tnh An
Giang t chc 10 chuy n thm tng quà cho ngi dân các
tnh: Takeo, Kompong Sp, Kandal, tnh Siem Riep và
thành ph Phnom Penh (V ng quc Campuchia) vi tng
tr giá h n 1,3 t@ ng; Mt trn tnh Bc Liêu t chc
oàn thm và chúc t t lãnh o tnh Preah Sihanoukville
(V ng quc Campuchia); Mt trn tnh Cà Mau t chc
chúc T t ti tnh Koh Kong (V ng quc Camphuchia); Mt
trn tnh Kiên Giang t chc thm, chúc T t n Công an
xu6t nhp cnh C_a kh`u Quc t Prekchak, 8y ban Mt
trn oàn k t Phát tri#n T quc Campuchia tnh Kampot,
Kep (V ng quc Campuchia) nhân dp T t c truyn
ChôlChnmThmây và Ngày thành lp Mt trn oàn k t
Phát tri#n T quc Campuchia.
V công tác nâng cao nng lc hot ng ca h thng
Mt trn T quc Vit Nam áp ng yêu cu nhim v/ trong
giai on mi, Mt trn các tnh trong c/m ã quan tâm
cng c, kin toàn 8y ban Mt trn T quc Vit Nam các
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Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở khu vực Tây Nam Bộ đẩy mạnh các phong trào thi đua.
c6p, các H i ng t v6n; tp trung xây dng quy ch t
chc, hot ng và ánh giá Ban Công tác Mt trn khu
dân c. Mt trn các tnh ã ch ng xây dng, tri#n khai
thc hin  án v trí vic làm theo hng d:n ca Ban T
chc Trung  ng nhm ti p t/c rà soát i ng cán b
chuyên trách ca 8y ban Mt trn T quc Vit Nam các
c6p chu`n b cho i h i nhim k> mi. Nhm tng cng
công tác bi d{ng cho i ng cán b Mt trn, các tnh
ã c_ cán b tham gia H i ngh tp hu6n trc tuy n ti Hà
N i và tp hu6n nghip v/ công tác Mt trn nm 2017 ti
Thành ph H Chí Minh do 8y ban Trung  ng Mt trn T
quc Vit Nam t chc; c_ i bi#u tham d H i ngh bi#u
d ng Ch tch 8y ban Mt trn T quc Vit Nam c6p xã
và Tr ng Ban công tác Mt trn tiêu bi#u toàn quc, giai
on 2014 — 2017. Mt trn các tnh ã ch ng phi h+p
t chc các phiên hjp nh k> vi Thng trc Tnh y v
thc hin Ngh quy t ca Tnh y, nhm kp thi phn ánh
tình hình khi i oàn k t toàn dân t c, n[m b[t tâm t,
nguyn vjng ca các tng lp nhân dân,...

Những nhiệm vụ trọng tâm của công tác
Mặt trận năm 2018
Nm 2018, 8y ban Mt trn T quc Vit Nam các tnh
vùng Tây Nam B xây dng n i dung, ph ng thc thi
ua thi t thc, sát vi tình hình thc t ca tZng a
ph ng. Vi vai trò là C/m tr ng, tnh Kiên Giang phi
h+p các tnh trong c/m ch ng xây dng ch ng trình,
k hoch, gii pháp thc hin công tác Mt trn T quc
theo hng t phá. Các a ph ng quan tâm `y mnh
công tác tuyên truyn nâng cao nhn thc pháp lut cho
nhân dân, góp phn gim s v/ t nn xã h i, bo lc gia

ình, bo lc tr em; ng thi chú trjng duy trì và nhân
r ng các mô hình Mt trn T quc có hiu qu, t chc
tt Ngày h i i oàn k t toàn dân t c, nâng cao hiu
qu công tác giám sát và phn bin xã h i, ci cách hành
chính; quan tâm chm lo gia ình chính sách, h nghèo,
ng bào dân t c trên a bàn, vn ng nhân dân i
mi ph ng thc sn xu6t... nâng cao i sng vt ch6t
và tinh thn cho ng bào.
# ti p t/c phát huy nh3ng thành tích t +c trong
nm 2017, Mt trn các c6p trong c/m thi ua  xu6t
vi Ban Thng trc 8y ban Trung  ng Mt trn T quc
Vit Nam nghiên cu hng d:n m t s v6n  c/ th# sau:

M t là, hng d:n thng nh6t các nhim v/ trjng
tâm thc hin 5 n i dung Ch ng trình hành ng trong
nm 2018 sát vi tình hình hot ng ca tZng c/m thi
ua, tránh vic hành chính hóa, hình thc hóa công tác
Mt trn c s . Vic t chc “Ngày h i i oàn k t toàn
dân t c khu dân c” nên tng cng vn ng các
“mnh thng quân” tham gia công tác tZ thin # làm
phong phú n i dung Ngày h i.
Hai là, Ban Thng trc 8y ban Trung  ng Mt trn
T quc Vit Nam và B Vn hóa - Th# thao và Du lch
thng nh6t hng d:n tiêu chí danh hiu thc hin Cu c
vn ng “Toàn dân oàn k t xây dng nông thôn mi,
ô th vn minh”.
Ba là, cn có nh3ng nh hng, hng d:n c/ th#
Mt trn các c6p trong công tác giám sát u t công và
xây dng c bn; hng d:n c/ th# h n # thc hin
nhim v/ phn bin xã h i i vi Mt trn các c6p.
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ĐOÀN KT, TP HP
NGI VIT NAM N C NGOÀI
góp ph n xây d ng và t ng cng
khi đi đoàn kt toàn dân tc
ĐẶNG THANH PHƯƠNG*

Tóm tắt: Công tác vận động, tuyên truyền, tập hợp đoàn kết người Việt Nam ở nước
ngoài trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong những nhiệm vụ quan trọng của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài làm cầu nối giúp
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân mở rộng đối tác, mở rộng quan hệ
hợp tác với các đảng chính trị, tổ chức nhân dân ở các nước, góp phần thúc đẩy quan hệ
giữa Chính phủ Việt Nam và các nước nhằm thực hiện mục tiêu hòa bình, ổn định, phát
triển và hòa nhập kinh tế quốc tế.
Summary: Mobilizing, propagating and gathering of overseas Vietnamese to contribute
to the great national unity bloc is one of the most important tasks of the Vietnam
Fatherland Front. The community of overseas Vietnamese plays a key role in supporting
the Vietnam Fatherland Front and other organizations in expanding their cooperation with
political parties and people’s organizations of other countries. That is a great contribution
to boost the relationship between the Vietnamese government and other governments
and to build a peace, stability, development, and international economic integration.
Từ khóa: Vận động người Việt Nam ở nước ngoài, đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Key words: Unite overseas Vietnamese, the great national unity bloc, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 8/2/2018; Sửa chữa: 12/2/2018; Duyệt đăng: 23/2/2018.
t trn T quc Vit Nam tng c ng công tác i
v i ng i Vit Nam n c ngoài, góp ph n tng
c ng quan h hp tác hu ngh v i nhân dân
các n c. Hin có hn 4,5 triu ng i Vit Nam
n c ngoài ang sinh sng, lao ng, hc tp ti 109 quc
gia và vùng lãnh th trên th gi i, trong ó hn 80% là
các n c phát trin, ang phát trin. ây là mt “b phn
không tách r i và là ngun lc ca cng ng dân tc Vit
Nam, là nhân t quan trng góp ph n tng c ng quan h
hp tác, hu ngh gia n c ta v i các n c”1.

M

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong việc vận động người Việt Nam ở
nước ngoài
Mt trn T quc Vit Nam tng c ng công tác tuyên
*

truyn nâng cao nhn thc ca qu n chúng nhân dân v
các vn  quc t và t chc tp hp, to iu kin cho
các t chc nhân dân, các cá nhân tiêu biu và qu n
chúng tham gia vào hot ng i ngoi nhân dân phù
hp v i li ích quc gia, v i chính sách ca Nhà n c. Các
kênh thông tin ca Mt trn T quc Vit Nam chú trng
phi hp v i các c quan thông tin, truyn thông ca
ng và Nhà n c c Trung ng và a phng tuyên
truyn tích cc v ni dung, ý ngha ca công tác i
ngoi nhân dân nói chung và công tác vn ng oàn kt
ng i Vit Nam n c ngoài nói riêng ca Mt trn T
quc Vit Nam. Vai trò, ca Mt trn T quc Vit Nam
trong vic tp hp khi i oàn kt toàn dân tc c
bit là i v i ng i Vit Nam n c ngoài ã c ng
ta ch! rõ, nh: Ch! th 67-CT/TW, ngày 4/12/1990 ca Ban
Bí th Trung ng ng quy nh: “Mt trn T quc Vit

Phó Trưởng Ban Đối ngoại và Kiều bào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu kiều bào tiêu biểu nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc,
năm 2018.
Nam và các oàn th qu n chúng có trách nhim giáo d)c,
vn ng thân nhân ca ng i Vit Nam n c ngoài
trong n c tham gia công tác vn ng ng i Vit Nam
n c ngoài”; Ngh quyt s 07/NQ-TW, ngày 17/11/1993
ca B Chính tr (khoá VII) v i oàn kt dân tc và
tng c ng Mt trn Dân tc Thng nht, nêu rõ: “U< ban
Mt trn T quc Vit Nam các cp ch trì trong vic phi
hp chung gia các t chc thành viên v i chính quyn
cùng cp trong công tác vn ng các nhân s=, trí thc
tiêu biu, các công thng gia, nhng ng i tiêu biu
trong các dân tc, các chc s>c tôn giáo, ng i Vit Nam
n c ngoài và thân nhân trong n c” và Ngh quyt
s 36/NQ-TW, ngày 26/3/2004 ca B Chính tr v công
tác i v i ng i Vit Nam n c ngoài ã nêu: “Công
tác i v i ng i Vit Nam n c ngoài là trách nhim
ca toàn b h thng chính tr và ca toàn dân. Các t
chc ng, Nhà n c, Mt trn T quc Vit Nam và các
oàn th nhân dân, các ngành, các cp t? Trung ng n
a phng, trong n c và ngoài n c và toàn dân ta
c n coi ây là mt nhim v) quan trng nh@m phát huy
sc mnh i oàn kt toàn dân tc vì s nghip xây dng
và bo v T quc”. Kt lun 14-KL/TW, ngày 11/11/2011
v tip t)c tng c ng s lãnh o ca ng i v i công
tác vn ng ng i Vit Nam n c ngoài nêu rõ: "Ban
T chc Trung ng ch trì phi hp ng oàn Mt trn
T quc Vit Nam và các oàn th chính tr - xã hi
Trung ng rà soát, xác nh rõ chc nng, nhim v) và
mi quan h phi hp  làm tt công tác vn ng ng i

Vit Nam n c ngoài và qun lý, giúp E hi qu n chúng
ca ng i Vit Nam n c ngoài”.

Những kết quả trong công tác tập hợp,
vận động người Việt Nam ở nước ngoài
 thc hin tt công tác tp hp, vn ng ng i
Vit Nam n c ngoài, góp ph n xây dng khi i oàn
kt toàn dân tc, trong th i gian qua Mt trn T quc
Vit Nam ã có nhiu hot ng thit thc, nh:
Tuyên truyn ch chng ca ng, chính sách và pháp
lut ca Nhà n c i v i công tác ng i Vit Nam n c ngoài.
 làm chuyn bin mnh mF nhn thc và ý thc
hành ng ca cán b các cp, các t ng l p nhân dân
trong n c và ng i Vit Nam n c ngoài. Giúp h hiu
rõ và thc hin tt ch trng, chính sách ca ng, Nhà
n c ta i v i ng i Vit Nam n c ngoài, nhn thc
y  v vai trò, v trí trung tâm khi i oàn kt toàn
dân tc ca Mt trn T quc Vit Nam, ph bin nhng
ni dung chng trình tp hp, oàn kt i v i ng i
Vit Nam n c ngoài trong tình hình m i ca U< ban
Trung ng Mt trn T quc Vit Nam và các oàn th
nhân dân.
J a phng, U< ban Mt trn T quc Vit Nam các
t!nh, thành ph phi hp t chc quán trit Kt lun s
14-KL/TW ca Ban Bí th; tip t)c có hình thc thích hp
gi i thiu, ph bin, tuyên truyn rng rãi Ngh quyt s
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Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh gặp mặt kiều bào dự chương trình Xuân
Quê Hương 2018.
36-NQ/TW ca B Chính tr v công tác i v i ng i Vit
Nam n c ngoài và Chng trình hành ng ca Mt
trn T quc Vit Nam t i các t ng l p nhân dân trong
n c, thân nhân kiu bào và mi ng i Vit Nam n c
ngoài khi v thm quê hng.
Bên cnh vic phát huy vai trò ca Hi Liên lc v i
ng i Vit Nam n c ngoài trong vic tuyên truyn,
cung cp thông tin, qung bá hình nh quê hng t
n c n ng i Vit Nam n c ngoài. Mt trn T quc
Vit Nam còn phi hp v i U< ban Nhà n c v ng i Vit
Nam n c ngoài h ng dPn giúp E các hi, oàn ng i
Vit Nam các n c cng c t chc Hi theo nh h ng
khuyn khích phát trin a dng các hình thc t chc,
các phong trào oàn kt, c ch phi hp và phng thc
hot ng ca Hi. Vic làm trên ã to iu kin cho các
Hi ng i Vit Nam n c ngoài t?ng b c c cng c
và phát trin, là chR da v tinh th n ca ng bào ta
n c ngoài.
 tng c ng công tác vn ng thân nhân Vit kiu
trong n c, Mt trn Trung ng ã h ng dPn Mt trn
các a phng xúc tin vic vn ng thành lp các Hi
Thân nhân ng i Vit Nam các t!nh, thành ph. n
nm 2017, ã có g n 40 Hi Thân nhân ng i Vit Nam
n c ngoài trong c n c. Thông qua hot ng, Hi ã
ng viên kiu bào ta n c ngoài h ng v quê hng,
quan tâm u t v n c, góp ph n xây dng t n c và
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qung bá hình nh Vit Nam trên  ng i m i n nhân
dân các n c.
Tng c ng tip xúc, n>m b>t tâm t, nguyn vng
ca cng ng ng i Vit Nam n c ngoài.
Ban Th ng trc U< ban Trung ng Mt trn T quc
Vit Nam và các t chc thành viên th ng xuyên phi
hp v i U< ban Nhà n c v ng i Vit Nam n c ngoài
B Ngoi giao n>m b>t thông tin v cng ng ng i Vit
Nam n c ngoài; thông qua các U< viên U< ban Mt trn
T quc và các hot ng ón tip các oàn i biu ng i
Vit Nam n c ngoài v thm quê hng, l>ng nghe ý
kin tâm t, nguyn vng chính áng ca cng ng
ng i Vit Nam n c ngoài  phn ánh v i ng, Nhà
n c kp th i xem xét áp ng.
Ban Th ng trc U< ban Trung ng Mt trn T
quc Vit Nam tng c ng mi liên h v i các i s
quán Vit Nam, c quan i din Vit Nam n c ngoài
và th ng xuyên cS các oàn công tác n c ngoài ch
ng gp gE tip xúc, ng viên, tuyên truyn v ch
trng, chính sách úng >n ca ng, Nhà n c i
v i ng i Vit Nam n c ngoài; ch trng tp hp,
oàn kt ca Mt trn T quc Vit Nam. ng th i,
phi hp v i Giáo hi Pht giáo Vit Nam b trí các
tng ni i ho@ng pháp trin khai pht s ti mt s
chùa Pht giáo Vit Nam n c ngoài, nh@m góp ph n
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áp ng nhu c u tâm linh ca bà con ng i Vit Nam
n c ngoài.
U< ban Mt trn T quc Vit Nam các a phng
th ng xuyên ón tip ng i Vit Nam n c ngoài, phi
hp t chc gp gE, ng viên bà con ng i Vit Nam
n c ngoài v thm quê hng, l>ng nghe tâm t, nguyn
vng chính áng  phn ánh v i các c quan nhà n c
kp th i xem xét áp ng.
Tp hp, oàn kt ng i tiêu biu
Mt trn T quc Vit Nam.

