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L�I TÒA SO�N 

Trải qua 87 năm, một chặng đường lịch sử vẻ vang, đầy tự hào, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
các cấp đã tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua việc đa dạng
hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân. Hoạt động của Ủy ban Mặt trận

các cấp ngày càng hướng mạnh về địa bàn dân cư, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động
xã hội rộng lớn do Mặt trận triển khai ngày càng đi vào cuộc sống và được các tầng lớp nhân dân tích
cực hưởng ứng, như: Vận động về đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, đền ơn
đáp nghĩa, cứu giúp những người gặp khó khăn do hoạn nạn, thiên tai, các hoạt động tự quản ở cộng
đồng dân cư để giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ môi trường... Ðặc biệt, “Ngày hội đại đoàn kết toàn
dân tộc ở khu dân cư” vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam hàng
năm (18/11) được Ủy ban Mặt trận các cấp phối hợp với cấp ủy đảng và chính quyền tổ chức đã đi vào
nền nếp, nhiều nơi đã trở thành ngày sinh hoạt truyền thống của toàn dân.

Tạp chí Mặt trận số 171 dành nhiều trang dung lượng cho các bài viết nghiên cứu lý luận và tổng
kết thực tiễn nhan đề: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng đời sống văn hóa và phát triển
giáo dục ở cơ sở”; “Phát huy vai trò của thành viên cá nhân trong hoạt động của Mặt trận các cấp”;
“Công tác vận động xây dựng các mô hình điểm bảo vệ môi trường của Mặt trận”; “Ấm áp Ngày hội
đại đoàn kết toàn dân tộc”; “Tổng Bí thư Trần Phú với sự ra đời của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt
Nam”. Bên cạnh đó, Tạp chí Mặt trận số này đăng tả̉i các bài viết đấu tranh với các hành vi tiêu cực,
tham nhũng, lãng phí theo đúng tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XII. Bài viết hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “ Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống
tham nhũng, lãng phí” do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội
Nhà báo Việt Nam phối hợp và phát động, tháng 1/2017, tại TP. Cần Thơ.

Thực tiễn cho thấy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở,
từng khu dân cư và mỗi gia đình, đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu
nước, các cuộc vận động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, giám sát, phản biện xã hội, góp
phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc ấn phẩm kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017).

Tổng Biên tập
VŨ VĂN TIẾN
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Th� t��ng g�i th� cho các doanh nghi�p,
t� ch�c cá nhân trong và ngoài n��c
h��ng v	 ng�
i nghèo

Nhân Ngày Vì người nghèo 17/10, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã có Thư động viên các doanh nghiệp, tổ
chức, cá nhân trong và ngoài nước, Người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục ủng hộ,
trợ giúp thiết thực cho người nghèo, vùng nghèo với hình thức phù hợp. Trong đó
có hình thức thông qua Quỹ “Vì người nghèo” góp phần thực hiện thành công mục
tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững mà Đảng, Nhà nước đề ra, đồng thời cũng
thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 mà Việt Nam đã cam kết
với cộng đồng quốc tế. Tạp chí Mặt trận trân trọng đăng toàn văn bức thư này.

Kính g1i các doanh nghi�p, t� ch(c, cá nhân trong và
ngoài n�c, ng��i Vi�t Nam � n�c ngoài nhân Ngày
Vì ng��i nghèo 17/10.

Gi�m nghèo là m�t chính sách ln, luôn ��6c ��ng,
Nhà n�c, Nhân dân Vi�t Nam và c�ng �#ng qu�c t	 ��c
bi�t quan tâm, v8a th
 hi�n tính nhân v�n sâu s9c, v8a
là m�c tiêu phát tri
n b�n v�ng.

Trong nh�ng n�m qua, cùng vi s� �u tiên b� trí
ngu#n l�c c!a Nhà n�c, s� n: l�c c!a các c�p, các ngành,
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, s� !ng h� tích c�c c!a các
doanh nghi�p, t� ch(c, cá nhân trong và ngoài n�c giúp
ng��i nghèo t8ng b�c v��n lên thoát nghèo. T; l� h�
nghèo gi�m t8 14,2% n�m 2010 xu�ng còn 5,8% n�m
2016, hoàn thành tr�c th�i h�n M�c tiêu phát tri
n
Thiên niên k; v� gi�m nghèo, ��6c nhân dân và c�ng
�#ng qu�c t	 �ánh giá cao.

Tuy nhiên, theo chuJn nghèo �a chi�u, c� n�c vWn
còn kho�ng 3 tri�u h� nghèo, h� c�n nghèo, hàng nghìn
thôn b�n, xã ��c bi�t khó kh�n và nhi�u huy�n nghèo
c+n ��6c quan tâm, h: tr6. Vi�t Nam ph�n ��u m:i n�m
gi�m 1% - 1,5% h� nghèo và sm hoàn thành m�c tiêu
phát tri
n b�n v�ng v� gi�m nghèo �	n n�m 2030 c!a
Liên h6p qu�c mà Vi�t Nam �ã cam k	t.

�
 th�c hi�n thành công nhi�m v� r�t khó kh�n nh�ng
giàu tính nhân v�n này, cùng vi vi�c Nhà n�c ti	p t�c
dành s� quan tâm, �u tiên ngu#n l�c và s� n: l�c v��n lên
c!a b�n thân ng��i nghèo, r�t c+n có s� �#ng hành, h: tr6
c!a các t� ch(c, cá nhân trong và ngoài n�c.

Vi thông �i�p “Chung tay vì ng��i nghèo - Không �

ai b0 b[ l�i phía sau”, nhân Ngày vì ng��i nghèo Vi�t Nam

và Ngày Th	 gii phòng ch�ng �ói nghèo 17/10, thay m�t
Chính ph!, tôi chân thành c�m �n và mong các doanh
nghi�p, t� ch(c, cá nhân trong và ngoài n�c, ng��i Vi�t
Nam � n�c ngoài ti	p t�c !ng h�, tr6 giúp thi	t th�c cho
ng��i nghèo, vùng nghèo vi hình th(c phù h6p, trong
�ó có hình th(c thông qua Qu\ “Vì ng��i nghèo”, góp
ph+n th�c hi�n thành công m�c tiêu gi�m nghèo nhanh
và b�n v�ng c!a Vi�t Nam.

Thân ái

Nguy]n Xuân Phúc

Thủ tướng kêu gọi tinh thần “Cả nước chung tay vì người nghèo
- Không để ai bị bỏ lại phía sau”. ẢNH: PV
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M�t tr�n T� quc Vi�t Nam t�ng c�
ng
ho�t đ�ng giám sát và ph�n bi�n xã h�i,
tham gia xây d�ng Đ�ng, chính quy	n và
h� thng chính tr� c� s� v�ng m�nh*

Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -
18/11/2017), sáng 13/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam đã long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc
giai đoạn 2014 - 2017. Đây là dịp để Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tôn vinh, ghi nhận về những thành tích đóng góp nổi bật của các cá nhân tiêu biểu
trong thời gian qua.

Tạp chí Mặt trận trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị,
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Hội nghị.

Trong khí th	 chung c!a toàn
��ng, toàn dân và toàn quân
ta thi �ua th�c hi�n th9ng l6i
Ngh0 quy	t ��i h�i ��i bi
u

toàn qu�c l+n th( XII c!a ��ng, hôm
nay, tôi r�t vui m8ng �	n d� H�i
ngh0 bi
u d��ng Ch! t0ch ^y ban M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam c�p xã và
Tr��ng ban Công tác M�t tr�n tiêu
bi
u toàn qu�c giai �o�n 2014 - 2017.
�ây là m�t ho�t ��ng r�t có ý ngh_a
nh`m bi
u d��ng, khích l� tinh th+n
thi �ua yêu n�c trong các t+ng lp
nhân dân. Thay m�t lãnh ��o ��ng,
Nhà n�c, tôi xin nhi�t li�t chào
m8ng các c�, các v0 ��i bi
u �ã v� d�
H�i ngh0; xin chúc m8ng 442 ��i bi
u
là Ch! t0ch M�t tr�n c� s� và Tr��ng
Ban Công tác M�t tr�n �u tú nh�t c�
n�c �ã ��6c bình ch{n v� tham d�
H�i ngh0. Qua các v0 ��i bi
u tôi xin
g1i ti các v0 ��i bi
u, cùng toàn th

cán b� làm công tác M�t tr�n trong
c� n�c nh�ng tình c�m sâu s9c và
l�i chúc m8ng trân tr{ng nh�t.

* Tiêu đề do Tạp chí Mặt trận đặt.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị biểu dương Chủ tịch
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trưởng Ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn
quốc giai đoạn 2014 - 2017. ẢNH: KỲ ANH
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Th�a toàn th
 H�i ngh0!

Nhìn l�i l0ch s1 dân t�c, M�t tr�n Dân t�c Th�ng nh�t
Vi�t Nam có truy�n th�ng vô cùng v} vang, ��6c ��ng C�ng
s�n Vi�t Nam, Ch! t0ch H# Chí Minh sáng l�p và lãnh ��o,
M�t tr�n Dân t�c Th�ng nh�t �ã không ng8ng ��6c c!ng
c� và ln m�nh, �ã t�p h6p, �oàn k	t các t+ng lp nhân
dân thành l�c l�6ng cách m�ng to ln �ánh �� ách th�ng
tr0 th�c dân, phong ki	n, ��u tranh ch�ng �	 qu�c xâm
l�6c, giành ��c l�p t� do cho T� qu�c. Trong th�i k~ ��i
mi, M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam luôn th�c hi�n vai trò là
trung tâm ��i �oàn k	t �
 khích l�, ��ng viên các t+ng lp
nhân dân tham gia các phong trào thi �ua yêu n�c, xây
d�ng và b�o v� T� qu�c. Trong nh�ng n�m qua, các Cu�c
v�n ��ng ln do M�t tr�n tri
n khai, nh�: “Toàn dân �oàn
k	t xây d�ng ��i s�ng v�n hóa � khu dân c�” nay là Cu�c
v�n ��ng “Toàn dân �oàn k	t xây d�ng nông thôn mi, �ô
th0 v�n minh”, Cu�c v�n ��ng “Ngày vì ng��i nghèo”,
“Ng��i Vi�t Nam �u tiên dùng hàng Vi�t Nam”,… cùng vi
các phong trào thi �ua c!a các ngành, các c�p �ã kh�i d�y
s(c sáng t�o, phát huy n�i l�c, t�ng c��ng s� �oàn k	t,
g9n bó t8 m:i gia �ình, m:i c�ng �#ng dân c� �ã góp ph+n
quan tr{ng th�c hi�n thành công các nhi�m v� kinh t	 -
xã h�i, b�o ��m qu�c phòng, an ninh c!a ��t n�c.

Cùng vi các ho�t ��ng truy�n th�ng c!a M�t tr�n,
nh�ng n�m v8a qua, M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam �ã phát
huy quy�n làm ch! c!a nhân dân, t�ng c��ng ho�t ��ng
giám sát và ph�n bi�n xã h�i, tham gia xây d�ng ��ng,
chính quy�n và h� th�ng chính tr0 c� s� v�ng m�nh. ��c
bi�t, vi vai trò là c� quan ��6c giao nhi�m v� hi�p th��ng
�
 gii thi�u (ng c1 viên ��i bi
u Qu�c h�i và H�i �#ng
nhân dân các c�p, M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam �ã góp ph+n
quan tr{ng vào thành công c!a cu�c b+u c1 Qu�c h�i khóa
14 và H�i �#ng nhân dân các c�p nhi�m k~ 2016 - 2021.

Bên c�nh �ó, M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam �ã có s� ph�i
h6p ch�t ch� vi Qu�c h�i và H�i �#ng nhân dân các c�p
trong công tác l�p pháp, t�p h6p ý ki	n, ki	n ngh0 c!a
nhân dân và giám sát th�c hi�n pháp lu�t. T�i các phiên
khai m�c c!a các k~ h{p Qu�c h�i, Báo cáo t�p h6p ý ki	n,
ki	n ngh0 c!a c1 tri và nhân dân c� n�c c!a �oàn Ch!
t0ch ̂ y ban Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam g1i ti
Qu�c h�i ��6c các ��i bi
u Qu�c h�i ��c bi�t quan tâm.

Th�a toàn th
 các v0 ��i bi
u!

Trong �i�u ki�n chung c!a ��t n�c, ��i ng� cán b�
làm công tác M�t tr�n � c� s� m�c dù �i�u ki�n công tác,
ch	 �� chính sách còn ch�a th�c s� th[a �áng song vWn
�+y nhi�t huy	t và sáng t�o, hy sinh vi�c nhà vì vi�c làng,
vi�c n�c, không qu�n ng�i nh��ng c�m, s} áo giúp ��
ng��i nghèo, hóa gi�i mâu thuWn, vào t8ng ngõ, gõ t8ng
nhà �
 v�n ��ng, l9ng nghe và chia s} tâm t� nguy�n v{ng
c!a nhân dân, gây d�ng phong trào t� qu�n trong c�ng
�#ng. Vi vai trò và uy tín c!a mình, các �#ng chí Ch! t0ch
M�t tr�n c� s� và Tr��ng Ban Công tác M�t tr�n �ã luôn
t�n t�y vi công vi�c, l9ng nghe ý ki	n nhân dân, �� xu�t

c�p !y, phát huy dân ch!, ph�i h6p vi chính quy�n gi�i
quy	t ��6c nhi�u v�n �� � c� s�, nh�: gi� gìn và phát huy
b�n s9c v�n hóa dân t�c, b�o v� môi tr��ng, góp công s(c
xây d�ng h� th�ng chính tr0 c� s� v�ng m�nh, th�c hi�n
t�t quy ch	 dân ch! � c� s�, không ng8ng phát huy dân
ch!, c�i thi�n ��i s�ng tinh th+n, v�t ch�t c!a nhân dân…
M:i �#ng chí là m�t t�m g��ng c!a ng��i cán b� c� s� là
�ã th�m nhu+n, v�n d�ng sát th�c ti]n t� t��ng c!a Ch!
t0ch H# Chí Minh v� công tác v�n ��ng nhân dân, mà
nh�ng �i
n hình �u tú hôm nay x(ng �áng là ��i di�n
tiêu bi
u cho hàng ch�c nghìn Ch! t0ch M�t tr�n c� s� và
hàng tr�m nghìn cán b� Ban Công tác M�t tr�n � khu dân
c�. Dù � �� tu�i �ã cao, �i�u ki�n v�t ch�t còn h�n ch	
nh�ng các �#ng chí ��u là nh�ng cán b� M�t tr�n �+y tâm
huy	t và trách nhi�m, t�n t�y, sáng t�o, là nh�ng h�t
nhân phong trào � c� s�. T8 th�c ti]n ho�t ��ng, qua
nh�ng báo cáo �i
n hình, các �#ng chí �ã rút ra nh�ng bài
h{c kinh nghi�m c+n thi	t �
 nhân r�ng nh�ng sáng ki	n,
cách làm hay cho nhi�u �0a ph��ng trên c� n�c.

Thay m�t lãnh ��o ��ng, Nhà n�c, tôi nhi�t li�t bi
u
d��ng và chúc m8ng nh�ng thành tích �áng t� hào c!a
toàn th
 ��i ng� cán b� làm công tác M�t tr�n � c� s� nói
chung và xin chúc m8ng nh�ng thành tích c!a t�t c� các
v0 Ch! t0ch M�t tr�n c�p xã và Tr��ng Ban Công tác M�t
tr�n tiêu bi
u c!a c� n�c.

Th�a toàn th
 ��i bi
u t�i H�i ngh0!

�
 góp ph+n th�c hi�n m�c tiêu c!a Ngh0 quy	t ��i
h�i XII c!a ��ng �ã �� ra, nhi�m v� bao trùm c!a M�t
tr�n hi�n nay là ti	p t�c t�ng c��ng xây d�ng và c!ng c�
kh�i ��i �oàn k	t toàn dân t�c, t�p h6p �oàn k	t r�ng rãi
m{i t+ng lp nhân dân, t�o s� �#ng thu�n, th�ng nh�t v�
t� t��ng và hành ��ng, quy	t tâm th�c hi�n thành công
ch! tr��ng c!a ��ng, chính sách, pháp lu�t c!a Nhà n�c,
h�ng ti m�c tiêu chung xây d�ng ��t n�c ngày càng
giàu m�nh, v�n minh, nhân dân �m no, h�nh phúc.

Chúng ta r�t vui m8ng vì th�i gian qua vai trò và v0 trí
c!a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam �ã ��6c quy �0nh c� th

trong các v�n ki�n c!a ��ng và th
 ch	 hóa trong Hi	n
pháp, pháp lu�t c!a Nhà n�c. Hi	n pháp n�m 2013 �ã
kh�ng �0nh: “…M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam là c� s� chính
tr0 c!a chính quy�n nhân dân; ��i di�n, b�o v� quy�n và
l6i ích h6p pháp, chính �áng c!a Nhân dân; t�p h6p, phát
huy s(c m�nh ��i �oàn k	t toàn dân t�c, th�c hi�n dân
ch!, t�ng c��ng �#ng thu�n xã h�i; giám sát, ph�n bi�n
xã h�i; tham gia xây d�ng ��ng, Nhà n�c, ho�t ��ng ��i
ngo�i nhân dân góp ph+n xây d�ng và b�o v� T� qu�c”.
B� Chính tr0 �ã ban hành Quy ch	 v� giám sát và ph�n
bi�n xã h�i c!a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và các �oàn th

chính tr0 - xã h�i; Quy �0nh v� vi�c M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam, các �oàn th
 chính tr0 - xã h�i và nhân dân tham gia
góp ý xây d�ng ��ng, xây d�ng chính quy�n. Qu�c h�i
khóa 13 t�i k~ h{p th( 9 �ã thông qua Lu�t M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam. Ngày 15 tháng 6 n�m 2017, �oàn Ch! t0ch
^y ban Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, Chính ph!
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và ^y ban Th��ng v� Qu�c h�i �ã ban hành Ngh0 quy	t
liên t0ch quy �0nh chi ti	t các hình th(c giám sát và ph�n
bi�n xã h�i c!a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam. �ó là nh�ng
v�n b�n pháp lý quan tr{ng �
 M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
t�ng c��ng phát huy s(c m�nh ��i �oàn k	t toàn dân t�c
và phát huy quy�n làm ch! c!a nhân dân.

�
 phát huy h�n n�a vai trò c!a M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam trong th�i gian ti, tôi có m�t s� ý ki	n �
 ^y ban M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c�p và các ��i bi
u tham d� H�i
ngh0 hôm nay cùng suy ngh_ �
 l�a ch{n cách làm thi	t th�c:

Th( nh�t, M�t tr�n là hình �nh sinh ��ng c!a kh�i ��i
�oàn k	t toàn dân, nên M�t tr�n ph�i làm t�t công tác
tuyên truy�n, v�n ��ng �
 các t+ng lp nhân dân, các �oàn
viên, h�i viên, thành viên c!a M�t tr�n th�u hi
u rõ ch!
tr��ng, ���ng l�i c!a ��ng, chính sách, pháp lu�t c!a Nhà
n�c �
 cùng th�c hi�n vì m�c tiêu xây d�ng ��t n�c.

�
 M�t tr�n th�t s� là trung tâm ��i �oàn k	t, t�p h6p
m{i l�c l�6ng xã h�i, là n�i �
 m{i ng��i dân bày t[ tâm
t�, nguy�n v{ng và �óng góp trí tu�, công s(c ph�c v� s�
nghi�p xây d�ng và b�o v� T� qu�c, thì trong th�i gian ti
M�t tr�n ph�i ti	p t�c làm t�t h�n vai trò t�p h6p, l9ng
nghe ý ki	n nhân dân, �i sâu, �i sát n9m b9t tình hình �

k0p th�i ph�n ánh vi các c� quan ��ng và Nhà n�c �
Trung ��ng c�ng nh� các �0a ph��ng, �#ng th�i khích l�,
��ng viên t8ng h� gia �ình, dòng h{, c�m dân c� t�ng
c��ng phát huy tình làng, ngh_a xóm, tình �#ng chí, tình
quân dân, g9n k	t các l�c l�6ng vi nhân dân trên �0a
bàn. Do v�y, m:i cán b� M�t tr�n c� s� và Tr��ng Ban
Công tác M�t tr�n � khu dân c� ph�i là m�t nhân t� tiêu
bi
u tích c�c nh�t trong xây d�ng phong trào và c!ng c�
kh�i �oàn k	t trên �0a bàn dân c�.

Th( hai, phát tri
n kinh t	 - xã h�i luôn là nhi�m v�
trung tâm và then ch�t c!a m:i �0a ph��ng. Do v�y, M�t
tr�n các c�p c+n ph�i ti	p t�c t�ng c��ng v�n ��ng sâu
r�ng trong các t+ng lp nhân dân nâng cao nh�n th(c và
trách nhi�m, t� giác tham gia các phong trào thi �ua yêu
n�c vi tinh th+n "Thi �ua là yêu n�c, yêu n�c thì
ph�i thi �ua" nh� l�i d�y c!a Bác H#. T8 cu�c v�n ��ng
“Toàn dân �oàn k	t xây d�ng nông thôn mi, �ô th0 v�n
minh”, Cu�c v�n ��ng “Ng��i Vi�t Nam �u tiên dùng hàng
Vi�t Nam” và phong trào “�oàn k	t, sáng t�o, nâng cao
n�ng su�t, ch�t l�6ng, hi�u qu�, h�i nh�p qu�c t	”. �#ng
th�i, M�t tr�n v�n ��ng, khuy	n khích m{i ng��i dân,
m{i thành ph+n kinh t	 tích c�c tham gia phát tri
n kinh
t	, xóa �ói, gi�m nghèo, ch�m lo giúp �� các gia �ình
chính sách; v�n ��ng nhân dân ch�p hành pháp lu�t,
tham gia xây d�ng nông thôn mi, �ô th0 v�n minh.

Th( ba, vi ch(c n�ng giám sát và ph�n bi�n xã h�i c!a
mình, M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam c+n ph�i h6p vi các l�c
l�6ng xã h�i t�ng c��ng các ho�t ��ng giám sát. � c� s�
ph�i c!ng c�, t�ng c��ng ho�t ��ng c!a Ban Thanh tra
nhân dân và Ban Giám sát �+u t� c!a c�ng �#ng �
 sao cho
m{i d� án �+u t�, m{i công trình xây d�ng do nhà n�c

�+u t� hay c!a nhân dân �óng góp ��u có vai trò tham gia
!ng h� và giám sát c!a ng��i dân. Th�c hi�n Ngh0 quy	t
Trung ��ng 4 (khóa XII) v� công tác xây d�ng ��ng, ��i
ng� cán b� M�t tr�n � c� s� c+n tích c�c, tiên phong trong
vi�c v�n ��ng nhân dân tham gia ��u tranh phòng, ch�ng
tham nh�ng, lãng phí, lên án, t� giác nh�ng cán b� có
hành vi nh�ng nhi]u, tiêu c�c trong thi hành công v�.

Th( t�, c+n k0p th�i phát hi�n nêu g��ng �i
n hình,
nhân �i
n hình r�ng kh9p trong các phong trào thi �ua �

t�o s� lan t[a, �nh h��ng tích c�c trong c�ng �#ng. M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam � c� s� c+n chú tr{ng ch�m lo, phát
huy vai trò các cá nhân tiêu bi
u trong �#ng bào các dân
t�c, các tôn giáo và trong các t+ng lp nhân dân. T�ng
c��ng công tác tuyên truy�n v� nh�ng t�m g��ng t�t, tiêu
bi
u, uy tín c!a cá nhân, c!a các già làng, tr��ng b�n, cán
b� M�t tr�n c� s� trong c�ng �#ng, �
 xây d�ng tinh th+n
�oàn k	t trong nhân dân ngày càng m�nh h�n.

Th( n�m, công tác M�t tr�n ph�i không ng8ng ��i
mi, cán b� M�t tr�n, �oàn th
 các c�p ph�i g9n bó sâu sát
vi ��i s�ng c!a nhân dân. Cán b� M�t tr�n � c� s� ph�i
th�c s� th�m nhu+n t� t��ng c!a Ch! t0ch H# Chí Minh
��i vi cán b� làm công tác v�n ��ng nhân dân là “Ph�i
óc ngh_, m9t trông, tai nghe, chân �i, mi�ng nói, tay
làm”. T� duy v� công tác M�t tr�n ph�i ��i mi. ��i ng�
cán b� làm công tác M�t tr�n � c� s� ph�i ��6c t�ng
c��ng �ào t�o, b#i d��ng, luôn b� sung l�c l�6ng mi �

t�o ra cách ngh_ mi, cách làm mi sáng t�o không ng8ng.

Th�a toàn th
 các quý v0 ��i bi
u!

Ch! t0ch H# Chí Minh �ã t8ng c�n d�n: "Chính sách
M�t tr�n là chính sách r�t quan tr{ng. Công tác M�t tr�n
là công tác r�t quan tr{ng trong toàn b� công tác cách
m�ng". M�t trong nh�ng bài h{c quan tr{ng c!a công tác
M�t tr�n �ó là “B�o ��m s� lãnh ��o c!a ��ng là nhân t�
quy	t �0nh thành công c!a công tác M�t tr�n”. Nhân d0p
này, tôi �� ngh0 các c�p !y, chính quy�n, nh�t là � c� s�
c+n t�ng c��ng vai trò lãnh ��o, �#ng th�i chú tr{ng vai
trò c!a các thành viên c!a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam �

�i sâu, �i sát và g+n g�i nhân dân, th�c hi�n t�t chính
sách M�t tr�n. Các c�p chính quy�n c+n quan tâm, t�o
�i�u ki�n và ph�i h6p ch�t ch� vi M�t tr�n �
 l9ng nghe,
h{c h[i, ti	p thu, gi�i quy	t th�u �áo nh�ng khó kh�n,
v�ng m9c trong ��i s�ng nhân dân.

��ng, Nhà n�c tin t��ng vào vai trò c!a M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam trong t�p h6p, �oàn k	t l�c l�6ng toàn dân
�
 th�c hi�n các m�c tiêu c!a ��t n�c. Tôi mong r`ng t8
H�i ngh0 bi
u d��ng c!a M�t tr�n l+n này, tinh th+n ��i
�oàn k	t toàn dân t�c ti	p t�c ��6c nhân lên, phong trào
thi �ua yêu n�c ti	p t�c ��6c lan t[a m�nh m� trong xã
h�i và tr� thành ��ng l�c quan tr{ng cùng toàn ��ng,
toàn dân th�c hi�n thành công các nhi�m v� phát tri
n
kinh t	 xã h�i, xây d�ng và b�o v� v�ng ch9c T� qu�c
Vi�t Nam xã h�i ch! ngh_a.

Xin trân tr{ng c�m �n.�
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3.320 Ý KI�N, KI�N NGH� 
c�a c� tri và nhân dân c� n��c
g�i t�i Quc h�i*

Ngày 23/10, tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XIV, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trình bày trước
Quốc hội Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước. Có
3.320 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội, trong đó
có 935 ý kiến, kiến nghị của cử tri được phản ánh qua các đoàn đại biểu Quốc hội
và 2.385 ý kiến, kiến nghị của nhân dân qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
các cấp. Tạp chí Mặt trận trân trọng đăng toàn văn Báo cáo quan trọng này.

Về tâm tư, nguyện vọng chung của cử tri
và nhân dân

C�� tri va� nhân dân tin t���ng va�o s�� la�nh �a�o cu�a
�a�ng, ho�t ��ng c!a Nhà n�c; �ánh giá cao vi�c Chính
ph! �ã có nhi�u gi�i pháp �n �0nh kinh t	 v_ mô, duy trì
m(c t�ng tr��ng khá, �Jy m�nh c�i cách th! t�c hành
chính, c�i thi�n môi tr��ng �+u t� kinh doanh, nâng cao
n�ng l�c c�nh tranh qu�c gia, phát tri
n doanh nghi�p;
�Jy m�nh xu�t khJu; thu hút �+u t� n�c ngoài và khách
du l0ch qu�c t	. ��ng, Nhà n�c, M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam, các b�, ngành và chính quy�n �0a ph��ng các c�p
th��ng xuyên quan tâm �	n công tác an sinh xã h�i, th�c
hi�n chính sách �u �ãi ��i vi ng��i có công vi cách
m�ng, ch�m lo ng��i nghèo, k0p th�i h: tr6 �#ng bào b0
�nh h��ng c!a thiên tai. Công tác ��i ngo�i và ho�t ��ng
h�i nh�p qu�c t	 ti	p t�c ��6c �Jy m�nh và ��t nhi�u
k	t qu� quan tr{ng, n�i b�t là các ho�t ��ng h�ng ti
Di]n �àn H6p tác kinh t	 châu Á - Thái Bình D��ng
(APEC) n�m 2017 t� ch(c t�i Vi�t Nam. C1 tri và nhân dân
hoan nghênh Chính ph! v8a qua �ã t� ch(c thành công
H�i ngh0 v� phát tri
n b�n v�ng �#ng b`ng sông C1u Long
thích (ng vi bi	n ��i khí h�u.

C1 tri và nhân dân quan tâm theo dõi và ghi nh�n vi�c
Quô�c hô�i, Chính ph!, các c� quan, t� ch(c h�u quan và

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
Trần Thanh Mẫn trình bày báo cáo về ý kiến, kiến nghị của cử
tri và nhân dân cả nước trước Quốc hội.