n c ngoài vào

Ban Th ng trc U< ban Trung ng Mt trn T quc
Vit Nam ã la chn nhng ng i tiêu biu các khu
vc trng im, các n c có ông ng i Vit Nam  gi i
thiu tham gia U< ban Trung ng Mt trn T quc Vit
Nam (khóa VIII)2 là lc lng nòng ct i din cng
ng ng i Vit Nam n c ngoài  th ng xuyên
phn ánh, thông tin v tình hình cng ng ng i Vit
Nam n c ngoài.
Quan tâm vn ng, tp hp phát huy nhng chuyên
gia, trí thc ng i Vit Nam n c ngoài có trình 
chuyên môn cao, có kh nng t vn v qun lý, tham
gia các hi ng t vn, trung tâm nghiên cu khoa hc,
ging dy và t vn trong các quan h v i i tác n c
ngoài. Yy ban Trung ng Mt trn T quc Vit Nam ã
phi hp v i các c quan chc nng t chc diZn àn
“Chuyên gia trí thc ng i Vit Nam n c ngoài v i phát
trin kinh t và hi nhp quc t ca Vit Nam giai on
2016-2020”; t chc gp mt và tng quà 70 i biu
chuyên gia, nhà khoa hc ng i Vit Nam n c ngoài;
t chc Ta àm “Ng i Vit Nam n c ngoài v i tâm
huyt phát trin t n c th i k[ hi nhp quc t” nh@m
l>ng nghe, chia s\ sáng kin, kinh nghim, phát huy tim
nng trí tu ca các chuyên gia trí thc ng i Vit Nam
n c ngoài và ngun vn ca kiu bào xây dng t n c
th i k[ hi nhp.
Phát huy vai trò ca cng ng ng i Vit Nam n c
ngoài làm c u ni trong vic m rng i tác i ngoi
nhân dân ca Mt trn T quc Vit Nam. ng th i, thông
qua i tác nh@m hR tr to iu kin thun li và nâng
cao v th cho cng ng ng i Vit Nam n c ngoài.
Tham gia xây dng, tuyên truyn, ph bin và giám
sát vic thc hin chính sách, pháp lut nh@m m bo
quyn li chính áng, hp pháp ca ng i Vit Nam
n c ngoài.
U< ban Trung ng Mt trn T quc Vit Nam phi
hp v i U< ban Nhà n c ng i Vit Nam n c ngoài -

B Ngoi giao rà soát,  xut vic sSa i, b sung, xây
dng các vn bn quy phm pháp lut liên quan t i quyn
li ca ng i Vit Nam n c ngoài, nh@m áp ng kp
th i nguyn vng chính áng ca cng ng ng i Vit
Nam n c ngoài.
U< ban Mt trn T quc Vit Nam các cp, b@ng các
hình thc phù hp, tng c ng phi hp tuyên truyn,
ph bin ch trng,  ng li ca ng, chính sách và
pháp lut ca Nhà n c v ng i Vit Nam n c ngoài,
gi i thiu lut pháp quc t và phong t)c, tp quán ca
n c s ti, giúp ng i i du hc, hp tác lao ng, kt
hôn v i ng i n c ngoài có iu kin hi nhp vào n c
s ti, ch ng trong vic bo v nhng li ích chính
áng, ng th i gi gìn bn s>c vn hóa dân tc.
U< ban Mt trn T quc Vit Nam các cp t chc giám
sát vic thc hin pháp lut liên quan t i ng i Vit Nam
n c ngoài, vic thc hin các quy nh v xut cnh, nhp
cnh, c trú, hi hng ca ng i Vit Nam n c ngoài;
các vn  v quc tch; vic cho phép ng i Vit Nam
n c ngoài mua và s hu nhà , th?a k, hôn nhân gia
ình liên quan t i ng i Vit Nam n c ngoài. u tranh
chng tiêu cc, tham nh]ng, kin ngh xS lý nghiêm các vi
phm gây mt lòng tin ca ng i Vit Nam n c ngoài.
Vn ng ng i Vit Nam n c ngoài h ng ng các
cuc vn ng, các phong trào thi ua yêu n c.
Mt trn T quc Vit Nam thông qua các y viên y
ban là ng i Vit Nam n c ngoài vn ng, tuyên
truyn ng bào xa T quc phát huy truyn thng yêu
n c, lòng nhân ái ca cng ng ng i Vit Nam n c
ngoài, tích cc h ng ng các phong trào yêu n c và
các cuc vn ng do Mt trn T quc Vit Nam phát
ng. Tham gia các hot ng xã hi, t? thin, nhân o
giúp E ng bào b thiên tai, ng h qu= “Vì ng i
nghèo”, nn nhân b nhiZm cht c dioxin, khám cha
bnh cho tr\ em nghèo, giúp xây dng trm xá, tr ng
hc, c u  ng dân sinh vùng sâu, vùng xa,... U< ban
Mt trn T quc Vit Nam các cp thông qua các hình
thc vn ng, thu hút kiu hi, khuyn khích u t
phát trin kinh t sn xut, dch v) quê hng.
Phát huy vai trò ca ng bào Vit Nam n c ngoài
trong vic làm c u ni trong hot ng i ngoi nhân
dân nh@m tng c ng oàn kt hu ngh hp tác v i nhân
dân các n c, các t chc quc t, góp ph n to nên môi
tr ng hòa bình, n nh, phát trin và hi nhp kinh t
quc t ph)c v) s nghip công nghip hóa, hin i hóa
t n c.

Chú thích:
1. Trích Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.
2. Hiện có 17 vị là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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T ng trng kinh t xanh
 các quc gia đang phát trin
THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Những nền kinh tế xanh sẽ tạo ra những công việc xanh, đảm bảo
tăng trưởng kinh tế thực sự bền vững và ngăn ngừa những vấn đề, như: ô
nhiễm môi trường, sự nóng lên toàn cầu hay suy thoái tài nguyên thiên nhiên.
Nhiều quốc gia đang phát triển trên thế giới, như: Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil đã
đạt được những thành công trong xây dựng nền kinh tế xanh.
Summary: Green economies will create green jobs, ensuring sustainable
economic growth, and preventing problems such as environmental pollution,
global warming and natural resource degradation. Many developing countries in
the world such as China, India, Brazil have achieved success in building a green
economy.

inh t xanh là mt mô hình phát trin kinh t
da trên nn tng gii quyt s ph) thuc lPn
nhau gia tng tr ng kinh t và h sinh thái t
nhiên, ng th i gim thiu nhng tác ng tiêu
cc có th có i v i môi tr ng.

K

Nn kinh t xanh là ng lc tng tr ng phúc li cho
ng i dân và công b@ng xã hi. Nó c xem nh mt
phng tin  t c cht lng cuc sng tt hn
cho tt c mi ng i trong gi i hn sinh thái ca hành
tinh. Kinh t xanh c]ng c xem nh mt phng tin
liên kt các mi quan tâm v mt kinh t, môi tr ng và
xã hi, cùng h ng t i m)c tiêu phát trin bn vng.
Mt nn kinh t xanh có th c nhìn nhn trên các
c im môi tr ng, xã hi, các vn  thuc v kinh t.
Liên hp quc xem nn kinh t xanh là phng tin 
t c s phát trin bn vng và xóa ói gim nghèo.
Trong bi cnh ó, nn kinh t xanh c coi là tâm im
ca nhng nR lc m i  óng góp vào chng trình ngh
s rng hn v phát trin bn vng và góp ph n t c
nhng m)c tiêu phát trin ã c quc t thng nht,
bao gm các M)c tiêu Phát trin Thiên niên k<.
Các chin lc tng tr ng xanh c n phi c iu
ch!nh  phù hp v i hoàn cnh c) th ca t?ng quc
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ẢNH: NATIONAL GEOGRAPHIC

Từ khoá: Đô thị thông minh, cảnh quan kiến trúc, tăng trưởng kinh tế thế giới, nền kinh tế xanh, hệ sinh thái tự nhiên.
Key words: Smart urban, architectural landscape, world economic growth, green economy, natural ecosystem.
Nhận bài: 2/1/2018; Sửa chữa: 5/1/2018; Duyệt đăng: 8/1/2018.

Phát triển năng lượng mặt trời ở Trung Quốc.
gia. Chính ph mRi n c c n cân nh>c k= lEng cách qun
lý các tim nng thng mi và tn d)ng ti a s hip
lc gia tng tr ng xanh và xóa ói gim nghèo. Ví d)
nh phát trin c s h t ng hiu qu hn trong lnh vc
nng lng, giao thông, kh>c ph)c nhng vn  y t do
nguyên nhân môi tr ng suy thoái và gi i thiu cho ông
o ng i dân các công ngh m i hiu qu có th gim chi

ẢNH: THE THIRD POLE

ẢNH: FAO
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Phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Uganda.

Quản lý rừng ở Nepal.

phí và tng nng sut lao ng, ng th i gim áp lc
lên môi tr ng.

rt tim nng. ây là tng lai ha h`n cho vic gia tng
thu nhp, to thêm vic làm cho ng i dân. Hn th na,
phát trin nng lng tái to còn góp ph n cung cp và
làm a dng hóa các ngun phát in nng.

Nhng công vic xanh n@m trong các lnh vc nh
nông nghip, ch to, nghiên cu và phát trin, hành
chính và cung cp dch v). Nhng công vic này óng góp
áng k vào vic bo tn hoc khôi ph)c cht lng môi
tr ng. C) th là nhng công vic giúp bo v h sinh
thái và a dng sinh hc, gim tiêu th) nng lng, vt
liu và n c thông qua các chin lc hiu qu cao, gim
thiu hoc loi b^ hoàn toàn các dng cht thi và cht
ô nhiZm.
T chc Môi tr ng ca Liên hp quc ã ghi nhn 8
câu chuyn thành công ca các quc gia kh>p ni trên
th gi i trong vic phát trin nn kinh t xanh. Nhng
thành công ca các quc gia nh: Trung Quc trong vic
phát trin nng lng tái to; Kenya trong vic xây dng
biu giá in hR tr nh@m khuyn khích phát trin các
ngun nng lng tái to; Uganda trong vic phát trin
nông nghip hu c; Quy hoch ô th bn vng ca
Brazil; C s h t ng sinh thái nông thôn #n ; Qun
lý r?ng Nepal; Dch v) h sinh thái ca Ecuador và Phát
trin nng lng mt tr i ca Tunisia.

Uganda ã có nhng b c i quan trng trong vic
chuyn i nông nghip truyn thng thành mt h
thng canh tác hu c v i nhng li ích áng k cho kinh
t, xã hi và môi tr ng. Vic sS d)ng lng phân bón
nhân to ít nht th gi i c ánh giá là mt c hi thc
s giúp Uganda theo ui m)c tiêu sn xut nông nghip
hu c.
Thành ph Curitiba, th ph ca bang Parana, Brazil
ã thành công trong vic gii quyt các thách thc i v i
ô th t? vic tng dân s. Chính quyn thành ph này ã
trin khai các h thng mang tính sáng to trong nhiu
thp k< qua, to cm hng cho nhiu thành ph khác
Brazil. in hình trong s ó là h thng chuyn tuyn xe
buýt nhanh. Câu chuyn thành công ca thành ph
Curitiba ã cung cp mt ví d) thuyt ph)c v quy hoch
ô th và công nghip tng hp, cho phép xác nh v trí
ca các ngành công nghip m i.

Trong k hoch 5 nm l n th 11 (2006-2010), Chính
ph Trung Quc ã phân b mt ph n áng k các khon
u t vào lnh vc xanh v i trng tâm là phát trin nng
lng tái to và nâng cao hiu sut nng lng. Chính
ph Trung Quc ã cam kt sn xut 16% nng lng s
cp t? các ngun tái to cho t i nm 2020.

Nm 2005, #n  ã ra mt o lut bo m vic làm
cho ng i dân vùng nông thôn. ây là chng trình v
vic làm nh@m tng c ng an ninh sinh k cho các h gia
ình nghèo nông thôn. B Phát trin Nông thôn #n 
ã có nhng chin lc tip cn cuc sng ca nhng
ng i nghèo, thúc fy tng tr ng toàn din và c]ng góp
ph n khôi ph)c và duy trì c s h t ng sinh thái ca
quc gia này.

Ti Kenya, B Nng lng ã thông qua biu giá in
hR tr da trên nhn thc r@ng các ngun nng lng tái
to bao gm nng lng mt tr i, gió, thy in nh^, khí
sinh hc và nng lng t? rác thi ô th u là các ngun