ẢNH: QUANG VINH

* Tiêu đề do Tạp chí Mặt trận đặt.
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chính quy�n �0a ph��ng các c�p �ã nghiêm túc xem xét,
ti	p thu và ch� ��o gi�i quy	t, tr� l�i nh�ng ki	n ngh0
c!a c1 tri và nhân dân t�i các ky� ho�p th�� hai, th( ba c!a
Quô�c hô�i kho�a XIV, c� th
 nh�: Qu�c h�i ti	p t�c quan
tâm nâng cao ch�t l�6ng xây d�ng lu�t; ��i mi ph��ng
th(c ch�t v�n t�i k~ h{p Qu�c h�i t8 tham lu�n sang
tranh lu�n tr�c ti	p; các c� quan �a�ng va� Nha� n���c �a�
quy	t li�t h�n trong ��u tranh phòng, ch�ng tham
nh�ng, lãng phí, x1 lý nghiêm minh nh�ng hành vi tham
nh�ng, kh�ng �0nh không có “vùng c�m” trong ��u tranh
ch�ng tham nh�ng, lãng phí. Chi�nh phu�, các b�, nga�nh �ã
rà soát, s1a ��i, b� sung và hoàn thi�n nhi�u chính sách,
v�n b�n pháp lu�t, gi�m “n6 �{ng” v�n b�n, th�c hi�n
vi�c �ánh giá ch� s� hài lòng c!a ng��i dân và doanh
nghi�p ��i vi s� ph�c v� c!a c� quan hành chính nhà
n�c; ch� ��o quy	t li�t vi�c th�c hi�n thanh tra, ki
m tra
và x1 lý vi ph�m v� an toàn th�c phJm, khai thác tài
nguyên trái phép. 

Bên c�nh �ó, c1 tri và nhân dân vWn lo l9ng v� m�t s�
v�n �� nh�: n6 công cao, vi�c c� c�u l�i n�n kinh t	 còn
ch�m; nhi�u d� án do doanh nghi�p nhà n�c �+u t� kém
hi�u qu�, gây th�t thoát ln; công ta�c t� ch(c và ca�n bô�
còn nhi�u b�t c�p; tham nhu�ng, la�ng phí ch�a th�c s�
����c �â�y lu�i; công tác ti	p dân, gi�i quy	t khi	u n�i, t�
cáo, ki	n ngh0, ph�n ánh c!a công dân và vi�c công khai
các k	t lu�n thanh tra ch�a k0p th�i; an ninh tr�t t�, an
toàn xã h�i � m�t s� �0a ph��ng còn di]n bi	n ph(c t�p.

Những ý kiến, kiến nghị chính của cử tri
và nhân dân

V� s�n xu�t, kinh doanh va� ��i s�ng c!a nhân dân

C�� tri va� nhân dân hoan nghênh Chi�nh phu�, các c�p,
các ngành �ã quan tâm th�c hi�n các ngh0 quy	t c!a H�i
ngh0 l+n th( 5 Ban Ch�p hành Trung ��ng ��ng (khóa
XII), trong �ó t�p trung phát tri
n �a d�ng các thành
ph+n kinh t	, khuy	n khích kh�i nghi�p, phát tri
n kinh
t	 t� nhân, c9t gi�m th! t�c hành chính, t�ng thu hút
�+u t� và �Jy m�nh xu�t khJu. Tuy nhiên, nhi�u doanh
nghi�p và ng��i dân ph�n ánh vi�c vWn còn nhi�u “gi�y
phép con”; m�t s� quy �0nh ch�m �i vào cu�c s�ng; th!
t�c thông quan hàng hóa xu�t, nh�p khJu m�t s� m�t
hàng còn ch�m. C1 tri và nhân dân �� ngh0 Chi�nh phu� ch�
��o các b�, ngành ti	p t�c �Jy m�nh c�i cách, ��n gi�n
hóa, gi�m các th! t�c hành chính, b�o ��m công khai,
minh b�ch; có chính sách ��t phá �
 t�o thu�n l6i và h:
tr6 doanh nghi�p phát tri
n, h�i nh�p qu�c t	.

V8a qua, Chính ph!, B� Nông nghi�p và Phát tri
n
nông thôn �ã có nhi�u gi�i pháp �Jy m�nh c� c�u l�i n�n
nông nghi�p, xây d�ng nông thôn mi. Tuy nhiên, c1 tri
và nhân dân còn lo l9ng v� vi�c giá nông s�n còn th�p,
“�+u ra” ch�a �n �0nh trong khi giá c� v�t t� nông nghi�p
vWn t�ng, �nh h��ng �	n ng��i s�n xu�t và ch�n nuôi.

Tình tr�ng hàng gi�, hàng không rõ ngu#n g�c, không
b�o ��m ch�t l�6ng ch�a ��6c ki
m soát ch�t ch�; n�n
buôn l�u vWn di]n bi	n ph(c t�p. C1 tri và nhân dân ��
ngh0 Chính ph! ti	p t�c có chính sách h: tr6 cho nông
dân chuy
n ��i c� c�u cây tr#ng, v�t nuôi, t�ng c��ng
công tác d� báo thông tin th0 tr��ng, b�o ��m “�+u ra”
cho s�n phJm nông nghi�p; ch� ��o ti	p t�c hoàn thi�n
c� ch	, chính sách phát tri
n kinh t	 h6p tác và thúc �Jy
phát tri
n các h6p tác xã ki
u mi, t�ng c��ng liên k	t “4
nhà”. C1 tri và nhân dân m�t s� �0a ph��ng �� ngh0 Chính
ph! ch� ��o s1a ��i và b� sung các tiêu chí trong �i�u
tra, rà soát h� nghèo, h� c�n nghèo theo ph��ng pháp
ti	p c�n �a chi�u ��m b�o sát vi th�c t	 ��i s�ng c!a các
h� gia �ình nghèo, c�n nghèo trên c� n�c.

C1 tri và nhân dân hoan nghênh các c� quan �a�ng,
Nha� n���c, M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam �ã k0p th�i phát
��ng và ch� ��o các c�p, các ngành và chính quy�n �0a
ph��ng !ng h� ng��i dân b0 thi�t h�i b�i m�a, bão, l�
liên ti	p x�y ra � nhi�u n�i, giúp ng��i dân v�6t qua khó
kh�n, sm �n �0nh cu�c s�ng, ��c bi�t là sau c�n bão s�
10 và �6t l�, l�t trong tháng 10 v8a qua. Tuy nhiên, c1
tri và nhân dân r�t lo l9ng tr�c tình hình khí h�u di]n
bi	n b�t th��ng; ng��i dân và chính quy�n �0a ph��ng
nhi�u n�i ch�a th�c s� ch! ��ng (ng phó vi thiên tai,
bão l�. C1 tri và nhân dân �� ngh0 Chính ph!, các b�,
ngành ph�i h6p, t�ng c��ng d� báo, k	t h6p vi tri
n
khai các bi�n pháp phòng, ch�ng thiên tai và (ng phó vi
bi	n ��i khí h�u, b�o v� r8ng, phòng ng8a xâm nh�p
m�n, ch�m d(t tình tr�ng khai thác cát, s[i trái phép;
t�ng c��ng công tác qu�n lý khai thác, s1 d�ng ngu#n
n�c ng+m �
 b�o v� môi tr��ng sinh thái và cu�c s�ng
c!a nhân dân.

V� y t	 và b�o ��m an toàn th�c phJm

Th�i gian qua, B� Y t	 �ã tri
n khai nhi�u gi�i pháp
nh`m nâng cao tinh th+n, thái �� ph�c v�, th�c hi�n t�t
quy t9c (ng x1 c!a cán b� y t	, áp d�ng khoa h{c k\
thu�t tiên ti	n nh`m nâng cao ch�t l�6ng khám, ch�a
b�nh, h�ng ti s� hài lòng c!a ng��i b�nh. Tuy nhiên,
c1 tri và nhân dân vWn lo l9ng, b(c xúc tr�c tình tr�ng
nh�p khJu và bán thu�c ch�a b�nh kém ch�t l�6ng vi s�
l�6ng ln, ��c bi�t là v� nh�p khJu hàng nghìn h�p thu�c
�i�u tr0 ung th� c!a Công ty C� ph+n VN Pharma; d0ch s�t
xu�t huy	t bùng phát nhanh, kéo dài trên ph�m vi r�ng,
m�t s� n�i khó ki
m soát, dWn �	n quá t�i các b�nh vi�n.
�� ngh0 Chính ph! ch� ��o B� Y t	 t�ng c��ng công tác y
t	 d� phòng, tri
n khai ch�t ch� các quy �0nh v� qu�n lý,
��u th+u, nh�p khJu thu�c, x1 lý nghiêm các ��n v0, cá
nhân có vi ph�m, nâng cao ch�t l�6ng công tác b�o v�,
ch�m sóc s(c kho} nhân dân.

C1 tri và nhân dân ghi nh�n vi�c B�o hi
m xã h�i Vi�t
Nam và B� Y t	 �ã tích c�c tri
n khai r�ng rãi chính sách
b�o hi
m y t	, h�ng ti b�o hi
m y t	 toàn dân. Tuy
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nhiên, c1 tri và nhân dân c�ng ph�n ánh v� vi�c m�t s�
cá nhân l6i d�ng k� h� c!a pháp lu�t và s� qu�n lý thi	u
ch�t ch� c!a c� quan có thJm quy�n �
 “tr�c l6i” qu\ B�o
hi
m y t	. �� ngh0 Chính ph! ch� ��o B�o hi
m xã h�i Vi�t
Nam, B� Y t	, B� Tài chính và các c� quan có liên quan
ch�n ch�nh và x1 lý nghiêm tình tr�ng l�m d�ng b�o hi
m
y t	, th�c hi�n giám �0nh, thu h#i các kho�n chi không
�úng và công khai trên các ph��ng ti�n truy�n thông ��i
chúng; t�ng c��ng giám sát c!a nhân dân trong quá trình
th�c hi�n; rà soát các quy �0nh hi�n hành v� b�o hi
m y
t	, b�o ��m phù h6p gi�a ch�t l�6ng ph�c v� khám, ch�a
b�nh và kh� n�ng chi tr� c!a Qu\ b�o hi
m y t	. 

Công tác b�o ��m an toàn th�c phJm trong th�i gian
qua �ã ��6c quan tâm h�n. Tuy nhiên, vi�c s1 d�ng quá
m(c phân bón vô c�, thu�c tr8 sâu, thu�c di�t c[ trong
s�n xu�t nông nghi�p; vi�c s�n xu�t, ch	 bi	n, kinh
doanh, tiêu th� th�c phJm không an toàn ch�a ��6c ki
m
soát ch�t ch�; vi�c s1 d�ng các ch�t c�m trong ch�n nuôi
ti	p t�c gây lo l9ng trong nhân dân. C1 tri và nhân dân
�� ngh0 Chính ph! ch� ��o B� Y t	, B� Nông nghi�p và
Phát tri
n nông thôn, B� Công Th��ng và các b�, ngành
có liên quan ti	p t�c ph�i h6p th�c hi�n �#ng b� các gi�i
pháp có hi�u qu� h�n �
 ng�n ch�n, kh9c ph�c tình tr�ng
trên; quan tâm �+u t� khuy	n khích phát tri
n s�n xu�t,
ch	 bi	n, kinh doanh, s1 d�ng th�c phJm s�ch, an toàn.

V� giáo d�c, �ào t�o và d�y ngh�

C1 tri và nhân dân ghi nh�n vi�c k~ thi trung h{c ph�
thông qu�c gia n�m 2017 �ã có nh�ng ��i mi theo h�ng
gi�m áp l�c và t�n kém cho thí sinh, gia �ình, xã h�i. Tuy
nhiên, c1 tri và nhân dân còn b�n kho�n v� �i
m chuJn
tuy
n sinh �+u vào c!a m�t s� tr��ng ��i h{c, cao ��ng
và quy �0nh v� c�ng �i
m �u tiên trong xét tuy
n ��i h{c
ch�a h6p lý; cách th(c t� ch(c và ch�t l�6ng h{c ngo�i
ng� hi�u qu� ch�a cao; c� s� v�t ch�t tr��ng lp, trang
thi	t b0 � m�t s� n�i vWn còn thi	u; ch�t l�6ng �ào t�o
sau ��i h{c, d�y ngh� còn h�n ch	; tình tr�ng “l�m thu”
�+u n�m h{c vi nhi�u kho�n thu quá cao, b�t h6p lý nh�
vi�c thu nhi�u kho�n sai quy �0nh � Tr��ng Ti
u h{c L�
Xá, huy�n Tiên L�, t�nh H�ng Yên, th�m chí có n�i bu�c
h{c sinh ph�i �óng góp xây d�ng nông thôn mi nh� � xã
Nam Dong, huy�n C� Jút, t�nh �9k Nông.

C1 tri và nhân dân �� ngh0 Chính ph! ch� ��o B� Giáo
d�c và �ào t�o ti	p t�c rà soát, hoàn thi�n các quy �0nh
v� tuy
n sinh ��i h{c, có chính sách khuy	n khích h{c
sinh gi[i thi vào các tr��ng s� ph�m; quan tâm �+u t� c�
s� v�t ch�t, trang thi	t b0 � �0a ph��ng, nh�t là � vùng
sâu, vùng xa, vùng �#ng bào dân t�c thi
u s�; nâng cao
ch�t l�6ng �ào t�o sau ��i h{c và d�y ngh� �
 �áp (ng
�úng nhu c+u c!a th0 tr��ng lao ��ng; chuJn b0 t�t vi�c

Toàn cảnh phiên họp. ẢNH QUANG VINH
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tri
n khai th�c hi�n ch��ng trình giáo d�c ph� thông
t�ng th
, b�o ��m chuJn hóa, hi�n ��i hóa và h�i nh�p
qu�c t	; kiên quy	t ch�n ch�nh ngay tình tr�ng “l�m thu”
trong các tr��ng h{c.

V� phòng, ch�ng tham nh�ng, lãng phí và công tác t�
ch(c cán b�

C1 tri và nhân dân r�t ph�n kh�i, thê� hiê�n s�� tin
t���ng m�nh m� vào ��ng, Nhà n�c trong vi�c quy	t li�t
�â�u tranh pho�ng, chô�ng tham nhu�ng, la�ng phi�, �ã phát
hi�n và x1 lý nghiêm nhi�u v� án tham nh�ng; có ph��ng
án gi�i quy	t, x1 lý ��i vi m�t s� d� án �+u t� thua l:,
kém hi�u qu�; x1 lý nhi�u cán b�, công ch(c vi ph�m, k

c� cán b� cao c�p. Tuy nhiên, c1 tri và nhân dân vWn cho
r`ng, vi�c phát hi�n tham nh�ng nhìn chung còn ch�a
k0p th�i; s� hành vi tham nh�ng b0 x1 lý hành chính, k;
lu�t nhi�u nh�ng s� b0 x1 lý hình s� và k	t qu� thu h#i
tài s�n tham nh�ng còn th�p; vi�c kê khai và ki
m soát
kê khai tài s�n, thu nh�p c!a cán b� còn hình th(c. C1 tri
và nhân dân r�t b(c xúc v� tình tr�ng l�m d�ng quy�n
h�n làm trái quy �0nh v� công tác cán b�; vi�c b� nhi�m
sai quy trình, thi	u ho�c không b�o ��m tiêu chuJn theo
quy �0nh x�y ra � nhi�u c�p, nhi�u ngành và �0a ph��ng.

C1 tri và nhân dân kh�ng �0nh luôn �#ng hành cùng
��ng, Nhà n�c trong ��u tranh phòng, ch�ng tham
nh�ng, lãng phí; �� ngh0 ��ng, Nhà n�c quy	t li�t h�n
n�a trong ��u tranh phòng, ch�ng tham nh�ng, lãng phí,
kiên quy	t x1 lý nh�ng ��ng viên, cán b�, công ch(c có
bi
u hi�n suy thoái, “t� di]n bi	n”, “t� chuy
n hóa”, có
hành vi tham nh�ng, lãng phí, k
 c� cán b� �ã ngh� h�u;
�#ng th�i công khai k	t qu� x1 lý cho M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam và nhân dân bi	t �
 giám sát. �� ngh0 Qu�c h�i,
Chính ph! ch� ��o các b�, ngành khJn tr��ng �� xu�t,
hoàn thi�n, s1a ��i quy �0nh pháp lu�t có liên quan nh`m
ng�n ch�n nh�ng k� h� trong công tác t� ch(c cán b�;
làm rõ trách nhi�m c!a ng��i �(ng �+u c� quan, t� ch(c,
��n v0 và phát huy h�n n�a vai trò c!a M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam, c!a nhân dân, báo chí trong phát hi�n, ��u
tranh phòng, ch�ng tham nh�ng, lãng phí.

V� qu�n lý �ô th0 và giao thông, v�n t�i

C1 tri và nhân dân cho r`ng, công tác l�p, qu�n lý,
�i�u ch�nh, th�c hi�n quy ho�ch �ô th0 � nhi�u �0a
ph��ng, ��c bi�t là � m�t s� thành ph� ln ch�a th�c s�
h6p lý. Vi�c l�p quy ho�ch các khu �ô th0, các d� án ln
thi	u khoa h{c, nh�t là vi�c xây d�ng quá nhi�u chung c�
cao t+ng t�i các khu v�c trung tâm trong khi h� t+ng ch�a
�#ng b�. Tình tr�ng ùn t9c giao thông kéo dài và úng
ng�p nghiêm tr{ng khi có m�a ln, tri�u c��ng, gây khó
kh�n cho s�n xu�t và sinh ho�t c!a ng��i dân. C1 tri và
nhân dân � nhi�u thành ph�, trong �ó có thành ph� Hà
N�i và thành ph� H# Chí Minh �� ngh0 Chính ph! ch� ��o
chính quy�n �0a ph��ng công khai và th�c hi�n nghiêm
các quy ho�ch �ã ��6c phê duy�t. Tr�c khi tri
n khai

l�p, �i�u ch�nh các d� án ln t�i trung tâm các �ô th0 c+n
t� ch(c l�y ý ki	n nhân dân, th�c hi�n t�t vi�c �ánh giá
tác ��ng môi tr��ng, ��m b�o tính kh� thi, h6p lý; quan
tâm �	n s� phù h6p gi�a phân b� s� l�6ng dân c� vi k	t
c�u h� t+ng �ô th0; �� cao và g9n trách nhi�m c!a lãnh
��o c�p !y, chính quy�n �0a ph��ng trong vi�c l�p và
th�c hi�n quy ho�ch �ô th0, x1 lý nghiêm các vi ph�m.

C1 tri và nhân dân �ánh giá cao ch! tr��ng c!a Nhà
n�c v� �+u t� phát tri
n h� th�ng h� t+ng giao thông,
t�o ��ng l�c thúc �Jy phát tri
n kinh t	 - xã h�i. Tuy
nhiên, c1 tri và nhân dân t�i m�t s� �0a ph��ng b(c xúc
và ph�n ánh v� vi�c phê duy�t, �+u t�, qu�n lý và v�n
hành các tr�m BOT giao thông còn nhi�u b�t c�p, kho�ng
cách ��t tr�m thu phí quá dày, m(c phí cao, gây b�t bình
trong nhân dân, nh� � các tr�m thu phí c+u B	n Th!y
(Ngh� An), Sông Rác (Hà T_nh), Tam Nông (Phú Th{), Cai
L�y (Ti�n Giang) và B� ��u (Thái Nguyên); vi�c qu�n lý
ch�a ch�t ch�, gây lãng phí và th�t thoát. C1 tri và nhân
dân hoan nghênh vi�c Th! t�ng Chính ph! �ã ch� ��o B�
Giao thông V�n t�i rà soát các d� án BOT và �ê� xuâ�t ca�c
gia�i pha�p �
 gi�i quy	t nh�ng b�t h6p lý hi�n nay, x1 lý
nghiêm các vi ph�m, ch�ng tiêu c�c, “l6i ích nhóm” trong
th�c hi�n các d� án BOT.

V� b�o ��m an ninh, tr�t t� và an toàn xã h�i

Th�i gian qua, tình hình an ninh, tr�t t�, an toàn xã
h�i c� b�n ��6c b�o ��m, trong �ó có s� n: l�c c!a
ngành Công an và chính quy�n, M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam các �0a ph��ng. Tuy nhiên, c1 tri và nhân dân m�t
s� �0a ph��ng lo l9ng tr�c tình tr�ng t�i ph�m nguy
hi
m, t�i ph�m s1 d�ng công ngh� cao di]n bi	n ph(c
t�p, còn m�t s� “�i
m nóng” v� m�t an ninh tr�t t�. ��
ngh0 Chính ph! ch� ��o B� Công an, các ngành ch(c n�ng
và chính quy�n �0a ph��ng k0p th�i ��u tranh phòng,
ch�ng, tr�n áp các lo�i t�i ph�m, �Jy m�nh phong trào
qu+n chúng b�o v� an ninh T� qu�c, tuyên truy�n, ph�
bi	n pháp lu�t sâu r�ng trong các t+ng lp nhân dân �

bi	t và th�c hi�n.

C1 tri và nhân dân lo l9ng, b�t bình tr�c tình tr�ng
thông tin sai l�ch, xuyên t�c s� th�t trên các trang m�ng
xã h�i. �� ngh0 Chính ph! ch� ��o B� Thông tin và Truy�n
thông, các b�, ngành có liên quan t�ng c���ng công tác
qu�n lý an ninh m�ng, k0p th�i phát hi�n và x1 lý nghiêm
minh nh�ng hành vi c� tình ��a tin sai s� th�t, gây �nh
h��ng x�u �	n c�ng �#ng, xã h�i; �#ng th�i ch! ��ng
cung c�p thông tin chính xác, �+y �! �
 �0nh h�ng d�
lu�n xã h�i, t�o ni�m tin trong nhân dân.

Ngoài nh�ng v�n �� nêu trên, c1 tri và nhân dân còn
ph�n ánh m�t s� v�n �� nh�: vi�c ti	p công dân và gi�i
quy	t khi	u n�i, t� cáo, ki	n ngh0, ph�n ánh c!a công
dân; tình tr�ng l�m quy�n, quan liêu và thái �� thi	u
chuJn m�c c!a cán b�, công ch(c � m�t s� �0a ph��ng;
hi�n t�6ng ng��i dân vWn ph�i “lót tay” �
 ��6c gi�i
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quy	t th! t�c hành chính; trách nhi�m c!a các b�, ngành
có liên quan và ng��i �(ng �+u các �0a ph��ng, ��n v0 �

x�y ra tình tr�ng khai thác khoáng s�n, cát, s[i, ch�t phá
r8ng trái phép; n�n b�o l�c h{c ���ng; tình tr�ng nhi�u
doanh nghi�p ch�m d(t h6p �#ng ��i vi lao ��ng trên 35
tu�i, ��c bi�t là lao ��ng n�…

Có th
 nói, qua t�ng h6p các ý ki	n c!a c1 tri và nhân
dân c� n�c cho th�y, t8 sau k~ h{p th( ba c!a Qu�c h�i
(khóa XIV) �	n nay, m�c dù g�p r�t nhi�u khó kh�n,
thách th(c, nh�t là �nh h��ng n�ng n� c!a bão, l� song
nh� có s� �#ng lòng, n: l�c ph�n ��u c!a c� h� th�ng
chính tr0 và nhân dân c� n�c, n�n kinh t	 n�c ta ti	p
t�c có nh�ng chuy
n bi	n tích c�c, ��t ��6c nhi�u thành
t�u quan tr{ng, lòng tin c!a nhân dân vào ��ng, Nhà
n�c ngày càng ��6c c!ng c�. Tuy nhiên, bên c�nh nh�ng
k	t qu� ��t ��6c, trong th�i gian qua vWn còn m�t s� v�n
�� mà các c� quan nhà n�c t8 Trung ��ng �	n �0a
ph��ng c+n quan tâm gi�i quy	t nh�: s�n xu�t nông
nghi�p và ch�n nuôi g�p khó kh�n, giá nông s�n th�p,
�+u ra thi	u �n �0nh; vi�c qu�n lý v� ��u th+u, nh�p khJu
thu�c ch�a b�nh thi	u ch�t ch�; m�t s� quy �0nh trong
tuy
n sinh ��i h{c ch�a h6p lý; tình tr�ng “l�m thu” t�i
m�t s� tr��ng h{c gây b(c xúc trong nhân dân; vi�c quy
ho�ch �ô th0 � m�t s� thành ph� ln ch�a th�c s� h6p lý;
m�t s� chính sách, quy �0nh v� t� ch(c, cán b� còn b�t
c�p, vi�c tri
n khai th�c hi�n còn nhi�u thi	u sót.

Một số kiến nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Ta�i ky� ho�p na�y, trên c� s� nh�ng ý ki	n, ki	n ngh0
c!a c1 tri và nhân dân c� n�c, �oàn Ch! t0ch ^y ban
Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam trân tr{ng �� xu�t
vi Qu�c h�i, Chính ph! và chính quy�n các �0a ph��ng
6 ki	n ngh0 sau:

Th( nh�t, �� ngh0 Qu�c h�i, Chính ph! ti	p t�c ch�
��o quy	t li�t công tác phòng, ch�ng tham nh�ng, lãng
phí theo tinh th+n Ngh0 quy	t Trung ��ng 4 (khóa XII)
c!a ��ng, xác �0nh rõ trách nhi�m và x1 lý nghiêm các
t� ch(c, cá nhân có hành vi tham nh�ng, lãng phí; quan
tâm ch� ��o hoàn thi�n h� th�ng pháp lu�t, ��c bi�t là
vi�c s1a ��i, hoàn thi�n các quy �0nh v� phòng, ch�ng
tham nh�ng, lãng phí, �� cao trách nhi�m c!a ng��i
�(ng �+u trong qu�n lý, th�c thi nhi�m v�; th�c hi�n
nghiêm vi�c công khai, minh b�ch tài s�n, thu nh�p c!a
cán b�, công ch(c, viên ch(c; t�ng c��ng bi�n pháp thu
h#i tài s�n b0 tham nh�ng, lãng phí; hoàn thi�n c� ch	
�
 phát huy vai trò c!a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, nhân
dân và báo chí trong vi�c giám sát phòng, ch�ng tham
nh�ng, lãng phí.

Th( hai, �� ngh0 Qu�c h�i, Chính ph! ch� ��o quy	t
li�t �Jy m�nh vi�c c�i cách hành chính, s9p x	p t� ch(c
b� máy nhà n�c theo h�ng tinh g{n, ho�t ��ng hi�u

l�c, hi�u qu� h�n; th�c hi�n nghiêm túc vi�c t� ch!, t�
ch0u trách nhi�m trong các ��n v0 s� nghi�p công l�p �i
�ôi vi �Jy m�nh xã h�i hóa d0ch v� công; th�c hi�n t�ng
rà soát công tác cán b� và vi�c tuân th! quy trình tuy
n
d�ng, b� nhi�m cán b� � m{i c�p, m{i ngành; ti	p t�c
hoàn thi�n các tiêu chí và quy �0nh v� �ánh giá cán b�.

Th( ba, �� ngh0 Chính ph! ch� ��o B� Nông nghi�p và
Phát tri
n nông thôn, các b�, ngành có liên quan ti	p
t�c th�c hi�n có hi�u qu� vi�c t� ch(c l�i s�n xu�t nông
nghi�p, khuy	n khích các doanh nghi�p �+u t� vào nông
nghi�p công ngh� cao; khuy	n khích s�n xu�t, ch	 bi	n
các m�t hàng nông s�n s�ch, b�o ��m ch�t l�6ng, m�
r�ng qu�ng bá, k	t n�i vi h� th�ng phân ph�i s�n phJm,
m� r�ng th0 tr��ng trong và ngoài n�c, tìm “�+u ra” �n
�0nh cho s�n phJm nông nghi�p, hình thành nh�ng
chu:i liên k	t kinh t	, c�ng �#ng phát tri
n nông nghi�p
b�n v�ng.

Th( t�, �� ngh0 Qu�c h�i, Chính ph! khJn tr��ng,
kiên quy	t ch� ��o làm rõ và x1 lý trách nhi�m c!a ng��i
�(ng �+u các b�, ngành có ch(c n�ng qu�n lý nhà n�c
và chính quy�n �0a ph��ng các c�p � nh�ng t�nh, thành
ph� �
 x�y ra tình tr�ng khai thác tài nguyên trái phép,
nh�t là tình tr�ng khai thác cát, s[i trái phép, ch�t phá
r8ng trên �0a bàn qu�n lý. 

Th( n�m, �� ngh0 Chính ph! ch� ��o B� Xây d�ng, các
b�, ngành và chính quy�n các thành ph� ln, nh�t là
chính quy�n thành ph� Hà N�i, thành ph� H# Chí Minh
��c bi�t quan tâm �	n công tác l�p và th�c hi�n quy
ho�ch �ô th0; khJn tr��ng �� xu�t và th�c hi�n các gi�i
pháp �
 gi�m ng�p úng, ùn t9c giao thông; rà soát, �i�u
ch�nh l�i nh�ng d� án ch�m ti	n �� gây lãng phí, �nh
h��ng �	n giao thông và phát tri
n �ô th0.

Th( sáu, �� ngh0 Qu�c h�i, Chính ph! và các b�,
ngành, chính quy�n các �0a ph��ng ti	p t�c quan tâm ch�
��o, ch�n ch�nh công tác ti	p công dân, x1 lý và gi�i
quy	t th�u tình, ��t lý các khi	u n�i, t� cáo, ki	n ngh0,
ph�n ánh c!a nhân dân; sm gi�i quy	t d(t �i
m nh�ng
khi	u n�i, t� cáo �ông ng��i, ph(c t�p, kéo dài; không �

phát sinh các “�i
m nóng”; kiên quy	t x1 lý các cá nhân,
t� ch(c vi ph�m pháp lu�t, gây �nh h��ng �	n quy�n, l6i
ích h6p pháp, chính �áng c!a nhân dân; th�c hi�n t�t
dân ch! � c� s�; phát huy h�n n�a vai trò giám sát c!a
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và nhân dân.