Lâm nghip cng ng chim v trí trung tâm trong
qun lý r?ng Nepal. V i cách tip cn này ng i dân a
phng c t chc li thành nhng nhóm Lâm nghip
Cng ng, luôn i u trong vic qun lý các ngun lc.
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Ecuador giáo dục trẻ em về hệ sinh thái.
Trong khi ó, Chính ph sF óng vai trò là ng i hR tr.
Qun lý r?ng là nR lc ca cng ng này và s óng góp
v mt tài chính hoc nhng s hR tr khác ca Chính ph.
Qu= Bo v ngun n c (FONAG) c thành lp nm
2000 b i chính quyn thành ph Quito, Ecuador. Qu= c
hình thành v i s óng góp ca nhng ng i sS d)ng
n c Quito và óng vai trò nh mt qu= y thác. FONAG
ã sS d)ng s tin thu c  tài tr cho các dch v) h
sinh thái quan trng bao gm thu hi t cho các chc
nng v n c quan trng.
Tunisia ã to ra mt c ch tài tr cho Qu= Qun lý
Nng lng Quc gia  hR tr vic tng nng lc trong
công ngh nng lng tái to và ci thin hiu sut nng
lng. Vic b sung Qu= này da trên mt khon thu
ánh vào ng ký xe ô tô t nhân chy b@ng xng và d u
diesel và thu nhp khfu, xut khfu các thit b iu hòa
không khí.
Trong bài phát biu kêu gi hành ng chng bin i
khí hu t chc vào ngày 30/5/2017 ti i hc New
York, Tng Th ký Liên hp quc, António Guterres ã
kh}ng nh, tng lai ca tng tr ng kinh t th gi i
phi g>n lin v i nn kinh t xanh. iu này cho thy vai
trò ca vic hoch nh chính sách trong vic nh hình
nn kinh t ca các quc gia và toàn c u trong tng lai
là vô cùng cp thit.
Tng tr ng kinh t theo ông Guterres là kt qu ca
rt nhiu hành ng chng bin i khí hu, mang li
nhiu c hi v vic làm, phát trin các ngành công
nghip m]i nhn và hp tác quc t. Ông kêu gi các quc
gia tp trung vào vic a s bn vng môi tr ng vào
trung tâm ca vic hoch nh chính sách kinh t.
Các quc gia l n trên th gi i ang ngày càng nhn
thc rõ hn v con  ng phát trin nn kinh t xanh
chính là chìa khóa  gii quyt các vn  nh ói nghèo
và bin i khí hu, h ng t i M)c tiêu Phát trin Bn
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vng. Tng Th ký Liên hp quc gi ý r@ng, nhng quc
gia chuyn h ng u tiên trong vic phát trin nn kinh
t bn vng, sS d)ng tài nguyên hiu qu sF gt hái c
nhiu li ích t? vic tng li nhun, i sng ng i dân
c nâng cao và kh nng ph)c hi môi tr ng c]ng tích
cc hn.
V i Vit Nam, sau hn 30 nm i m i, vn  tng
tr ng xanh ang ni lên nh mt phng thc tng
tr ng m i, bo m c m)c tiêu bo v môi tr ng sng
và phát trin bn vng. Tng tr ng kinh t n c ta còn
da ch yu vào các yu t theo chiu rng là chính, thiu
bn vng, ch yu khai thác, xut khfu tài nguyên thô.
Vit Nam có tình hình chính tr - xã hi n nh, quan
h quc t ngày càng m rng; môi tr ng pháp lý, c
ch, chính sách thun li. Ngun lc lao ng ca Vit
Nam ang giai on “dân s vàng”, có truyn thng c n
cù lao ng, sng gin d và hài hòa v i thiên nhiên theo
truyn thng vn hóa phng ông, có kh nng tip thu
nhanh khoa hc - công ngh và k= nng qun lý  phát
trin nhân lc xanh. Mt khác, Vit Nam ã, ang và sF
nhn c s hR tr tích cc ca cng ng quc t
(UNDP, WB, an Mch, Th)y in, c, Nht, Pháp,
M=…). Tt c nhng yu t tích cc ó ang hi t) li
thành bàn p cho Vit Nam xây dng nn kinh t xanh
và kh}ng nh s la chn tng tr ng xanh là phng án
ti u cho s phát trin bn vng, xóa ói, gim nghèo
ca t n c.
Tuy nhiên, con  ng tin t i tng tr ng xanh ca
Vit Nam ang gp phi nhiu khó khn, thách thc do
nhn thc và trình  phát trin nói chung còn thp; h
thng pháp lut ang trong th i k[ chuyn i cha ng
b, cha phù hp v i xu th toàn c u hóa và h ng t i
tng tr ng xanh; hiu qu sS d)ng tài nguyên thp và
lãng phí, tài nguyên thiên nhiên (vn t nhiên) nht là
tài nguyên sinh vt b suy thoái nghiêm trng, tài nguyên
không tái to cn kit; công ngh sn xut còn lc hu,
tiêu tn nhiu nng lng; các ngành sn xut nng
lng sch nh nng lng ht nhân, nng lng gió,
mt tr i, sinh khi, a nhit… cha phát trin. Thêm
vào ó, nhiu ngành hR tr, gii quyt vn  môi tr ng,
dch v) môi tr ng, công nghip tái ch… còn yu kém.
Bên cnh ó, Vit Nam là quc gia chu tác ng nng n
ca bin i khí hu; li sng và mô hình tiêu dùng ca
mt b phn nhân dân còn lãng phí, hy hoi tài nguyên,
không thân thin và hài hòa v i thiên nhiên.
Theo ánh giá ca mt s chuyên gia, trong th i gian
qua, Vit Nam ã có nhiu c g>ng trong vic thúc fy
tng tr ng xanh thông qua các chính sách i vào i
sng doanh nghip và cng ng và c chuyn bin
mt t m m i.

NH"NG V#N $ QU&C T' VÀ &I NGO(I NHÂN DÂN

S tích cc ca các quc gia châu Á
trong công tác bo v môi trng
HỒNG VY biên dịch

Tóm tắt: Công tác bảo vệ môi trường ngày càng thu hút sự quan tâm của
các quốc gia. Trong đó, việc ra các chính sách, quy định, thủ tục đang
được đẩy mạnh nhằm bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ
hiện trạng môi trường tự nhiên và đảo ngược tình trạng suy thoái.
Summary: Environmental protection has increasingly attracted the
attention of countries. Issueing policies, regulations and procedures to
conserve natural resources, protect the natural environment and reverse
the current recession of environment has been promoted.

rong nhng thp k< v?a qua, các quc gia châu Á
ã tri qua s tng tr ng vt bc v kinh t
nhng i kèm v i ó các ngun tài nguyên thiên
nhiên, các h sinh thái c]ng b tàn phá nng n,
thiu h)t ngun n c sch và lng cht thi nguy hi
c]ng gia tng. Nhng vn  v môi tr ng này ã có tác
ng tiêu cc n sc kh^e cng ng và phúc li xã hi.
Vì vy, các quc gia trong khu vc, trong ó có Vit Nam,
ã a ra nhiu chính sách và bin pháp bo v và qun
lý môi tr ng.

T

Trong sut hn 40 nm sau khi thành lp C quan Môi
tr ng Nht Bn, tình hình môi tr ng quc gia này ã
có nhng thay i áng k. Nhng ô nhiZm không khí do
ôxit nit các khu ô th l n và ô nhiZm ngun n c do
n c thi và xS lý cht thi vPn tip t)c gây ra nhng vn
 l n. Bên cnh ó, các d án phát trin a dng, ch}ng
hn nh xây dng các khu ngh! dEng ã to ra nhiu
mi e da cho môi tr ng t nhiên. Thêm vào ó, quc
gia này ang phi i mt v i nhng mi lo ngi mang
tính toàn c u nh s nóng lên toàn c u, s suy gim t ng
ôzôn, mt r?ng, mt cân b@ng a dng sinh hc, ma axit
và các cht thi nguy him.
Lut Môi tr ng ca Nht Bn c ban hành vào nm
1993, thì tháng 12/1994, mt k hoch hành ng có tên
gi K hoch Môi tr ng c bn ã c thông qua. K
hoch này ã làm rõ mt cách có h thng các bin pháp
do chính quyn Trung ng và a phng thc hin c]ng

ẢNH: NOWPAP

Từ khóa: Bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái, ô nhiễm, các quốc gia châu Á.
Key words: Environmental protection, conserve natural resources, Asian countries.
Nhận bài: 2/1/2018; Sửa chữa: 8/1/2018; Duyệt đăng: 19/1/2018.

Nhật Bản tích cực trong công tác bảo vệ môi trường.
nh mt lot các k hoch hành ng  g>n các công
dân, doanh nghip và t chc t nhân v i trách nhim
bo v môi tr ng vào u th k< XXI. K hoch này c]ng
xác nh vai trò ca các bên liên quan, cách thc và
phng tin  theo ui các chính sách môi tr ng có
hiu qu. Bên cnh ó, C quan Môi tr ng Nht Bn c]ng
trin khai các bin pháp hR tr chuyn giao công ngh
cho các n c ang phát trin  m bo s phát trin
bn vng.
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Singapore - quốc đảo xanh và sạch nhất thế giới.

Ô nhiễm không khí ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Chính ph Singapore ã xác nh công ngh môi
tr ng và nng lng sch là các lnh vc chin lc mà
Singapore có li th cnh tranh. Chính ph ã kh i x ng
mt s chng trình tài tr liên quan n hiu sut sS
d)ng nng lng, nng lng sch, các công trình xanh,
công ngh môi tr ng, vn ti xanh, gim thiu cht thi
và các sáng kin môi tr ng.

lng không khí ti Seoul và các t!nh lân cn kém i áng
k. Vì vy, khi Hàn Quc tr thành mt c ng quc kinh t
trong khu vc, thì vn  môi tr ng ã c u tiên hn.
Chính ph Hàn Quc ã thông qua mt lot các iu lut v
môi tr ng. Trong vic theo ui m)c tiêu ci thin cht
lng không khí xung quanh th ô, Chính ph Hàn Quc
ã trin khai K hoch tng th kim soát cht lng
không khí u tiên Seoul (giai on 2005-2014). K
hoch này bao gm các d án gim b t khí thi t? xe c,
qun lý khí thi các c s sn xut và kim soát vic sS
d)ng nng lng các thành ph. K hoch này tip t)c
c kéo dài t? nm 2015-2024. Bên cnh ó, Chính ph
Hàn Quc c]ng trin khai k d án Four Rivers, làm sch
4 con sông b ô nhiZm nht.

Nhng nR lc xanh ca Singapore c kh i x ng t?
cui nhng nm 1960 khi t n c tri qua giai on công
nghip hóa nhanh chóng. Mt trong nhng sáng kin u
tiên v Thành ph V n, hay t m nhìn ca c Th t ng
Lý Quang Diu vào nm 1967, là bin Singapore thành
mt thành ph v i cây xanh di dào, ti tt và môi
tr ng sch. Chính ph Singapore c]ng ban hành o lut
v môi tr ng và sc kh^e cng ng nm 1969; nm
1980 Singapore ã xây dng c mt Thành ph V n
ni ting.
Nm 1992, Chính ph Singapore ã xây dng K hoch
Xanh. ây là k hoch chính thc u tiên  cân b@ng
môi tr ng và s phát trin kinh t. n nm 2002, bn
k hoch m i c ban hành v i tên gi SGP 2012, mong
mun tin xa hn trong vic bo tn môi tr ng bn
vng. Bn k hoch này bao gm các chin lc và
chng trình Singapore áp d)ng  duy trì mt môi
tr ng sng cht lng trong khi theo ui s thnh
vng kinh t, mt danh m)c các m)c tiêu v môi tr ng
c) th c n áp ng, 1 y ban iu phi và 6 y ban hành
ng có trách nhim giám sát vic xây dng và thc hin
các chng trình n@m trong K hoch Xanh  m bo
vic t c các m)c tiêu ã c quy nh. Nm 2006,
B Môi tr ng Singapore ã cp nht phiên bn K hoch
Xanh m i.
Vào giai on công nghip hóa, Hàn Quc tng tr ng
kinh t nhanh chóng trong nhng nm 1970, vic bo v
môi tr ng ca quc gia này li không c xem trng. Cht
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Trong 5 nm qua, Chính ph Hàn Quc ã có nhng nR
lc l n trong vic thúc fy sS d)ng nng lng sch. Vào
nm 2010, chính quyn thành ph Seoul ã u t 8,2 t<
USD xây dng mt trang tri nng lng gió có công sut
2.500MW. Trong nm 2011, Chính ph Hàn Quc ã thông
qua mt k hoch cung cp 1,5 triu vic làm m i trong
ngành sn xut nng lng sch và cung cp 18% lng
nng lng sch toàn c u ra th tr ng tính n nm 2030.
Trung Quc ã thông qua nhng sSa i trong Lut
Bo v Môi tr ng trong vòng 25 nm. Theo ó, các nhà
qun lý môi tr ng có quyn lc l n hn và các hình pht
nghiêm kh>c hn i v i các cá nhân hay t chc gây ô
nhiZm môi tr ng. K t? khi Lut Bo v Môi tr ng ca
Trung Quc c thông qua (nm 1989), thì t?ng b c ã
kh}ng nh v th kinh t hàng u th gi i. Tuy nhiên,
s tng tr ng kinh t quá nhanh ã dPn n h l)y là
môi tr ng b tàn phá nghiêm trng, không khí dày c
khói b)i, các con sông b ô nhiZm nng n…
Vì vy, nhà sn xut kim loi c bn l n nht ca
Trung Quc ã a ra các quy nh v môi tr ng nghiêm
ngt hn trong lnh vc sn xut kim loi t? nm 2015.

ẢNH: HỒNG NHUNG

ẢNH: HUFFINGTON POST

NH"NG V#N $ QU&C T' VÀ &I NGO(I NHÂN DÂN

Ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

i v i nhng khu vc khai thác m^ xung quanh B>c
Kinh, nh: Hà Nam, Sn Tây, Sn ông d kin sF phi
gim 30% công sut luyn nhôm trong th i gian t? tháng
10 n tháng 3 hàng nm trong mt nR lc  gim lng
khói b)i.
Chính ph Trung Quc m i ây ã a ra k hoch
hành ng  phòng ng?a và kim soát ô nhiZm không
khí. Trong ó, các công ty sn xut sF phi chu mc pht
cao hn so v i quy nh ca các n c châu Âu và châu M=
khi thi carbon ra môi tr ng.
Bên cnh ó,  khích l ng i dân sS d)ng nng
lng sch, Chính ph Trung Quc ã a ra mt chính
sách cho ng i dân vay  mua các loi xe nng lng
m i. Theo Ngân hàng Nhân dân Trung Quc và Yy ban
iu tit Ngân hàng Trung Quc, b>t u t? nm 2018,
ng i mua xe nng lng m i có th vay n 85% chi phí
t? các ngân hàng so v i khon vay ti a  mua xe ô tô
sS d)ng nhiên liu truyn thng là 80%. Trung Quc, th
tr ng ô tô l n nht th gi i nhn nh xe nng lng
m i là mt cách  gim b t áp lc lên môi tr ng. Các
bin pháp c Chính ph Trung Quc a ra nh@m
khuyn khích ng i dân sS d)ng loi xe này bao gm vic
miZn thu, gim giá và b>t buc các t chc Chính ph
mua và sS d)ng nhiu hn.
J Vit Nam, iu 63 Hin pháp nm 2013 có quy nh
nhng chính sách c bn ca Nhà n c v bo v môi
tr ng. Nhà n c có chính sách bo v môi tr ng; qun
lý, sS d)ng hiu qu, bn vng các ngun tài nguyên thiên
nhiên, bo tn thiên nhiên, a dng sinh hc, ch ng
phòng chng thiên tai, ng phó v i bin i khí hu. Nhà
n c khuyn khích mi hot ng bo v môi tr ng,
phát trin, sS d)ng nng lng m i, nng lng tái to.
Các t chc, cá nhân gây ô nhiZm môi tr ng, làm suy
kit tài nguyên thiên nhiên và suy gim a dng sinh hc
phi b xS lý nghiêm và có trách nhim kh>c ph)c, bi
th ng thit hi.

Bảo vệ môi trường ở Việt Nam là một trong những vấn đề nóng
hiện nay.
iu 5 Lut Bo v Môi tr ng ã  ra nhng chính
sách c) th nh@m bo v môi tr ng, ó là: To iu kin
thun li cho t chc, h gia ình, cá nhân tham gia hot
ng bo v môi tr ng, kim tra, giám sát vic thc hin
hot ng bo v môi tr ng theo quy nh ca pháp
lut; Tuyên truyn, giáo d)c kt hp v i bin pháp hành
chính, kinh t và bin pháp khác  xây dng k< cng
và vn hóa bo v môi tr ng; Bo tn a dng sinh hc,
khai thác, sS d)ng hp lý và tit kim tài nguyên thiên
nhiên, phát trin nng lng sch và nng lng tái to,
fy mnh tái ch, tái sS d)ng và gim thiu cht thi.
Nhà n c u tiên xS lý vn  môi tr ng bc xúc, ô
nhiZm môi tr ng nghiêm trng, ô nhiZm môi tr ng
ngun n c, chú trng bo v môi tr ng khu dân c,
phát trin h t ng k= thut bo v môi tr ng. a dng
hóa các ngun u t cho bo v môi tr ng, b trí khon
chi riêng cho bo v môi tr ng trong ngân sách v i t< l
tng d n theo tng tr ng chung, các ngun kinh phí bo
v môi tr ng c qun lý thng nht và u tiên sS
d)ng cho các lnh vc trng im trong bo v môi
tr ng. u ãi, hR tr v tài chính, t ai cho hot ng
bo v môi tr ng, c s sn xut, kinh doanh thân thin
v i môi tr ng.
Bên cnh ó, Nhà n c còn có chính sách tng c ng
ào to ngun nhân lc v bo v môi tr ng; Phát trin
khoa hc, công ngh môi tr ng, u tiên nghiên cu,
chuyn giao và áp d)ng công ngh tiên tin, công ngh
cao, công ngh thân thin v i môi tr ng, áp d)ng tiêu
chufn môi tr ng áp ng yêu c u tt hn v bo v môi
tr ng; G>n kt các hot ng bo v môi tr ng, bo v
tài nguyên v i ng phó v i bin i khí hu, bo m an
ninh môi tr ng. Nhà n c ghi nhn, tôn vinh c quan,
t chc, h gia ình và cá nhân có óng góp tích cc
trong hot ng bo v môi tr ng; M rng, tng c ng
hp tác quc t v bo v môi tr ng, thc hin y 
cam kt quc t v bo v môi tr ng.
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T ng cng vai trò ca ph n
trong bo v và gìn gi hòa bình
trên th gii
HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Phụ nữ và trẻ em gái trên khắp thế giới đã và đang phải đối mặt
với nạn phân biệt đối xử về giới, đặc biệt họ còn là đối tượng dễ bị tổn
thương khi trở thành những người tị nạn, và bị tổn thương bởi bạo lực tình
dục có liên quan đến xung đột. Tuy nhiên, họ có trách nhiệm to lớn về kinh
tế và xã hội trong thời chiến. Phụ nữ có vai trò quan trọng trong gìn giữ hòa
bình, họ dẫn đầu các phong trào và tham gia vào các bàn đàm phán hòa
bình. Phụ nữ thường là những người có thể mở rộng các chương trình nghị
sự, giải quyết gốc rễ nguồn gốc các cuộc xung đột.
Summary: Women and girls around the world face discrimination based on
their gender. Especially, they are vulnerable in situations where they become
refugees. They are most vulnerable to conflict-related sexual violence.
However, their economic and social responsibilities may increase in times of
war. They often act as agents of peace, leading movements that eventually
bring the warring parties to the negotiation table. It is often women who can
broaden the agenda, address root causes of a conflict and increase
community buy-in.
Từ khóa: Phụ nữ, tre em gái, vai trò, xung đột, gìn giữ hòa bình, thế giới.
Keywords: Women, girls, role, conflict, peace protection, world.
Nhận bài: 12/2/2018; Sửa chữa: 15/2/2018; Duyệt đăng: 19/2/2018.
h) n có vai trò quan trng trong mi khía cnh
ca vic bo v và duy trì hòa bình trên th gi i.
Nhiu nghiên cu ã chng minh iu này, trong
ó có nghiên cu ca Vin Nghiên cu Hòa bình
Quc t da trên 182 th^a thun hòa bình ã c ký kt
t? nm 1989 — 2011 cho thy, khi ph) n tham gia vào
tin trình àm phán, có n 35% kh nng t c th^a
thun hòa bình kéo dài 15 nm hoc lâu hn.

P

B@ng chng cho thy, khi ph) n tham gia vào quá
trình àm phán hòa bình th ng ít tp trung vào chin
li phfm chin tranh mà quan tâm t i vic hòa gii, phát
trin kinh t, giáo d)c và công lý — tt c các yu t quan
trng ca hòa bình bn vng.
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Ph) n ã và ang tham gia vào vic gìn gi hòa bình
th gi i d i nhiu hình thc khác nhau, c bit trong
nR lc gii quyt xung t v bo lc trên toàn c u ang
gia tng. Vic chm dt nhng xung t này òi h^i mt
quá trình toàn din hn, trong ó ph) n óng mt vai
then cht t? tt c các cp.
Vào nm 2015, Vin Hòa bình ca Hoa K[ ã kh i ng
mt d án Colombia  hR tr mng l i bo v hòa bình
ca ph) n, các t chc do ph) n lãnh o v i tiêu chí
hòa gii, không bo lc. Các nhóm bo v hòa bình do
ph) n lãnh o ã àm phán lnh ng?ng b>n và gii cu
con tin
a phng v i các nhóm v] trang. H to áp lc
i v i các ph n tS ni dy  dE b^ các rào ch>n. H ã

V  T

-

S
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Phụ nữ cần có vai trò lớn hơn trong xây dựng hòa bình thế giới.
phn i nhng u tiên v ngân sách ca chính quyn
a phng và tìm cách gii quyt nn buôn lu ma túy
và các hot ng bt hp pháp khác. Mt s ph) n trong
nhóm này ã c m i vào bàn àm phán hòa bình cho
Colombia Havana. Trên thc t, mt ph n ba s thành
viên trên bàn àm phán là ph) n.
Ngh quyt ca Liên hp quc v Ph) n, Hòa bình và
An ninh ã c thông qua vào tháng 10/2000 ã kh}ng
nh vai trò quan trng ca ph) n trong vic ngn chn
và gii quyt các xung t. Ngh quyt c]ng nhn mnh
t m quan trng ca s tham gia bình }ng và y  ca
ph) n i v i vic bo v và gìn gi hòa bình trên th
gi i. Tr c khi Ngh quyt này c thông qua, Liên hip
quc ã xem xét 664 th^a thun hòa bình t? nm 1900 —
2000 ch! có 11% trong s này có tham chiu n vn 
an ninh và s hòa nhp ca ph) n. Và t? nm 1992 —
2011, ch! có 4% s ng i tham gia ký kt và d i 10% s
ng i tham gia àm phán là ph) n.
Chính vì thc t này mà Ngh quyt ca Liên hip quc
nm 2015 ã có các quy nh nh@m gii quyt vn  an
ninh và hòa nhp ca ph) n c a vào 7/10 hip
nh hòa bình c ký nm ó.

Theo mt nghiên cu khác ca Liên hip quc v các
nR lc quc t có s tham gia ca ph) n trong các cuc
àm phán hòa bình, phòng chng xung t và bo v ph)
n trong chin tranh ã tng lên cp bách trong các cuc
xung t ti Iraq và Syria.
Vào tháng 10/2017, Quc hi Hoa K[ ã thông qua
o lut Ph) n, Hòa bình và An ninh nm 2017. Theo ó
Chính ph Hoa K[ ã xây dng mt chin lc toàn din
nh@m tng c ng s tham gia ca ph) n vào mi lnh
vc àm phán hòa bình và phòng chng xung t trong
s cng tác v i các i tác quc t. D lut ghi nhn vai
trò quan trng ca ph) n trong vic duy trì hòa bình,
c bit trong nhng môi tr ng chính tr phc tp.
Các s kin ca Liên hip quc có s tham d ca i
din t? hàng ch)c quc gia cùng cam kt hR tr lPn nhau
c v hu c n và tài chính. Mt s quc gia bày t^ mi
quan ngi sâu s>c v s ni lên ca nhng nhóm cc oan
ã thu hút hàng ngàn ng i tr\ tui châu Âu tham gia
chin u, trong ó có nhiu ph) n.
Hi ng bo an Liên hip quc (UNSC) a ra Ngh
quyt 1325 nhn mnh nhu c u v các cách tip cn v

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 175 (3/2018) 59

KI N

ẢNH: PEACE WOMEN

NHÂN V T - S

gi i i v i hòa bình và n nh trong các bi cnh sau
xung t. Trong ó, UNSC c]ng kêu gi tng c ng s
tham gia ca ph) n vào các hot ng an ninh quc gia
và quc t. Vai trò ca ph) n trong vic gim nh`, phòng
chng và gii quyt xung t là trng tâm u tiên ca
quc gia và quc t. Ph) n có vai trò trong vic chng
li ch ngha cc oan, bo lc t? nhng giai on u là
rt c n thit.
Mc dù vic a ph) n vào quá trình xây dng hòa
bình ã c quan tâm trong các cuc tho lun chính
sách ca UNSC trong hn 15 nm qua nhng s lng ph)
n trong các v trí ra quyt nh vPn có s lng tng i
nh^. Hòa bình là nn tng ca vic xây dng an ninh bn
vng cho con ng i và phát trin công b@ng xã hi các
quc gia ang có xung t. Ngh quyt 1325 ca UNSC
th?a nhn vic ph) n là i tng b nh h ng l n b i
xung t và  gii quyt vn  này chính ph) n c n
óng vai trò then cht trong vic t c hòa bình lâu
dài sau xung t.
Mt thách thc l n t ra ó là ph) n th ng không
nhn c các k= nng, kin thc và a v xã hi c n
thit  to ra nhng thay i trong môi tr ng sau xung
t.  thay i c iu này òi h^i phi có s i m i

60 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 175 (3/2018)
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Phụ nữ cần tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình.

Phụ nữ có vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình.
v tinh th n và nhn thc ca các nhà àm phán và hòa
gii v cách h nhìn nhn vai trò ca ph) n. S tham gia
ca ph) n trong các quá trình then cht  gii quyt
xung t và sau xung t có th d i nhiu hình thc
khác nhau.
Ph) n óng vai trò c u ni và là trung gian. in
hình nh tr ng hp ca Liberia và Somali cho thy mt
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Phụ nữ Somali thường không có tiếng nói trong xã hội.
khong cách l n trong vic ph) n tham gia vào quá trình
xây dng hòa bình. Ti Liberia, ph) n tham gia vào các
hot ng nh giáo d)c, ào to k= nng, nuôi trng thy
sn, cho vay vn  khuyn khích nhiu ph) n hp tác
nâng cao cht lng cuc sng. S tham gia ca ph) n
vào vic ra quyt nh và phát trin cng ng c]ng khác
nhau. J vùng sông Gee, s tham gia ca ph) n mc
thp, iu này có liên quan n s thiu h)t chung ca
ph) n trong vic ra quyt nh trong gia ình và cng
ng do yu t truyn thng. Tuy nhiên, khu vc Grand
Gedeh, nhng ph) n có hc vn c m i tham gia vào
quá trình xây dng hòa bình. S khác bit gia hai khu
vc này có th là do s khác bit v mc  t do ca
ph) n trong vic tham gia vào cng ng.
Còn ti Somali, nhng ng i àn ông cao tui sF loi
tr? ph) n kh^i các cuc hp ra quyt nh quan trng,
ni diZn ra các cuc àm phán v hòa bình. Nn chính tr
ca Somali da trên nn tng vn có v gi i, có ngha là
ph) n th ng không c tham gia vào các cuc àm
phán hòa bình. Tuy nhiên, ph) n vn óng vai trò làm
c u ni gia các thành viên trong gia ình và là ng i
trung gian. Trong khi àn ông tp trung vào quyn lc
chính tr và nh c thì ph) n tp trung vào sinh k bn
vng, giáo d)c và s hòa gii.

UNSC ã thông qua mt s ngh quyt v vai trò ca
ph) n trong chng trình ngh s hòa bình và an ninh.
Mc dù, các khung pháp lý này ã nâng cao nhn thc v
cách thc xung t tác ng lên ph) n và kêu gi s
tham gia nhiu hn ca ph) n trong vic thay i các xã
hi b nh h ng do xung t nhng UNSC ã không thc
s thành công. Ch! có 9% ph) n tham gia vào các cuc
àm phán hòa bình. Trong hot ng gìn gi hòa bình, s
ph) n tham gia vào các v trí cp cao gim t? 21% xung
còn 19% trong gian on 2011 — 2013.
Mc dù pháp lut ca các quc gia óng vai trò quan
trng trong vic công nhn s bình }ng gi i nhng iu
này không m bo r@ng trong thc t ph) n sF có th
tham gia vào tin trình hòa bình. Các tp quán truyn thng
th ng có trng lng hn hin pháp ca mt quc gia.
Chúng ta vPn còn mt chng  ng dài  phát huy
tim nng và sc mnh ca ph) n trong vic xây dng
và duy trì hòa bình, c bit nhng n c b nh h ng
nhiu b i các cuc xung t v] trang. Ch?ng nào mà
chúng ta cha xây dng c mt chin lc c) th 
a gii pháp vào thc tiZn thì s ci thin vic ph) n
tham gia vào tin trình xây dng và gìn gi hòa bình sF
vPn còn thp và trin vng hòa bình bn vng vPn cha
th rõ ràng.
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TÔN ĐC THNG NGUYỄN TÚC*
ác Tôn là chin s lão thành cách mng, là bn
chin u g n g]i ca Ch tch H Chí Minh, là
biu tng ca i oàn kt B>c - Nam, là ng i
con u tú ca dân tc. Bác Tôn là v Ch tch u
tiên và lâu nm nht ca Mt trn T quc Vit Nam.

B

ẢNH: TL

V Ch tch đ u tiên và lâu n m nht
ca Mt tr!n T" quc Vit Nam

Bác Tôn sinh ngày 20/8/1888 trong mt gia ình nông
dân giàu truyn thng yêu n c ti Cù lao Ông H, tng
Bình Thành, t!nh Long Xuyên (nay là xã M= Hòa Hng, th
xã Long Xuyên, t!nh An Giang).
Bác Tôn l n lên trong bi cnh thc dân Pháp ã m
rng cuc xâm lc ra toàn cõi Vit Nam và c]ng là th i
im mà phong trào yêu n c ca nhân dân phát trin
mnh mF kh>p 3 k[, nh@m chng li cuc xâm lc ca
thc dân Pháp. Tình hình ó ã tác ng mnh mF n tâm
t, tình cm ca ng i thanh niên yêu n c Tôn c Th>ng.
Ngay khi còn là hc sinh tr ng Bách Ngh Sài Gòn,
ngoài vic chm hc và hc gi^i nht tr ng1, Bác Tôn
còn là "Ng i ch! huy" nhiu cuc bãi khóa  phn i
s àn áp dã man ca thc dân Pháp i v i phong trào
u tranh ca nông dân nhiu ni.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng thăm hỏi, chúc tết cán bộ, chiến sĩ
Sở Công an Hà Nội, 1976.

Tt nghip tr ng Bách Ngh v i im u, Bác Tôn gia
nhp i ng] công nhân Vit Nam và làm vic ti x ng
sSa cha tàu thy Ba Son Sài Gòn. Chính ti ây, tui
24, Bác Tôn ã lãnh o cuc u tranh ca công nhân Ba
Son th>ng li, ghi du n m nét u tiên trong quá
trình hot ng cách mng ca Ng i. C]ng vì s kin
này, Bác b thc dân Pháp lùng b>t và phi tìm cách trn
sang Pháp.

c nâng lên thành tình yêu giai cp. ây chính là lý do
 Bác tham gia các cuc vn ng chính tr ca giai cp
công nhân trong hàng ng] lính thy Pháp. Nm 1919,
trong cuc chin tranh can thip ca bn  quc hòng
bóp ngh`t n c Cng hòa xã hi ch ngha Xô vit Liên
bang Nga m i ra i, Bác Tôn b nhà c m quyn Pháp iu
ng t i mt n v hi quân c lnh tn công
Sevastopol trên b Bin en, Bác ã tham gia binh bin
chng chin tranh can thip và phn cách mng, góp ph n
bo v Nhà n c công nông u tiên trên th gi i. ây là
mt minh chng c) th v tinh th n quc t cao c ca
mt công nhân Vit Nam, ánh du mc son chói li trong
lch sS phát trin mi quan h hu ngh Vit - Xô.

Làm thy th trên các tàu viZn dng, c i nhiu
ni, tip xúc v i nhiu l p ng i có màu da và ting nói
khác nhau, c]ng nh Bác H, Bác Tôn nhn thc ra mt
iu là,
âu ng i lao ng c]ng là ng i cùng kh, b
bóc lt, àn áp n thm t. Tinh th n yêu n c trong Bác

Do tham gia cuc binh bin, Bác buc r i Pháp v
n c. Bác Tôn thành lp t chc Công hi nh@m tp hp,
oàn kt, bo v quyn li giai cp công nhân, làm nòng
ct cho cuc u tranh ca nhân dân ta chng li s áp
bc, bóc lt ca bn  quc và bè l] tay sai.