Trên �ây là ý ki	n, ki	n ngh0 ch! y	u c!a c1 tri, nhân
dân c� n�c g1i �	n k~ h{p th( t� Qu�c h�i khóa XIV và
6 ki	n ngh0 c!a �oàn Ch! t0ch ^y ban Trung ��ng M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam. Trân tr{ng �� ngh0 Qu�c h�i,
Chính ph! và các c� quan có thJm quy�n nghiên c(u,
ti	p thu, gi�i quy	t và thông báo cho �oàn Ch! t0ch ^y
ban Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, nhân dân c�
n�c bi	t �
 giám sát theo quy �0nh c!a Hi	n pháp và
pháp lu�t.�
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Ý ngh�a th
i đ�i và bài h�c th�c ti�n 
c�a Cách m�ng Tháng M�
i Nga v�i vi�c
xây d�ng khi đ�i đoàn k�t toàn dân t�c
b�o v� T� quc xã h�i ch� ngh�a

PHAN VĂN GIANG*

Tóm tắt: Ngày 7/11/1917 (tức ngày 25/10/1917, theo lịch Nga), Cách mạng Tháng
Mười Nga thắng lợi, mở đầu thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên
chủ nghĩa xã hội. Cho đến nay, mặc dù còn có những đánh giá khác nhau, song một
thực tế không thể chối cãi là, kể từ sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, lịch sử
nhân loại đã bước sang một trang mới với những biến đổi vô cùng sâu sắc.

Summary: On November 7th, 1917 (October 25th by the old Russian calendar), the
Russian October Revolution got the victory and opened the new era - the period of
transition from capitalism to socialism. So far, in spite of various judgments, there
was an undeniable fact that since the victory of the October Revolution, human
history has entered a new stage with many deep set changes.
Từ khóa: Cách mạng Tháng Mười Nga, giai cấp công nhân, nhân dân lao động, chủ nghĩa tư bản, chế độ xã hội chủ
nghĩa, Đảng Cộng sản Việt Nam.
Key words: The Russian October Revolution, working class, working people, capitalism, socialist regime, Communist Party
of Vietnam.
Nhận bài: 5/10/2017; Sửa chữa: 12/10/2017; Duyệt đăng: 23/10/2017.

V.I. Lê-nin kh�ng �0nh, Cách m�ng Tháng M��i �ã
m� �+u “m�t s� nghi�p mi m}”, “s� nghi�p sáng
t�o ra m�t ch	 �� nhà n�c x�a nay ch�a t8ng
có”. Cách m�ng Tháng M��i Nga �ã bi	n n�c Nga

Sa hoàng l�c h�u tr� thành m�t siêu c��ng �(ng �+u h�
th�ng xã h�i ch! ngh_a; m�t lo�t qu�c gia khác � châu
Âu, châu Á, châu Phi, châu M\, d�i �nh h��ng c!a Cách
m�ng Tháng M��i Nga �ã vùng d�y giành quy�n ��c l�p
dân t�c; nhi�u qu�c gia trong s� �ó �ã công khai tuyên
b� m�c tiêu xóa b[ ch	 �� áp b(c, bóc l�t ng��i, xây d�ng
m�t xã h�i mà nhân dân lao ��ng là ng��i ch! �ích th�c.
Cách m�ng Tháng M��i Nga �ã c� v� hàng tr�m dân t�c
b0 áp b(c, �(ng lên ch�ng ách th�ng tr0 c!a ch! ngh_a �	
qu�c, giành ��c l�p dân t�c, b�o v� hòa bình th	 gii. Có

th
 nói, n	u không có Cách m�ng Tháng M��i Nga, nhân
lo�i không th
 s�ng trong k; nguyên ��c l�p, t� do. 

Tuy nhiên, �i�u �au xót �ã x�y ra: Sau h�n 70 n�m t#n
t�i, do nhi�u nguyên nhân khác nhau, mà nguyên nhân
ch! y	u là nh�ng sai l+m ch! quan v� ���ng l�i c!a
nh�ng ng��i lãnh ��o ��ng và Nhà n�c C�ng hòa liên
bang Xô Vi	t tr�c �ây, ch	 �� xã h�i ch! ngh_a � Liên Xô
và m�t s� n�c � �ông Âu s�p ��. �ó là m�t t�n th�t to
ln không ch� ��i vi nh�ng ng��i c�ng s�n chân chính
mà còn ��i vi phong trào cách m�ng trên toàn th	 gii.
Song, s� ki�n �ó không ph�i là h#i k	t c!a ch! ngh_a
c�ng s�n, nh� lu�n �i�u c!a nh�ng th	 l�c thù �0ch vi
ch! ngh_a xã h�i tuyên truy�n. Ch	 �� xã h�i ch! ngh_a
� Liên Xô và �ông Âu s�p ��, nh�ng lý t��ng c!a Cách

* Thượng tướng, Tiến sĩ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng 
Bộ Quốc phòng.
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m�ng Tháng M��i Nga v_ ��i vWn soi sáng con ���ng phát
tri
n c!a ch! ngh_a xã h�i trong th	 k; XXI. T+m �nh
h��ng c!a Cách m�ng Tháng M��i Nga vWn h	t s(c sâu
r�ng trong ��i s�ng nhân lo�i trên kh9p hành tinh. K	t
lu�n trên �ây ��6c rút ra t8 nh�ng thành công c!a s�
nghi�p xây d�ng ch! ngh_a xã h�i � Trung Qu�c, Vi�t
Nam, Cu-ba…, t8 s� h#i sinh c!a phong trào c�ng s�n và
công nhân qu�c t	 � châu Âu và � các châu l�c trên toàn
th	 gii và t8 các cu�c ��u tranh c!a nhân dân lao ��ng
� ngay trong lòng các n�c t� b�n ch! ngh_a phát tri
n
nh�t. Vì v�y, có th
 nói, m�c dù phong trào c�ng s�n trên
th	 gii còn g�p muôn vàn khó kh�n, song lý t��ng c!a
Cách m�ng Tháng M��i Nga s� mãi là lý t��ng, mà r�t
cu�c, nhân lo�i s� t8ng b�c v��n ti b`ng con ���ng
riêng c!a m:i dân t�c.

Sinh th�i, Ch! t0ch H# Chí Minh �ã �ánh giá: “Gi�ng
nh� m�t tr�i chói l{i, Cách m�ng Tháng M��i Nga chi	u
sáng kh9p n�m châu, làm th(c t�nh hàng tri�u hàng tri�u
ng��i b0 áp b(c, bóc l�t trên trái ��t. Trong l0ch s1 loài
ng��i ch�a t8ng có cu�c cách m�ng nào có ý ngh_a to ln
và sâu xa nh� th	”1. Vi ý ngh_a �ó, Ch! t0ch H# Chí Minh

kh�ng �0nh: “Th9ng l6i v_ ��i c!a Cách m�ng Tháng M��i
�ã d�y cho giai c�p công nhân, nhân dân lao ��ng và các
dân t�c b0 áp b(c trên toàn th	 gii nhi�u bài h{c h	t s(c
quý báu, b�o ��m cho s� nghi�p gi�i phóng tri�t �
 c!a
giai c�p công nhân và c!a c� loài ng��i”2. Ng��i �ã ch� rõ
nh�ng bài h{c �ó là: C+n có s� lãnh ��o sáng su�t c!a
m�t chính ��ng cách m�ng chân chính c!a giai c�p công
nhân, toàn tâm toàn ý ph�c v� nhân dân; ph�i th�c hi�n
cho ��6c liên minh công nông vì �ó là s� b�o ��m ch9c
ch9n nh�t nh�ng th9ng l6i c!a cách m�ng. �i theo con
���ng Cách m�ng Tháng M��i Nga, ��ng C�ng s�n Vi�t
Nam �ã làm nên Cách m�ng Tháng Tám n�m 1945, m� ra
k; nguyên mi cho ��t n�c Vi�t Nam - k; nguyên ��c l�p
dân t�c, dân ch! và ch! ngh_a xã h�i. D�i s� lãnh ��o
c!a ��ng C�ng s�n Vi�t Nam, nhân dân ta �ã �ánh th9ng
các �	 qu�c s8ng s[ trong th	 k; XX, nêu g��ng sáng cho
s� nghi�p ��u tranh giành ��c l�p, t� do c!a các dân t�c
b0 áp b(c trên toàn th	 gii.

Hi�n nay, các th	 l�c thù �0ch, nh�ng k} ch�ng ch!
ngh_a xã h�i, nh�ng ph+n t1 c� h�i chính tr0 �ang tìm
m{i cách ph! nh�n nh�ng giá tr0 l0ch s1, ý ngh_a th�i ��i

Lãnh tụ Đảng Bônsêvich V. I. Lênin phát biểu trước quần chúng tại Quảng trường Đỏ.
ẢNH: TL
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c!a Cách m�ng Tháng M��i Nga, nh�ng h{ không th
 ph!
nh�n ��6c m�t s� th�t là, Cách m�ng Tháng M��i �ã tác
��ng và �nh h��ng to ln �	n ti	n trình v�n ��ng và phát
tri
n c!a th	 gii ���ng ��i. Nh�ng lý t��ng cao ��p mà
hi�n nay nhân lo�i �ang ti	p t�c h�ng ti nh�: ��c l�p
dân t�c, t� do cho nhân dân, hòa bình, dân ch!, bình
��ng, bác ái cho m{i ng��i, xóa b[ áp b(c, bóc l�t, xóa
nghèo nàn, l�c h�u, t� phân bi�t ch!ng t�c,... c�ng chính
là lý t��ng c!a Cách m�ng Tháng M��i Nga.

Là m�t cu�c cách m�ng xã h�i v_ ��i c!a giai c�p vô
s�n, Cách m�ng Tháng M��i Nga �ã �
 l�i cho phong trào
c�ng s�n và công nhân qu�c t	, cho các dân t�c �ang ��u
tranh �
 t� gi�i phóng nhi�u bài h{c quý báu v� xây d�ng
kh�i ��i �oàn k	t toàn dân t�c �
 b�o v� v�ng ch9c T�
qu�c xã h�i ch! ngh_a. Nh�ng bài h{c �ó �ã ��6c Ch! t0ch
H# Chí Minh và ��ng C�ng s�n Vi�t Nam v�n d�ng sáng
t�o vào �i�u ki�n, hoàn c�nh c� th
 c!a cách m�ng Vi�t
Nam trong quá trình lãnh ��o các t+ng lp nhân dân Vi�t
Nam ti	n hành cu�c Cách m�ng Tháng Tám n�m 1945
th9ng l6i, l�p nên Nhà n�c Dân ch! Nhân dân �+u tiên
� �ông Nam Á, xây d�ng ch	 �� xã h�i mi theo lý t��ng
c!a Cách m�ng Tháng M��i Nga. 

Tr�i qua hai cu�c kháng chi	n ch�ng th�c dân Pháp
và �	 qu�c M\ xâm l�6c c�ng nh� trong s� nghi�p xây
d�ng và b�o v� T� qu�c, ��ng ta luôn kh�ng �0nh: ��i
�oàn k	t toàn dân t�c là v�n �� chi	n l�6c, có ý ngh_a
s�ng còn ��i vi cách m�ng. ��i �oàn k	t toàn dân t�c,
k	t h6p vi s(c m�nh c!a th�i ��i, �ã làm nên cu�c Cách
m�ng Tháng Tám n�m 1945 di�u k~ và nh�ng th9ng l6i
vang d�i trong các cu�c kháng chi	n ch�ng th�c dân, �	
qu�c, giành ��c l�p, t� do, th�ng nh�t ��t n�c. Trong
giai �o�n cách m�ng mi, nh� phát huy s(c m�nh ��i
�oàn k	t toàn dân t�c, ��t n�c ta ��t ��6c nhi�u thành
t�u to ln, không ng8ng nâng cao v0 th	 c!a dân t�c ta
trên tr��ng qu�c t	. Ngh0 quy	t các k~ ��i h�i c!a ��ng
C�ng s�n Vi�t Nam ��u ch� rõ: ��i �oàn k	t toàn dân t�c
là ���ng l�i chi	n l�6c c!a cách m�ng Vi�t Nam, là ��ng
l�c và ngu#n l�c to ln trong xây d�ng và b�o v� T�
qu�c. V�n ki�n ��i h�i ��i bi
u toàn qu�c l+n th( XII c!a
��ng nh�n m�nh: “T�ng c��ng kh�i ��i �oàn k	t toàn
dân t�c trên n�n t�ng liên minh giai c�p công nhân vi
giai c�p nông dân và ��i ng� trí th(c do ��ng lãnh ��o.
Phát huy m�nh m� m{i ngu#n l�c, m{i ti�m n�ng sáng
t�o c!a nhân dân �
 xây d�ng và b�o v� T� qu�c; l�y m�c
tiêu xây d�ng m�t n�c Vi�t Nam hoà bình, ��c l�p,
th�ng nh�t, toàn v�n lãnh th�, “dân giàu, n�c m�nh,
dân ch!, công b`ng, v�n minh” làm �i
m t��ng �#ng;
tôn tr{ng nh�ng �i
m khác bi�t không trái vi l6i ích
chung c!a qu�c gia-dân t�c”3. Nh� v�y, t� duy mi c!a
��ng ta v� ��i �oàn k	t dân t�c là phát huy m�nh m�
m{i ngu#n l�c, m{i ti�m n�ng sáng t�o c!a nhân dân �

xây d�ng và b�o v� v�ng ch9c T� qu�c Vi�t Nam xã h�i

ch! ngh_a trong tình hình mi; b�i v�y, n�n qu�c phòng
toàn dân, n�n an ninh nhân dân mà chúng ta �ang t�p
trung xây d�ng hi�n nay là n�n qu�c phòng c!a Nhân
dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; mang tính toàn dân,
toàn di�n, ��c l�p, t� ch!, t� l�c, t� c��ng và ngày càng
v�ng ch9c. T�ng c��ng ��i �oàn k	t toàn dân t�c, tr�c
h	t ph�i chú ý t�ng c��ng ti�m l�c chính tr0-tinh th+n;
ti�m l�c quân s�, ti�m l�c kinh t	, khoa h{c-công ngh�,
ti�m l�c qu�c phòng, an ninh; g9n th	 tr�n qu�c phòng
toàn dân vi th	 tr�n an ninh nhân dân, �áp (ng yêu
c+u xây d�ng và b�o v� T� qu�c xã h�i ch! ngh_a. 

Hi�n nay, ��t n�c ta �ã b�c vào th�i k~ h�i nh�p
kinh t	 qu�c t	, �Jy m�nh công nghi�p hoá, hi�n ��i hoá
��t n�c. ��ng ta ch� rõ: “��i �oàn k	t toàn dân t�c ph�i
d�a trên c� s� gi�i quy	t hài hoà quan h� l6i ích gi�a các
thành viên trong xã h�i; b�o v� quy�n và l6i ích h6p
pháp, chính �áng c!a nhân dân; không ng8ng nâng cao
��i s�ng v�t ch�t và tinh th+n c!a nhân dân, b�o ��m
m:i ng��i dân ��u ��6c th� h��ng nh�ng thành qu� c!a
công cu�c ��i mi”4. S� nghi�p xây d�ng và b�o v� T�
qu�c có nhi�u th�i c�, v�n h�i to ln, song c�ng có không
ít khó kh�n, thách th(c. Các th	 l�c thù �0ch �ang �Jy
m�nh th�c hi�n âm m�u “di]n bi	n hòa bình”, thúc �Jy
“t� di]n bi	n”, “t� chuy
n hóa” b`ng nhi�u th! �o�n h	t
s(c tinh vi, nh`m gây m�t �n �0nh chính tr0-xã h�i, phá
ho�i kh�i ��i �oàn k	t toàn dân t�c. Vì v�y, phát huy s(c
m�nh c!a kh�i ��i �oàn k	t toàn dân t�c trong s� nghi�p
xây d�ng và b�o v� T� qu�c Vi�t Nam xã h�i ch! ngh_a là
m�t t�t y	u khách quan. 

�
 ti	p t�c phát huy s(c m�nh ��i �oàn k	t toàn dân
t�c trong xây d�ng n�n qu�c phòng toàn dân trong tình
hình mi, các c�p u; ��ng, chính quy�n và l�c l�6ng v�
trang c+n th�c hi�n t�t m�t s� ch! tr��ng, gi�i pháp c�
b�n sau:

Tr�c h	t, các c�p !y, chính quy�n ti	p t�c �Jy m�nh
công tác giáo d�c chính tr0-t� t��ng, nâng cao nh�n th(c
cho các t� ch(c trong h� th�ng chính tr0 và toàn dân;
nh�t là trong t8ng t� ch(c ��ng, các c�p chính quy�n,
M�t tr�n T� qu�c, �oàn th
 chính tr0-xã h�i v� phát huy
s(c m�nh �oàn k	t toàn dân t�c trong gi� v�ng an ninh
chính tr0 và tr�t t� an toàn xã h�i trên các �0a bàn chi	n
l�6c; th�c hi�n các quan �i
m �ã ��6c xác �0nh trong
Ngh0 quy	t ��i h�i XII c!a ��ng là: “Ti	p t�c th
 ch	 hoá
và c� th
 hoá các quan �i
m, ���ng l�i, ch! tr��ng, chính
sách c!a ��ng v� t�ng c��ng h�i nh�p qu�c t	; hoàn
thi�n và th�c hi�n có hi�u qu� các c� ch	, chính sách
phát huy vai trò c!a nhân dân trong vi�c quy	t �0nh
nh�ng v�n �� ln c!a ��t n�c”5. “Nâng cao nh�n th(c,
trách nhi�m c!a toàn ��ng, toàn dân, toàn quân v� phát
huy s(c m�nh c!a kh�i ��i �oàn k	t toàn dân t�c trong
b�i c�nh mi. L�y m�c tiêu xây d�ng m�t n�c Vi�t Nam
hòa bình, ��c l�p, th�ng nh�t, toàn v�n lãnh th�, dân
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giàu, n�c m�nh, dân ch!, công b`ng, v�n minh làm �i
m
t��ng �#ng; xóa b[ m�c c�m, �0nh ki	n v� quá kh(,...”6.
Th�c hi�n t�t công tác này có ý ngh_a vô cùng quan
tr{ng, nh`m t�o s� chuy
n bi	n m�nh m� c� v� nh�n th(c
và hành ��ng c!a c� h� th�ng chính tr0 và toàn dân trong
th�c hi�n nhi�m v� xây d�ng và b�o v� T� qu�c vi xây
d�ng n�n qu�c phòng toàn dân v�ng m�nh, xây d�ng
“th	 tr�n lòng dân” v�ng ch9c. Qua �ó, làm cho m{i ng��i
dân th�y rõ, phát huy s(c m�nh kh�i ��i �oàn k	t toàn
dân t�c trong xây d�ng n�n qu�c phòng toàn dân, th	
tr�n qu�c phòng toàn dân g9n vi th	 tr�n an ninh nhân
dân là trách nhi�m c!a c� h� th�ng chính tr0, c!a m{i
c�p, m{i ngành, các �0a ph��ng và ��n v0. M�t tr�n T�
qu�c �óng vai trò nòng c�t trong t�p h6p, phát huy s(c
m�nh ��i �oàn k	t toàn dân t�c, th�c hi�n dân ch!, t�ng
c��ng �#ng thu�n xã h�i giám sát và ph�n bi�n xã h�i;
tham gia xây d�ng ��ng, Nhà n�c, ho�t ��ng ngo�i giao
nhân dân góp ph+n xây d�ng và b�o v� v�ng ch9c T� qu�c
Vi�t Nam xã h�i ch! ngh_a.

Hai là, k	t h6p ch�t ch� gi�a phát tri
n kinh t	-xã h�i
vi xóa �ói, gi�m nghèo, nâng cao ��i s�ng v�t ch�t, tinh
th+n c!a nhân dân, ��m b�o an sinh xã h�i; t�ng c��ng
c!ng c� qu�c phòng, an ninh. Trong xây d�ng k	 ho�ch
phát tri
n kinh t	-xã h�i c!a t8ng �0a ph��ng, các c�p
ph�i chú ý k	t h6p hài hòa gi�a l6i ích kinh t	 và ��m b�o
qu�c phòng - an ninh. T�p trung huy ��ng s(c m�nh t�ng
h6p c!a c� h� th�ng chính tr0, c!a toàn dân trong th�c
hi�n nhi�m v� quân s�, qu�c phòng � �0a ph��ng và
Trung ��ng, nh�t là vi�c ch�m lo xây d�ng l�c l�6ng v�
trang nhân dân, phát tri
n công nghi�p qu�c phòng, an
ninh, nâng cao ch�t l�6ng trang b0 v� khí, k\ thu�t �áp
(ng yêu c+u nhi�m v� xây d�ng và b�o v� T� qu�c trong
tình hình mi.

Ba là, t�ng c��ng s� lãnh ��o c!a ��ng ��i vi nhi�m
v� b�o v� v�ng ch9c T� qu�c Vi�t Nam xã h�i ch! ngh_a;
chú tr{ng phát huy m�nh m� s(c m�nh c!a kh�i ��i �oàn
k	t toàn dân t�c �
 th�c hi�n th9ng l6i chi	n l�6c b�o v�
T� qu�c; th
 ch	 hóa các ch! tr��ng, chính sách v� xây
d�ng n�n qu�c phòng toàn dân và n�n an ninh nhân dân,
xây d�ng “th	 tr�n lòng dân”; th�c hi�n t�t các quy �0nh
c!a lu�t pháp v� th�c hi�n nhi�m v� b�o v� T� qu�c xã

h�i ch! ngh_a; nh�t là trong th�c hi�n các ch� th0, ngh0
quy	t c!a ��i h�i XII c!a ��ng, Ngh0 quy	t H�i ngh0
Trung ��ng 4 (khóa XII) v�: “T�ng c��ng xây d�ng, ch�nh
��n ��ng; ng�n ch�n �Jy lùi s� suy thoái v� t� t��ng, ��o
�(c, l�i s�ng; nh�ng bi
u hi�n “t� di]n bi	n”, “t� chuy
n
hóa” trong n�i b�”. B�i v�y, t�ng c��ng s� lãnh ��o c!a
��ng; xây d�ng ��ng trong s�ch, v�ng m�nh là nhi�m v�
then ch�t, là v�n �� có ý ngh_a s�ng còn ��i vi s� nghi�p
cách m�ng c!a ��ng và c!a dân t�c ta. T�ng c��ng b�n
ch�t giai c�p công nhân và tính ti�n phong c!a ��ng,
chúng ta quy	t tâm xây d�ng ��ng ta th�c s� trong s�ch,
v�ng m�nh c� v� chính tr0, t� t��ng và t� ch(c, �oàn k	t,
g9n bó m�t thi	t vi nhân dân, có ph��ng th(c lãnh ��o
khoa h{c, có ��i ng� cán b�, ��ng viên �! phJm ch�t và
n�ng l�c, x(ng �áng là ng��i lãnh ��o và là ng��i �+y t
trung thành c!a nhân dân.

Cho dù th	 gii �ang có nh�ng ��i thay, bi	n ��ng
ln, nh�ng ý ngh_a th�i ��i và bài h{c th�c ti]n c!a Cách
m�ng Tháng M��i Nga vi vi�c xây d�ng kh�i ��i �oàn
k	t toàn dân t�c �
 b�o v� v�ng ch9c T� qu�c Vi�t Nam
xã h�i ch! ngh_a �	n nay vWn còn nguyên giá tr0. Con
���ng mà ��ng và nhân dân ta �ã l�a ch{n là �úng �9n.
V�n d�ng nh�ng thành t�u c!a Cách m�ng Tháng M��i
Nga trong �i�u ki�n mi � Vi�t Nam, c+n ti	p t�c nghiên
c(u, tham m�u �� xu�t vi ��ng, Nhà n�c nh�ng v�n ��
liên quan �	n xây d�ng n�n qu�c phòng toàn dân, th	
tr�n qu�c phòng toàn dân, g9n vi an ninh nhân dân;
t�ng c��ng s(c m�nh kh�i ��i �oàn k	t toàn dân t�c
�úng vi yêu c+u th�c ti]n c!a s� nghi�p xây d�ng và
b�o v� T� qu�c; ��c bi�t là trong �i�u ki�n h�i nh�p kinh
t	 qu�c t	, trên c� s� �ó �
 ��ng, Nhà n�c �� ra ch!
tr��ng, ���ng l�i �úng �9n lãnh ��o nhân dân ta th�c
hi�n th9ng l6i hai nhi�m v� chi	n l�6c: xây d�ng và b�o
v� T� qu�c Vi�t Nam xã h�i ch! ngh_a. �
 làm ��6c �i�u
�ó, �òi h[i ��ng ph�i t�ng c��ng b�n ch�t giai c�p công
nhân, ti	p t�c xây d�ng Nhà n�c pháp quy�n xã h�i ch!
ngh_a mãi mãi là c!a nhân dân, do nhân dân và vì nhân
dân; t�ng c��ng xây d�ng kh�i ��i �oàn k	t toàn dân
t�c; c!ng c� h�n n�a m�i quan h� máu th0t gi�a ��ng vi
nhân dân và lòng tin c!a nhân dân ��i vi ��ng, vi ch	
�� xã h�i ch! ngh_a.�
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Đ�ng lãnh đ�o h�i nh�p 
quc t�, phát tri�n đ!t n��c 
NHANH, B"N V#NG

VŨ VĂN HIỀN*

Tóm tắt: Trong điều kiện của thế giới hiện nay, khi toàn cầu hóa với sự tác động
của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ phát triển chưa từng có (cách mạng
công nghiệp 4.0 đã bắt đầu từ vài năm gần đây), kéo theo tất cả các nước tham
gia vào quá trình hội nhập quốc tế và hội nhập quốc tế trở thành một tất yếu
khách quan buộc các nước đều không thể bỏ qua hoặc cưỡng lại. Hội nhập để
phát triển, muốn phát triển phải hội nhập. 

Summary: In the modern world, globalization and the unprecedented scientific-
technical revolution (Industrial Revolution 4.0 has started in recent years) have
led to the international integration of all countries. International integration has
become an objective fact that no countries can ignore or resist. Integration is to
develop, no countries can develop without integration.
Từ khóa: Toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, cách mạng khoa học - công nghệ, phát triển đất nước nhanh, bền vững,
Đảng Cộng sản Việt Nam.
Key words: Globalization, international integration, scientific-technical revolution, rapid and sustainable country’s
development, Communist Party of Vietnam.
Nhận bài: 20/10/2017; Sửa chữa: 23/10/2017; Duyệt đăng: 26/10/2017.

H�i nh�p qu�c t	 trong m�t môi tr��ng c�nh
tranh quy	t li�t v� chính tr0, kinh t	, s� chi ph�i
c!a các n�c ln và nh�ng di]n bi	n ph(c t�p,
h	t s(c khó l��ng c!a th	 gii, �òi h[i ph�i gi�

��6c ��c l�p, t� ch!, b�o v� ch! quy�n và toàn v�n lãnh
th� ��t n�c.

��ng C�ng s�n Vi�t Nam luôn quan tâm �	n vi�c phân

tích b�i c�nh qu�c t	, bám sát b�c �i c!a nhân lo�i, phát
huy s(c m�nh dân t�c vi s(c m�nh th�i ��i, ��a ��t n�c
v�6t qua nhi�u khó kh�n thách th(c, v8a phát tri
n
nhanh, b�n v�ng, v8a b�o ��m an ninh, qu�c phòng, gi�
v�ng ��c l�p, t� ch! và �0nh h�ng xã h�i ch! ngh_a. �

làm ��6c �i�u �ó, c+n xác �0nh rõ nh�ng tác ��ng hai
m�t c!a h�i nh�p qu�c t	 và ��a ra nh�ng �0nh h�ng,
chính sách xác �áng.

* Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
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Hội nhập quốc tế và tác động của nó với
việc phát triển đất nước nhanh, bền vững

H�i nh�p qu�c t	 là quá trình qu�c gia tham gia h6p
tác, liên k	t qu�c t	 trong l_nh v�c kinh t	 và nh�ng l_nh
v�c khác, t�o �i�u ki�n k	t h6p có hi�u qu� ngu#n l�c
trong n�c vi ngu#n l�c qu�c t	, m� r�ng không gian và
môi tr��ng �
 phát tri
n, chi	m l_nh v0 trí thích h6p trong
quan h� qu�c t	. Quá trình h�i nh�p qu�c t	 di]n ra �
nhi�u c�p �� khác nhau và nhi�u ph��ng th(c khác nhau.
Các c�p �� h�i nh�p ��6c th
 hi�n � nhi�u m(c, t8 th�p
�	n cao, t8 song ph��ng �	n �a ph��ng, có khi h�i nh�p
��6c th�c hi�n cùng lúc trong nhi�u l_nh v�c vi nhi�u
c�p ��. Có th
 nói, c� th	 gii �ang trong th�i �i
m cao
trào h�i nh�p qu�c t	 vi t�c �� ngày càng nhanh và l_nh
v�c ngày càng nhi�u, dWn ti s� tùy thu�c lWn nhau ngày
càng gia t�ng. Chính vì th	, h�i nh�p qu�c t	 là quá trình
ph(c t�p Jn ch(a nhi�u y	u t� thu�n, ngh0ch. Xem xét
trên l_nh v�c quan tr{ng hàng �+u trong m�c tiêu h�i
nh�p qu�c t	 � các qu�c gia, trong �ó có Vi�t Nam vi
phát tri
n nhanh b�n v�ng, th�y rõ s� tác ��ng hai chi�u
thu�n, ngh0ch trong h�i nh�p qu�c t	.