*

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Nm 1926, Bác Tôn tham gia Hi Vit Nam Cách mng
Thanh niên do ng chí NguyZn Ái Quc sáng lp.
Nm 1927, Bác Tôn c cS vào Ban Chp hành K[ b
Nam K[. Cui nm 1929, Bác b thc dân Pháp b>t giam
Khám L n Sài Gòn, sau ó b kt án 20 nm kh sai và ày
ra Côn o.
Qua cuc Hi tho c t chc ti c quan Yy ban
Trung ng Mt trn T quc Vit Nam nm 1985, cun
"S lc lch sS Côn o", ã vit v nhng ng i cùng tù
v i Bác Tôn th i ó nh các ông: Phm Vn ng, Hoàng
Quc Vit, Lê Vn Lng, Phm Hùng,... cho bit: 17 nm
b giam Khám L n Sài Gòn và nhà ng)c Côn o, khi b
nht trong h m ti, tay chân b xing xích, khi b>t n lúa
sng hoc b^ ói, b^ khát, nhng vPn không lay chuyn
c tinh th n cánh mng kiên c ng ca ng i ng viên
mPu mc Tôn c Th>ng - nhà cách mng bt tS. C]ng
chính ti Côn o, Bác Tôn ã tham gia thành lp Chi b
ng Cng sn u tiên và tích cc tham gia u tranh
chng ch  lao tù hà kh>c ca thc dân Pháp.
Cách mng Tháng Tám thành công, theo s ch! o
ca Th ng v) Trung ng và ca Ch tch H Chí Minh,
Yy ban nhân dân cách mng lâm th i Nam b cS các oàn
tàu, thuyn ra ón Bác Tôn, Lê Dufn, Phm Hùng cùng
các ng viên Cng sn khác tr v t lin.
Ti Hi ngh cán b Nam b ngày 15/10/1945 ti C u
V, th xã M= Tho d i s ch trì ca ng chí Hoàng Quc
Vit, Th ng v) Trung ng ng, c phái viên ca
Trung ng, ã quyt nh gii th x y "Tin Phong" và
x y "Gii Phóng", thành lp x y Thng nht gm 11
ng i do Tôn c Th>ng làm Bí th; ng chí Lê Dufn và
Phm Hùng trong Ban Th ng v).
Nm 1946, Ch tch H Chí Minh và Trung ng ng
ón Bác Tôn ra Hà Ni. T? ó, Bác Tôn và Bác H luôn
luôn sát cánh bên nhau - hình nh ca khi i oàn kt
toàn dân, oàn kt B>c - Nam.
V i uy tín l n trong ng, trong dân và phfm cht o
c cách mng trong sáng, Bác Tôn l n lt c giao m
nhim các chc v): Tng Thanh tra Chính ph, Quyn B
tr ng B Ni v), Tr ng Ban Thi ua ái quc Trung ng,
Tr ng Ban Th ng trc Quc hi, Ch tch danh d Tng
Liên oàn Lao ng Vit Nam, Ch tch Yy ban Liên Vit
toàn quc (t? 7/3/1951 n 10/9/1955), Hi tr ng Hi
hu ngh Vit Nam - Liên Xô, liên t)c là Yy viên Trung ng
ng Cng sn Vit Nam t? khóa II cho n khi qua i.
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Hai mi nm kháng chin chng M= cu n c c]ng
là hai mi nm Bác Tôn c các t ng l p nhân dân suy
tôn làm Ch tch oàn Ch tch Yy ban Trung ng Mt
trn T quc Vit Nam, c]ng trong nhng nm ó, Bác
Tôn còn m nhim các chc v): Tr ng Ban Th ng v)
Quc hi, Ch tch danh d Yy ban Bo v hòa bình th
gi i ca Vit Nam, Yy viên Hi ng hòa bình th gi i.
Ngày 15/7/1960, Bác Tôn c Quc hi b u làm Phó Ch
tch n c Vit Nam Dân ch Cng hòa.
Ngày 2/9/1969, Ch tch H Chí Minh qua i, ti k[
hp c bit Quc hi (khóa III) ngày 15/9/1969, Bác Tôn
c Quc hi b u làm Ch tch n c, ng th i vPn kiêm
làm Ch tch oàn Ch tch Yy ban Trung ng Mt trn
T quc Vit Nam.
 giúp Bác Tôn có iu kin hoàn thành tt c hai
trng trách, Trung ng phân công ng chí Hoàng Quc
Vit, Tr ng Ban Dân vn, Mt trn Trung ng, Yy viên
oàn Ch tch c s y quyn ca Bác Tôn, gii quyt
nhng công vic th ng xuyên v i oàn kt dân tc và
Mt trn Dân tc Thng nht (t? nm 1970 n nm 1977).
Hn nSa th k< hot ng cách mng y gian kh và
nguy him, trong ó có 17 nm b y a trong các nhà
giam và ng)c tù Côn o v i  mi cc hình; 27 nm làm
Ch tch Mt trn và hn 10 nm làm Ch tch n c, Bác
Tôn ã  li cho ng, Nhà n c, Mt trn nhng bài hc
sâu s>c, nhng kinh nghim quý, nêu cho cán b, ng
viên và nhân dân ta mt tm gng sáng v chufn mc
sng ca mt công dân yêu n c.
Hình nh ca mt v Ch tch n c cao tui v thm
quê v i b "bà ba" bc màu và yêu c u ht sc hn ch xe
a, xe ón vì "s hao phí tin ca và công sc ca Nhà
n c và nhân dân" càng làm cho tt c chúng ta phi suy
ngh trong bi cnh hin nay.
Nét ni bt Bác Tôn mà mi ng i sng và làm vic
g n Bác dZ nhn thy là c tính khiêm nh ng, cuc
sng gin d và lòng v tha. Ng i ã hin dâng trn i
cho c lp, t do ca T quc, cho lý t ng cng sn ch
ngha, Bác Tôn là hình nh sng ng v tinh th n cách
mng bt khut và o c chí công vô t.
H Ch tch ã kh}ng nh: "ng chí Tôn c Th>ng
là mt tm gng mPu mc v o c cách mng, sut
i c n - kim - liêm - chính, sut i ht lòng ht sc
ph)c v) cách mng, ph)c v) nhân dân"2.

Chú thích:
1. Năm 1975 khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đồng chí Hoàng Quốc Việt và đồng chí Trần Quốc Hoàn đã tìm được học bạ
gốc của Bác Tôn còn lưu giữ ở trường.
2. Trích trong Điếu văn đọc trong Lễ truy điệu Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
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GI#I PHÁP NÂNG CAO CH$T LNG
công tác phi hp gia Mt trn T quc
Vi t Nam và H i Liên hi p Ph n Vi t Nam
HOÀNG THỊ ÁI NHIÊN*

Tóm tắt: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội, Hội đã tích cực, chủ
động và trách nhiệm trong thực hiện Quy chế phối hợp và thống nhất hành động
của các tổ chức thành viên trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các chương trình
phối hợp hàng năm đạt kết quả.
Summary: The Vietnam Women’s Union is a member of the Vietnam Fatherland
Front. In addition to carrying out political tasks, the Union has been active and
responsible for implementing the coordination regulations and unifying actions of
the Vietnam Fatherland Front’s members as well as yearly coordinated programs.
Từ khóa: Chương trình hành động, chương trình phối hợp, phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam.
Key words: Action programs, coordination programs, the Vietnam Women’s Union, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 1/2/2018; Sửa chữa: 5/2/2018; Duyệt đăng: 8/2/2018.

Phối hợp tuyên truyền, tập hợp, vận động
hội viên và nhân dân xây dựng khối đại
đoàn kết dân tộc
Hi Liên hip Ph) n Vit Nam ã xác nh phng
châm “ âu có ph) n,
ó có t chc Hi” và có nhiu
gii pháp thu hút, tp hp hi viên, trong ó tp trung
u t thu hút mt s i tng c thù, nh: n thanh
niên, ph) n cao tui, ph) n i làm n xa, n công nhân
trong các khu công nghip. n nay, c n c có 14.423 t
chc Hi c s , 107.452 chi hi, 245.953 t ph) n v i
g n 17 triu hi viên tham gia t chc Hi.
Các cp Hi ch ng tuyên truyn, vn ng hi viên,
ph) n thc hin ch trng,  ng li ca ng, chính
sách, pháp lut ca Nhà n c, Ngh quyt i hi XII ca
ng, Ngh quyt Hi ngh l n th 4 Ban Chp hành Trung
ng ng (khóa XII) v tng c ng xây dng, ch!nh n
ng; ngn chn, fy lùi s suy thoái v t t ng chính
tr, o c, li sng, nhng biu hin "t diZn bin", "t
chuyn hoá" trong ni b. Tng c ng tuyên truyn v
truyn thng lch sS, lòng t hào dân tc, ý thc bo v
*

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
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t n c; chú trng vn ng ph) n hc tp và làm theo
tm gng o c H Chí Minh, rèn luyn theo các phfm
cht o c “T tin - T trng - Trung hu - m ang”,
góp ph n xây dng ng i ph) n Vit Nam áp ng yêu
c u phát trin bn vng t n c.
Các cp Hi thc hin nhiu hot ng chm lo, hR
tr ph) n phát trin kinh t, xây dng gia ình hnh
phúc. Ch! tính riêng trong nhim k[ 2012 — 2017, tng d
n các ngun vn do Hi qun lý cho ph) n vay trên 76
nghìn t< ng; các cp Hi ã hR tr g n 5,4 triu lt h
nghèo, trong ó trên 2,4 triu lt h do ph) n làm ch,
g n 410 nghìn h ã thoát nghèo; thành lp c trên
6.500 mô hình kinh t hp tác; tuyên truyn, t vn
ngh, vic làm cho 1,8 triu lao ng n, ào to ngh
cho hn 540 nghìn lao ng n; thc hành tit kim, to
ngun vn phát trin sn xut g n 8,2 t< ng; vn ng
c trên 1.000 t! ng  chm lo gia ình chính sách,
M` Vit Nam Anh hùng, gia ình có chng, con ang làm
nhim v) ni biên gi i, hi o; xây dng, sa cha
19.688 mái m tình thng cho ph) n nghèo v i tng tr
giá 54.262 t! ng.

N H Â N

Thực hiện các cuộc vận động, phong trào
thi đua yêu nước
Hi Liên hip Ph) n Vit Nam ch ng t chc tuyên
truyn vn ng hi viên, ph) n tham gia các phong
trào thi ua yêu n c, nhng cuc vn ng mang tính
toàn dân do Yy ban Mt trn T quc Vit Nam ch trì
phát ng, nh: cuc vn ng “Toàn dân oàn kt xây
dng i sng vn hóa khu dân c” nay là cuc vn
ng “Toàn dân oàn kt xây dng nông thôn m i, ô th
vn minh”, “Ngày vì ng i nghèo”, “Ng i Vit Nam u
tiên dùng hàng Vit Nam”,...
Hi Liên hip Ph) n Vit Nam ã và ang phát ng
trong ph) n c n c phong trào thi ua “Ph) n tích
cc hc tp, lao ng sáng to, xây dng gia ình hnh
phúc” và hai cuc vn ng “Xây dng gia ình 5 không,
3 sch”1, “Rèn luyn phfm cht o c: t tin, t trng,
trung hu, m ang”; g>n v i hc tp và làm theo t
t ng, o c, phong cách H Chí Minh. c bit, cuc
vn ng “Xây dng gia ình 5 không, 3 sch” ly cp h
gia ình là n v  phát huy vai trò ca ph) n trong
gii quyt các vn  ang t ra i v i gia ình, góp
ph n xây dng gia ình vn hóa và xây dng nông thôn
m i t nhiu kt qu thit thc2.

Tham mưu, đề xuất chính sách, tham gia
xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền;
thực hiện giám sát, phản biện xã hội
Hàng nm, Hi Liên hip Ph) n Vit Nam la chn
ni dung, xây dng k hoch và phi hp v i các b,
ngành, t chc  t chc thc hin. Trung ng Hi ã
ch trì giám sát vic thc hin Ngh nh 56/2012/N-CP
ca Chính ph3; giám sát chuyên  vic thc hin khon
1, khon 3 iu 8 và khon 1, khon 2 iu 9, Lut B u
cS i biu Quc hi và i biu Hi ng nhân dân4; giám
sát vic thc hin chính sách hR tr cho ph) n thuc h
nghèo là ng i dân tc thiu s khi sinh con úng chính
sách dân s theo quy nh ti Ngh nh 39/2015/NCP,…; các cp Hi ch trì giám sát vic thc hin chính
sách, pháp lut liên quan trc tip n quyn li ca ph)
n: Lut Phòng, chng bo lc gia ình, Lut Bình }ng
gi i, chính sách BHXH, BHYT, chính sách lao ng n.
Thc hin Chng trình phi hp, các cp Hi u cS
i din tham gia các oàn giám sát do Yy ban Trung ng
Mt trn T quc Vit Nam t chc, nh: giám sát vic
chp hành pháp lut trong công tác tm gi, tm giam và
thi hành án hình s ti t!nh Phú Th; giám sát thc hin
Lut B u cS i biu Quc hi và i biu HND các cp;
giám sát vic thc hin hR tr khfn cp ca nhà n c i
v i ng i dân các t!nh Hà Tnh, Qung Bình, Qung Tr,
Th?a Thiên - Hu do nh h ng hin tng thy hi sn
cht hàng lot. c bit, trong nm 2014 và nm 2015,
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các cp Hi tích cc phi hp v i Mt trn T quc Vit
Nam giám sát thc hin chính sách i v i M` Vit Nam
Anh hùng và lit s=, gia ình lit s=. Trong s 4.521 M`
Vit Nam Anh hùng còn sng và 993.725 lit s= và thân
nhân lit s= trên a bàn c n c, thì có 75.061 tr ng
hp cha c h ng y  chính sách. oàn Ch tch
Trung ng Hi Liên hip Ph) n Vit Nam ã ch! o Hi
Liên hip Ph) n các t!nh, thành ph kin ngh v i các c
quan chc nng và giám sát vic gii quyt các tr ng hp
tn ng sau rà soát, m bo quyn li cho các gia ình
chính sách.
Các cp Hi ã t chc cho hi viên óng góp ý kin
vào các d tho Hin pháp, các vn bn quy phm pháp
lut, d tho vn kin i hi ng các cp, các quy
hoch, k hoch, chng trình, d án, phát trin kinh t
- xã hi,... Trên c s tng hp ý kin góp ý, Trung ng
Hi xây dng báo cáo tng hp ý kin óng góp ca các
t ng l p ph) n và có vn bn góp ý gSi t i các c quan
có thfm quyn và gSi Yy ban Trung ng Mt trn T
quc Vit Nam tng hp kin ngh,  xut... Th t ng
Chính ph c]ng v?a phê duyt cho Hi thc hin 2  án
“ án HR tr ph) n kh i nghip”, giai on 2017-2025
và  án “Tuyên truyn, giáo d)c, vn ng, hR tr ph)
n tham gia gii quyt mt s vn  xã hi liên quan
n ph) n giai on 2017-2027”.

Tập hợp ý kiến kiến nghị của nhân dân
Các cp Hi Liên hip Ph) n Vit Nam n>m tình hình
phn ánh, kin ngh ca ph) n liên quan n vic thc
hin chính sách, pháp lut b@ng nhiu hình thc, nh:
thông qua các t i c s trin khai nhim v) chuyên
môn, thông qua kim tra nh k[ hàng nm v công tác
Hi i v i các t!nh, thành ph, thông qua sinh hot hi
viên, thông qua i thoi chính sách gia hi viên ph) n
v i cp y, chính quyn và các c quan chc nng, qua
trang thông tin in tS ca Hi, báo Ph) n và các phng
tin thông tin i chúng, thông qua tip dân và gii quyt
n th gSi t i Hi,... Trên c s các thông tin phn ánh
ca hi viên, Hi phát hin nhng bt cp trong chính
sách, c]ng nh thiu sót, sai phm trong thc thi làm cho
chính sách pháp lut cha c thc thi hoc thc thi
cha y 5, xác minh và kin ngh v i các cp có thfm
quyn xem xét gii quyt. i v i các kin ngh, phn ánh
khác ca cS tri n, Hi Liên hip Ph) n các cp tng hp
thành vn bn gSi Yy ban Mt trn T quc cùng cp và
Hi Liên hip Ph) n cp trên  tng hp và gSi Yy ban
Th ng v) Quc hi tr c các k[ hp hàng nm (qua Yy
ban Trung ng Mt trn T quc Vit Nam).

Triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân
Ngày 18/5/2016, Trung ng Hi ã tham gia ký kt
Chng trình phi hp hot ng i ngoi nhân dân và
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công tác i v i ng i Vit Nam n c ngoài gia U< ban
Trung ng Mt trn T quc Vit Nam và các t chc
thành viên ca Mt trn giai on 2016 - 2019. Hi Liên
hip Ph) n Vit Nam v?a t chc thành công chuyn xe
hu ngh Vit Nam - Lào và Vit Nam - Campuchia, nhân
k< nim 55 nm thit lp quan h ngoi giao Vit Nam Lào và 50 nm quan h hu ngh Vit Nam - Campuchia và
DiZn àn “Ph) n Vit Nam - Lào - Campuchia xây >p
quan h hu ngh hp tác góp ph n thc hin các m)c
tiêu phát trin bn vng n nm 2030” v i s tham d
ca hn 100 i biu n t? 3 n c. Hi ã phát trin quan
h hu ngh hp tác v i trên 300 t chc ca hn 60 quc
gia và vùng lãnh th, c bit là các t chc ph) n n c
láng ging, bn bè truyn thng, các n c phát trin.

Hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện
Chương trình hành động
Bên cnh nhng kt qu tích cc ã t c vic thc
hin Chng trình hành ng, chng trình phi hp ca
Hi v i Ban Th ng trc Yy ban Trung ng Mt trn T
quc Vit Nam còn mt s hn ch: Vic thc hin mt s
ni dung phi hp theo Quy ch còn hn ch, vic tp
hp ý kin, nguyn vng ca hi viên, ph) n và d lun
xã hi gSi n Yy ban Trung ng Mt trn T quc Vit
Nam có lúc cha kp th i. Cht lng phong trào thi ua,
cuc vn ng cha cao, phong trào cha ng u gia
các vùng, min, i tng ph) n. Vic phát hin nhân t
m i, xây dng, biu dng, nhân rng các in hình tiên
tin cha c thc hin th ng xuyên, kp th i, cha
lan t^a n các t ng l p ph) n. T! l tp hp, thu hút hi
viên mt s khu vc còn thp, nhng Hi cha có các
gii pháp kp th i, hiu qu. Công tác giám sát, phn bin
xã hi, tham mu  xut chính sách còn lúng túng v
cách làm. Mt s hot ng  ra trong Chng trình phi
hp hành ng hàng nm nhng cha thc hin c. T
chc các hi ngh chuyên , phi hp trin khai phong
trào thi ua, hR tr h nghèo ti c s ; cha phát huy
hiu qu công tác phi hp và vai trò ca t?ng t chc.

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác
phối hợp trong thời gian tới
Mt là, fy mnh công tác tuyên truyn Chng trình
hành ng, chng trình phi hp gia Yy ban Trung
ng Mt trn T quc Vit Nam v i Hi Liên hip Ph) n
Vit Nam. Tng c ng tuyên truyn các in hình, các mô
hình hiu qu ca Hi trên các kênh truyn thông ca
Mt trn T quc, trong các diZn àn chung ca Mt trn
T quc và các oàn th c]ng nh trên các phng tin
truyn thông khác.
Hai là, Yy ban Trung ng Mt trn T quc Vit Nam ch!
o các t chc thành viên phi hp v i Hi tuyên truyn, vn
ng hi viên, oàn viên cùng thc hin các tiêu chí xây dng
gia ình “5 không, 3 sch” ã c a vào Chng trình m)c
tiêu Quc gia xây dng nông thôn m i giai on 2016 - 2020,
góp ph n thc hin có hiu qu cuc vn ng “Toàn dân
oàn kt xây dng nông thôn m i, ô th vn minh”.
Ba là, Mt trn T quc là u mi th ng xuyên t
chc hot ng nâng cao nng lc v giám sát, phn bin
xã hi cho cán b Hi Liên hip Ph) n Vit Nam và các
oàn th chính tr - xã hi thông qua vic chia s\ kinh
nghim, biên son giáo trình, t chc tp hun,... Tng
c ng các cuc phi hp giám sát, phn bin xã hi trong
khi, nht là v i nhng vn  khó, vn  l n c nhân
dân quan tâm, fy mnh giám sát cán b, ng viên, c
bit là ng i ng u, trng tâm vào các biu hin suy
thoái, “t diZn bin”, “t chuyn hóa”.
Bn là, Mt trn T quc Vit Nam quan tâm ly ý kin
phn bin xã hi ca các oàn th chính tr - xã hi v các d
tho lut có liên quan mt thit t i quyn li ca các hi viên,
oàn viên, thành viên ca các oàn th chính tr - xã hi.
Nm là, Yy ban Trung ng Mt trn T quc Vit Nam
c n tip t)c phát huy vai trò ch trì nh h ng hot
ng, tng c ng kt ni, iu phi, chia s\ thông tin
vic thc hin phong trào thi ua và các hot ng ca
các oàn th ti các a phng.

Chú thích:
1. “5 không” là không đói nghèo, không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên,
không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; "3 sạch" là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.
2. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã hỗ trợ 5,4 triệu lượt hộ nghèo, trong đó trên 2,4 triệu lượt hộ do phụ nữ làm chủ, gần 410 nghìn
hộ đã thoát nghèo; tư vấn nghề cho hơn 1,8 triệu lao động nữ; đào tạo nghề cho hơn 540 nghìn lao động nữ; thành lập được 6.500
mô hình hợp tác xã.
3. Nghị định 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm của bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước.
4. Báo cáo số 33/BC-ĐCT ngày 17/5/2016 của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về kết quả giám sát chuyên đề việc thực
hiện khoản 1, khoản 3 Điều 8, khoản 1, khoản 2 Điều 9, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trong hệ
thống Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; báo cáo về việc các cấp Hội tham gia công tác bầu cử.
5. Chính sách hỗ trợ địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, chính sách bảo hiểm xã hội cho cán bộ chuyên trách
Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở, chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái học xóa mù chữ, chính sách hỗ trợ thai sản cho phụ nữ nghèo,...
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Đ%ng hành vi thanh niên
l!p nghip, khi nghip
NGUYỄN KIM QUY*

Tóm tắt: Đồng hành với thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp là chương trình lớn
của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Những thanh niên khởi
nghiệp thành công, nhờ những hỗ trợ thiết thực, sẽ giúp cho rất nhiều người
khác trong cộng đồng, đồng thời tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục được củng cố và phát
huy vai trò của mình trong thanh niên.
Summary: Accompanying with startup of young people is a big program of the
Ho Chi Minh Communist Youth Union. Young people who successed in startup
business with practical support, will help many others in the community. In
addition, Communist Youth Unions will further consolidate and promote their
roles in supporting the youth.
Từ khóa: Khởi nghiệp, thanh niên, hỗ trợ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Key words: Startup, youth, support, Central Communist Youth Union.
Nhận bài: 1/2/2018; Sửa chữa: 2/2/2018; Duyệt đăng: 21/2/2018.
in nay, Hi Liên hip Thanh niên Vit Nam có
trên 9,9 triu hi viên; Hi Sinh viên Vit Nam
có hn 1,2 triu hi viên; Hi Doanh nhân tr\
Vit Nam có g n 9.000 hi viên; Hi Th y thuc
tr\ Vit Nam có trên 80.000 hi viên; t< l tp hp thanh
niên t 53,34%. Ngay trong t?ng i tng, lc lng
thanh niên, t chc oàn, Hi c]ng không ng?ng cng
c, i m i ni dung, phng thc hot ng trên c s
phát huy vai trò nòng ct chính tr ca oàn Thanh niên,
Hi Liên hip Thanh niên.

H

ng h ng ng Nm Quc gia kh i nghip, các chng
trình ca oàn Thanh niên Cng sn H Chí Minh ã mang
li nhiu kt qu c) th.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

 án "HR tr h sinh thái kh i nghip i m i sáng
to quc gia n nm 2015" do Th t ng Chính ph phê
duyt, Trung ng oàn Thanh niên Cng sn H Chí Minh,
Trung ng Hi Liên hip Thanh niên Vit Nam thành lp
Trung tâm HR tr thanh niên kh i nghip. Qua ó, Trung
tâm HR tr thanh niên kh i nghip óng vai trò nòng ct,

5 nm qua, Trung ng oàn hR tr các d án kh i
nghip sáng to, ã có hn 400 nhóm kh i nghip liên
h, tìm kim s hR tr t? trung tâm này. V i các hot

*

ng hành v i thanh niên lp nghip, kh i nghip là
chng trình l n ca Trung ng oàn trong nhim k[ 5
nm t i, v i m)c tiêu hR tr vay vn 10.000 t< ng cho
thanh niên làm kinh t, hR tr 1.000 d án kh i nghip
sáng to ca thanh niên. Nhng thanh niên kh i nghip
thành công, nh nhng hR tr thit thc, sF giúp c
cho rt nhiu ng i khác trong cng ng.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
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“ u tàu” dPn d>t, nh h ng cho thanh niên trong vn
 kh i nghip, t? nh h ng, t vn kh i nghip t i tìm
kim ngun vn u t cho ý t ng, hay “ u ra” cho các
ý t ng xut s>c.
V i ba nhóm i tng c Trung ng oàn Thanh
niên Cng sn H Chí Minh và Trung ng Hi Liên hip
thanh niên Vit Nam tp trung hR tr, chng trình a
ra t?ng h ng gii quyt c) th hn, nh: khi i tng
thanh niên nông thôn, tp trung vào các ngun vn gii
quyt vic làm ca Chính ph do Trung ng oàn qun
lý ngun vn t? Ngân hàng Chính sách xã hi và mô hình
tài chính vi mô phát trin kinh t, xóa ói, gim nghèo,
các ngun vn khác huy ng t? doanh nghip. i v i
sinh viên, s hR tr c tp trung vào các ngun vn
kh i nghip t? Qu=  u t kh i nghip i m i sáng to
ca Trung ng oàn, các t!nh, thành oàn và các doanh
nghip thành t. Còn i v i doanh nhân tr\ là ngun
vn u ãi t? ngân hàng, qu= u t mo him và liên kt
v i các doanh nhân thành t, các t chc quc t.

Các nội dung, giải pháp được chương
trình đặt ra
1. T chc các hot ng truyn thông v kh i nghip:
tuyên truyn nâng cao nhn thc, ý thc và tinh th n v
kh i nghip, lp nghip cho thanh niên và cng ng;
xây dng chng trình truyn thông, t vn, h ng
nghip, kh i nghip, lp nghip; biu dng, tôn vinh
các cá nhân và tp th tiêu biu.
2. Tìm kim và phát trin ý t ng sáng to kh i nghip
trong sinh viên: hình thành c s d liu v ý t ng kh i
nghip; tham gia xây dng, phát trin h sinh thái kh i
nghip trong thanh niên, sinh viên. Kt ni ý t ng kh i
nghip v i các nhà u t tim nng; t chc sàn giao dch
ý t ng kh i nghip (th ng xuyên kt ni thông tin,
công b trên sàn u t nh@m “ u giá”, gi i thiu, kt ni
các “ a ch!” kh i nghip; là kênh “thông tin tng hp”,
phn ánh kt qu chng trình thanh niên kh i nghip c
n c; m bo các chc nng ca sàn giao dch, u t
kh i nghip úng theo các quy nh). Thit lp mng l i
liên kt gia các c quan, t chc, doanh nghip, c s
ào to, vin nghiên cu, chuyên gia… thông qua vic
thành lp Hi ng chuyên gia t vn hR tr thanh niên
kh i nghip, nh@m hR tr thanh niên trong hp tác, trao
i thông tin, kin thc và k= nng; hR tr các ý t ng
kh i nghip kh thi ca thanh niên; kêu gi các ngun
vn, t chc hR tr thanh niên kh i nghip; khuyn khích
thành lp các câu lc b kh i nghip trong các tr ng i
hc, cao }ng, các c s oàn, Hi.
3. T vn, hR tr thanh niên kh i nghip: cung cp
nhng kin thc, k= nng v kh i nghip, kh i s doanh
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nghip và lp nghip cho thanh niên, sinh viên, doanh
nhân tr\. Trung ng oàn ã thành lp và ra m>t Trung
tâm hR tr thanh niên kh i nghip  tr giúp, t vn và
hR tr cng ng kh i nghip mt cách thit thc, hiu
qu và chuyên nghip. Phi hp t chc các khóa ào to
kh i s doanh nghip trong thanh niên (tp trung i
tng thanh niên có nhu c u); các khóa ào to nâng cao
nng lc kinh doanh cho các doanh nghip m i kh i
nghip; ào to v chuyn giao công ngh, thng mi
hóa, s hu trí tu…; h ng dPn thành lp các mô hình
“V n m thanh niên kh i nghip” cp t!nh. Trung
ng oàn xây dng thí im mô hình “V n m thanh
niên kh i nghip” hoc “Công viên kh i nghip”; nh k[
6 tháng/l n t chc các bui i thoi, diZn àn gp gE
gia doanh nhân tr\ và thanh niên kh i nghip v i lãnh
o các c quan qun lý nhà n c  hR tr chính sách
cho thanh niên kh i nghip theo t?ng chuyên  riêng,
nh: u t, thu, pháp lut, ào to, công ngh, hp tác
quc t…
4. Xây dng chng trình hR tr vn cho thanh niên
kh i nghip: thành lp Qu= HR tr Thanh niên kh i
nghip ca Trung ng oàn; kt ni các ngun vn qu
u t mo him ca các t chc tài chính vi mô hR tr
thanh niên kh i nghip. Tìm kim mi quan h hp tác
v i các t chc phi chính ph hp pháp trong n c và
quc t, các qu= u t hR tr kh i nghip, nh: “Qu=
u t mo him”, “Qu= u t thiên th n”  hR tr
thanh niên kh i nghip và xây dng các doanh nghip.
5. Kin ngh chính sách kh i nghip i v i thanh
niên: nghiên cu, ánh giá quá trình thc hin chính sách
hin hành ang c áp d)ng  tham mu, kin ngh
các c quan chc nng ban hành, b sung các chính sách
nh@m hR tr hot ng kh i nghip i v i thanh niên;
Hàng nm, tin hành s kt chng trình thanh niên kh i
nghip   xut v i Chính ph, các b, ngành xem xét,
ban hành mt s chính sách c thù, nh@m hR tr thanh
niên kh i nghip.
Quá trình hi nhp ca t n c giúp thanh niên c
tip xúc v i nhiu nn vn hóa, s tin b ca nhân loi,
các loi hình sáng to m i, s tin b ca các n c trên
các lnh vc khoa hc công ngh, internet ã rút ng>n
khong cách gia thanh niên Vit Nam và thanh niên th
gi i, xóa b^ mi rào cn, khong cách a lý và ranh gi i
quc gia. Quan h hp tác gia Vit Nam và các n c ngày
càng c m rng, lnh vc hp tác a dng, t? ó to
tin  thun li cho thanh niên phát trin các ý t ng
và hoài bão. S va chm và tip cn v i nhng cái m i,
nhng cái tin b m ra cho thanh niên nhng c hi m i
v ngh nghip, vic làm.
S óng góp ca thanh niên vào “h sinh thái kh i

N H Â N

nghip” dù nh^ hay to thì u là nhng iu áng quý.
Trong th i im hin ti và nhng nm tip theo, môi
tr ng  thanh niên kh i nghip là ht sc thun li.