H�i nh�p qu�c t	 t�o thu�n l6i cho Vi�t Nam thu hút
các ngu#n l�c �
 phát tri
n, t�ng c��ng s(c m�nh t�ng
h6p qu�c gia, phát tri
n ��t n�c nhanh, b�n v�ng. �i�u
�ó th
 hi�n trên nh�ng khía c�nh: Th( nh�t, h�i nh�p
qu�c t	 giúp cho vi�c tham gia �+y �!, sâu r�ng h�n vào

các th
 ch	 kinh t	 qu�c t	, nh�: T� ch(c Th��ng m�i Th	
gii (WTO), Ngân hàng Th	 gii (WB), Qu\ Ti�n t� qu�c t	
(IMF), Ngân hàng Phát tri
n châu Á (ADB)… S� tham gia
vào các th
 ch	 này t�o cho Vi�t Nam c� h�i ��6c chia s}
kinh nghi�m, cách th(c và chi	n l�6c phát tri
n, góp ph+n
gi�m thi
u r!i ro. Th( hai, h�i nh�p qu�c t	 giúp cho vi�c
thu hút v�n �+u t�, k\ thu�t, công ngh� tiên ti	n, ��c
bi�t là k\ n�ng qu�n lý ��t n�c, �i�u ch�nh vai trò c!a
Nhà n�c phù h6p h�n vi c� ch	 th0 tr��ng. Nhà n�c
t�p trung qu�n lý, �i�u hành v_ mô, ki	n t�o phát tri
n và
phát huy dân ch! trong ��i s�ng xã h�i. Vi�c huy ��ng và
phân b� các ngu#n l�c g9n vi chi	n l�6c, quy ho�ch, k	
ho�ch phát tri
n kinh t	 - xã h�i, góp ph+n c�i cách hành
chính. Thông qua h�i nh�p qu�c t	, n�ng l�c và kinh
nghi�m qu�n lý kinh t	 th0 tr��ng ��6c nâng lên và hi�u
qu� h�n. T8 �ó, Nhà n�c �0nh h�ng phát tri
n và ��a ra
các gi�i pháp kh� thi �
 �i tr�c, �ón �+u, t�ng t�c phát
tri
n kinh t	 - xã h�i. Th( ba, h�i nh�p qu�c t	 t�o ��ng
l�c thúc �Jy cho các nhà qu�n lý, doanh nhân, doanh
nghi�p trong n�c nâng cao n�ng l�c c�nh tranh thông
qua t�ng c��ng qu�n tr0, ��i mi công ngh� và ph��ng
th(c kinh doanh. Vi�c th�c hi�n các cam k	t h�i nh�p giúp
các doanh nghi�p gi�m chi phí �+u vào, ��n gi�n hóa quy
trình, th! t�c, ti	p c�n v�n, công ngh� và ph��ng th(c
qu�n lý, kinh doanh �
 t�ng kh� n�ng c�nh tranh.

Bên c�nh nh�ng tác ��ng tích c�c, h�i nh�p qu�c t	
c�ng tác ��ng tiêu c�c ��i vi vi�c phát tri
n nhanh, b�n

Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ, 
đảng viên, quần chúng cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tháng 11/2017. 

ẢNH: KỲ ANH
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v�ng. �ó là vi�c n�n kinh t	 còn y	u kém nhi�u m�t d]
b0 t�n th��ng và d] b0 ph� thu�c nhi�u h�n vào bên
ngoài. Trong môi tr��ng h�i nh�p sâu r�ng, nh�ng bi	n
��ng kinh t	 b�t l6i t8 th	 gii và khu v�c s� tác ��ng
tiêu c�c vào n�n kinh t	 trong n�c. Vi�c m� c1a th0
tr��ng trong �i�u ki�n s(c c�nh tranh y	u kém ti�m Jn
r!i ro là nh�ng l_nh v�c kinh t	 b0 bên ngoài thâu tóm,
nhi�u doanh nghi�p b0 thua ngay trên sân nhà. Ngay vi�c
thu hút �+u t� tr�c ti	p t8 n�c ngoài, n	u không ��6c
cân nh9c và ki
m soát k\ s� d] b0 ti	p nh�n nh�ng công
ngh� l�c h�u gây ô nhi]m môi tr��ng, �nh h��ng tr�c
ti	p �	n phát tri
n nhanh, b�n v�ng.

Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam
về hội nhập quốc tế

��i h�i VI m� �+u cho th�i k~ ��i mi ��t n�c, ��ng
C�ng s�n Vi�t Nam nh�n �0nh: Cách m�ng khoa h{c k\
thu�t ngày càng phát tri
n và có vai trò ngày càng quan
tr{ng trong ��i s�ng kinh t	 - xã h�i c!a th	 gii; �#ng
th�i ��i h�i ��a ra ch! tr��ng h6p tác kinh t	 và khoa
h{c k\ thu�t ��i vi các n�c. Ti ��i h�i VII, ��ng ��a
ra �0nh h�ng �a d�ng hóa quan h� vi các qu�c gia, các
t� ch(c kinh t	. �	n ��i h�i VIII, thu�t ng� “h�i nh�p”
b9t �+u ��6c �� c�p trong V�n ki�n c!a ��ng: “Xây d�ng
m�t n�n kinh t	 m�, h�i nh�p vi khu v�c và th	 gii”.
V�n ki�n ��i h�i IX c!a ��ng nh�n m�nh: “Ch! ��ng h�i
nh�p kinh t	 qu�c t	 và khu v�c theo tinh th+n phát huy
t�i �a n�i l�c, nâng cao hi�u qu� h6p tác qu�c t	, b�o
��m ��c l�p t� ch! và �0nh h�ng xã h�i ch! ngh_a”. ��i
h�i X, ��ng �ã nh�n m�nh ch! tr��ng “Ch! ��ng và tích
c�c h�i nh�p kinh t	 qu�c t	, �#ng th�i m� r�ng h6p tác
trên các l_nh v�c khác”. ��i h�i XI kh�ng �0nh ch! tr��ng
“Ch! ��ng và tích c�c h�i nh�p qu�c t	” (không ch� h�i
nh�p v� kinh t	), nâng cao hi�u qu� h�i nh�p qu�c t	,
góp ph+n xây d�ng n�n kinh t	 ��c l�p t� ch! và phát
tri
n nhanh, b�n v�ng”. ��i h�i XII c!a ��ng ti	p t�c
kh�ng �0nh: “Tri
n khai m�nh m� �0nh h�ng chi	n l�6c
ch! ��ng và tích c�c h�i nh�p qu�c t	. B�o ��m h�i nh�p
qu�c t	 là s� nghi�p c!a toàn dân và c� h� th�ng chính
tr0, �Jy m�nh h�i nh�p trên c� s� phát huy t�i �a n�i l�c,
g9n k	t ch�t ch� và thúc �Jy quá trình nâng cao s(c m�nh
t�ng h6p, h�i nh�p kinh t	 là tr{ng tâm, h�i nh�p trong
các l_nh v�c khác ph�i t�o thu�n l6i cho h�i nh�p kinh t	;
h�i nh�p là quá trình v8a h6p tác, v8a ��u tranh, ch!
��ng d� báo, x1 lý linh ho�t m{i tình hu�ng, không �

r�i vào th	 b0 ��ng ��i �+u b�t l6i”1.

Bên c�nh vi�c xác �0nh nh�ng quan �i
m ch� ��o v�
h�i nh�p qu�c t	 th
 hi�n trong các v�n ki�n c!a các ��i
h�i, Ban Ch�p hành Trung ��ng ��ng (khóa X) �ã ban
hành Ngh0 quy	t s� 06-NQ/TW “V� m�t s� ch! tr��ng,
chính sách �
 n�n kinh t	 phát tri
n nhanh và b�n v�ng
khi Vi�t Nam là thành viên c!a T� ch(c Th��ng m�i Th	
gii”. Sau �ó, B� Chính tr0 (khóa XI) �ã ban hành Ngh0

quy	t s� 22-NQ/TW “v� h�i nh�p qu�c t	”. Sau ��i h�i XII
Ban Ch�p hành Trung ��ng (khóa XII) �ã ban hành Ngh0
quy	t “V� th�c hi�n có hi�u qu� ti	n trình h�i nh�p qu�c
t	, gi� v�ng �n �0nh chính tr0 - xã h�i trong b�i c�nh n�c
ta tham gia các hi�p �0nh th��ng m�i t� do th	 h� mi”.

Nh� v�y, h�i nh�p qu�c t	 là m�t ch! tr��ng �úng
�9n, nh�t quán, là �0nh h�ng chi	n l�6c ln c!a ��ng
C�ng s�n Vi�t Nam nh`m th�c hi�n nhi�m v� xây d�ng và
b�o v� T� qu�c Vi�t Nam xã h�i ch! ngh_a. Ngh0 quy	t 22-
NQ/TW c!a B� Chính tr0 (khóa XI) xác �0nh: “H�i nh�p
qu�c t	 nh`m c!ng c� môi tr��ng hòa bình, tranh th! t�i
�a các �i�u ki�n qu�c t	 thu�n l6i �
 phát tri
n ��t n�c
nhanh và b�n v�ng, nâng cao ��i s�ng nhân dân; gi�
v�ng ��c l�p, ch! quy�n, th�ng nh�t và toàn v�n lãnh
th� và b�o v� v�ng ch9c T� qu�c Vi�t Nam xã h�i ch!
ngh_a; qu�ng bá hình �nh Vi�t Nam, b�o t#n và phát tri
n
b�n s9c dân t�c; t�ng c��ng s(c m�nh t�ng h6p qu�c gia,
nâng cao v0 th	, uy tín qu�c t	 c!a ��t n�c; góp ph+n
tích c�c vào s� nghi�p hòa bình, ��c l�p dân t�c, dân ch!
và ti	n b� xã h�i. Quan �i
m nh�t quán c!a ��ng C�ng
s�n Vi�t Nam là: Ch! ��ng và tích c�c h�i nh�p qu�c t	
trên c� s� gi� v�ng ���ng l�i ��c l�p t� ch!, vì l6i ích
qu�c gia, dân t�c, vì hòa bình, h6p tác và phát tri
n, th�c
hi�n chính sách ��i ngo�i r�ng m�, �a ph��ng hóa, �a
d�ng hóa quan h� qu�c t	. H�i nh�p qu�c t	 là s� nghi�p
c!a toàn dân và c!a c� h� th�ng chính tr0 d�i s� lãnh
��o c!a ��ng và s� qu�n lý c!a Nhà n�c. H�i nh�p qu�c
t	 trên c� s� phát huy t�i �a n�i l�c, tranh th! ngo�i l�c,
góp ph+n tích c�c vào phát tri
n kinh t	, c!ng c� qu�c
phòng, b�o ��m an ninh qu�c gia. H�i nh�p qu�c t	 nh`m
thi	t th�c th�c hi�n m�c tiêu phát tri
n ��t n�c nhanh,
b�n v�ng và b�o ��m qu�c phòng, an ninh; thúc �Jy m�i
quan h� bi�n ch(ng gi�a vi�c b�o ��m qu�c phòng, an
ninh vi phát tri
n nhanh, b�n v�ng. �#ng th�i khi ��t
n�c phát tri
n nhanh, b�n v�ng, qu�c phòng, an ninh
��6c b�o ��m s� thúc �Jy h�i nh�p qu�c t	 càng thêm
sâu, r�ng và hi�u qu�.

Những kết quả và kinh nghiệm bước đầu
Nh�ng k	t qu� ��t ��6c

Th�c hi�n quan �i
m ch� ��o c!a ��ng, c�n c( vào
Ch��ng trình hành ��ng th	 k; XXI c!a qu�c t	, ngày
17/8/2004, Th! t�ng Chính ph! �ã ban hành “�0nh
h�ng phát b�n v�ng � Vi�t Nam”. �0nh h�ng phát tri
n
nhanh, b�n v�ng � Vi�t Nam nêu b�t v�n �� �ang ��t ra
trong 3 l_nh v�c kinh t	, xã h�i và môi tr��ng, nh�ng
thách th(c mà Vi�t Nam ph�i ��i phó. T8 �ó �0nh h�ng
chi	n l�6c ��a ra nh�ng quan �i
m, ch! tr��ng, chính
sách, các c� s� pháp lý và nh�ng nhi�m v� c+n t�p trung
gi�i quy	t. �0nh h�ng phát tri
n b�n v�ng � Vi�t Nam
��6c xác �0nh rõ là không thay th	 các chi	n l�6c, quy
ho�ch, k	 ho�ch phát tri
n hi�n có c!a ��t n�c, mà
nh`m m�c �ích làm c�n c( lý lu�n và th�c ti]n �
 c� th
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hóa các chi	n l�6c phát tri
n kinh t	 - xã h�i dài h�n c!a
Vi�t Nam. �0nh h�ng trên c� s� c� th
 hóa các tiêu chí
phát tri
n v� kinh t	, v�n hóa, môi tr��ng s� giúp cho
vi�c quy ho�ch phát tri
n � các ngành, các �0a ph��ng
nh`m m�c tiêu b�o ��m s� hài hòa gi�a phát tri
n kinh
t	 vi vi�c b�o ��m công b`ng xã h�i, b�o v� môi tr��ng,
bình �n ��t n�c.

V� nh�ng nhi�m v� c� th
 �
 phát tri
n nhanh, b�n
v�ng, ��i h�i XII c!a ��ng �ã ch� rõ: “Phát tri
n kinh t	
nhanh và b�n v�ng; t�ng tr��ng kinh t	 cao h�n 5 n�m
tr�c trên c� s� gi� v�ng �n �0nh kinh t	 v_ mô, ��i mi
mô hình t�ng tr��ng, c� c�u l�i n�n kinh t	; �Jy m�nh
công nghi�p hóa, hi�n ��i hóa, chú tr{ng công nghi�p
hóa, hi�n ��i hóa nông nghi�p, nông thôn g9n vi xây
d�ng nông thôn mi; phát tri
n kinh t	 tri th(c, nâng
cao trình �� khoa h{c, công ngh� c!a các ngành, l_nh
v�c; nâng cao n�ng su�t, ch�t l�6ng, hi�u qu�, s(c c�nh
tranh c!a n�n kinh t	; xây d�ng n�n kinh t	 ��c l�p, t�
ch!, tham gia có hi�u qu� vào m�ng s�n xu�t và chu:i
giá tr0 toàn c+u”.

Tham chi	u trên th�c t	 s� �óng góp c!a h�i nh�p
qu�c t	 ��i vi phát tri
n nhanh, b�n v�ng c!a Vi�t Nam,
có th
 nh�n rõ trên m�y khía c�nh: Th( nh�t, h�i nh�p
qu�c t	, tham gia s� phân công, h6p tác qu�c t	 giúp n�n
kinh t	 ��t n�c gia nh�p vào chu:i s�n xu�t toàn c+u,
xác �0nh ��6c v0 trí c!a mình, trên c� s� �ó, tìm ki	m các
gi�i pháp �
 �i t9t, �ón �+u quá trình công nghi�p hóa,
có �i�u ki�n �i th�ng vào hi�n ��i hóa, t8 �ó rút ng9n
kho�ng cách v� trình �� phát tri
n so vi các n�c khác.
Th( hai, h�i nh�p qu�c t	 thúc �Jy vi�c thu hút v�n, k\
thu�t t8 bên ngoài vào làm t�ng ngu#n l�c t�ng th
, góp
ph+n gia t�ng �áng k
 t�ng tr��ng GDP c!a ��t n�c.
Tính �	n nay, c� n�c có 23.594 d� án FDI có hi�u l�c vi
t�ng s� v�n ��ng ký là 306,3 t; USD. Th( ba, vi vi�c h�i
nh�p �+y �! vào các th
 ch	 kinh t	 th	 gii và khu v�c
s� t�o �i�u ki�n �
 chia s} kinh nghi�m v� qu�n lý, chi	n
l�6c �+u t� phát tri
n, gi�m thi
u các r!i ro, góp ph+n
tháo g� các khó kh�n do các tác ��ng tiêu c�c t8 bên
ngoài, nh�: kh!ng ho�ng kinh t	, xu h�ng b�o h�. Th(
t�, h�i nh�p qu�c t	 t�o �i�u ki�n cho các doanh nghi�p
Vi�t Nam �+u t� ra n�c ngoài �
 th1 s(c c�nh tranh,
nâng cao trình �� qu�n lý, chuy
n giao khoa h{c, công
ngh�. Th( n�m, h�i nh�p qu�c t	 t�o �i�u ki�n thu�n l6i
cho vi�c xu�t khJu lao ��ng �
 ng��i lao ��ng ��6c ti	p
thu phong cách làm vi�c, t� ch(c s�n xu�t tiên ti	n. �i�u
này không ch� góp ph+n gi�i quy	t vi�c làm, gi�m thi
u
th�t nghi�p mà còn góp ph+n t�o ngu#n nhân l�c ch�t
l�6ng cao c�ng nh� t�ng thu nh�p cho ng��i lao ��ng và
t�ng thu cho ngân sách. Th( sáu, h�i nh�p qu�c t	 v� v�n
hóa, giáo d�c, khoa h{c công ngh� giúp cho vi�c ti	p thu

tinh hoa v�n hóa nhân lo�i, góp ph+n làm chuy
n bi	n
tích c�c ��i vi công tác giáo d�c, y t	, qu�n lý xã h�i,
phòng ch�ng bi	n ��i khí h�u, b�o v� môi tr��ng… T�t
c� nh�ng �i�u này tr�c ti	p ho�c gián ti	p góp ph+n thúc
�Jy s� phát tri
n nhanh, b�n v�ng kinh t	 - xã h�i c!a
��t n�c.

M�t s� kinh nghi�m b�c �+u

Th( nh�t, khi tham gia h�i nh�p qu�c t	, ph�i tính
toán th�n tr{ng nh�ng tác ��ng và h�u qu� lâu dài c!a
quá trình toàn c+u hóa vi vi�c phát tri
n kinh t	 - xã
h�i trong n�c. C+n g9n k	t ��6c chi	n l�6c phát tri
n
nhanh, b�n v�ng cùng nh�ng b�c �i c� th
 trong n�c
vi nh�ng bi	n chuy
n mau l� c!a n�n kinh t	 th	 gii,
sao cho các cam k	t, th[a thu�n trong khuôn kh� h6p tác
song ph��ng, ti
u khu v�c, liên khu v�c và toàn c+u ��6c
v�n hành m�t cách hài hòa, không b0 vênh ho�c mâu
thuWn nhau.

Th( hai, �
 tránh gây ra nh�ng ��o l�n v� xã h�i, c+n
luôn luôn ��m b�o s� cân b`ng h6p lý gi�a các quan h�:
quan h� gi�a �Jy m�nh s� nghi�p ��i mi ��t n�c vi
ch! ��ng, tích c�c h�i nh�p qu�c t	; quan h� gi�a ch!
��ng, tích c�c h�i nh�p qu�c t	 vi vi�c gi� v�ng ��c l�p,
t� ch! ��t n�c; quan h� gi�a quy�n l6i và ngh_a v� c!a
��t n�c trong các th
 ch	 h�i nh�p, gi�a m�c tiêu phát
tri
n kinh t	, xã h�i c!a ��t n�c vi nh�ng yêu c+u, �òi
h[i c!a bên ngoài; gi�a các v�n �� kinh t	, th��ng m�i
vi các l_nh v�c khác. C+n k0p th�i thích (ng, ph�n (ng
linh ho�t, t�o l�p và t�ng c��ng khai thác l6i th	 so sánh
c!a ��t n�c �
 tham gia h�i nh�p. Xây d�ng v�ng ch9c
n�n kinh t	 ��c l�p t� ch!, b�o v� th0 tr��ng và môi
tr��ng trong n�c.

Th( ba, th�ng nh�t nh�n th(c và hành ��ng trong
toàn ��ng, toàn quân, toàn dân, t�o cho cán b�, nhân
dân có s(c �� kháng cao �
 ��i phó vi nh�ng m�t trái
trong quá trình h�i nh�p. Tính toán k\ t8ng l_nh v�c c�
th
 c�ng nh� ph�m vi, m(c �� h�i nh�p tùy theo �i�u
ki�n trong n�c. H�i nh�p nh�ng ph�i gi� v�ng �0nh
h�ng phát tri
n ��t n�c, b�o v� l6i ích dân t�c, an ninh
qu�c gia, gi� gìn giá tr0 truy�n th�ng c!a dân t�c. Xác
�0nh rõ h�i nh�p là quá trình v8a có nhi�u c� h�i, v8a g�p
nhi�u thách th(c, v8a h6p tác v8a ��u tranh.

Th( t�, h�i nh�p qu�c t	 trong quá trình toàn c+u hóa
chính là c� s� khách quan c!a chính sách ��i ngo�i �úng
�9n, k0p th�i s� thúc �Jy h�i nh�p phát tri
n theo c�
chi�u r�ng và chi�u sâu. Tuy nhiên ph�i coi h�i nh�p
không ph�i là m�c tiêu, mà là ph��ng ti�n h�u hi�u �

k	t h6p có hi�u qu� m{i ngu#n l�c trong n�c và n�c
ngoài, m� r�ng không gian và môi tr��ng phát tri
n,
nâng cao th	 và l�c c!a ��t n�c trên tr��ng qu�c t	.�

Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, H.2016, tr.154-155. 
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
tham gia xây d�ng đ
i sng 
v�n hóa và phát tri�n giáo d$c 
� c� s�

TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH*

Tóm tắt: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tham gia xây dựng đời sống văn
hóa, giáo dục ở cơ sở thông qua tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cuộc
vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thông mới, đô thị văn minh”. Từ
nghiên cứu, đánh giá thực trạng của một số thiết chế văn hóa, giáo dục và hoạt động
của Trung tâm Văn hóa - Thể thao (TTVHTT) và Trung tâm Học tập cộng đồng
(TTHTCĐ), cũng như các giải pháp để mở rộng các hoạt động của trung tâm phục vụ
nhu cầu nhân dân ở cơ sở. 

Summary: The Vietnam Fatherland Front participates in the building of cultural life
and the development of basic education at the grassroots level. The Front has been
propagating and mobilizing the participation of people forward the campaign “All
people unite to build new style rural and civilized urban areas”. There has been a lot
of research and assessment into the current cultural, educational and operational
institutions carried out by the Culture and Sports Center and the Community Learning
Center. Besides, there are many solutions to extend activities, serving the needs of
people at grassroots level.
Từ khóa: Trung tâm hoạt động cộng đồng, đời sống văn hóa, thiết chế văn hóa, thiết chế giáo dục, cộng đồng dân cư, Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam.
Key words: The community action center, cultural life, cultural institution, educational institution, people community, the
Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 5/10/2017; Sửa chữa: 12/10/2017; Duyệt đăng: 23/10/2017.

Hệ thống các thiết chế văn hóa, giáo dục
ở cơ sở hiện nay

N�c ta hi�n nay có h� th�ng thi	t ch	 t��ng ��i hoàn
thi�n, th�ng nh�t trên ph�m vi c� n�c và ��6c t� ch(c
m�t cách khá ch�t ch�, bao g#m: Nhà V�n hóa, Th� vi�n
(ho�c B�u �i�n V�n hóa xã), ��i chi	u bóng, ��i v�n ngh�

qu+n chúng, �ài truy�n thanh, ban qu�n lý di tích, nhà
l�u ni�m (n	u có)… T�t c� các thi	t ch	 này ��6c s9p x	p
theo h� th�ng d{c, th�ng nh�t trong c� n�c t8 Trung
��ng �	n t�nh, thành ph�, qu�n, huy�n xã ph��ng. Có
nh�ng thi	t ch	 ��6c ��a vào là tiêu chí b9t bu�c trong
xây d�ng nông thôn mi nh� nhà v�n hóa.

* Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Hi�n nay trên toàn qu�c có 70 thi	t ch	 v�n hoá c�p
t�nh (Trung tâm v�n hoá, Nhà tri
n lãm…); 589/707
qu�n, huy�n có Trung tâm V�n hoá - Th
 thao ho�c Nhà
V�n hoá huy�n, ��t t; l� kho�ng 83,3%; 6.102/11.027 xã,
ph��ng, th0 tr�n có TTVHTT ��t t; l� 55,3% (trong 6.102
TTVHTT hi�n có, có 30% ��t chuJn theo quy �0nh c!a B�
V�n hoá, Th
 thao và Du l0ch); 68.222/113.607 thôn, b�n,
buôn, làng… có Nhà V�n hoá, ��t t; l� 60% (trong 68.222
Nhà V�n hoá hi�n có, 47% ��t chuJn theo quy �0nh c!a
B� V�n hoá, Th
 thao và Du l0ch). Các thi	t ch	 v�n hoá
thu�c các B�, Ngành, �oàn th
 bào g#m: 28 Nhà v�n hoá
lao ��ng c�p t�nh, 17 Nhà v�n hoá lao ��ng c�p huy�n và
trên 100 Nhà v�n hoá công nhân trong các doanh nghi�p;
80 Cung, Nhà thi	u nhi c�p t�nh, 189 Cung, Nhà thi	u nhi
c�p huy�n, Nhà v�n hoá Thi	u nhi các ngành và các Nhà
v�n hoá thu�c Quân ��i, Công an nhân dân. 

Nhìn t�ng th
 có th
 th�y m�t th�c tr�ng là: ho�t
��ng c!a các thi	t ch	 v�n hóa th�i k~ bao c�p �ã phát
huy vai trò tích c�c trong ��i s�ng c�ng �#ng c� s�,
nh�ng khi chuy
n sang th�i k~ kinh t	 th0 tr��ng, cùng
vi s� phát tri
n kinh t	 các ph��ng ti�n nghe nhìn và
các ph��ng ti�n khác �ã nâng cao nhu c+u, �òi h[i v� v�n
hóa, thông tin � c� s�, các thi	t ch	 v�n hóa ho�t ��ng
theo ki
u c� không còn �áp (ng yêu c+u c!a c�ng �#ng
dân c�. Chính vì th	, yêu c+u ��i mi c� v� t� ch(c, trang
thi	t b0 và c� s� v�t ch�t (CSVC), ��c bi�t ��i mi v� hình
th(c, n�i dung, ph��ng th(c ho�t ��ng c!a các thi	t ch	
này là m�t �òi h[i th�c t	 khách quan.

Hi�n t�i, so vi các thi	t ch	 v�n hóa, thi	t ch	 giáo
d�c � c� s� có ph+n quy c! h�n, ch�t ch� và bài b�n h�n.
K
 c� vùng núi cao, h�i ��o vi�c xây d�ng các thi	t ch	
này c�ng ��6c quan tâm ��c bi�t. Cho �	n hi�n nay có
th
 nói các thi	t ch	 m+m non, ti
u h{c �ã ��6c xây d�ng
h+u nh� không thi	u � c� s� nào c!a các �0a ph��ng
trong toàn qu�c. �ây có th
 ��6c coi là �i
m sáng c!a
giáo d�c Vi�t Nam so vi nhi�u n�c trên th	 gii, k
 c�
nh�ng n�c có trình �� kinh t	 phát tri
n h�n (ngay �
Nh�t B�n, h� th�ng nhà tr}, mWu giáo c�ng ch�a �! �áp
(ng nhu c+u c!a c�ng �#ng). Chính vì v�y mà Vi�t Nam
�ã hoàn thành ph� c�p ti
u h{c trên ph�m vi toàn qu�c.
Nhi�u n�i �ã hoàn thành ph� c�p THCS. 

Nhu c+u v� các thi	t ch	 giáo d�c th�c s� là nhu c+u
thi	t y	u c!a c�ng �#ng c� dân � c� s�, chính vì lý do
này mà các thi	t ch	 giáo d�c � c� s� khác vi các thi	t
ch	 v�n hóa là ��6c ��ng và Nhà n�c quan tâm, nh�t
là vùng sâu, vùng xa CSVC c!a các thi	t ch	 giáo d�c
ngày càng hoàn thi�n h�n. Nhi�u tr��ng h{c �ã ��6c
trang b0 vi tính và các ph��ng ti�n giáo d�c hi�n ��i
khác. Nhi�u c� s� còn thành l�p các thi	t ch	 b� sung
cho h� chính quy, nh� các lp B� túc v�n hóa, các c� s�
giáo d�c th��ng xuyên… �áp (ng t�i �a nhu c+u h{c

t�p c!a m{i ��i t�6ng c!a ng��i dân. Các thi	t ch	 có t�
ch(c ch�t ch� vi b� máy ��6c xây d�ng theo chuJn c!a
ngành giáo d�c.

Nhìn chung, h� th�ng thi	t ch	 giáo d�c � c� s� v� t�
ch(c b� máy, nhân s�, v� trang thi	t b0 và CSVC nói chung
là �n �0nh, ��6c xây d�ng và qu�n lý theo h� th�ng th�ng
nh�t, ch�t ch� t8 Trung ��ng �	n c� s�. So vi thi	t ch	
v�n hóa, thi	t ch	 giáo d�c � c� s� là h� th�ng thi	t ch	
�n �0nh h�n, chuyên môn hóa cao h�n và ho�t ��ng c�ng
hi�u qu� rõ nét h�n.

Thực trạng hoạt động của Trung tâm 
Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Học tập 
cộng đồng ở cơ sở

Xây d�ng TTVHTT c�p xã là m�t tiêu chí quan tr{ng
trong b� tiêu chí qu�c gia xây d�ng nông thôn mi.
TTVHTT c�p xã t�p trung vào các ho�t ��ng: Thông tin
tuyên truy�n c� ��ng, t� ch(c sinh ho�t câu l�c b�, �{c
sách, báo, t� ch(c v�n ngh� qu+n chúng, t� ch(c h{p
��ng b�, các �oàn th
 nhân dân, giáo d�c v� l�i s�ng,
th�c hi�n vi�c c�i, vi�c tang và l] h�i theo n	p s�ng v�n
hoá; tri
n khai các v�n �� v� b�o v� an ninh tr�t t�, xây
d�ng gia �ình v�n hoá… TTVHTT c�ng là n�i t� ch(c
nhiê�u h�i thi, liên hoan v�n ngh�, t�p luy�n, giao l�u v�n
hoá, th
 thao gi�a các thôn, xóm… vi nhau, gi�a xã,
ph��ng trong khu v�c nhau. Nhi�u n�i t� ch(c liên khu
dân c� “Ngày h�i ��i �oàn k	t toàn dân t�c” nhân k;
ni�m Ngày truy�n th�ng MTTQVN. 

Hiê�n nay trên toàn qu�c co� 6.102/11.027 xa�, ph���ng,
thi� trâ�n co� Trung tâm V�n hoa� - Thê� thao �a�t ty� lê� 55,3%.
Có trên 90% xã �ã dành ��t cho th
 d�c, th
 thao, trong
�ó có kho�ng 30% xã có sân bóng, h# b�i, nhà t�p; 29.402
sân th
 thao ph� thông, 1.311 phòng t�p ho�c nhà t�p,
37.760 sân t�p t8ng môn ��6c ��a vào s1 d�ng, tr�c ti	p
ph�c v� nhu c+u t�p luy�n và thi ��u th
 thao c!a nhân
dân. � khu dân c�, có 68.222/113.607 thôn, �p, b�n và
t��ng ���ng có Nhà V�n hóa ��t t; l� kho�ng 60%. Vi
nhi�u tên g{i khác nhau nh�: Nhà v�n hóa, Nhà sinh ho�t
v�n hóa c�ng �#ng, Nhà làng, H�i quán - V�n hóa, Nhà
thông tin… có ý ngh_a r�t thi	t th�c vi �0a bàn dân c�,
��c bi�t � vùng nông thôn, mi�n núi, vùng sâu, vùng xa,
vùng �#ng bào dân t�c.