Mặt trận đồng hành với thanh niên lập
thân, lập nghiệp
C) th hóa cuc vn ng “Toàn dân oàn kt xây
dng nông thôn m i, ô th vn minh” do Yy ban Trung
ng Mt trn T quc Vit Nam phát ng, Trung ng
oàn ch! o tip t)c trin khai phong trào“Tui tr\ chung
tay xây dng nông thôn m i” và  án “oàn Thanh niên
Cng sn H Chí Minh tham gia xây dng nông thôn m i
giai on 2013 - 2020” theo Quyt nh phê duyt ca Th
t ng Chính ph. Các cp b oàn tp trung ng ký, m
nhn, thc hin mt s ni dung trng tâm, nh: tham gia
xây dng c s h t ng nông thôn; hR tr thanh niên làm
kinh t, ng d)ng, chuyn giao tin b khoa hc k= thut,
công ngh vào sn xut và i sng sinh hot nông thôn;
gi gìn v sinh môi tr ng; tham gia xây dng i sng
vn hóa. oàn viên, thanh niên c n c óng góp hàng
triu ngày công tham gia xây dng, sSa cha hn 31.500
km  ng giao thông, 61.999 km kênh mng ni ng,
2.820 nhà vn hóa, 5.255 nhà nhân ái, nhà bán trú dân
nuôi. Hin nay, c n c có 356 hp tác xã thanh niên và
1.199 t hp tác thanh niên phát trin kinh t. Doanh thu
bình quân ca 1 hp tác xã t 3.560 triu ng/nm; li
nhun bình quân 1 hp tác xã t 980,5 triu ng/nm.
Doanh thu bình quân ca 1 t hp tác t 920 triu ng;
li nhun bình quân 1 t hp tác t 288,6 triu
ng/nm. Tng s thành viên ca hp tác xã, t hp tác
thanh niên trên toàn quc là 10.344 oàn viên, thanh
niên. Tng s lao ng th ng xuyên trong hp tác xã, t
hp tác là 10.716 ng i.
Phong trào “Tui tr\ tham gia xây dng vn minh ô
th” c t chc theo phng thc la chn ni dung, t
chc thc hin theo t?ng t cao im, hoc chin dch,
g>n lin v i yêu c u, nhim v) trng tâm ca t?ng a
phng. Các cp b oàn tp trung m nhn các công
trình, ph n vic thanh niên tham gia m bo trt t an
toàn giao thông, bo v môi tr ng, gi gìn cnh quan ô
th, xây dng i sng vn hóa khu dân c và np sng
vn hóa trong thanh thiu nhi.
Trung ng oàn Thanh niên Cng sn H Chí Minh,
Trung ng Hi Liên hip Thanh niên Vit Nam, Hi
Doanh nhân tr\ Vit Nam phát ng thc hin cuc vn
ng “Thanh niên Vit Nam ng hành cùng hàng Vit
Nam” v i nhiu ni dung c trin khai tt nh: chng
trình truyn thông “Thanh niên Vit Nam t hào hàng
Vit Nam”; lZ ký kt “Doanh nhân tr\ Vit Nam ng hành
cùng hàng Vit Nam, góp ph n a t n c vt qua suy
thoái kinh t”; tip t)c i m i và nâng cao cht lng
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Gii th ng Sao vàng t Vit; Gii th ng Sao ^, tuyên
dng Doanh nhân tr\ kh i nghip xut s>c. Nhiu mô
hình, gii pháp sáng to trong cách thc trin khai, thc
hin cuc vn ng ã c phát hin và nhân rng.
Bên cnh ó, t chc oàn, Hi phát ng thc hin
nhiu chng trình, cuc vn ng, phong trào hành
ng cách mng tham gia phát trin kinh t - xã hi, gi
vng an ninh quc phòng t n c. c bit là các phong
trào “Xung kích, tình nguyn phát trin kinh t - xã hi
và bo v T quc”, “ng hành v i thanh niên lp thân,
lp nghip” trong thanh niên ã mang li kt qu toàn
din, bao quát các lnh vc công tác oàn và phong trào
thanh niên, c cp y, chính quyn các cp và nhân
dân ghi nhn, ánh giá cao; các phong trào thi ua hc
tp, rèn luyn trong thiu niên, nhi ng. Trung ng
oàn ã tham mu gi i thiu 6 công trình, gii pháp sáng
to khoa hc - công ngh gSi Ban ch! o Sách vàng Sáng
to Vit Nam do Mt trn T quc Vit Nam ch trì. 6 công
trình này ã c vinh danh ti các bui lZ công b Sách
vàng Sáng to Vit Nam nm 2016 (ngày 29/8/2016), nm
2017 (ngày 28/8/2017).

Hướng tới xây dựng một hệ sinh thái khởi
nghiệp năng động
Chính ph ã chn nm 2016 là Nm Quc gia kh i
nghip và ang trin khai nhng chính sách nh@m hR tr
ti a cho kh i nghip. Coi kh i nghip là t phá  thc
hin 3 nhim chin lc. Coi kt qu các chng trình
kh i nghip là th c o thành công ca Chính ph kin
to.“Thanh niên sáng to kh i nghip” là ch  công tác
nm 2017 ca Hi Liên hip Thanh niên Vit Nam, nh@m
to lp môi tr ng thun li, thúc fy, hR tr thanh niên
trong quá trình kh i nghip, i m i sáng to; c v],
khuyn khích tinh th n, t?ng b c áp ng nhu c u
chính áng ca thanh niên.
 khi dy tinh th n và ý t ng kh i nghip, mt
trong nhng gii pháp mà oàn Thanh niên Cng sn H
Chí Minh a ra là phát ng cuc thi Sáng to kh i
nghip sinh viên “Start - Up Idea 2016”. Cuc thi chính
thc phát ng ngày 16/10/2016 ti i hc Quc gia Hà
Ni, c coi là sân chi m i cho sinh viên Vit Nam trong
vic phát huy kh nng sáng to, i m i và thc hin các
ý t ng kh i nghip, quá ó “tp dt” cho quá trình lp
nghip sau khi ra tr ng.
Xây dng “h sinh thái kh i nghip” c n s chung tay,
chung sc và ng lòng ca các cp, các ngành. V i sc
tr\ và lòng nhit huyt, oàn Thanh niên sF có nhng
óng góp tích cc vào h sinh thái y, thúc fy chng
trình Quc gia kh i nghip nói chung và chng trình
Thanh niên kh i nghip nói riêng có nhng b c tin
m i, thành tu m i.
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Lễ hội rước pháo Đồng Kỵ
KỲ ANH

Hàng năm cứ mồng 4 Tết, làng Đồng Kỵ (thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) tổ chức Lễ
rước pháo với sự tham gia của hàng trăm người và nhiều nghi lễ trang trọng. Lễ
rước kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, từ nhà trưởng đám ra đình. Hai quả pháo khổng
lồ trong lễ rước được làm tượng trưng bằng gỗ và sơn son thếp vàng, dài 5,8m và
6m đường kính hơn 1m. Thân pháo được chạm trổ hình Long - Lân - Quy - Phụng
với mong muốn năm mới mưa thuận gió hòa. Dù tục đốt pháo không còn được lưu
hành, nhưng người dân Đồng Kỵ vẫn giữ truyền thống của tổ tiên thờ và rước pháo.

Từ 6h sáng, các chú tùy (mặc áo đỏ, vàng) đưa quả pháo
Nhất dài 6m và pháo Nhì dài 5,8m, rước từ nhà truyền thống
về đình làng. Mỗi quả pháo cần đến 80 người đàn ông cùng
nhau khiêng, trong đó có 50 người khiêng chính và 30 người
khiêng dự bị.

Hai quả pháo trong lễ rước được làm tượng trưng bằng gỗ và
sơn son thếp vàng.

9h sáng, lễ rước
pháo bắt đầu từ
nhà truyền thống
về đình làng
Đồng Kỵ.
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Lễ rước pháo với sự tham gia của hàng
nghìn người từ các địa phương đổ về.

Rất đông người dân đổ ra xem hội.

Tất cả du khách và người dân đến tập trung về sân đình xem
Ban tổ chức làm lễ.

Hai quả pháo được thanh niên trai tráng rước về đến
đình cũng là lúc không khí tạm thời lắng xuống để
bốn ông quan đám làm lễ. Sau đó là màn rước quan
đám của 4 giáp thuộc làng Đồng Kỵ, đây được cho là
phần vui nhất của hội.
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Khoảng 11h, pháo được rước vào
cổng đình.

Hội rước pháo làng Đồng Kỵ nổi tiếng khắp cả nước bởi duy trì
được nét truyền thống đặc sắc.

Quan đám chít
khăn đỏ, đóng
giả gái để mua
vui cho mọi
người. Còn
thanh niên
chen lấn, xô
đẩy chạy vòng
quanh sân
đình. Vị quan
đám nào được
rước lâu nhất
sẽ là người
chiến thắng.
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CH TCH HĐQT FLC AMD:

Dư địa cho ngành đá tự nhiên
là rất lớn
PHAN PHAN

Sở hữu nhiều mỏ đá lớn, hai nhà máy hiện đại, FLC AMD đã có những bước đi
vững chắc trên thị trường đá tự nhiên nội địa và quốc tế, khẳng định thương hiệu
AMDSTONE. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tiến Đức - Chủ tịch
HĐQT FLC AMD.
Thưa ông, ngành khai thác và chế tác đá tự nhiên Việt
Nam trước đây đi khá chậm so với thị trường thế giới,
vậy ông nhìn thấy những tiềm năng gì của ngành này
trước khi quyết định đầu tư?

T? cui nm 2015, FLC AMD nhn thy th tr ng bt
ng sn trung và cao cp cùng v i ngành vt liu xây
dng cao cp có tim nng phát trin l n. Trong ó, nhu
c u v á t nhiên c bit tng mnh do xu h ng thit
k phóng khoáng, ng d)ng các yu t t nhiên vào nhà
.  i sng vt cht c nâng cao hn, nên khi xây dng
nhà cSa, ng i ch c]ng quan tâm hn n vic xây dng
mt ngôi nhà thfm m= và có li cho sc kh^e ca ng i
sS d)ng.
Ngoài ra, ngành khai thác á Vit Nam tr c ây i
khá chm so v i th gi i, công ngh khai thác lc hu,
cha tng xng v i ngun tài nguyên thiên nhiên quý
giá ca chúng ta. Hn na, trên th tr ng á t nhiên
Vit Nam ti th i im ó c]ng cha có tên tui nào thc
s ni tri.
N>m b>t c nhng c hi ca th tr ng c]ng nh
tim nng sn có ca FLC AMD, chúng tôi thy r@ng d a
cho ngành á t nhiên và c hi cho mình là rt l n.
Theo ông, để tận dụng được tối đa những yếu tố
thuận lợi của thị trường trong ngành đá tự nhiên thì
những doanh nghiệp hoạt động trong ngành cần có
những hành động gì?

Nhu c u ca th tr ng l n, tiêu chufn lý hoá ca á
t nhiên Vit Nam ni tri là nhng yu t cc k[ thun
li cho chúng ta. Vy  ngun tài nguyên ó tr thành
sn phfm cht lng n v i ng i tiêu dùng thì yu t
tiên quyt là công ngh sn xut hin i và ng b. á
ca chúng ta rt quý, nhng khi sS d)ng công ngh c],
lc hu sF làm gim giá tr và cht lng ca á. Khi sS
d)ng công ngh tt c]ng sF gim thiu nhng tác ng
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Ông Nguyễn Tiến Đức – Chủ tịch HĐQT FLC AMD.
n môi tr ng, tôi cho r@ng ó là h ng phát trin bn
vng. Vic qun tr h thng sn xut, ng d)ng nhng
quy trình qun lý nh 5S, Kaizen…  m bo cht
lng sn phfm luôn tt nht là rt quan trng.
Ngoài ra c]ng nh nhng ngành khác, vic xây dng
thng hiu, phát trin h thng bán hàng là nhng yu
t rt quan trng. Vì ngành á t nhiên Vit Nam hin
vPn ch yu thiên v á nhp ngoi do tâm lý sính ngoi
ca ng i tiêu dùng. Hn na, các sn phfm sn xut
trong n c c]ng c n th i gian  xâm nhp th tr ng.
Ng i tiêu dùng c n c tip cn y  các thông tin
v sn phfm c bit là v mPu mã, cht lng, giá c b i
theo tôi nhng sn phfm á t nhiên Vit Nam hin hoàn
toàn có kh nng cnh tranh v i hàng nhp ngoi.
Như ông vừa chia sẻ, đá nhập khẩu đang chiếm lĩnh
thị phần rất lớn. Vậy so với đá nhập khẩu thì sản
phẩm thương hiệu AMDSTONE có những lợi thế cạnh
tranh gì?

Sn phfm thng hiu
AMDSTONE c khai thác ti m^
ca Vit Nam nên tôi ngh tr c
tiên nó sF phù hp v i khí hu và
th nhEng ca Vit Nam. ã rt
nhiu công trình sS d)ng sn
phfm ca chúng tôi, n mùa nm
fm ca min B>c thì hoàn toàn
không b hin tng “nn nhà 
m hôi” mà rt nhiu nhng công
trình khác gp phi. Nhc im
ca á marble nhp ngoi th ng
là mm, xp, b thm n c và bay
màu, nhng v i thng hiu ca
AMDSTONE thì  cng rt cao, c
bit là  chng thm n c trên
sn phfm ca chúng tôi lên n
99,97%. Các sn phfm á marble
ca AMD sS d)ng c c ngoài
tr i mà không b mt màu, không
b  khi gp các cht d u mE hay
n c chè.
Ngoài nhng yu t vt tri
v c tính sn phfm thì giá thành
c]ng là mt yu t mà chúng tôi
rt t tin. Các sn phfm ca
AMDSTONE có giá thành ch! dao
ng b@ng 1/2 n 2/3 so v i á
nhp khfu.

Trung tâm Hội nghị quốc tế Hạ Long sử dụng đá thương hiệu AMDSTONE.

Thuận lợi về vị trí địa lý, lợi thế
về chất lượng sản phẩm và
cạnh tranh về giá thành. Vậy
ông có thể chia sẻ kế hoạch
chiếm lĩnh thị trường của AMDSTONE là như thế nào?