Các TTVHTT c�p xã �ã ��6c chính quy�n các c�p và
nhân dân �+u t� xây d�ng. M�c dù các trung tâm này
ph+n nào �ã �áp (ng ��6c nhu c+u tham gia sáng t�o,
h��ng th� các giá tr0 v�n hóa, luy�n t�p th
 thao, vui
ch�i gi�i trí c!a nhân dân, là n�i tuyên truy�n ph�c v�
các nhi�m v� chính tr0 c!a Trung ��ng và �0a ph��ng
nh�ng nó vWn còn b�c l� nh�ng t#n t�i. Theo �ánh giá
hi�n nay, th�c t	 có ti 50 - 60% Trung tâm V�n hóa, Th

thao, Nhà V�n hóa, Nhà sinh ho�t c�ng �#ng ho�t ��ng
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không hi�u qu�, hi�u qu� th�p ho�c không th
 t� ch(c
ho�t ��ng ho�c b0 b[ hoang ph	. 

V� giáo d�c, c� n�c có g+n 11 nghìn TTHTC�, góp
ph+n thúc �Jy vi�c h{c t�p m{i lúc, m{i n�i, �áp (ng nhu
c+u ng��i dân, theo ph��ng châm "c+n gì h{c n�y". Trên
99% các xã, ph��ng, th0 tr�n trong c� n�c �ã có TTHTC�.
Nh�ng TTHTC� có s� qu�n lý t�t �ã �óng góp nhi�u cho
vi�c h{c t�p c!a ng��i ln trong các ch��ng trình, nh�:
Ch��ng trình xóa mù ch� c� b�n; ch��ng trình b� túc sau
xóa mù ch�; ch��ng trình t�ng thu nh�p, �ào t�o ngh�
ng9n h�n; ch��ng trình c�p nh�t thông tin v� ���ng l�i,
chính sách c!a ��ng và Nhà n�c, v� th�i s� trong n�c
và th	 gii, v� giáo d�c s(c kh[e, môi tr��ng; ch��ng
trình gi�i trí cho ng��i lao ��ng và ng��i cao tu�i.

Nh�ng n�m g+n �ây, s� ph�i h6p gi�a H�i Khuy	n
h{c và B� Giáo d�c và �ào t�o, t� ch(c UNESCO �ã ti	n
hành t�t ch��ng trình giáo d�c gii và gii tính, ch��ng
trình thúc �Jy giáo d�c vì s� phát tri
n b�n v�ng. Nhân
dân � nh�ng n�i có TTHTC� ho�t ��ng tích c�c ��u th8a
nh�n r`ng, các trung tâm góp ph+n không nh[ vào vi�c
xóa �ói gi�m nghèo, nâng cao tri th(c cho ng��i lao ��ng.
H� th�ng TTHTC� �ã có tác d�ng thúc �Jy ng��i ln h{c
t�p th��ng xuyên. � n�c ta hi�n nay, t�ng s� ng��i lao
��ng kho�ng 60.000.000 ng��i. Trong các n�m 2015 và
2016, s� ng��i tham gia h{c t�p � các trung tâm hàng
n�m dao ��ng � con s� trung bình 15.000.000 -
17.000.000 l�6t ng��i/n�m. Tuy nhiên con s� trên �ây
ch�a th
 l�c quan, b�i b#i d��ng nhân l�c t�i ch: vWn
ch�a ch�m ti kho�ng 45.000.000 ng��i ln c+n ph�i h{c
mà không h{c. 

Hợp nhất Trung tâm văn hóa - thể thao và
Trung tâm học tập cộng đồng của một số
địa phương

Trên c� s� Thông t� s� 12/2010/TT-BVHTTDL ngày
22/12/2010 c!a B� V�n hóa, Th
 Thao và Du l0ch v� ban
hành Quy �0nh v� t� ch(c, ho�t ��ng và tiêu chí c!a
TTVHTT c�p xã; Quy	t �0nh s� 09/2008/Q�-BGD�T ngày
24/3/2008 c!a B� Giáo d�c và �ào t�o v� vi�c ban hành
Quy ch	 t� ch(c và ho�t ��ng c!a TTHTC�. Qua quá trình
kh�o sát th�c t	 nghiên c(u c!a 2 trung tâm, m�t s� t�nh
�ã t� ch(c làm thí �i
m v� vi�c h6p nh�t TTVHTT, TTHTC�
thành Trung tâm v�n hóa, Th
 thao và h{c t�p c�ng �#ng
cho th�y vi�c sáp nh�p nh� trên là phù h6p vi tình hình
th�c t	 � c� s� xã, ph��ng, th0 tr�n. 

Theo th�ng kê ch�a �+y �!, �	n nay �ã có kho�ng 20
t�nh, thành ph� (vi kho�ng g+n 2.000 xã, ph��ng, th0
tr�n) ti	n hành sáp nh�p 2 Trung tâm (ch! y	u là các
t�nh, thành ph� khu v�c phía Nam và m�t s� t�nh mi�n
Trung), m�t s� t�nh �ã ti	n hành sáp nh�p � 100% xã,
ph��ng, th0 tr�n nh� Long An, Tây Ninh, �#ng Nai, �#ng

Tháp, Bà R0a - V�ng Tàu. Tuy nhiên, vWn còn m�t s� t�nh
�ang trong giai �o�n làm thí �i
m nh� �à N)ng, Qu�ng
Nam, Bình Ph�c, Bình Thu�n, An Giang... Là m�t �0a
ph��ng tiên phong trong vi�c t� ch(c sáp nh�p Trung tâm
v�n hóa, th
 thao và h{c t�p c�ng �#ng t8 n�m 2012 �	n
nay, t�nh Tây Ninh t8ng b�c kh�ng �0nh ��6c hi�u qu�
ch(ng minh cho vi�c sáp nh�p gi�a các trung tâm là ch!
tr��ng �úng �9n c!a t�nh, ho�t ��ng c!a Trung tâm ��6c
m� r�ng, phát huy ��6c công n�ng ho�t ��ng, gi�m chi
phí cho vi�c �+u t� ho�t ��ng. Tuy nhiên, �
 m� r�ng các
ho�t ��ng nh`m ph�c v� nhu c+u c!a nhân dân t8 v�n
hóa, giáo d�c, th
 thao, y t	 và t�t c� các ho�t ��ng liên
quan �	n ��i s�ng c!a nhân dân thì c+n ph�i m� r�ng
ph�m vi và không gian c!a Trung tâm v�n hóa, th
 thao
và h{c t�p c�ng �#ng thành TTH�C� theo �úng ngh_a c!a
nó, nh� v�y mi v8a và �!... 

Mặt trận tham gia xây dựng đời sống văn
hóa và phát triển giáo dục ở cơ sở

N�m 1995, nhân d0p k; ni�m 105 n�m ngày sinh Ch!
t0ch H# Chí Minh, U; ban Trung ��ng MTTQ Vi�t Nam t�
ch(c l] phát ��ng toàn qu�c cu�c v�n ��ng "Toàn dân
�oàn k	t xây d�ng cu�c s�ng mi � khu dân c�", sau �ó
��i tên là cu�c v�n ��ng "Toàn dân �oàn k	t xây d�ng ��i
s�ng v�n hoá � khu dân c�". Ngay t8 khi phát ��ng cu�c
v�n ��ng “Toàn dân �oàn k	t xây d�ng ��i s�ng v�n hoá
� khu dân c�” (nay là cu�c v�n ��ng “Toàn dân �oàn k	t
xây d�ng nông thôn mi, �ô th0 v�n minh”) �ã ��6c các
t+ng lp nhân dân � h+u h	t các khu dân c� trong c� n�c
h��ng (ng và nhi�t tình tham gia th�c hi�n. K	t qu� Cu�c
v�n ��ng góp ph+n xây d�ng ��i s�ng v�n hóa � c� s�.
Tính �	n tháng 12/2016, c� n�c có 18.232.942/
21.745.573 gia �ình ��t chuJn danh hi�u Gia �ình v�n
hoá ��t 83,84%; có 75.598/111.231 khu dân c� ��t chuJn
danh hi�u Khu dân c� v�n hoá ��t t; l� 67,96%4. 

Thông qua vi�c th�c hi�n cu�c v�n ��ng “Toàn dân
�oàn k	t xây d�ng ��i s�ng v�n hóa � khu dân c�” �ã t�o
chuy
n bi	n trong nh�n th(c c!a cán b� và nhân dân
trong vi�c xây d�ng ��o �(c và l�i s�ng, g9n li�n vi vi�c
gi� gìn, phát huy b�n s9c v�n hoá dân t�c, t�o ��6c môi
tr��ng v�n hoá lành m�nh � c�ng �#ng dân c�, góp ph+n
gi� gìn thu+n phong m\ t�c, b�o t#n các giá tr0 v�n hoá
truy�n th�ng t�t ��p c!a nhân dân; vi�c th�c hi�n n	p
s�ng v�n minh trong t� ch(c vi�c c�i, vi�c tang và l] h�i
�ã t8ng b�c xóa b[ t�p t�c l�c h�u, mê tín d0 �oan; sinh
ho�t v�n hoá ngày càng v8a th
 hi�n gi� gìn b�n s9c v�n
hoá dân t�c, v8a �a d�ng và nâng cao �
 �áp (ng nhu
c+u h��ng th� v�n hoá c!a nhân dân � t�t c� các vùng,
mi�n c!a ��t n�c.

Cùng vi s� �+u t� c!a Nhà n�c và �Jy m�nh công tác
xã h�i hoá nên phong trào v�n hoá c� s� ��6c phát tri
n,
nhân dân t8 các c�ng �#ng dân c� �ã �óng góp r�t ln �
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t�o ra CSVC và �i�u ki�n mi ph�c v� cho ��i s�ng v�n
hoá; c� s� h� t+ng, ���ng làng ngõ xóm l�i ��6c nâng
c�p nhanh, hàng tri�u ng��i � khu dân c� t�p d��ng
sinh, �i b�, th
 d�c bu�i sáng, nhi�u khu dân c� �ã có
phòng �{c sách, có ��i v�n ngh�, các ��i th
 thao, có h�
th�ng truy�n thanh, ph��ng ti�n nghe nhìn �ã �	n t8ng
h� gia �ình... ��c bi�t, vi�c xây d�ng nhà v�n hoá, n�i
sinh ho�t chung � c�ng �#ng dân c� �ã tr� thành phong
trào r�ng kh9p � c� �ô th0 c�ng nh� nông thôn, �#ng
b`ng và mi�n núi, nâng t�ng s� nhà v�n hoá � các khu
dân c� trong c� n�c lên h�n 60 nghìn nhà. 

Thông qua nhi�u hình th(c ho�t ��ng, MTTQVN các
c�p và các t� ch(c thành viên �ã phát huy vai trò c!a
mình trong vi�c ��ng viên các t+ng lp nhân dân tham
gia xây d�ng ��ng, chính quy�n; trong �ó ��c bi�t coi
tr{ng vi�c xây d�ng h� th�ng chính tr0 � c� s�. Bên c�nh
�ó, M�t tr�n tham gia th�c hi�n công tác xã h�i hóa 
giáo d�c. MTTQVN �ã ��a n�i dung th�c hi�n xã h�i hóa
giáo d�c trong cu�c v�n ��ng “Toàn dân �oàn k	t xây
d�ng ��i s�ng v�n hoá � khu dân c�” (nay là cu�c v�n
��ng “Toàn dân �oàn k	t xây d�ng nông thôn mi, �ô
th0 v�n minh”); xây d�ng và th�c hi�n phong trào
khuy	n h{c, khuy	n tài, b`ng s� huy ��ng công s(c c!a
toàn dân t8 c�ng �#ng dân c�, các mô hình “Xây d�ng
xã h�i h{c t�p”, v�n ��ng qu\ khuy	n h{c, mô hình
“Ông bà mWu m�c, con cháu hi	u th�o” có ý ngh_a giáo
d�c sâu s9c ��6c nhân dân nhi�u khu dân c� h��ng (ng
th�c hi�n. H+u h	t � các các �0a ph��ng �ã xây d�ng
Qu\ khuy	n h{c, hàng ngàn dòng h{ có Qu\ khuy	n h{c
�
 trao th��ng, t�ng quà cho h{c sinh có thành tích
xu�t s9c trong h{c t�p, t�o s� khích l� ��ng viên phong
trào khuy	n h{c � c�ng �#ng dân c� trong c� n�c.
Nhi�u khu dân c� �ã t� ch(c th�c hi�n t�t vi�c v�n ��ng
khu dân c� không có tr} em b[ h{c; các tiêu chí th�c
hi�n h{c t�p, xây d�ng qu\ ��6c c� th
 hóa ch�t ch�
trong tiêu chí bình xét danh hi�u Gia �ình v�n hoá, Khu
dân c� v�n hoá.

Trong quá trình tri
n khai m�c tiêu c!a công tác xã
h�i hóa giáo d�c H�i Khuy	n h{c Vi�t Nam - thành viên
c!a MTTQVN �ã tích c�c th�c hi�n v�n ��ng nhân dân
tham gia h{c t�p và phát tri
n các Qu\ khuy	n h{c do
nhân dân t� nguy�n �óng góp và Nhà n�c có th
 tài tr6
m�t ph+n �
 tr6 giúp ng��i nghèo �i h{c theo tinh th+n
Ngh0 quy	t 90/CP c!a Chính ph!. Phong trào thi �ua
khuy	n h{c, khuy	n tài �ã b9t r] vào c� s�, t�o nên m�t
không khí thi �ua sôi ��ng, lôi cu�n hàng tri�u ng��i
tham gia. 

Hi�n nay, m�t s� �0a ph��ng �ã có ch! tr��ng và ti	n
hành sáp nh�p TTVHTT và TTHTC� � c�p xã thành tên g{i
chung là Trung tâm v�n hóa, th
 thao - H{c t�p c�ng
�#ng ho�c Trung tâm v�n hóa - H{c t�p c�ng �#ng cho
th�y hi�u qu� c!a vi�c sáp nh�p là �úng �9n, các trung
tâm �ã t8ng b�c kh�ng �0nh ��6c v0 trí c!a mình, �#ng

th�i phát huy m�nh m� s� tham gia, �óng góp c!a nhân
dân trong c�ng �#ng dân c� trong xây d�ng và phát tri
n.
Ho�t ��ng c!a trung tâm t8ng b�c góp ph+n nâng cao
dân trí, nâng cao hi
u bi	t c!a ng��i dân v� các ch!
tr��ng, ���ng l�i, chính sách, pháp lu�t c!a ��ng và Nhà
n�c, th�c hi�n các m�c tiêu gi�i quy	t vi�c làm - gi�m
nghèo, phát tri
n kinh t	 - xã h�i, nâng cao ch�t l�6ng
cu�c s�ng, xây d�ng ��i s�ng v�n hóa � �0a bàn dân c�
và �i�u quan tr{ng là vi�c sáp nh�p s� ti	t ki�m v� CSVC,
gi�m s� ch#ng chéo trong ho�t ��ng � c� s�, th�c hi�n
ch! tr��ng c!a ��ng, Nhà n�c trong vi�c th�c hi�n l�
trình tinh gi�n biên ch	 hi�n nay.

T8 th�c t	 cho th�y vi�c vi�c sáp nh�p ho�t ��ng c!a
TTVHTT và TTHTC� này là �úng h�ng, tuy nhiên n	u ch�
��n gi�n sáp nh�p hai trung tâm này và các ho�t ��ng t�
ch(c th�c hi�n theo Quy ch	 ho�t ��ng c!a trung tâm
cùng vi tên g{i nh� hi�n nay thì các ho�t ��ng này ch�
gii h�n trong ph�m vi ho�t ��ng c!a l_nh v�c v�n hóa,
th
 thao và m�t s� n�i dung h{c t�p ��6c th�c hi�n t�i
trung tâm. Th�c t	 hi�n nay cho th�y nhu c+u c!a ng��i
dân trong t�t c� các l_nh v�c v� v�n hóa, xã h�i, giáo d�c,
y t	, th
 d�c, th
 thao... là r�t ln vì v�y c+n ��a t�t c�
nh�ng ho�t ��ng này vào không gian t�ng th
, có quy
ch	 ho�t ��ng bài b�n, ph�c v� và �áp (ng nhu c+u c!a
ng��i dân � t8ng �0a bàn là h	t s(c c+n thi	t. Bên c�nh
�ó vi�c xây d�ng và c!ng l�i c� ch	 qu�n lý v�n hành
c�ng nh� t� ch(c l�i b� máy nhân s� c!a trung tâm nh�t
là vi�c phát huy vai trò c!a MTTQVN và các t� ch(c �oàn
th
 � c�p xã �
 nâng cao hi�u qu� ho�t ��ng c!a trung
tâm là m�t trong nh�ng nhi�m v� tr{ng tâm �
 xây d�ng
và phát tri
n Trung tâm ho�t ��ng c�ng �#ng (TTH�C�)
trong th�i gian ti.

Giải pháp xây dựng mô hình Trung tâm
hoạt động cộng đồng 

M�t là, nâng cao nh�n th(c, n�ng l�c lãnh ��o, ch�
��o c!a c�p !y, chính quy�n, các ban, ngành, �oàn th

và nhân dân v� xây d�ng Trung tâm ho�t ��ng c�ng
�#ng, nâng cao nh�n th(c và n�ng l�c c!a ��i ng� cán
b� tham gia qu�n lý, �i�u hành Trung tâm ho�t ��ng
c�ng �#ng. C�p u; ��ng, chính quy�n các c�p th�ng nh�t
quy	t �0nh ch! tr��ng và tri
n khai xây d�ng TTH�C�.
B�o ��m vai trò trong công tác lãnh ��o TTH�C�, th��ng
xuyên giám sát, ki
m tra, �ôn ��c vi�c th�c hi�n xây
d�ng và phát tri
n các thi	t ch	 v�n hóa, giáo d�c � c�
s�; coi vi�c th�c hi�n các nhi�m v� trên là m�t trong
nh�ng tiêu chuJn �ánh giá, phân lo�i ��ng b�. Phân
công c�p !y viên, t�t nh�t là m�t �#ng chí trong Th��ng
tr�c c�p !y theo dõi ch� ��o TTH�C� trên �0a bàn và m�t
c�p !y viên trong b� máy chính quy�n tr�c ti	p làm Giám
��c TTH�C�. Ph�i h6p �
 xây d�ng ch��ng trình c� th

theo t8ng ho�t ��ng chuyên ��, theo ch��ng trình công
tác n�m c!a trung tâm.
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Hai là, phát huy vai trò c!a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
trong vi�c tham gia �i�u hành, qu�n lý TTH�C�. Trong h�
th�ng b�n c�p, MTTQVN � c� s� có v0 trí quan tr{ng. C� s�
là �0a bàn t� ch(c th�c hi�n ch��ng trình ph�i h6p th�ng
nh�t hành ��ng c!a MTTQVN, t�ng c��ng ��i �oàn k	t
toàn dân, phát huy quy�n làm ch! c!a nhân dân, huy
��ng m{i ngu#n l�c phát tri
n kinh t	 - xã h�i, t� ch(c
cu�c s�ng � c�ng �#ng dân c�. Cán b� M�t tr�n c� s� ho�t
��ng vi tinh th+n làm vi�c vì c�ng �#ng, ��ng viên nhân
dân tham gia các phong trào, các cu�c v�n ��ng, th�c
hi�n các ch��ng trình phát tri
n kinh t	 - xã h�i, nhi�m
v� an ninh và qu�c phòng � �0a ph��ng; ch�m lo l6i ích
chính �áng c!a các t+ng lp nhân dân. 

Ba là, gi�i pháp v� c� ch	, t� ch(c, b� máy và ho�t
��ng c!a Trung tâm ho�t ��ng c�ng �#ng. �
 xây d�ng
và v�n hành TTH�C� c�p xã thì ph�i xây d�ng h� th�ng
v�n b�n quy �0nh và h�ng dWn v� t� ch(c và ho�t ��ng
c!a Trung tâm bao g#m các v�n b�n ch� ��o c!a Trung
��ng, c�p t�nh, c�p huy�n và các v�n b�n c� th
 c!a c�p
xã trong t� ch(c th�c hi�n. ��i vi Trung ��ng, trên c�
s� k	t qu� kh�o sát, �ánh giá c!a các TTVHTT và TTHTC�
� c�p xã; c�n c( t8 th�c tr�ng v� ho�t ��ng c!a các
TTVHTT và TTHTC� �� xu�t Chính ph! ban hành Quy	t
�0nh xây d�ng TTH�C� trên c� s� tích h6p các TTVHTT và
TTHTC� hi�n có và m� r�ng các ho�t ��ng � m�t s� l_nh
v�c ho�t ��ng trên �0a bàn c�p xã. ��i vi �0a ph��ng,
vi�c xây d�ng h� th�ng v�n b�n ph�i trên c� s� c�n c(
kh�o sát, n9m b9t d� lu�n xã h�i v� hi�u qu�, nh�ng m�t
��t ��6c và ch�a ��6c c!a vi�c c� c�u, t� ch(c các ho�t
��ng c!a các TTVHTT và TTHTC� và m�t s� ho�t ��ng c!a
các trung tâm khác trên �0a bàn c�p xã trong th�i gian
qua �
 t8 �ó có các gi�i pháp kh9c ph�c, rút kinh nghi�m
trong vi�c xây d�ng TTH�C�. 

Xác �0nh l� trình th�c hi�n �� án nh`m ��m b�o
t8ng b�c tri
n khai xây d�ng Trung tâm ho�t ��ng
c�ng �#ng phù h6p vi tình hình và �i�u ki�n th�c t	
c!a t8ng �0a ph��ng.

B�n là, h�ng ho�t ��ng c!a Trung tâm ho�t ��ng
c�ng �#ng theo yêu c+u an sinh xã h�i c!a �0a ph��ng,
gi�i quy	t công tác gi�m nghèo b�n v�ng, xây d�ng nông

thôn mi �ô th0 v�n minh, �#ng th�i nâng cao trình ��
th� h��ng v�n hóa c!a nhân dân, trình �� tri th(c và k\
n�ng �
 t� an sinh, �! n�ng l�c �
 ��i m�t vi nh�ng r!i
ro trong cu�c s�ng.

T� ch(c các ho�t ��ng t�i TTH�C� nh`m nâng cao ch�t
l�6ng cu�c s�ng cho dân c�, nh�: t�o ra công �n vi�c làm,
nhà �, d0ch v� xã h�i (khám ch�a b�nh và ch�m sóc s(c
kh[e th��ng xuyên…), d0ch v� v� giao thông, k\ n�ng
s�ng cho các l(a tu�i… Qua �ó, ng��i dân nh�n th(c
��6c th	 nào là ch�t l�6ng cu�c s�ng và ph�i làm th	 nào
�
 nâng cao ch�t l�6ng cu�c s�ng; góp ph+n xây d�ng
n	p s�ng v�n minh, gia �ình v�n hóa mi, bài tr8 các h!
t�c, phát huy thu+n phong m\ t�c; th�c hi�n t�t h��ng
�c, quy �c c!a c�ng �#ng �
 v8a gi� gìn truy�n th�ng,
b�n s9c dân t�c v8a h�i nh�p qu�c t	.

Trang b0 cho ng��i dân ki	n th(c, k_ n�ng �
 phòng
tránh r!i ro, nh�ng nguy c� x�u trong ��i s�ng hàng ngày
t8 môi tr��ng t� nhiên và môi tr��ng xã h�i. 

��m b�o s� tác ��ng và g9n k	t các ho�t ��ng c!a
trung tâm vi các ho�t ��ng xã h�i khác nh`m ph�c v�
nhu c+u ��i s�ng tinh th+n c!a nhân dân trên �0a bàn xã,
ph��ng, th0 tr�n.

N�m là, ��m b�o tài chính và các �i�u ki�n v� c� s� v�t
ch�t - k\ thu�t c+n thi	t �áp (ng yêu c+u t� ch(c các
ho�t ��ng c!a TTH�C�. Huy ��ng t�i �a m{i ngu#n l�c
(bao g#m ngân sách nhà n�c và các ngu#n l�c khác) �

�+u t� xây d�ng CSVC, mua s9m trang thi	t b0 c!a
TTH�C�; ��m b�o ngu#n kinh phí chi th��ng xuyên �

tr� l��ng cho b� máy và t� ch(c các ho�t ��ng c!a trung
tâm, �áp (ng nhu c+u c!a ng��i dân.

Sáu là, xã h�i hóa xây d�ng Trung tâm ho�t ��ng
c�ng �#ng � xã, ph��ng, th0 tr�n. T�ng c��ng xã h�i
hóa trong tri
n khai ho�t ��ng � TTH�C�. Xây d�ng các
c� ch	 th�c hi�n chính sách xã h�i hóa trong các ho�t
��ng c!a TTH�C� xã, ph��ng, th0 tr�n, t�n d�ng CSVC,
sân bãi cho các t� ch(c cá nhân có �i�u ki�n �+u t� kinh
doanh các ho�t ��ng v�n hóa, th
 thao t�i trung tâm,
góp ph+n thu hút nhân dân �	n tham gia các ho�t ��ng
t�i trung tâm.�
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��A NGH� QUY�T ��I H	I �
NG VÀO CU	C S�NG

NHÌN L%I QUAN ĐI&M NHÀ N'(C
PHÁP QUY"N V" TÔN GIÁO 
c�a Đ�ng ta trong V�n ki�n Đ�i h�i XII

ĐỖ QUANG HƯNG*

Tóm tắt: Nếu như, Đại hội XI của Đảng, quan điểm nhà nước pháp quyền đã lan tỏa thì
quan điểm nhà nước pháp quyền về tôn giáo ở Đại hội XII (2016) “tiếp tục hoàn thiện
chính sách, pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo” đã và đang trở thành xu thế trong công tác
quản lý nhà nước về tôn giáo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bài viết
này như một sự “nhìn lại” chặng đường đã qua và gợi ra một số vấn đề trước ngưỡng
cửa năm 2018, khi Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo (2016) bắt đầu đi vào cuộc sống…

Summary: Developed in the 11th National Congress of the Party, the view of a
constitutional government on religion of the 12th National Congress in 2016 has
continued to dictate policies and laws on religion and belief, which has become a
strategy in the government management of religion by the Party, the Government, and
the Vietnam Fatherland Front. This article reviews the journey we have taken, and
raises some important issues on the threshold of 2018 when the Law on Belief and
Religion (2016) begins to come to life. 
Từ khóa: Pháp trị (rule by law), pháp quyền (rule of law), Nhà nước Pháp quyền về tôn giáo, mô hình nhà nước thế tục,
Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo,…
Key words: Rule by law, rule of law, rule of law on religion, secular state model, Law on Belief and Religion.
Nhận bài: 26/10/2017; Sửa chữa: 27/10/2017; Duyệt đăng: 1/11/2017.

Nhà nước pháp quyền về tôn giáo
Nhà n�c Pháp quy�n

Nhà n�c pháp quy�n nói theo cách khác là “nhà n�c
pháp tr0”1 v�n có ngu#n g�c t8 ph��ng Tây, m� �+u vi
n�n C�ng hòa La Mã và trong các cu�c cách m�ng t� s�n
Âu - M\ th�i c�n ��i, nó d+n ��6c hoàn thi�n và ph� bi	n
nh� ngày nay.

C� s� tri	t lý và lu�t pháp c!a lo�i hình nhà n�c này
ch! y	u d�a trên h{c thuy	t ch! ngh_a h6p hi	n t� do,
nói nh� Max Weber là “�u th	 c!a lu�t pháp” ho�c Charles
Montesquieu “chúng ta ��6c t� do vì chúng ta s�ng vi
dân lu�t”.

D�a trên nh�ng lu�n �� �y, Lý Ba - nhà nghiên c(u
lu�t pháp Trung Qu�c có nh�n xét r�t �úng r`ng:

Khác bi�t gi�a “d�ng pháp tr0” hay “cai tr0 b`ng pháp
lu�t” và “pháp tr0” th�t quan tr{ng. S�ng d�i “d�ng
pháp tr0”, lu�t pháp là m�t công c� c!a chính quy�n và
nhà c+m quy�n � trên lu�t pháp. Trái l�i, s�ng d�i “pháp
tr0” không m�t ai v�6t qua lu�t pháp, k
 c� chính quy�n.
C�t lõi c!a “pháp tr0” là m�t c� ch	 lu�t pháp ��c l�p2.

Ngày nay, nhà n�c pháp quy�n �ã tr� nên ph� bi	n, th�m
chí nó �ã tr� thành nguyên t9c chính tr0 pháp lý c�n b�n cho
m{i th
 ch	 chính tr0 c!a các nhà n�c hi�n ��i. �ó c�ng là
m�t trong nh�ng �i
m xu�t phát c!a m�c tiêu xây d�ng Nhà
n�c pháp quy�n xã h�i ch! ngh_a � Vi�t Nam hi�n nay.

Nhà n�c pháp quy�n v� tôn giáo là gì?

Ngu#n g�c tri	t lý sâu xa c!a nhà n�c pháp quy�n �
ch:, nó là m�t mô hình nhà n�c ��m b�o quy�n t� do
bình ��ng c!a m{i ng��i dân thông qua nh�ng “kh	 �c

* Giáo sư, Tiến sĩ, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.



27TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 171 (11/2017)

� � A  N G H �  Q U Y � T  � * I  H � I  � � N G  V À O  C U � C  S � N G

xã h�i” (lu�t pháp) - nh� ch� dùng c!a J.J Rousseau. Cái
quy�n �y, trên ph��ng di�n tôn giáo, tín ng��ng �ã tr�i
qua nh�ng giai �o�n phát tri
n l0ch s1 quanh co.

��i th
, “quy�n t� do tôn giáo” c�ng nh� “nhân quy�n”
ch� xu�t hi�n trong và sau các cu�c cách m�ng t� s�n Âu -
M\, các th	 k; XVIII - XIX khi xu�t hi�n các b� lu�t th�c
hành quy�n t� do �y c�ng nh� ��6c c!ng c� b�i s� t�o ra
Tòa án châu Âu v� nhân quy�n trong th	 k; XX3. Chúng ta
c�ng bi	t r`ng, trong các xã h�i Âu - M\ tr�c �ó ch! y	u
là s� ng� tr0 c!a mô hình tôn giáo (��c th+n) �(ng trên
Nhà n�c và vi�c phá d� mô hình này là m�t trong nh�ng
nhi�m v� tr{ng y	u c!a các cu�c cách m�ng t� s�n.

Tuy th	, �
 xây d�ng m�t mô hình nhà n�c pháp
quy�n v� tôn giáo, c�ng theo các tác gi� nói trên, c+n
ph�i tr� l�i hai câu h[i: Th( nh�t, “tôn giáo” ��6c �0nh
ngh_a nh� th	 nào? Th( hai, quy�n t� do tôn giáo ��6c
bi�n minh ra sao?

Riêng câu nói th( hai, các nhà hi�n ��i Âu - M\ ��6c
hi
u c� th
 h�n, nh�: quy�n con ng��i, nhân phJm, c�ng
nh� lu�t t� nhiên,… trong l_nh v�c tôn giáo là gì? Quá
trình tr� l�i các câu h[i c� b�n là s� ra ��i mô hình nhà
n�c mi v� ph��ng di�n tôn giáo. �ó là mô hình nhà
n�c th	 t�c, ngh_a là nh�ng nhà n�c phi tôn giáo. Lo�i
hình nhà n�c này c�ng �#ng th�i là nh�ng nhà n�c
pháp quy�n, ��6c t�o nên b�i nh�ng nguyên lý c!a ch!
ngh_a th	 t�c.

Nguyên lý c!a ch! ngh_a th	 t�c bao g#m hai nguyên
t9c c� b�n là vi�c th
 ch	 hóa các quy�n t� do tôn giáo
bên c�nh vi�c th�c hi�n t� do t��ng, ý th(c, l��ng tâm.
�#ng th�i th�c hi�n nguyên lý phân tách, ngh_a là th�c
hi�n trong pháp lý và th�c ti]n vi�c phân ly quy�n l�c
nhà n�c vi các t� ch(c tôn giáo.

Nguyên t9c v� “quy�n t� do tôn giáo” là thách �� �+u
tiên vi nhà n�c pháp quy�n. Nguyên t9c này, ��i th
 v�
ph��ng di�n lu�t pháp ph�i th[a mãn 3 yêu c+u: Th( nh�t,
th
 ch	 hóa nh�ng n�i dung c� b�n, c�t lõi nh�t (tuyên
x�ng �(c tin/ni�m tin tôn giáo, truy�n bá �(c tin, th

hi�n �(c tin, c�i ��o,…). Th( hai, t� do tôn giáo trong
nh�ng không gian xã h�i ��c thù (nhà tù, tr��ng h{c,…)
và thái �� ��i vi ch! ngh_a c�c �oan tôn giáo. Th( ba, t�
do tôn giáo và nh�ng xung ��t phát sinh trong s� va ch�m
vi các quy�n xã h�i, phong t�c t�p quán khác.

Th	 gii ngày nay th��ng coi 4 v�n ki�n qu�c t	 sau
�ây �ã �úc k	t ��6c nh�ng nguyên t9c t� do tôn giáo
trong th	 k; XX: Tuyên ngôn toàn c+u v� nhân quy�n c!a
Liên h6p qu�c (n�m 1948); Công �c qu�c t	 v� các quy�n
dân s� và chính tr0 (n�m 1966); Tuyên ngôn c!a Liên h6p
qu�c v� vi�c xóa b[ m{i hình th(c b�t khoan dung và b�t
phân bi�t ��i x1 vì lý do tôn giáo tín ng��ng (n�m 1981)
và V�n ki�n ký k	t � Viên (n�m 1989)4.

Nguyên lý th( hai v� vi�c th�c thi nguyên t9c phân
tách gi�a quy�n l�c chính tr0, xã h�i c!a nhà n�c và các
t� ch(c tôn giáo c�ng là m�t nhi�m v� h	t s(c khó kh�n,
ph(c t�p vi nhà n�c pháp quy�n. B�i vì, s� ra ��i
nguyên t9c này là k	t qu� ��u tranh gi�a hai th	 l�c
chính tr0 Nhà n�c và Giáo h�i, c�ng nh� s� phân ly gi�a
lu�t tôn giáo và lu�t pháp qu�c gia.

V�n �� nhà n�c pháp quy�n v� tôn giáo � Vi�t Nam
tr�c ��i h�i XII

Trong bài vi	t V�n �� tôn giáo trong v�n ki�n ��i h�i
l+n th( XI c!a ��ng: cái �ã có và cái c+n có (n�m 2006)
chúng tôi �ã có nh�n xét r`ng, m�c dù quá trình ��i mi
���ng l�i chính sách tôn giáo c!a ��ng và Nhà n�c �ã
��6c b9t �+u ngay t8 cu�i n�m 1990 vi Ngh0 quy	t 24
c!a B� Chính tr0 và sau �ó là Ngh0 quy	t Trung ��ng 25
(n�m 2003) vi nhi�u quan �i
m có tính ��t phá, nh�ng
rõ ràng chúng ta vWn �(ng tr�c nh�ng thách th(c v� lý
lu�n và th�c ti]n c!a công tác này.

V�n �� � ch:, chúng ta không ch� công nh�n s� t#n t�i
khách quan và lâu dài c!a tôn giáo c�ng nh� các giá tr0
v�n hóa c!a nó, mà còn c+n thi	t ph�i có s� ti	p t�c ��i
mi theo h�ng m�t nhà n�c pháp quy�n v� tôn giáo,
�i�u �ã ��6c ��i h�i XII c!a ��ng kh�ng �0nh nh� �ã nêu
� trên. �
 các t� ch(c tôn giáo có kh� n�ng tr� thành
nh�ng ngu#n l�c xã h�i to ln, th�m chí nó còn là m�t
“ngu#n l�c trí tu�” thì c+n ph�i hoàn thi�n mô hình nhà
n�c th	 t�c, c�ng nh� lu�t pháp tôn giáo, ��c bi�t là s�
c�p nh�t thích (ng vi các công �c qu�c t	 v� quy�n t�
do tín ng��ng, tôn giáo7.

Bên c�nh �ó, c+n l�u tâm r`ng vi�c chính sách tôn giáo
c!a n�c ta trong th�i gian ti c�ng c+n ti	p t�c gi�i quy	t
t�t m�i quan h� Nhà n�c - Giáo h�i, m�i quan h� này ��6c
coi là c�t lõi c!a chính sách tôn giáo � Vi�t Nam. Theo �ó,
m�i quan h� này ph�i ��6c ��t trong v�n �� nhà n�c pháp
quy�n, bình th��ng hóa và ��m b�o tính pháp tr0. Khi m�i
quan h� này ��6c gi�i quy	t t�t thì ��i s�ng tôn giáo �
n�c ta s� ngày càng �n �0nh v�ng ch9c h�n, xây �9p t�t
h�n kh�i ��i �oàn k	t toàn dân t�c8.

Diện mạo nhà nước pháp quyền về tôn
giáo ở Việt Nam hiện nay:

Ti	p thu nh�ng kinh nghi�m qu�c t	

Khi xây d�ng m�t nhà n�c pháp quy�n v� tôn giáo,
chúng ta không ch� chú ý nh�ng nguyên lý c!a ch! ngh_a th	
t�c mà còn ph�i chú ý �	n quy�n t� do tôn giáo, trách nhi�m
xã h�i c!a �ông ��o tín �# các tôn giáo, m�c dù t� ch(c tôn
giáo là ��i t�6ng tr�c h	t c!a chính sách tôn giáo nói chung
và c!a nhà n�c pháp quy�n v� tôn giáo nói riêng.

Thông th��ng, trong các xã h�i Âu - M\, ng��i ta ch�
t�p trung hai m�t: Th( nh�t, th
 ch	 hóa trong h� th�ng
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lu�t pháp hai nguyên lý c!a ch! ngh_a th	 t�c. Th( hai,
l�a ch{n mô hình nhà n�c th	 t�c thích h6p �
 theo �ó
thúc �Jy quá trình trên.

Trong các xã h�i �ông B9c Á, do nh�ng �i�u ki�n l0ch
s1 ��c thù, nhi�u qu�c gia (trong �ó có Vi�t Nam) khi xây
d�ng nhà n�c pháp quy�n v� tôn giáo còn ph�i chú ý
�	n nh�ng “�i�u ki�n tiên quy	t và ph� bi	n” sau �ây:

M�t là, vai trò c!a ch! ngh_a dân t�c, truy�n th�ng
v�n hóa tôn giáo c!a các qu�c gia lo�i này �òi h[i bên
c�nh s� phân ly/phân tách thì còn �òi h[i ph�i tìm �	n
nh�ng mWu s� chung c!a s� t��ng �#ng gi�a nhà n�c
(chính tr0 qu�c gia) và l�c l�6ng tôn giáo. Giá tr0 c!a các
tôn giáo � �ây không ch� là các giá tr0 nhân v�n ph� quát,
mà còn c+n thi	t “�#ng hành vi dân t�c”. Ng�6c l�i, m�t
nhà n�c khi �ã “do dân, vì dân” thì c�ng ph�i t�o ra môi
tr��ng s�ng thu�n l6i cho nh�ng c�ng �#ng tôn giáo.

Hai là, v� ph��ng di�n nh�n th(c khi xây d�ng nhà
n�c pháp quy�n c+n nh�n th(c sâu s9c h�n: tôn giáo
không ch� là m�t hi�n t�6ng v�n hóa, tinh th+n, mà còn
là m�t th�c t�i xã h�i.

Ba là, truy�n th�ng nhà n�c �(ng trên tôn giáo là
nét ��c thù c!a các xã h�i Á �ông, nh�t là các n�c �ông
B9c Á (�ông Nam Á là khu v�c “r�t tôn giáo”, trong khi
�ó, �ông B9c Á nói chung là khu v�c “r�t th	 t�c”), khi	n
cho trong vi�c xây d�ng nhà n�c pháp quy�n v� tôn giáo
càng ph�i l�u ý nguyên t9c th�6ng tôn pháp lu�t, xóa b[
thói quen xin - cho khi cu�c th�c thi chính sách tôn giáo,
v�n ��6c hi
u nh� m�t �0nh ch	 và áp l�c c!a nhà n�c
vi các t� ch(c tôn giáo.

�a s� các n�c trên th	 gii �i theo mô hình th( nh�t,
ti	n b� và có tính ph� quát. Mô hình nhà n�c th	 t�c �òi
h[i th�c hi�n hai nguyên lý nh� �ã nói � trên. V� n�i
dung v�n �� tôn giáo trong các b�n hi	n pháp c!a các
qu�c gia th	 t�c, dù di]n ngôn có khác nhau, nh�ng ��u
có ��c �i
m chung là: Kh�ng �0nh quy�n t� do tôn giáo
và nguyên t9c tách bi�t Nhà n�c và Giáo h�i.

Nhà n�c pháp quy�n xã h�i ch! ngh_a v� tôn giáo �
Vi�t Nam

Quan �i
m nhà n�c pháp quy�n v� tôn giáo th�c s� ��6c
ghi d�u vi Pháp lênh Tín ng��ng, Tôn giáo (n�m 2004),
trong �ó có nh�ng �0nh ch	 bao quát h�n v� vi�c th�c thi hai
nguyên lý c!a ch! ngh_a th	 t�c: ��m b�o t�t h�n quy�n t�

do tôn giáo và nguyên t9c phân tách gi�a quy�n l�c nhà n�c
và các tôn giáo. Th	 gii �ã th8a nh�n s� ti	n b� này c!a
Vi�t Nam, ��c bi�t n�m 2006, M\ �ã ��a Vi�t Nam ra kh[i
danh sách “các n�c c+n quan tâm ��c bi�t”.

G+n hai n�m qua, ��ng và Nhà n�c ta c�ng nh� M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam �ã kiên trì con ���ng �ó. Sau khi
Hi	n pháp s1a ��i n�m 2013 ra ��i, m�t kích thích pháp
lý m�nh m�, t�o �i�u ki�n chính tr0 xã h�i và pháp lý �

chúng ta xây d�ng B� lu�t �+u tiên v� tôn giáo, �ó là Lu�t
Tín ng��ng, Tôn giáo (n�m 2016).

Xây d�ng nhà n�c pháp quy�n xã h�i ch! ngh_a hi�n
nay vWn là m�t trong nh�ng nhi�m v� chính tr0 quan
tr{ng � Vi�t Nam. ��i s�ng tôn giáo � Vi�t Nam hi�n nay
�ã và �ang có nh�ng thay ��i m�nh m�, �a d�ng ch�a
t8ng có. Trong �ó, s� bi	n ��i h� th�ng tôn giáo, tái c�u
hình ��i s�ng tôn giáo (Reconfiguration), th0 tr��ng tôn
giáo (Religious Market),… là nh�ng hi�n t�6ng n�i b�t,
t�o nên nh�ng s(c ép vi th
 ch	 pháp lu�t. Tr�c
ng��ng c1a n�m 2018, ��i vi vi�c th�c thi Lu�t Tín
ng��ng, Tôn giáo (n�m 2016) trong ��i s�ng xã h�i nói
chung, ��i s�ng tôn giáo tín ng��ng nói riêng, chúng ta
có c� s� ch9c ch9n �
 tin r`ng, ���ng h�ng xây d�ng
m�t nhà n�c pháp quy�n xã h�i ch! ngh_a v� tôn giáo
c!a ��ng và Nhà n�c ta là m�t ��m b�o v�ng ch9c.�

��A NGH� QUY�T ��I H	I �
NG VÀO CU	C S�NG

CÁC NHÀ N��C THÚC ��Y TÍNH TÍCH C�C TÔN GIÁO NH�
TH� NÀO?

- B�o v	 s
 t
 tr� c�a các t ch�c tôn giáo ôn hòa.
- Cung c�p c� s� pháp nhân (Legal Personalities) -

quy�n ���c thành l�p t ch�c, s� h�u tài s�n, t

ch� ��nh ng��i ��ng ��u, �i�u hành tr��ng h�c,
�i�u hành các c� quan t� thi	n.

- Cho phép các t ch�c tôn giáo có quy�n in �n v�n
ph�m tôn giáo, ki�n ngh� v!i chính ph�, nêu các
m"i quan tâm �"i v!i qu�n chúng.

- T� b# vi	c ch"ng th� cúng, ch"ng c�i �$o, báng
b và các lu�t v!i ng��i b# �$o (Apostasy Laws).

Nguồn: Allen D.Hertzke: Organizational Religious
Pluralism: Anchoring Thriving Societies, Utah, USA, 2012

Tài liệu tham khảo:
1. Xem Lý Ba: Pháp trị là gì? (bản dịch tiếng Việt được in trong cuốn về pháp quyền và chủ nghĩa hợp hiến: Một số tiểu luận của các

học giả nước ngoài (Nguyễn Đăng Dung, Phạm Hồng Thái, Vũ Công Giao giới thiệu, dịch), Nxb Lao động - Xã hội, H.2012, tr.27.
1. Xem W.C.Durham, B.G.Scharffs: Law and Religion: National, Internatinonal, and Comparative Perspectives, Wolters Kluwer, New York,

2010, tr. 3-4.
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PHAN ANH TUẤN - ĐỖ ĐÔNG

Hơn hai trăm nghìn m2 đất được giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng
Việt Hà (Cụm Công nghiệp Phú Minh, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm,
thành phố Hà Nội) quản lý, sử dụng ngang nhiên bị “xẻ thịt”, biến thành hàng
chục khu nhà xưởng để cho thuê, sử dụng đất không đúng mục đích.

Công ty C� ph+n �+u t� & Xây d�ng Vi�t Hà ti�n
thân là Công ty �+u t� Xây d�ng Nông nghi�p và
Phát tri
n nông thôn Hà N�i - có �0a ch� t�i xã Phú
Di]n, huy�n T8 Liêm (nay là C�m Công nghi�p Phú

Minh, ph��ng C� Nhu	 2, qu�n B9c T8 Liêm, thành ph�
Hà N�i). Tr�c �ây là m�t Công ty tr�c thu�c S� Nông
nghi�p và Phát tri
n nông thôn Hà N�i có 100% v�n qu�n
lý nhà n�c. N�m 2006, Công ty ti	n hành c� ph+n hóa
và ��6c giao cho Công ty TNHH MTV Vi�t Hà qu�n lý theo
mô hình công ty m� con. Theo �ó, Công ty �+u t� Xây
d�ng Nông nghi�p và Phát tri
n nông thôn Hà N�i ��6c
��i tên là Công ty C� ph+n �+u t� & Xây d�ng Vi�t Hà
(Vi�t Hà Nông nghi�p) và Công ty TNHH MTV Vi�t Hà hi�n
nay (Vi�t Hà Bia).

Vi m�c �ích ban �+u ��6c nhà n�c giao ��t �
 ph�c
v� cho vi�c ch�n nuôi gia súc, gia c+m; th	 nh�ng � th�i
�i
m hi�n t�i, hàng tr�m nghìn m2 ��t �ã ��6c ban lãnh
��o Vi�t Hà Nông nghi�p “ngang nhiên” bi	n thành ��t
nhà máy, nhà x��ng và ��t cho thuê có d�u hi�u s1 d�ng
��t sai m�c �ích, trái thJm quy�n.

L+n theo ph�n ánh c!a ng��i dân, m�c s� th0 hi�n
tr��ng cho th�y có hàng ch�c khu nhà máy, nhà x��ng
��u là các công trình kiên c� vi quy mô t8 vài tr�m �	n
hàng nghìm m2 ��6c các doanh nghi�p thuê l�i ��t c!a
Vi�t Hà Nông nghi�p vi �! lo�i ngành ngh� kinh doanh
nh�: s�n phJm c� khí, bia, may m�c, s�n xu�t gi�y, bao
bì, gia công �á… ho�t ��ng su�t ngày �êm, t�o ti	ng #n
ln, gây ô nhi]m môi tr��ng, �nh h��ng nghiêm tr{ng
�	n cu�c s�ng c!a ng��i dân �0a ph��ng.

�áng nói h�n hi�n t�6ng này �ã di]n ra t8 nhi�u n�m
qua, tình tr�ng nhà kiên c�, nhà x��ng, nhà máy ngang
nhiên m{c lên nh� n�m x�y ra tràn lan trên ��t Vi�t Hà
Nông nghi�p, qu�n B9c T8 Liêm (Hà N�i), nh�ng không
hi
u vì sao chính quy�n �0a ph��ng vWn không h� x1 lý
và có bi�n pháp ng�n ch�n.

Theo tìm hi
u c!a phóng viên, di�n tích ��t ��6c giao
cho Vi�t Hà qu�n lý và s1 d�ng là 230.769m2, trong �ó ch�
có 19.633m2 ��6c phép ký h6p �#ng cho thuê ��t. Tuy

* Bài viết nhằm hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” do Ban
Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp phát động tháng 1/2017.

Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Việt Hà tại
Cụm Công nghiệp Phú Minh, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ
Liêm, thành phố Hà Nội.

Hà N�i: Hàng tr�m nghìn mét vuông
đ!t đ�)c Công ty Vi�t Hà “X+ TH�T”
cho thuê v�i giá “BÈO”*
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nhiên, công ty này l�i t� ý s1 d�ng ��t nông nghi�p �

cho thuê l�i nhà x��ng vi di�n tích lên �	n kho�ng
140.000m2.

M�c dù ��6c giao qu�n lý ��t vi di�n tích kh!ng nh�
trên, nh�ng kho�n doanh thu �em l�i cho Vi�t Hà Nông
nghi�p t8 ho�t ��ng cho thuê nhà x��ng trong n�m 2016
ch� v{n v}n ��t g+n 8,9 t; �#ng (n�m 2015 ��t g+n 9 t;
�#ng), t(c là h�n 64.000 �#ng/m2/n�m. �ây là con s� r�t
b�t h6p lý và không th
 t��ng t�6ng vi b�t k~ nhà qu�n
lý doanh nghi�p nào.

Qua kh�o sát th�c t	 m�t s� khu v�c lân c�n cho th�y,
gia ��t th� c� bình quân dao ��ng t8 40.000.000-
50.000.000 �#ng/m2; giá cho thuê nhà x��ng t8
70.000-90.000 �#ng/m2/tháng, ngay c� cho thuê m�t
b`ng không có nhà x��ng c�ng không có giá d�i
25.000m2/tháng. V�y t�i sao, Vi�t Hà Nông nghi�p s� h�u
khu ��t có v0 trí �9c �0a, hàng �+u khu v�c n�i thành
phía Tây Hà N�i l�i ch�p nh�n ��n giá cho thuê ��t có
h�n 5.000 �#ng/m2/tháng.

Ph�i ch�ng có s� móc ngo�c �
 g1i giá gi�a ng��i thuê
��t và cho thuê ��t trong tr��ng h6p này? Có hay không
kho�n chênh l�ch doanh thu kh�ng l# t8 vi�c cho thuê
nhà x��ng, thuê ��t gi�a con s� th�c và s� li�u ��6c ghi
trong s� sách, gi�y t�? N�ng l�c qu�n lý doanh nghi�p
c!a ông Nguy]n Minh Tú, Ch! t0ch H�i �#ng qu�n tr0 kiêm
T�ng Giám ��c Vi�t Hà Nông nghi�p �ang là m�t d�u h[i
ln b�i tài s�n c!a doanh nghi�p �ang có d�u hi�u b0 th�t
thoát nghiêm tr{ng do nh�ng b�n h6p �#ng cho thuê ��t,
nhà x��ng �ã ��6c “ch9p bút” ký có ��n giá vô cùng b�t
l6i cho chính Vi�t Hà Nông nghi�p và các c� �ông góp v�n
vào Công ty?

C�ng c+n ph�i nói thêm, t8 tr�c �	n nay, Vi�t Hà
Nông nghi�p mi n�p ti�n thuê ��t theo di�n tích h6p
�#ng 19.633m2. Theo thông báo c!a Chi c�c Thu	 qu�n
B9c T8 Liêm, ti�n thuê ��t Công ty ph�i n�p cho n�m
2016 là 1,128 t; �#ng. S� ti�n này ��6c tính trên c� s�
m�c �ích s1 d�ng là tr� s�, v�n phòng theo H6p �#ng
thuê ��t.

Tuy nhiên, hi�n nay, Chi c�c Thu	 B9c T8 Liêm thông
báo di�n tích thuê ��t c!a Vi�t Hà Nông nghi�p không
th
 kê khai m�c �ích s1 d�ng là tr� s� v�n phòng; mà
ph�i kê khai m�c �ích s1 d�ng là th��ng m�i, d0ch v�.
Ngoài ra, Chi c�c Thu	 B9c T8 Liêm s� ph�i rà soát l�i
ti�n thu	 ��t c!a Vi�t Hà Nông nghi�p trong nh�ng n�m
tr�c �ây do s1 d�ng ch�a �úng m�c �ích theo H6p
�#ng thuê ��t.

Một khu nhà xưởng được sử dụng làm kho đá gây bụi bặm và
tạo tiếng ồn rất lớn.

Biển chỉ dẫn vào các công ty, đơn vị đã thuê đất của Việt Hà
Nông nghiệp.

��A NGH� QUY�T ��I H	I �
NG VÀO CU	C S�NG
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�
 r�ng ���ng d� lu�n, phóng viên �ã �	n UBND qu�n
B9c T8 Liêm và Công ty C� ph+n �+u t� & Xây d�ng Vi�t
Hà �
 liên h� làm vi�c; tuy nhiên, �	n nay vWn ch�a nh�n
��6c h#i �m t8 phía các ��n v0 này.

D�u hi�u sai ph�m trong qu�n lý ��t �ai, tr�t t� xây
d�ng, b�o v� môi tr��ng, qu�n lý tài chính c!a Vi�t Hà
Nông nghi�p �ã kéo dài trong nhi�u n�m, khi	n d� lu�n
��t câu h[i, ph�i ch�ng các c�p chính quy�n Hà N�i �ã b�t

l�c hay có s� “��c cách” nào tr�c sai ph�m? �� ngh0,
lãnh ��o UBND thành ph� Hà N�i ch� ��o các quan ch(c
n�ng c!a thành ph� ti	n hành thanh, ki
m tra ��i vi
các d�u hi�u sai ph�m c!a Vi�t Hà Nông nghi�p.

Chúng tôi s� ti	p t�c thông tin các d�u hi�u sai ph�m
trong qu�n lý ��t �ai, tr�t t� xây d�ng, b�o v� môi
tr��ng, qu�n lý tài chính c!a Vi�t Hà Nông nghi�p trong
các bài vi	t ti	p theo.�

Hàng chục các công trình kiên cố của các doanh nghiệp thuê làm nhà xưởng trên phần diện tích rộng khoảng 140.000m2 được Việt
Hà Nông nghiệp cho thuê chưa đến 9 tỷ đồng/năm.
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C�ng đ/ng các dân t�c 
thi�u s trong khi đ�i đoàn k�t 
toàn dân t�c Vi�t Nam 

NGUYỄN VĂN NHẬT*

Tóm tắt: Việt Nam là quốc gia thống nhất gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống, kề vai
sát cánh với nhau trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Các dân tộc thiểu số
nước ta cư trú xen kẽ trên địa bàn rộng lớn, có vị trí đặc biệt quan trọng về chính trị,
kinh tế, an ninh, quốc phòng và bảo vệ môi trường sinh thái. Trong điều kiện đất nước
đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu
rộng, các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước thông qua hoạt động
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã và đang đi vào cuộc sống, tạo sự đồng
thuận trong đồng bào các dân tộc thiểu số cũng như đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

Summary: Vietnam is a unified nation of many ethnic groups living together, shoulder
to shoulder throughout the process of building and defending the country. Ethnic
minorities of Vietnam live alternately in a large area. They play an important role in
politics, economics, security, national defense and environmental protection. In the
context of promoting industrialization, modernization and international integration, the
policies on ethnic minorities of the Party and State through the activities of the
Vietnam Fatherland Front at all levels have come into life, built up the consensus
among ethnic minorities as well as the great national unity bloc of Vietnam.
Từ khóa: Dân tộc, dân tộc thiểu số, chính sách dân tộc, đồng thuận, đoàn kết dân tộc, Việt Nam.
Key words: Ethnic, ethnic minorities, policies on ethnic minorities, consensus, the national unity bloc, Vietnam.
Nhận bài: 25/8/2017; Sửa chữa: 1/9/2017; Duyệt đăng: 5/9/2017.

Các dân tộc thiểu số trong cộng đồng dân
tộc Việt Nam

Vi�t Nam là qu�c gia �a dân t�c vi 54 dân t�c anh em
cùng sinh s�ng. Trong �ó có 53 dân t�c thi
u s�, vi g+n
14 tri�u ng��i (chi	m kho�ng 14,3% dân s� c� n�c).
�#ng bào các dân t�c thi
u s� ph+n ln sinh s�ng � mi�n
núi, vùng sâu, vùng xa, vùng ��c bi�t khó kh�n, g#m
5.063 xã, ph��ng th0 tr�n c!a 52 t�nh, trong �ó có 1.159

xã khu v�c I; 2.179 xã khu v�c II và 1.707 xã khu v�c III
(t�ng s� 12.994 thôn b�n ��c bi�t khó kh�n), trong �ó có
61 huy�n nghèo nh�t c� n�c (t; l� �ói nghèo trên 50%)
c!a 20 t�nh là: Hà Giang, Cao B`ng, Lào Cai, Yên Bái, B9c
K�n, B9c Giang, S�n La, Lai Châu, �i�n Biên, Thanh Hoá,
Qu�ng Bình, Qu�ng Tr0, Ngh� An, Qu�ng Nam, Qu�ng Ngãi,
Bình �0nh, Ninh Thu�n, Kon Tum, Lâm �#ng. Quy mô dân
s� có s� chênh l�ch �áng k
: 4 dân t�c có s� dân trên 1
tri�u ng��i (Tày, Thái, M��ng, Khmer); 4 dân t�c có s�

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nguyên Viện trưởng Viện Sử học.
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dân t8 60 v�n �	n d�i 1 tri�u ng��i (Hoa, Nùng, Mông,
Dao); 9 dân t�c có s� dân t8 10 v�n ng��i �	n d�i 60 v�n
ng��i (Gia Rai, Ê �ê, Ba Na, Sán Chay, Ch�m, X� ��ng,
Sán Dìu, C� Ho, Hrê); 19 dân t�c có s� dân t8 1 v�n ng��i
�	n d�i 10 v�n ng��i, ��c bi�t 5 dân t�c thi
u s� có s�
dân d�i 1 nghìn ng��i, �ó là Si La (840), Pu péo (705),
R�- m�m (352), Brâu (313), � �u (301). 

Các dân t�c thi
u s� � Vi�t Nam c� trú trên �0a bàn
r�ng ln, có v0 trí chi	n l�6c ��c bi�t quan tr{ng v� chính
tr0, kinh t	, an ninh, qu�c phòng và môi tr��ng sinh thái.
Su�t d{c biên gii phía B9c và phía Tây có nhi�u c1a ngõ
thông th��ng gi�a n�c ta vi các n�c láng gi�ng. Mi�n
núi là n�i có ngu#n tài nguyên thiên nhiên phong phú,
�a d�ng, ph�c v� cho phát tri
n kinh t	 ��t n�c, n�i
th�6ng ngu#n c!a nh�ng con sông ln, có h� th�ng r8ng
phòng h�, r8ng ��c ch!ng, gi� vai trò ��c bi�t quan tr{ng
trong vi�c b�o v� môi tr��ng sinh thái. M:i dân t�c có
b�n s9c v�n hóa riêng, ��6c hình thành và phát tri
n g9n
vi l0ch s1 ��t n�c góp ph+n t�o nên s� phong phú, �a
d�ng trong tính th�ng nh�t c!a n�n v�n hóa Vi�t Nam. 