Chúng tôi c bit chú ý n
công ngh khai thác và sn xut
 to ra nhng sn phfm vt
tri v cht lng, thfm m= và
cnh tranh v giá. Khfu hiu ca
AMDSTONE là “Mang v\ `p á t
nhiên n mRi gia ình Vit”,
ngha là mang sn phfm cht
lng cao, thfm m= `p v i giá
thành phù hp  chim lnh th
tr ng. M)c tiêu ca AMDSTONE
trong giai on 2018-2020 là
chim lnh t? 25-30% th ph n á
t nhiên ca Vit Nam.
Xin cảm ơn ông về những chia sẻ
ngày hôm nay.

Nhà máy AMDSTONE Núi Loáng tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
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PCC1 - Chiến lược bền vững
quyết định thành công dài hạn
Với bề dày 55 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Xây lắp điện I (PCC1)
đang giữ vững vị trí số 1 tại Việt Nam trong lĩnh vực hoạt động của mình và từng bước
lọt vào top 5 khu vực Đông Nam Á.
Vững vàng phát triển
Nm 2016 là nm u tiên PCC1
trin khai chin lc kinh doanh 5
nm 2016 - 2020, t m nhìn 2030 - ã
ghi nhn nhiu im sáng. ó là vic
niêm yt thành công c phiu PC1
trên S giao dch chng khoán TP. H
Chí Minh và hoàn thành phát in hai
nhà máy thy in u tiên là Trung
Thu và Bo Lâm 1 trong chin lc
u t nng lng.
K th?a thành qu ó, hot ng
sn xut — kinh doanh ca PCC1 trong
nm 2017 tng tr ng tích cc: Giá
tr sn xut kinh doanh t 4.634 t<
ng, tng 114% so v i nm 2016;
tng doanh thu 3.160 t< ng, tng
105% so v i nm 2016; li nhun sau
thu 237,3 t< ng; thu nhp bình
quân toàn Công ty t 12,1 triu
ng/ng i/tháng.
Hin PCC1 ã và ang kh}ng nh
nng lc dPn u Vit Nam trong thi
công các công trình truyn ti in,
c bit là các d án tng th u EPC,
PC t i cp in áp 500 KV và các d
án có tính c thù cao (trm Gis, d
án cp in ra o...), d án cáp
ng m...
Trong lnh vc sn xut công
nghip, PCC1 là n v duy nht và có
quy mô l n nht Vit Nam v thit
k, ch to ct thép n thân 110 KV,
220 KV - 1, 2, 4 mch và ct thép liên
kt thanh n 750kV, v i dây chuyn
công ngh hin i tích hp h thng
iu khin CNC, tng công sut trên
50.000 tn sn phfm/nm.
im nhn nm 2017, PCC1 ã
phát in thành công 2 nhà máy thy
in Bo Lâm 3 và Bo Lâm 3A v i
tng công sut 60 MW và tng mc
u t hn 2.000 t< ng, a tng
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s nhà máy in i vào vn hành hiu
qu lên 4 n v.
C]ng trong quý IV/2017, Công ty
tip t)c u t công trình Thy in
Mông Ân ti huyn Bo Lâm, Cao
B@ng. Công trình có tng vn u t
trên 900 t< ng, d kin sF hoàn
thành a vào vn hành khai thác
trong quý IV nm 2019.
V i nhng thành qu trong hot
ng sn xut - kinh doanh, PCC1 có 3
nm liên tip c vinh danh “Top 50
Doanh nghip xut s>c nht Vit Nam”
do Vietnam Report ánh giá; “Top 50
công ty niêm yt tt nht nm 2017”
do Tp chí Forbes Vit Nam bình chn.

TBA 220 kV Đồng Hới - TBA đầu tiên
sử dụng cột thép đơn thân tại Việt Nam.

Không ngừng phát triển để
vươn lên
Trong nm 2018, PCC1 t m)c
tiêu tng tr ng t phá so v i nm
2017: Doanh thu  c tính tng hn
60%; li nhun  c tng 75%, duy trì
quy mô và tc  u t các nhà máy
in, d án bt ng sn theo m)c
tiêu chin lc ã t ra. C) th:
doanh thu phn u t 5.226 t<
ng; li nhun sau thu t 420 t<
ng; trích np ngân sách 243 t<
ng; thu nhp ng i lao ng t
13,2 triu ng/ng i/tháng.
 t c các m)c tiêu này, PCC1
tp trung thc hin các gii pháp
trng im: Nâng cao nng lc qun
tr h thng t trình  chuyên
nghip, phát trin và iu ch!nh m)c
tiêu th tr ng. Phát trin sn phfm
m i. áp ng  ngun lc dành cho
u t các nhà máy in, u t kinh
doanh d án bt ng sn. Tng
tr ng cao v doanh thu, li nhun,
thu nhp CBCNV làm c s hoàn thành
m)c tiêu chin lc n nm 2020.

Ông Trịnh Văn Tuấn - TGĐ PCC1 lên
nhận giải thưởng top 50 doanh nghiệp
niêm yết tốt nhất Việt Nam

Cách nhận biết
thịt bò Wagyu
chính hiệu Nhật Bản
Tem bò Wagyu và những câu chuyện thú vị
Không phi loi bò nào Nht c]ng c g>n mác "Bò
Wagyu” tr? phi con bò ó c g>n tem có hình Mt tr i
mc màu ^ kèm v i dòng ch "Wagyu Japanese Beef”.
Tem bò Wagyu chính thc c ban hành rng rãi ra bên
ngoài k t? tháng 12/2007  ng i tiêu dùng dZ nhn
bit c]ng nh tôn vinh cho thng hiu ca loi tht cao
cp "Made in Japan” n v i Th gi i fm thc thng
th?a. Chin dch tìm kim mPu thit k cho bò Wagyu
c]ng nh câu khfu hiu ã tn khá nhiu chi phí và công
sc ca Chính ph Nht khi phi chn lc t? hn 540 mPu
thit k và 1.933 câu slogan c s>c c gSi v.
V i tem bò Wagyu, khách hàng c m bo mình
ang c m trên tay loi tht thng hng, là nim t hào
ca c dân tc Nht, là nhng gì tinh túy và tuyt ho
nht ca tinh hoa fm thc.

Bò Wagyu - "Vị vua” của sự khác biệt
Tht bò Wagyu s hu nhng  ng vân mE tuyt `p
nh cfm thch xen u trong t?ng th tht. T! l hoàn

ho gia tht và mE sF làm ming tht tr nên mm mi,
m à hng v mà li không b khô nh các loi tht bò
thông th ng khác, khin cho ming tht "nh tan ngay
u lEi". Bí quyt n@m ch  dinh dEng ca bò
Wagyu "chính hiu" vô cùng c bit, c áp d)ng
nghiêm ngt ngay t? lúc bé cho n khi c em i git
m: cho n y  4,800 loi thc phfm "hu c" khác
nhau trong vòng 600 ngày, mát xa 2 l n/ngày, nghe nhc
giao h ng, c ung bia và ru sake...
iu hp dPn th hai chính là mùi hng ca bò
Wagyu rt khác bit. Thc khách sF b>t gp mùi hng rt
c trng ca loài gia súc chn th trên nhng cánh ng
c^ l n, mt mùi thm ca v tht bò khó cEng c bit
khi n ng lên khin các tuyn n c bt hot ng không
ng?ng. ó là do thc n dùng cho bò u là thc n hu
c, không sS d)ng thuc kháng sinh, c kim soát b@ng
công ngh hin i theo tiêu chufn "Xanh" ca B Nông
nghip Nht Bn. c bit hn, bò Wagyu còn có 1 hng
v vô cùng c trng, ó là mùi sa non thm phc và
béo ngy trên t?ng ming tht. ó là lý do ti sao mt
ming bò Wagyu li có giá lên n hàng ngàn USD ngay
ti n c s ti mà vPn luôn trong tình trng cháy hàng.
Màu s>c ^ hng mát m>t ca bò Wagyu c]ng chính là
im c trng "m i gi" ca món n tuyt tác này. i
v i các loi tht ^ khác thì màu s>c ch yu sF là màu ^
sPm hoc ^ ti thì v i bò Wagyu, ngoài l p vân mE
tr>ng hp dPn thì màu hng ti chính là gam màu tinh
t ca loi tht }ng cp th gi i.
Bò Wagyu ngày nay không ch! d?ng li là biu tng
ca nim t hào ca mt dân tc tinh hoa và y kiêu
hãnh mà ang d n c qung bá mt cách rng rãi hn
v i nhng ng i yêu fm thc.  "chm" n hng v
tinh hoa fm thc Nht mt cách sâu s>c nht thì "hiu”
v bò Wagyu chính là con  ng ng>n nht mà thc
khách phi tìm tòi.

Công ty D&A Vit Nam t hào là n
v u tiên Vit Nam nhp khfu sn
phfm cao cp này v i mt s lng l n,
theo hình thc nguyên con  áp ng
nhu c u a dng ca ng i tiêu dùng
trong n c v i mc giá ti u nht.

 bit thêm thông tin, xin liên h:
Công ty C ph n D&A Vit Nam
a ch!: S 489 Hoàng Quc Vit, C u Giy, Hà Ni
Hotline : 0982340678
Website: http://thitbohitachi.vn
Email: kinhdoanh@datrading.org
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CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐÔNG THIÊN PHÚ
Địa chỉ: Số 122 - Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
Văn phòng giao dịch: Số 21 - Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nôi
Điện thoại: 024. 3557 9998; Fax: 024. 3557 9968; Email: Info@dongthienphu.vn
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Thiên Phú là doanh
nghiệp hoạt động đa ngành và có uy tín lâu năm trong
nhiều lĩnh vực: đầu tư, tài chính, kinh doanh thương mại,
bất động sản, vận tải, xây dựng…
Chính thức hoạt động theo mô hình tập đoàn kinh tế tư
nhân vào tháng 06/2007 theo Giấy chứng nhận đăng kí kinh
doanh số 0500438754 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp.

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG THIÊN PHÚ MIỀN NAM
Địa chỉ: Số 81 - 83, Đường Số 11, KDC Him Lam 6A, Bình
Hưng, Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh
website : http://www.dongthienphumiennam.com
 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG THIÊN PHÚ HƯNG YÊN
Địa chỉ: Đường 39A, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim
Động, Hưng Yên
 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG THIÊN PHÚ HẢI PHÒNG
Địa chỉ: Trang Quan, An Đồng, An Dương,Tp. Hải Phòng
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Từ đó đến nay, song song với việc phát triển có hiệu quả các
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Tập đoàn
Đông Thiên Phú cam kết tích cực đóng góp cho cộng đồng
và xã hội thông qua các hoạt động đào tạo, hỗ trợ y tế công
cộng, phát triển giáo dục... từ đó nâng cao nhận thức và trách
nhiệm xã hội của mỗi thành viên trong toàn Tập đoàn.

T H Ô N G

T I N

-

Q U  N G

C Á O

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH
Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam
Email: info@tienthanhjsc.vn; Website: http://tienthanhjsc.vn
Số điện thoại: 024.387 70 620; Fax: 024.387 72 668

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP
Công ty TNHH Tiến Thành được thành lập từ năm 1994,
hoạt động sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Với phương
châm “Gắn lợi ích xã hội trong kinh doanh sản xuất”, Công ty
chúng tôi đã tiếp nhận người khuyết tật có khả năng lao động
trên địa bàn các tỉnh phía Bắc đến và làm việc tại Công ty.
Ngày 12/12/1994, Tiến Thành đã vinh dự được Sở LĐ TBXH Hà
Nội trao quyết định là cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng
lao động là người khuyết tật.
Ngày 04/11/2003, Công ty Tiến Thành chuyển đổi
thành Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến
Thành. Được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp
chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100596523. Bên
cạnh việc duy trì sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ cho
người lao động khuyết tật, Tiến Thành còn mở rộng
thêm hoạt động kinh doanh Thời trang cao cấp và kinh
doanh đầu tư Bất động sản.

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH
- Tầm nhìn: Trở thành một công ty có tiềm lực, năng
động, có sức cạnh tranh mạnh mẽ, luôn luôn hướng
đến chinh phục các mục tiêu cao hơn và là sự lựa chọn
hàng đầu của mọi đối tác và khách hàng.
- Sứ mệnh: Mang đến cho đối tác và khách hàng sự hài
lòng nhất về chất lượng dịch vụ và giá thành sản phẩm.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
- Sáng tạo: Nghĩ đến điều mới và dám thay đổi
- Cam kết: Giữ lời hứa với khách hàng, cổ đông, nhân
viên và cộng đồng
- Công bằng: Đánh giá và hành xử dựa trên các sự kiện
và không thiên vị
- Tôn trọng: Lắng nghe và chia sẻ các quan điểm khác
nhau để phát triển.
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TRN KIM LOI, TM CHN NNG AUSTRONG

Gii pháp cách âm và tiêu âm
cho các công trình
rong xu th phát trin ca ngành xây dng, cùng
v i quá trình công nghip hóa, hin i hóa ca
t n c, vn  ting n ngày càng tr nên nan
gii, vt quá mc cho phép, nh h ng trc tip
t i sc kh^e hàng ngày ca con ng i, c bit nhng
khu vc g n  ng giao thông, sân bay, nhà ga, khu công
nghip. Vì vy, gii pháp cách âm và tiêu âm cho các công
trình rt c quan tâm.

T

Xut phát t? nhu c u th tr ng òi h^i nhng sn phfm có
tiêu chufn và cht lng cao, Công ty TNHH Austrong Vit
Nam ã u t mt nhà máy sn xut tr n kim loi và tm
ch>n n>ng mang thng hiu Austrong ti KCN Thun Thành
3, huyn Thun Thành, t!nh B>c Ninh v i tng vn u t
trên 63 t< ng, công sut khong 800.000m2 sn
phfm/nm.

chng cháy và chng n c,  bn màu cao, chng c s
n mòn ca môi tr ng khí hu kh>c nghit, loi b^ hoàn
toàn yu t xâm thc ca môi tr ng và c bit phù hp
v i khí hu nhit i gió mùa ti Vit Nam.

Tr n kim loi Austrong c sn xut t? nguyên liu nhôm
hp kim giúp to nên h tr n treo có tui th sS d)ng rt
cao, kh nng tiêu âm, cách âm tt. Sn phfm hoàn toàn

n nay có th nói, sn phfm tr n kim loi Austrong ã
t?ng b c kh}ng nh c uy tín trên th tr ng vt liu
xây dng ti Vit Nam.

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.
THÔNG TIN LIÊN H
Tr) s chính

Chi nhánh min B>c

Chi nhánh min Nam

a ch!: a ch!: Lô III.1, KCN Thun
Thành 3, huyn Thun 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, qun
ng a, TP Hà Ni

a ch!: 73-75  ng 53, KCN Tân
Bình, qun Tân Phú, TP H Chí Minh

Tel: (024) 3512 0164 - (024) 3512
3682 - (024) 3512 3683
Fax: (024) 3514 0411
Email: van.austrong@gmail.com

Tel: (028) 3816 3886
Fax: (028) 3816 3887
Email: austrong.hcm@gmail.com
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ KHOÁNG SẢN FLC AMD
Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Suced, 108 Nguyễn Hoàng, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 024 3292 9222 - Fax: 024 3291 9222

LĨNH VỰC HOẠT
HO ĐỘNG CHÍNH:
Khai thác và C
Chế biến khoáng sản
Đầu tư công nnghệ cao
 Tư vấn - Đào tạo - Nghiên cứu
 Kinh doanh th
thiết bị và Dịch vụ thương mại
 Du lịch sinh th
thái và dịch vụ giải trí.
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