Xác �0nh m�i quan h� kh�ng khít và t+m quan tr{ng
c!a �0a bàn c�ng nh� vai trò c!a các dân t�c thi
u s�
trong s� nghi�p ��u tranh giành ��c l�p và gi�i phóng
dân t�c, ngay t8 khi ra ��i, ��ng C�ng s�n Vi�t Nam và
lãnh t� H# Chí Minh �ã �� cao v�n �� �oàn k	t dân t�c,
coi �ó là y	u t� quy	t �0nh th9ng l6i c!a s� nghi�p cách
m�ng. T8 nh�n th(c trên, ��ng ta �ã quy	t �0nh thành
l�p M�t tr�n Dân t�c th�ng nh�t vi n�i dung c�t y	u là
xây d�ng m�t s� liên minh gi�a các t+ng lp và giai c�p
khác nhau c!a xã h�i h�ng ti m�t ch��ng trình hành
��ng th�ng nh�t và thi	t th�c �
 hình thành m�t ��i ng�
nh�ng ng��i có cùng m�c tiêu ��u tranh vì s� nghi�p gi�i
phóng dân t�c và xây d�ng ��t n�c.

Tr�i qua 87 n�m ho�t ��ng, k	 th8a vai trò c!a M�t
tr�n Dân t�c Th�ng nh�t Vi�t Nam, M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam hi�n nay là t� ch(c liên minh chính tr0, liên
hi�p t� nguy�n cu� t� ch(c chính tr0, các t� ch(c chính
tr0 - xã h�i, t� ch(c xã h�i và các cá nhân tiêu bi
u
trong các giai c�p, t+ng lp xã h�i, dân t�c tôn giáo,
ng��i Vi�t Nam �0nh c� � n�c ngoài. M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam là c� s� chính tr0 c!a chính quy�n nhân dân,
b�o v� quy�n và l6i ích h6p pháp, chính �áng c!a nhân
dân; t�p h6p, phát huy s(c m�nh ��i �oàn k	t dân t�c,
th�c hi�n dân ch!, t�ng c��ng �#ng thu�n xã h�i; giám
sát, ph�n bi�n xã h�i; tham gia xây d�ng ��ng, Nhà
n�c, ho�t ��ng ��i ngo�i nhân dân góp ph+n xây d�ng
và b�o v� T� qu�c3.

Là b� ph�n c!a dân t�c Vi�t Nam, thành ph+n trong
��i gia �ình M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, 53 dân t�c thi
u
s� s�ng trên lãnh th� Vi�t Nam c�ng nh� � n�c ngoài �ã
có nhi�u �óng góp, c�ng hi	n vào s� nghi�p ��u tranh
giành ��c l�p, gi�i phóng dân t�c, xây d�ng và b�o v� T�
qu�c Vi�t Nam xã h�i ch! ngh_a.

N�m 1941, �
 tr�c ti	p lãnh ��o s� nghi�p ��u tranh
giành ��c l�p dân t�c, Lãnh t� H# Chí Minh �ã v� n�c, ch{n
Cao B`ng và vùng Vi�t B9c làm c�n c( cách m�ng. �#ng bào
các dân t�c thi
u s� � �ây ��6c vinh d� �ùm b{c, che ch�
cho Bác H# và các c� quan lãnh ��o c!a cách m�ng. Vi�t B9c
tr� thành “quê h��ng cách m�ng d�ng nên c�ng hòa”.

N�m 1941, M�t tr�n Vi�t Minh ��6c thành l�p. �
 t�p
h6p m{i t+ng lp nhân dân “có lòng yêu n�c, th��ng
nòi”, M�t tr�n Vi�t Minh công b� Tuyên ngôn, nêu rõ:
“Vi�t Minh coi quy�n l6i dân t�c cao h�n h	t th�y, Vi�t
Minh s)n sàng gi� tay �ón ti	p nh�ng cá nhân hay �oàn
th
, không c( theo ch! ngh_a qu�c t	 hay qu�c gia, mi]n
là thành th�c mu�n �ánh �u�i Nh�t - Pháp �
 d�ng l�i
m�t n�c Vi�t Nam t� do và ��c l�p”4.

Vi “ch! tr��ng liên hi�p h	t th�y các gii �#ng bào
yêu n�c, không phân bi�t giàu nghèo, già tr}, trai gái,
không phân bi�t tôn giáo và xu h�ng chính tr0, ��ng
cùng nhau m�u cu�c dân t�c gi�i phóng và sinh t#n”5,
M�t tr�n Vi�t Minh �ã t�p h6p ��6c m{i t+ng lp nhân
dân xung quanh ng{n c� “�ánh �u�i Nh�t, Pháp”. �	n
n�m 1942, các t� ch(c c(u qu�c, thành viên c!a M�t tr�n
Vi�t Minh �ã ��6c thành l�p và phát tri
n � h+u h	t các
�0a ph��ng trong c� n�c nh� Công nhân c(u qu�c, Nông
dân c(u qu�c, Ph� n� c(u qu�c, Thanh niên c(u qu�c, T�
v� c(u qu�c.

Th9ng l6i to ln �+u tiên c!a cách m�ng Vi�t Nam d�i
s� lãnh ��o c!a ��ng là cu�c Cách m�ng Tháng Tám n�m
1945. Cách m�ng Tháng Tám n�m 1945 di]n ra trong b�i
c�nh l�c l�6ng cách m�ng Vi�t Nam còn non y	u c� v�
kinh nghi�m, trang b0 và không ��6c b�t k~ s� giúp ��
nào c!a bên ngoài. S(c m�nh c!a Cách m�ng Tháng Tám
chính là s(c m�nh c!a kh�i ��i �oàn k	t toàn dân t�c Vi�t
Nam vì m�c tiêu ��c l�p dân t�c. S(c m�nh này �ã ��6c
t�p h6p, tôi luy�n qua các phong trào cách m�ng do ��ng
lãnh ��o t8 phong trào Xô vi	t Ngh� - T_nh 1930-1931
�	n cu�c v�n ��ng dân ch! 1936-1939 và cao trào gi�i
phóng dân t�c 1939-1945.

Cách m�ng Tháng Tám n�m 1945 là cu�c cách m�ng �i
t8 kh�i ngh_a t8ng ph+n ti	n ti t�ng kh�i ngh_a trong c�
n�c. �#ng bào các dân t�c thi
u s� vùng Vi�t B9c �ã �i
�+u trong cu�c cách m�ng v_ ��i này. 

Ngày 19/4/1946, ��i h�i các dân t�c thi
u s� mi�n
Nam ��6c t� ch(c t�i Plei Ku, Ch! t0ch H# Chí Minh �ã
g1i th� ti ��i h�i, trong th� Ng��i kh�ng �0nh: “�#ng
bào Kinh hay Th�, M��ng hay Mán, Gia Rai hay Ê �ê, X�
��ng hay Ba Na và các dân t�c thi
u s� khác, ��u là con
cháu Vi�t Nam, ��u là anh em ru�t th0t. Chúng ta s�ng
ch	t có nhau, s�ng kh� cùng nhau, no �ói giúp nhau...
Chúng ta ph�i th��ng yêu nhau, ph�i kính tr{ng nhau,
ph�i giúp �� lWn nhau �
 m�u c+u h�nh phúc chung c!a
chúng ta và con cháu chúng ta.

Sông có th
 c�n, núi có th
 mòn, nh�ng lòng �oàn k	t
c!a chúng ta không bao gi� gi�m bt. Chúng ta quy	t góp
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chung l�c l�6ng l�i �
 gi� v�ng quy�n t� do, ��c l�p c!a
chúng ta”6. Th� c!a Ch! t0ch H# Chí Minh v8a th
 hi�n
lòng mong m[i, v8a là m�nh l�nh �
 các dân t�c anh em
cùng �oàn k	t ph�n ��u cho m�c tiêu ��c l�p, t� do và
h�nh phúc.

Trong cu�c kháng chi	n ch�ng Pháp, Vi�t B9c l�i tr�
thành Th! �ô kháng chi	n. Cùng vi vi�c làm tròn ngh_a
v� h�u ph��ng, �#ng bào các dân t�c thi
u s� khu v�c
này �ã có nh�ng �óng góp to ln vào th9ng l6i c!a chi	n
d0ch Vi�t B9c Thu �ông 1947, chi	n d0ch Biên gii 1950,
làm thay ��i c�c di�n chi	n tranh cách m�ng. Chi	n d0ch
�ông Xuân 1953-1954, �#ng bào các dân t�c thi
u s� �
Tây B9c �ã hy sinh, �óng góp s(c ng��i, s(c c!a cho
th9ng l6i c!a chi	n d0ch �i�n Biên Ph! “ch�n ��ng �0a
c+u”, góp ph+n hoàn thành cu�c kháng chi	n ch�ng Pháp
tr��ng k~, toàn dân, toàn di�n kéo dài 9 n�m.

C�ng trong cu�c kháng chi	n ch�ng Pháp 1945-1954,
�#ng bào các dân t�c thi
u s� kh9p trên c� n�c, trong �ó
có �#ng bào Tây Nguyên, �#ng bào mi�n núi Liên khu 5
�ã anh d�ng chi	n ��u, �ánh b�i các cu�c hành quân c!a
�0ch, góp ph+n vào th9ng l6i c!a cu�c kháng chi	n. T�m
g��ng anh hùng Núp vWn còn sáng mãi trong ký (c c!a
�#ng bào Tây Nguyên c�ng nh� trong nhân dân c� n�c.

T8 cu�i n�m 1954, vi âm m�u chia c9t Vi�t Nam, M\
l�p nên � mi�n Nam chính quy�n thân M\. S� nghi�p ��u
tranh gi�i phóng dân t�c c!a nhân dân Vi�t Nam l�i ph�i
ti	p t�c và b�c sang giai �o�n mi.

�
 t�p h6p m{i t+ng lp nhân dân mi�n Nam cùng
�(ng lên ch�ng M\ và chính quy�n Sài Gòn, gi�i phóng
mi�n Nam, th�ng nh�t ��t n�c, ngày 20 tháng 12 n�m
1960, M�t tr�n Dân t�c gi�i phóng mi�n Nam Vi�t Nam
��6c thành l�p. Tuyên ngôn c!a M�t tr�n nêu rõ: “M�t
tr�n Dân t�c gi�i phóng mi�n Nam Vi�t Nam ch! tr��ng
�oàn k	t t�t c� các t+ng lp nhân dân, các giai c�p, các
dân t�c, các ��ng phái, các �oàn th
, các tôn giáo và thân
s\ yêu n�c, không phân bi�t xu h�ng chính tr0 �
 ��u
tranh �ánh �� ách th�ng tr0 c!a �	 qu�c M\ và t�p �oàn
Ngô �ình Di�m tay sai c!a �	 qu�c M\, th�c hi�n ��c l�p,
dân ch!, hòa bình, trung l�p, ti	n ti hòa bình th�ng
nh�t T� qu�c”.

Ngay sau khi ��6c thành l�p, M�t tr�n Dân t�c Gi�i
phóng mi�n Nam Vi�t Nam �ã thu hút ��6c hàng ch�c t�
ch(c yêu n�c tham gia, và h� th�ng c!a M�t tr�n �ã
��6c thành l�p th�ng nh�t t8 c�p xã �	n c�p huy�n và
c�p t�nh t�i h+u h	t các �0a ph��ng mi�n Nam.

Trong cu�c kháng chi	n ch�ng M\, vùng r8ng núi và
vùng có nhi�u �#ng bào dân t�c thi
u s� sinh s�ng �ã tr�
thành các c�n c( �0a cách m�ng, nh�: Tây Nguyên, Nam
Trung b�, �ông Nam b�, �#ng b`ng sông C1u Long. �#ng
bào các dân t�c � nh�ng vùng này không ch� �óng góp
c!a c�i cho kháng chi	n, mà còn ch0u s� �ánh phá ác li�t

c!a bom ��n, c!a nh�ng cu�c ti	n công càn quét c!a �0ch.
Núi r8ng và �#ng bào Tây Nguyên �ã �ùm b{c b� ��i, ôm
tr{n, che ch� ���ng mòn chi	n l�6c H# Chí Minh. Vùng
��t mi�n núi Trung b� và Tây Nguyên �ã di]n ra nh�ng
chi	n d0ch ln nh� Khe Sanh, ���ng 9 Nam Lào, Pley Me,
Sa Th+y, �9c Tô, B9c Tây Nguyên, và ��c bi�t Chi	n d0ch
Tây Nguyên tháng 3/1975, �ã ��a “cu�c chi	n tranh cách
m�ng sang m�t giai �o�n mi, t8 ti	n công có ý ngh_a
chi	n l�6c phát tri
n thành t�ng ti	n công chi	n l�6c trên
toàn chi	n tr��ng mi�n Nam”, m� �+u cu�c T�ng ti	n công
và n�i d�y mùa Xuân n�m 1975, k	t thúc th9ng l6i cu�c
kháng chi	n ch�ng M\, c(u n�c v_ ��i c!a dân t�c ta.

Đoàn kết các dân tộc - nhiệm vụ mang
tính chiến lược của Đảng, Nhà nước và Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam

Quan �i
m c!a ��ng và Nhà n�c v� chính sách dân t�c

Tháng 11/1989, B� Chính tr0 ban Ch�p hành Trung
��ng ��ng �ã ra Ngh0 quy	t 22-NQ/TW v� m�t s� ch!
tr��ng, chính sách ln phát tri
n kinh t	, xã h�i mi�n
núi; tháng 3/2003, H�i ngh0 l+n th( 7 Ban Ch�p hành
Trung ��ng ��ng (khóa IX) ra Ngh0 quy	t s� 24-NQ/TW v�
công tác dân t�c. Tri
n khai ch! tr��ng c!a ��ng, Chính
ph!, các B�, ngành trung ��ng và các �0a ph��ng �ã ban
hành nhi�u v�n b�n c� th
 hóa ch! tr��ng, ���ng l�i
c!a ��ng thành các chính sách c� th
, các ch��ng trình,
m�c tiêu phát tri
n kinh t	, xã h�i, t�ng c��ng c!ng c�
�oàn k	t các dân t�c, b�o t#n và phát huy b�n s9c v�n
hóa dân t�c, b�o v� môi tr��ng sinh thái, gi� v�ng qu�c
phòng, an ninh...

V�n �� dân t�c và �oàn k	t dân t�c là v�n �� chi	n
l�6c c� b�n, lâu dài, �#ng th�i c�ng là v�n �� c�p bách
hi�n nay c!a cách m�ng Vi�t Nam.

Các dân t�c trong ��i gia �ình Vi�t Nam bình ��ng,
�oàn k	t, t��ng tr6, giúp �� nhau cùng phát tri
n, cùng
nhau ph�n ��u th�c hi�n th9ng l6i s� nghi�p công nghi�p
hóa, hi�n ��i hóa ��t n�c, xây d�ng và b�o v� T� qu�c
Vi�t Nam xã h�i ch! ngh_a. Kiên quy	t ��u tranh vi m{i
âm m�u chia r� dân t�c.

Phát tri
n toàn di�n chính tr0, kinh t	, v�n hóa, xã
h�i và an ninh - qu�c phòng trên �0a bàn vùng dân t�c và
mi�n núi; g9n t�ng tr��ng kinh t	 vi gi�i quy	t các v�n
�� xã h�i, th�c hi�n t�t chính sách dân t�c; quan tâm
phát tri
n b#i d��ng ngu#n nhân l�c; ch�m lo xây d�ng
��i ng� cán b� dân t�c thi
u s�; gi� gìn và phát huy
nh�ng giá tr0 b�n s9c v�n hóa truy�n th�ng các dân t�c
thi
u s� trong s� nghi�p phát tri
n chung c!a c�ng �#ng
dân t�c Vi�t Nam th�ng nh�t.

�u tiên �+u t� phát tri
n kinh t	 - xã h�i các vùng
dân t�c và mi�n núi, tr�c h	t, t�p trung vào phát tri
n
giao thông và c� s� h� t+ng, xóa �ói, gi�m nghèo, khai
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thác có hi�u qu� ti�m n�ng, th	 m�nh c!a t8ng vùng,
�i �ôi vi vi�c b�o v� b�n v�ng môi tr��ng sinh thái;
phát huy n�i l�c, tinh th+n t� l�c, t� c��ng c!a �#ng
bào các dân t�c, �#ng th�i t�ng c��ng s� quan tâm, h:
tr6 c!a Trung ��ng và s� giúp �� c!a các �0a ph��ng
trong c� n�c.

Công tác dân t�c và th�c hi�n chính sách dân t�c là
nhi�m v� c!a toàn ��ng, toàn dân, toàn quân, c!a các c�p,
các ngành, c!a toàn b� h� th�ng chính tr0 c!a Vi�t Nam.

�oàn k	t các dân t�c là m�c tiêu, nhi�m v� quan tr{ng
c!a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 

1. M�t tr�n có nhi�m v� tuyên truy�n v� t� t��ng ��i
�oàn k	t toàn dân t�c, các ch! tr��ng, chính sách pháp
lu�t c!a ��ng và Nhà n�c v� dân t�c, tôn giáo; v� �+u t�,
phát tri
n kinh t	, xã h�i.

2. Ch! trì ho�c ph�i h6p vi các c� quan ch(c n�ng �
Trung ��ng t� ch(c h�i ngh0 bi
u d��ng, tôn vinh nh�ng
g��ng ng��i t�t, vi�c t�t trong ��i ng� ng��i có uy tín
tiêu bi
u vùng �#ng bào dân t�c thi
u s� có thành tích
xu�t s9c trong vi�c th�c hi�n các cu�c v�n ��ng, các
phong trào thi �ua yêu n�c theo t8ng khu v�c � �0a bàn
Tây B9c, Tây Nguyên, Tây Nam b�.

3. Ph�i h6p tri
n khai, th�c hi�n các cu�c v�n ��ng,
phong trào thi �ua phù h6p vi vùng �#ng bào dân t�c
thi
u s�; h�ng dWn, tuyên truy�n, v�n ��ng, xây d�ng
và nhân r�ng các �i
n hình, mô hình trong các l_nh v�c,
giúp nhau phát tri
n kinh t	, gi�m nghèo và v� v�n hóa,
xã h�i, b�o ��m qu�c phòng, an ninh � vùng �#ng bào
dân t�c thi
u s�.

4. Phát huy n�i l�c, vai trò t� qu�n t�i các khu dân c�,
��ng viên ý th(c t� v��n lên c!a �#ng bào các dân t�c
thi
u s�, kh9c ph�c tình tr�ng trông ch�, ; l�i vào s� �+u
t� c!a Nhà n�c, tích c�c �Jy m�nh s�n xu�t, th�c hành
ti	t ki�m, quan tâm t�p hu�n, ph� bi	n chuy
n giao
KHKT; h: tr6 v�n, khuy	n khích �#ng bào chuy
n d0ch c�
c�u cây tr#ng, v�t nuôi phù h6p vi t8ng vùng, t8ng ti
u
vùng, t8ng �0a ph��ng. 

5. V�n ��ng �#ng bào gi� gìn, b�o t#n, phát huy
nh�ng giá tr0 truy�n th�ng v� v�n hóa, xây d�ng n	p
s�ng v�n minh, gia �ình v�n hóa, bài tr8 các t� n�n xã
h�i, mê tín d0 �oan, các h! t�c l�c h�u; ��m b�o an ninh,
tr�t t� xã h�i; ��u tranh vi nh�ng lu�n �i�u xuyên t�c,

chia r� kh�i ��i �oàn k	t toàn dân t�c.

�
 th�c hi�n t�t nh�ng n�i dung trên, M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam các c�p ph�i ch! ��ng giám sát và ch! trì
ph�i h6p vi các c� quan ch(c n�ng trong h� th�ng chính
tr0 rà soát, giám sát, ki	n ngh0 �i�u ch�nh, b� sung các
chính sách �ã ban hành. ��i mi và nâng cao ch�t l�6ng,
hi�u qu� ho�t ��ng giám sát, ph�n bi�n xã h�i c!a các
H�i �#ng t� v�n, Ban T� v�n c!a ^y ban M�t tr�n các
c�p; phát huy vai trò c!a ��i ng� chuyên gia, c�ng tác
viên và Ban Thanh tra nhân dân, t�ng c��ng công tác
giám sát �+u t� c�ng �#ng � các khu dân c� vùng �#ng
bào dân t�c thi
u s� ��i vi các chính sách v� dân t�c và
công tác dân t�c.

�#ng th�i, M�t tr�n các c�p c+n ph�i h6p tham gia
th�c hi�n hi�u qu� công tác ph�n bi�n xã h�i thông qua
vi�c tham gia xây d�ng các chính sách, pháp lu�t v� phát
tri
n kinh t	, xã h�i, gi� gìn phát tri
n v�n hóa c!a �#ng
bào các dân t�c; ch��ng trình, k	 ho�ch v� xóa �ói, gi�m
nghèo � vùng �#ng bào các dân t�c thi
u s�, ��c bi�t ��i
vi nh�ng dân t�c có t; l� phát tri
n dân s� th�p. 

��i vi �#ng bào s�ng � vùng khu v�c biên gii, M�t
tr�n các c�p c+n tuyên truy�n, v�n ��ng �#ng bào th�c
hi�n t�t m�i quan h� �oàn k	t h�u ngh0, t�ng c��ng các
mô hình k	t ngh_a, t� qu�n; ph�i h6p gi�i quy	t t�t quan
h� gi�a các dân t�c thi
u s� trong n�c vi �#ng t�c, thân
t�c � n�c ngoài; tham gia xây d�ng ���ng biên gii hoà
bình, h�u ngh0 và h6p tác góp ph+n gi� v�ng ch! quy�n
lãnh th� qu�c gia.

M�t tr�n T� qu�c các c�p c+n có bi�n pháp phát huy
vai trò ng��i có uy tín trong �#ng bào dân t�c thi
u s�,
các cá nhân tiêu bi
u, nâng cao n�ng l�c cán b� M�t tr�n
vùng �#ng bào dân t�c thi
u s�; t�p h6p, v�n ��ng ng��i
tiêu bi
u có uy tín trong �#ng bào dân t�c thi
u s� tham
gia vào các c� quan, �oàn th
 � Trung ��ng và �0a
ph��ng; ch! ��ng �
 các cá nhân tiêu bi
u có th
 tham
gia nhi�u ho�t ��ng nh� các H�i �#ng t� v�n c!a U; ban
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c�p, tham d� các cu�c h�i
th�o khoa h{c, các h�i ngh0, tham gia tri
n khai các
phong trào �
 cá nhân tiêu bi
u có c� h�i trao ��i th�o
lu�n, �óng góp ý ki	n xây d�ng ch! tr��ng, chính sách,
pháp lu�t, �� xu�t các sáng ki	n, ki	n ngh0 v� các v�n ��
quan tr{ng c!a �0a ph��ng.�
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Phát huy vai trò c�a thành viên
cá nhân trong ho�t đ�ng c�a
M�t tr�n các c!p

BÙI XUÂN ĐỨC*

Tóm tắt: Nội dung hoạt động của các thành viên cá nhân tham gia Uỷ ban Mặt trận
Tổ quốc (MTTQ) các cấp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban Mặt trận Tổ
quốc cấp mình tham gia được quy định trong Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các Quy chế tổ chức, hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp đó. Góp phần vào
công tác Mặt trận vận động nhân dân, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng đời sống mới văn minh, hiện đại.

Summary: The activities of individual members of the Committee of the VFF at all
levels shall be based on the functions and tasks of the Committee that they participate
in. These programs are stipulated in the regulation of the VFF, the organization and
operation instruction of the Committee of the VFF at each level. The activities of these
individual members have contributed in mobilizing people to implement the Party’s
guidelines, the State’s legal policies and build modern civilized life.
Từ khóa: Thành viên, thành viên cá nhân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Key words: Member, individual member, the Committee of the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 2/10/2017; Sửa chữa: 16/10/2017; Duyệt đăng: 26/10/2017.

Thành viên cá nhân trong cơ cấu Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nghĩa vụ trách
nhiệm của thành viên

Thành viên cá nhân ��6c th8a nh�n và k	t n�p vào
M�t tr�n ch� t8 sau Cách m�ng tháng Tám n�m 1945 (t�i
�i�u l� H�i liên hi�p qu�c dân Vi�t Nam ngày 29/5/1946)
theo tinh th+n t� t��ng H# Chí Minh v� “coi tr{ng nh�ng
ng��i tiêu bi
u, có uy tín, ��ng viên m{i ng��i tham gia
vào các t� ch(c yêu n�c” �
 ��u tranh cho n�c Vi�t
Nam ��6c ��c l�p, th�ng nh�t, dân ch!, phú c��ng. Còn
tr�c �ó, theo nh�n th(c chung và yêu c+u c!a Qu�c t	
C�ng s�n, thành viên M�t tr�n ch� g#m các ��ng phái,
�oàn th
 (t(c ��ng C�ng s�n ch� ch! tr��ng �oàn k	t,
liên hi�p vi các l�c l�6ng, ��ng phái). V�n �� k	t n�p
thành viên cá nhân ch�a ��6c ��t ra1.

Theo th�ng kê, s� l�6ng !y viên ^y ban Trung ��ng

MTTQ Vi�t Nam là thành ph+n cá nhân tiêu bi
u c� c�u
bình quân 60-65% so vi t�ng s�. T8 khóa I �	n khóa IV,
s� l�6ng x�p x� g+n b`ng nhau, trên d�i 200 v0 m:i
nhi�m k~ (cao nh�t 201 v0 (khóa III)), th�p nh�t 184 v0
(khóa II). �	n khóa VI t; l� thành ph+n cá nhân tiêu bi
u
so vi khóa V có gi�m (192/320), tuy nhiên c� c�u, thành
ph+n cá nhân tiêu bi
u c!a ^y ban Trung ��ng MTTQ Vi�t
Nam khóa VI có s� thay ��i r�t c� b�n theo ph��ng châm
coi tr{ng tính ��i di�n, tính thi	t th�c. Thành viên cá
nhân tiêu bi
u khóa VI có �! ��i bi
u c!a 54 dân t�c anh
em và ��i bi
u c!a 6 tôn giáo là: Ph�t giáo, Công giáo,
Tin lành, Cao �ài, Hòa h�o, H#i giáo. Thành ph+n nhân s\
trí th(c, v�n ngh� s\ và chuyên gia ��u t�ng. T�i ^y ban
Trung ��ng khóa VII, t; l� �ó là 221/355 (chi	m kho�ng
60%). T�i ̂ y ban Trung ��ng khóa VIII có 262/383 (chi	m
trên 67%) vi c� c�u thành ph+n: là trí th(c ��i di�n các
l_nh v�c koa h{c k\ thu�t, xã h�i, pháp lu�t, v�n h{c

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm BDCB và NCKH.
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ngh� thu�t, giáo d�c, y t	, môi tr��ng, qu�c phòng - an
ninh, dân t�c, tôn giáo ��i ngo�i và thân nhân ki�u bào
có 65 ng��i, là công nhân, nông dân, l�c l�6ng v� trang
huy�n ��o có 21 ng��i; các dân t�c thi
u s� có 53 ng��i
(trong �ó, 49 ng��i c� c�u k	t h6p �! 54 dân t�c, các tôn
giáo có 53 ng��i trong �ó 9 ng��i c� c�u k	t h6p �! 13
tôn giáo �ã ��6c Nhà n�c công nh�n); doanh nhân các
thành ph+n kinh t	 có 44 ng��i; cá nhân tiêu bi
u công
tác M�t tr�n (�ã ngh� h�u) có 9 ng��i; ng��i Vi�t Nam �
n�c ngoài có 17 ng��i. � ^y ban MTTQ Vi�t Nam �0a
ph��ng s� l�6ng thành viên cá nhân ít h�n: chi	m
kho�ng trên d�i 30% trên t�ng s� ^y viên ^y ban MTTQ
�0a ph��ng các c�p (vi s� l�6ng ��6c thành l�p thông
qua các ��i h�i MTTQ Vi�t Nam các c�p ��6c t� ch(c trong
n�m 2014 là: 5.163 ng��i � c�p t�nh (63 t�nh, thành ph�
tr�c thu�c TW), 35.541 ng��i � c�p huy�n (702 huy�n,
qu�n, th0 xã, thành ph� thu�c t�nh), 360.695 ng��i � c�p
xã (11.161 xã, ph��ng, th0 tr�n). 

Thực trạng hoạt động của thành viên cá
nhân tại Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp

Nh�ng k	t qu� ��t ��6c:

Nhìn chung, các v0 ^y viên ^y ban, �oàn Ch! t0ch, Ban
Th��ng tr�c �ã tham gia �+y �! các k~ h�i ngh0 c!a ^y
ban, �oàn Ch! t0ch, nhi�u !y viên có nh�ng �óng góp

tích c�c vào n�i dung các k~ h{p vi nh�ng tham lu�n có
ch�t l�6ng cao, góp ph+n vào vi�c th�o lu�n và thông qua
các ch��ng trình ln c!a M�t tr�n. T�i �0a ph��ng n�i
công tác và c� trú, các ^y viên �ã có nh�ng ho�t ��ng
tham gia ph�i h6p vi M�t tr�n và chính quy�n s� t�i.
Ngoài ra, còn th�c hi�n nh�ng ho�t ��ng ��t xu�t theo
yêu c+u c!a Ban Th��ng tr�c. V� c� b�n ho�t ��ng c!a các
^y viên ^y ban MTTQ Vi�t Nam, �oàn Ch! t0ch �ã ��6c
b�o ��m, ^y ban Trung ��ng �ã hoàn thành t�t ch(c
trách, nhi�m v� c!a mình. Th�c ti]n nh�ng n�m qua � U;
ban Trung ��ng MTTQ Vi�t Nam ho�t ��ng c!a các H�i
�#ng t� v�n �ã t� v�n, �óng góp có k	t qu� nhi�u d� án
lu�t, pháp l�nh và m�t s� v�n �� v� ch! tr��ng, bi�n pháp
kinh t	 c!a Nhà n�c �
 U; ban Trung ��ng MTTQ Vi�t
Nam, Ban Th��ng tr�c, �oàn Ch! t0ch tham gia ý ki	n và
ki	n ngh0 vi Qu�c h�i, U; ban th��ng v� Qu�c h�i, Chính
ph!, các b�, ngành h�u quan. Nhi�u quan �i
m, ý ki	n
�óng góp c� th
 c!a �oàn Ch! t0ch, Ban Th��ng tr�c v�
quy�n l6i c!a nhân dân ��6c ch�p nh�n và ��6c Nhà n�c
�ánh giá cao. Nh�ng thành viên trong các H�i �#ng t�
v�n ��u là nh�ng ng��i am hi
u sâu ho�c gi[i v� l_nh v�c
chuyên môn nh� lu�t pháp, qu�n tr0 kinh doanh thu�c
các thành ph+n kinh t	, lao ��ng, tài chính ngân hàng,
ho�c cán b� chuyên trách có chuyên môn sâu thu�c các
l_nh v�c trong các �oàn th
 công �oàn, thanh niên, ph�
n�, h�i nông dân. Nh�ng ý ki	n, �ánh giá c!a h{ là m�t

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Thanh phát biểu tại Tọa đàm Phát huy vai trò ủy viên 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nan, tháng 10/2017. ẢNH: QUANG VINH
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ngu#n t� li�u r�t quý �
 MTTQ tham kh�o và ki	n ngh0 vi
��ng, Nhà n�c v� các v�n �� qu�c k	 dân sinh và b�o v�
quy�n và l6i ích h6p pháp, chính �áng c!a ng��i dân.

� MTTQ �0a ph��ng c�ng có nhi�u ví d� �i
n hình
t��ng t�.

Các thành viên cá nhân, nh�t là các chuyên gia, nhà
khoa h{c, các gii �ã tích c�c, hào h(ng tham gia các h�i
ngh0, h�i th�o chuyên �� do ^y ban MTTQ các c�p t� ch(c
bàn v� ��i mi n�i dung và ph��ng th(c ho�t ��ng c!a
MTTQ Vi�t Nam trong th�i k~ mi, v� ki�m ch	 l�m phát,
xây d�ng và phát tri
n kinh t	, h�i ngh0 góp ý ki	n vào
các �� án ln quan tr{ng nh� m� r�ng th! �ô Hà N�i, v�
không t� ch(c H�i �#ng nhân dân � huy�n, qu�n và
ph��ng. ��c bi�t, t8 n�m 2013 �ã t� ch(c các H�i ngh0 l�y
ý ki	n nhân dân, ki
u h�i ngh0 bàn tròn �
 l�y ý ki	n,
hi	n k	 c!a ^y viên M�t tr�n và nhân dân v� các v�n ��
ch�ng suy thoái, tái c� c�u kinh t	, s1a ��i Hi	n pháp;
tham gia �óng góp ý ki	n vào các �� án, d� án ln c!a
Nhà n�c. T�i các H�i ngh0 này, vai trò c!a các thành viên
cá nhân ��c bi�t n�i b�t và ��6c trân tr{ng. Các v0 �ã
h��ng (ng vi	t bài tham lu�n, tham gia th�o lu�n sôi n�i
t�i h�i ngh0, h�i th�o.

Hàng n�m, theo quy �0nh �0nh k~ 6 tháng ho�c m�t
n�m, các thành viên cá nhân U; ban MTTQ Vi�t Nam các
c�p có báo cáo ph�n ánh ý ki	n, ki	n ngh0 c!a nhân dân
g1i �	n U; ban MTTQ Vi�t Nam c�p mình tham gia. �ây
c�ng là m�t trong nh�ng nhi�m v� quan tr{ng c!a U;
ban MTTQ Vi�t Nam. Các báo cáo c!a thành viên cá nhân
s� t�p h6p nh�ng thông tin mà h{ thu th�p ��6c t8 các
ngu#n ho�t ��ng v� l_nh v�c mà h{ là chuyên gia ho�c
các d� lu�n xã h�i �
 g1i v� cho ^y ban MTTQ Vi�t Nam
�
 t�ng h6p và trình bày trong các k~ h{p Qu�c h�i ho�c
trong các ch��ng trình ph�i h6p vi Qu�c h�i, Chính ph!,
k~ h{p, phiên h{p H�i �#ng nhân dân và ^y ban nhân
dân các c�p.

Các thành viên cá nhân U; ban MTTQ Vi�t Nam các c�p
tích c�c tham gia các ho�t ��ng giám sát, ph�n bi�n xã
h�i. Ho�t ��ng giám sát ��6c th�c hi�n ��i vi các ho�t
��ng c!a c� quan nhà n�c, các ��i bi
u dân c1, các cán
b�, công ch(c, ��ng viên � khu dân c�... ��c bi�t, trong
các k~ hi�p th��ng, l�y phi	u tín nhi�m ng��i (ng c1 ��i
bi
u Qu�c h�i, ��i bi
u H�i �#ng nhân dân các c�p, ho�t
��ng này �ã ��6c U; ban M�t tr�n T� qu�c khuy	n khích
th�c hi�n và thu ��6c nh�ng k	t qu� tích c�c � trung
��ng và �0a ph��ng. Ho�t ��ng ph�n bi�n xã h�i hi�n
nay �ang � d8ng � m(c nh�n xét, �ánh giá, nêu chính
ki	n khoa h{c và ki	n ngh0 ��i vi các d� th�o ch!
tr��ng, ���ng l�i, chính sách pháp lu�t c!a ��ng, Nhà
n�c và các d� án � �0a ph��ng; trên c� s� �ó các thành
viên cá nhân c!a M�t tr�n s� ��a ti	ng nói, ý nguy�n c!a
các t+ng lp nhân dân ti ng��i làm chính sách �
 xây
d�ng ��6c h� th�ng chính sách phù h6p nh�t vi �ông
��o t+ng lp dân chúng.

Trong ho�t ��ng tuyên truy�n, v�n ��ng, xây d�ng
kh�i ��i �oàn k	t, xây d�ng ��i s�ng v�n hoá � khu dân
c�, các thành viên cá nhân, ��c bi�t là thành viên cá nhân
� c�p c� s� �ã phát huy tích c�c vai trò c!a mình. Nhi�u
v0 �ã �em ��6c ti	ng nói c!a M�t tr�n ti bà con khu v�c
mình sinh s�ng, v�n ��ng và gi�i thích cho bà con nh�n
th(c ��6c s� �úng �9n trong ch! tr��ng, chính sách pháp
lu�t c!a ��ng và Nhà n�c. 

Nh�ng h�n ch	, b�t c�p:

V� tham gia các h�i ngh0 ^y ban Trung ��ng, theo
quy �0nh t�i �i�u l� M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, H�i ngh0
^y ban Trung ��ng m:i n�m h{p ch� có 1 k~ (riêng �0a
ph��ng 6 tháng m�t k~, c�p xã 3 tháng m�t k~) vi th�i
gian ch� 1-2 ngày, �oàn Ch! t0ch 6 tháng 1 k~ (có th
 có
k~ h{p b�t th��ng), các H�i �#ng t� v�n, Ban t� v�n
ch! y	u theo yêu c+u công vi�c (khi có vi�c �óng góp ý
ki	n vào các d� án, �� án, h�n n�a trong H�i �#ng t�
v�n không ch� có thành viên ^y ban mà còn nhi�u
chuyên gia, c�ng tác viên tích c�c khác) nên nhìn chung
ho�t ��ng các thành viên ch�a nhi�u. Vi�c ��ng ký phát
bi
u là t� nguy�n mà ch�a thành m�t yêu c+u, trách
nhi�m nên s� �+u t� chuJn b0 còn h�n ch	, ch! �� �ôi
lúc ch�a t�p trung. T�i các H�i ngh0 ý ki	n c!a ^y viên
ch! y	u theo các v�n b�n �ã chuJn b0 s)n; ý ki	n th��ng
t� l�a ch{n và m�t chi�u, còn thi	u không khí th�o
lu�n, tranh lu�n.

V� thu th�p, t�p h6p và ph�n ánh tình hình v� l_nh
v�c mình ��i di�n, ho�t ��ng, th�c hi�n giám sát và ph�n
bi�n xã h�i. M�c dù �ã có quy �0nh nh�ng công tác ph�n
ánh ý ki	n các t+ng lp nhân dân ch�a ��6c các thành
viên th�c hi�n nghiêm túc. T�i các h�i ngh0 thì còn ít nêu
(c�ng có nh�ng nguyên nhân khách quan là ý ki	n nêu
ra không ��6c chú ý, không có ti	p thu, gi�i trinh nên
không còn hào h(ng); báo cáo ph�n ánh ý ki	n nhân dân
g1i v� Ban Th��ng tr�c m�c dù luôn ��6c ̂ y ban M�t tr�n
cùng c�p g1i công v�n nh9c nh� c�ng không n�p �+y �!
và k0p th�i theo quy �0nh. S� tham gia ý ki	n c!a ̂ y viên
^y ban vào các v�n ki�n, ngh0 quy	t, ch! tr��ng ln c!a
��ng, các d� th�o chính sách, pháp lu�t c!a Nhà n�c,
ki	n ngh0 vi ��ng và Nhà n�c v� các v�n �� ln c!a ��t
n�c ch�a nhi�u; ho�t ��ng c!a các ^y viên ^y ban t�i
�0a ph��ng n�i mình c� trú ch�a ��6c phát huy t�t.
Trong công tác xây d�ng Báo cáo t�ng h6p ý ki	n, ki	n
ngh0 c!a c1 tri và trình ra tr�c Qu�c h�i, H�i �#ng nhân
dân do �oàn Ch! t0ch U; ban Trung ��ng MTTQ Vi�t Nam,
Th��ng tr�c U; ban MTTQ các c�p th�c hi�n ch�a chú ý
�	n ý ki	n c!a các thành viên khác, nh�t là thành viên
cá nhân; th�m chí ch�a quy �0nh vi�c ti	p thu lo�i ý ki	n
này nên ch�a t�n d�ng ��6c s� �óng góp c!a h{.

Trong ho�t ��ng công tác M�t tr�n � khu dân c� (và
� �0a ph��ng !y viên �ang sinh s�ng, c� trú). Không
ph�i t�t c� các u; viên M�t tr�n ��u ��6c m�i �	n các
cu�c h�i ngh0 ^y ban M�t tr�n, h�i ngh0 do các c�p chính
quy�n t� ch(c; ngay c� � khu dân c� (làng, thôn, b�n,
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�p, t� dân ph�…) c�ng không m�i h{ vi t� cách !y
viên ^y ban MTTQ Vi�t Nam c�p trên, nên s� �óng góp
vào các công vi�c M�t tr�n và chính quy�n ph�i gi�i
quy	t không nhi�u.

Trong ho�t ��ng giám sát, m�t s� thành viên M�t tr�n
ch�a nh�n th(c �+y �! và sâu s9c ý ngh_a c!a nhi�m v�
này, xem nh� quy�n giám sát c!a mình. Giám sát vi�c thi
hành pháp lu�t, giám sát ho�t ��ng c!a các c� quan nhà
n�c, ��i bi
u dân c1 và cán b�, công ch(c nhà n�c vWn
là khâu y	u nh�t trong ho�t ��ng c!a M�t tr�n. Ho�t
��ng giám sát �ôi khi ch� gói g{n trong ho�t ��ng c!a b�
máy U; ban M�t tr�n mà ch�a phát huy s(c m�nh t�ng
h6p c!a các thành viên và nhân dân. VWn còn bi
u hi�n
né tránh, ng�i va ch�m vi các c� quan nhà n�c; �i�u
ki�n kinh phí, n�ng l�c cán b� th�c hi�n giám sát còn
h�n ch	; ��i t�6ng giám sát ch! y	u là ho�t ��ng c!a các
c� quan c!a Nhà n�c, còn ��i vi các c� quan, t� ch(c
c!a ��ng thì ch�a ��6c nhi�u. Vai trò ph�n bi�n xã h�i
c!a M�t tr�n mi ch� là nh�ng ki	n ngh0, góp ý mà ch�a
có c� ch	 �+y �! �
 th�c hi�n và phát huy.

Đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm phát
huy vai trò thành viên cá nhân 

1. C+n t�ng h�n s� l�6ng k~ h{p (1 n�m 2 k~ ��i vi
^y ban Trung ��ng, 4 k~ ��i vi �oàn Ch! t0ch), th�i gian
h{p m:i k~ ph�i t8 3 �	n 4 ngày. Ph�i quy trách nhi�m
phát bi
u tham lu�n cho các !y viên, các tham lu�n ph�i
có s� chuJn b0 k\. �
 làm t�t h�n n�i dung này, t�i các
k~ h{p ̂ y ban có các hình th(c th�o lu�n t� và phân chia
!y viên theo t8ng nhóm chuyên ��, có trao ��i và chuJn
b0 các tham lu�n c�ng nh� n�i dung c+n phát bi
u. Ti	n
ti ph�i l�p ra các c� c�u thích h6p trong ^y ban MTTQ
nh� các Ban, ^y ban chuyên �� bao g#m thành viên cá
nhân tiêu bi
u theo l_nh v�c �
 th�c hi�n vi�c nghiên
c(u t8 �ó �� xu�t ý ki	n, ki	n ngh0 c!a MTTQ vi ��ng và
Nhà n�c. Các h�i ngh0 c�ng c+n có nh�ng hình th(c ti	p
thu ý ki	n tham lu�n (ví d� ra ngh0 quy	t hay t�ng h6p
ý ki	n, ki	n ngh0 c!a H�i ngh0), �
 chuy
n �	n các c�
quan ��ng, chính quy�n Nhà n�c. C+n thi	t ph�i có hình
th(c c1 �oàn chuy
n ki	n ngh0 �	n các c� quan �ó và
giám sát vi�c ti	p thu, gi�i trình.

2. �
 các cu�c l�y ý ki	n nhân dân có hi�u qu� cao
h�n tr�c m9t MTTQ các c�p c+n tri
n khai r�ng hình th(c
h�i ngh0 chuyên ��, h�i ngh0 bàn tròn �
 l�y ý ki	n hi	n
k	 c!a h{. C+n có s� ch{n ch! �� phù h6p, có tính th�i
s� cao, ch{n nh�ng thành viên có chuyên môn �
 tham
gia tham lu�n và t�p trung vào ch! �� ��t ra. 

3. �
 phát huy vai trò c!a thành viên trong vi�c t�p
h6p ph�n ánh ý ki	n nhân dân, c+n quy �0nh rõ và c� th

h�n n�a trách nhi�m, th�m chí c� quy trình ho�t ��ng
c!a h{ trong vi�c tham gia ph�i h6p vi các c� quan, t�
ch(c ��ng, nhà n�c khi bàn �0nh nh�ng v�n �� xây d�ng
phát tri
n kinh t	 - xã h�i trên ph�m vi c� n�c c�ng nh�
� t8ng �0a ph��ng. B�o ��m s� tham gia thi	t th�c c!a
thành viên ^y ban MTTQ Vi�t Nam các c�p ��i vi các k~
h{p, phiên h{p c!a các c� quan chính quy�n nhà n�c
các c�p khi bàn nh�ng v�n �� có liên quan �
 qua �ó th

hi�n, ph�n ánh tâm t�, nguy�n v{ng c!a nhân dân ��i vi
Nhà n�c tr�c các v�n �� �ang ��t ra. Các k~ h{p Qu�c
h�i, H�ND các c�p nên b� trí �! th�i gian và phù h6p �

MTTQ ph�n ánh ý ki	n, ki	n ngh0 c!a c1 tri và nhân dân
và ph�i có s� ti	p thu, gi�i trình, v�n �� này nên tham
kh�o ho�t ��ng c!a Chính hi�p Trung Qu�c.

4. V� tham gia các phong trào, các cu�c v�n ��ng do
M�t tr�n ch! trì và phát ��ng r�t c+n s� tích c�c, s� nêu
g��ng c!a các cá nhân tiêu bi
u. S� tham gia c!a h{ còn
có tính dWn d9t, do v�y c+n ph�i t�ng c��ng và phát huy
m�nh. Các M�t tr�n �0a ph��ng c+n chú ý g+n g�i �

tranh th! ý ki	n và s� góp ý, giúp ��, t� v�n c!a các
thành viên. Chú ý m�i h{ tham gia nhi�u h�n vào các
công tác t�i �0a ph��ng nh� �ã nêu � trên. Các thành viên
cá nhân c�ng c+n tham gia các ho�t ��ng � �0a bàn khu
dân c� thông qua vi�c tham gia vào b� máy c!a h� th�ng
chính tr0 c� s�, khu dân c�.

5. Thúc �Jy nhanh vi�c c� th
 hóa c� ch	 (sau Quy	t
�0nh 217 ngày 12/12/2013, Lu�t M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam n�m 2015 ) �
 M�t tr�n th�c hi�n quy�n giám sát và
ph�n bi�n xã h�i ��i vi ho�t ��ng c!a ��ng, Nhà n�c,
��c bi�t là giám sát nh�ng ho�t ��ng liên quan �	n quy�n
dân ch! c!a công dân nh� vi�c th�c hi�n dân ch! � c� s�,
gi�i quy	t khi	u n�i, t� cáo. Trong �ó, ��c bi�t nh�n
m�nh trách nhi�m cung c�p thông tin, ti	p thu gi�i trình
c!a các ��i t�6ng b0 giám sát, ph�n bi�n, ph�i c� th
 hóa
cách th(c t�p h6p nh�ng phát hi�n, ki	n ngh0 c!a !y viên
và nhân dân v� hành vi sai trái, tham nh�ng c� th
; t�
ch(c nghiên c(u, kh�o sát �
 �� xu�t ki	n ngh0 bi�n pháp
gi�i quy	t phù h6p; c� th
 hóa, chi ti	t hóa hình th(c t�
ch(c h�i ngh0 ph�n bi�n xã h�i nh�t là vi�c t� ch(c
nghiên c(u, th�o lu�n, th�ng nh�t ý ki	n ��i vi các v�n
�� mà M�t tr�n th�y c+n nêu chính ki	n - c+n có s� �óng
góp c!a các chuyên gia, trí th(c. Phát huy h�n n�a vai trò
c!a MTTQ Vi�t Nam, các t� ch(c chính tr0 - xã h�i và nhân
dân trong vi�c tham gia xây d�ng ��ng, xây d�ng, c!ng
c� chính quy�n nhân dân.�

Chú thích:
1. Theo: Nguyễn Túc. Bàn về vị trí, vai trò của thành viên cá nhân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tài liêu Tọa đàm khoa học “Phát huy

vai trò của Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp “ do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức ngày
19.10.2017 tại Hà Nội.
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Công tác v�n đ�ng xây d�ng các
mô hình đi�m b�o v� môi tr�
ng
c�a M�t tr�n

LÊ MẬU NHIỆM*

Tóm tắt: Việc xây dựng các mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường đã cụ
thể hóa công việc của Mặt trận các cấp trong việc tham gia bảo vệ môi trường.
Từ kết quả của các mô hình điểm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã rút ra
nhiều bài học kinh nghiệm để triển khai nhân rộng các mô hình điểm này sao cho
phù hợp với đặc điểm của từng loại hình khu dân cư, vùng miền trong cả nước.

Summary: Developing the pilot models of residential areas in environmental
protection has concretized the work of the Front at all levels. From the result of
the pilot models, the Committee of the Vietnam Fatherland Front at all levels have
drawn many lessons. These experiences have been used in expanding the pilot
models to fit the properties of each residential area and region.
Từ khóa: Bảo vệ môi trường, toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường,
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Key words: Environmental protection, people participate in environmental protection, pilot model, residential areas to
protect environment, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 26/10/2017; Sửa chữa: 2/11/2017; Duyệt đăng: 10/11/2017.

Kết quả xây dựng các mô hình điểm ở khu
dân cư

N�m 2006, d�i s� ch� ��o c!a Ban Th��ng tr�c ^y
ban Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, Ban Ch!
nhi�m Ch��ng trình Toàn dân tham gia b�o v� môi
tr��ng t� ch(c h�i ngh0 t�p hu�n và ban hành H�ng
dWn s� 33/HDMT-MTTW �
 th�ng nh�t quan �i
m, m�c
tiêu, n�i dung, tiêu chí và ph��ng pháp tri
n khai xây
d�ng mô hình �i
m “L#ng ghép nhi�m v� b�o v� môi
tr��ng trong cu�c v�n ��ng Toàn dân �oàn k	t xây d�ng
��i s�ng v�n hóa � khu dân c�” � 20 khu dân c� c!a 10
t�nh, thành ph�: Lai Châu, Qu�ng Ninh, Ngh� An, Th8a
Thiên-Hu	, Bình �0nh, Bình Thu�n, Kon Tum, Lâm �#ng,
thành ph� H# Chí Minh, Trà Vinh. �ây là mô hình thí

�i
m khu dân c� b�o v� môi tr��ng l+n �+u tiên ��6c
tri
n khai th�c hi�n l#ng ghép trong cu�c v�n ��ng Toàn
dân �oàn k	t xây d�ng ��i s�ng v�n hóa � khu dân c�
và t8 n�m 2016 là mô hình: L#ng ghép nhi�m v� b�o v�
môi tr��ng và (ng phó vi bi	n ��i khí h�u trong Cu�c
v�n ��ng Toàn dân �oàn k	t xây d�ng nông thôn mi,
�ô th0 v�n minh.

Ngày 4/6/2013, t�i TP.Hu	, t�nh Th8a Thiên-Hu	, Ban
Th��ng tr�c ^y ban Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam �ã t� ch(c H�i ngh0 t�ng k	t xây d�ng các mô hình
�i
m khu dân c� b�o v� môi tr��ng. C�n c( ��c �i
m c!a
các lo�i hình khu dân c�, Ban Ch! nhi�m Ch��ng trình
Toàn dân tham gia b�o v� môi tr��ng h�ng dWn các �0a
ph��ng nhân r�ng mô hình Khu dân c� t� qu�n b�o v�
môi tr��ng và mô hình Khu dân c� th�c hi�n hài hòa xóa

* Thạc sĩ, Phó Giám đốc Trung tâm BDCB và NCKH, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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�ói gi�m nghèo và b�o v� môi tr��ng. ��i vi các �0a
ph��ng �ã xây d�ng mô hình �i
m L#ng ghép nhi�m v�
b�o v� môi tr��ng trong cu�c v�n ��ng Toàn dân �oàn
k	t xây d�ng ��i s�ng v�n hóa � khu dân c� thì tùy theo
��c �i
m, tình hình � �0a ph��ng mình �
 �i�u ch�nh, b�
sung nh�ng n�i dung, tiêu chí c� th
 phù h6p vi t8ng
lo�i hình khu dân c� g9n vi xây d�ng nông thôn mi
(vi các khu dân c� � nông thôn) và xây d�ng �ô th0 v�n
minh (vi các khu dân c� khu v�c th0 tr�n, th0 xã, thành
ph�) nh`m ph�c v� vi�c tri
n khai th�c hi�n cu�c v�n
��ng "Toàn dân �oàn k	t xây d�ng ��i s�ng v�n hóa �
khu dân c�" trong giai �o�n mi g9n vi xây d�ng nông
thôn mi và �ô th0 v�n minh. 

T8 nh�ng k	t qu� tri
n khai nêu trên có th
 k
 ra m�t
s� �i
n hình trong quá trình th�c hi�n theo ��c �i
m c!a
t8ng mô hình nh�:

Mô hình l#ng ghép nhi�m v� b�o v� môi tr��ng trong
cu�c v�n ��ng "Toàn dân �oàn k	t xây d�ng ��i s�ng v�n
hóa � khu dân c�" 

T�i các khu dân c� ��6c Trung ��ng ch{n xây d�ng
mô hình �i
m c�ng nh� các khu dân c� do các t�nh, thành
ph� nhân r�ng mô hình �ã t�o ra s� chuy
n bi	n quan
tr{ng v� nh�n th(c và thay ��i hành vi theo h�ng tích

c�c c!a cán b� và nhân dân v� nhi�m v� b�o v� môi
tr��ng, t�p trung s(c gi�i quy	t m�t s� v�n �� c�p bách
v� v� sinh môi tr��ng. Nhi�u khu dân c� �ã xoá ��6c
nh�ng t�p t�c l�c h�u, mê tín d0 �oan, xây d�ng và th�c
hi�n t�p quán mi: �n chín, u�ng sôi, dùng n�c s�ch
trong sinh ho�t, �m �au �	n tr�m xá, b�nh vi�n, làm công
trình v� sinh, nhà t9m, gi	ng n�c, thu gom rác th�i �	n
n�i t�p trung... 

H`ng tháng, Ban Công tác M�t tr�n, Ban V�n ��ng và
các t� t� qu�n b�o v� môi tr��ng ��u huy ��ng các thành
viên trong c�ng �#ng dân c� tham gia ho�t ��ng b�o v�
môi tr��ng � khu dân c�, bên c�nh �ó còn ph�i h6p nâng
c�p ���ng giao thông nông thôn, tr#ng cây xanh � nh�ng
n�i công c�ng, xây d�ng khu dân c� ngày càng xanh -
s�ch - ��p.

Nh�ng v�n �� b(c xúc t8 th�c t	 v� môi tr��ng c!a
thôn, làng �ã ��6c ng��i dân ch! ��ng bàn b�c x1 lý theo
n�i dung �ã cam k	t c!a các h� gia �ình. Ng��i dân � các
khu dân c� xây d�ng mô hình �i
m ngày càng nâng cao
ý th(c t� giác, ch! ��ng b�o v� môi tr��ng t8 trong m:i
gia �ình ra ngoài ngõ, xóm; tình làng ngh_a xóm ��6c g9n
k	t ch�t ch� h�n.

Vào d0p k; ni�m ngày môi tr��ng th	 gii (5/6) h`ng

Môi trường Hà Nội được cải thiện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. ẢNH: KỲ ANH
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n�m, các xã, ph��ng, th0 tr�n có xây d�ng mô hình �i
m
��u t� ch(c mít tinh, ra quân d{n v� sinh môi tr��ng
d{c các ���ng giao thông, n�i công c�ng c!a khu dân
c�. �#ng th�i, còn t� ch(c giao l�u v�n hóa, v�n ngh�
cho các khu dân c�, thi �ua trong các h�i, �oàn th
 v�
công tác tuyên truy�n th�c hi�n nhi�m v� b�o v� môi
tr��ng; b�o v� và phát tri
n tài nguyên thiên nhiên, nêu
g��ng các �i
n hình cho nhân dân noi theo trong vi�c
b�o v� môi tr��ng.

Mô hình Khu dân c� t� qu�n b�o v� môi tr��ng

Các T� t� qu�n b�o v� môi tr��ng �ã xây d�ng quy
ch	, k	 ho�ch ho�t ��ng phù h6p vi �0a bàn dân c�; t�
ch(c h{p dân, th�o lu�n các quy �0nh b�o v� môi tr��ng
t�i c�ng �#ng, ��a vào h��ng �c ho�c xây d�ng quy ch	
riêng v� b�o v� môi tr��ng � c�ng �#ng dân c� và t� ch(c
cho 100% các h� gia �ình ký cam k	t th�c hi�n; thành
l�p các t� thu gom rác th�i có trang b0 xe, qu+n áo b�o
h� lao ��ng; xây h� ga x1 lý n�c th�i tr�c khi th�i ra
ngoài; huy ��ng nhân dân s1a sang h� th�ng c�ng, rãnh
thoát n�c… Có nh�ng chuy
n bi	n rõ r�t trong nh�n
th(c c!a ng��i dân và thay ��i m�t s� hành trong sinh
ho�t, t� ch(c cu�c s�ng h`ng ngày nh�: Không còn tình
tr�ng v(t rác th�i, ��c bi�t là bao, túi ni lông ch�m phân
h!y b8a bãi ra ���ng công c�ng, kênh m��ng; t�i �ô th0
thì �� rác �úng n�i quy �0nh, b9t �+u th�c hi�n phân
lo�i rác th�i theo h�ng dWn c!a các t� t� qu�n b�o v�
môi tr��ng. 

Ho�t ��ng t� qu�n �ã có tác d�ng ln cho công tác
tuyên truy�n, v�n ��ng ng��i dân tham gia b�o v� môi
tr��ng, ��c bi�t là �ã phát huy ��6c vai trò c!a các cá
nhân tiêu bi
u, tr��ng thôn, t� tr��ng dân ph�, Ban công
tác M�t tr�n và trách nhi�m c!a các chi h�i �oàn th
 qu+n
chúng � �0a bàn dân c�. Các chi h�i, �oàn th
 �ã �(ng ra
nh�n trách nhi�m v� qu�n lý v� sinh t8ng �o�n ���ng,
con ph�, c�m dân c�, trong �ó h�i viên, �oàn viên làm
nòng c�t th�c hi�n c�ng nh� t� ch(c vi�c t� giám sát lWn
nhau trong quá trình th�c hi�n các quy �0nh v� b�o v�
môi tr��ng.

Mô hình Khu dân c� th�c hi�n hài hòa xóa �ói gi�m
nghèo và b�o v� môi tr��ng

Các khu dân c� t� ch(c tr#ng cây xanh t�i c�ng �#ng,
t�ng c��ng s� che ph! c!a r8ng và t�o môi tr��ng xanh.
Nâng c�p c� s� h� t+ng nh� c�ng thoát n�c, xây d�ng
các �o�n ���ng l+y l�i, x1 lý ch�t th�i, rác th�i, n�c th�i
sinh ho�t. T� ch(c ho�t ��ng xây d�ng h� xí hai ng�n, h�
xí t� ho�i, cung c�p n�c s�ch cho sinh ho�t. T�ng c��ng
n	p s�ng v� sinh t�i c�ng �#ng thông qua ho�t ��ng thu
gom, v�n chuy
n ch�t th�i, rác th�i sinh ho�t �	n n�i qui
�0nh… Nâng cao nh�n th(c và thay ��i hành vi c!a ng��i
dân � khu dân c� v� m�i quan h� gi�a phát tri
n kinh t	
vi b�o v� môi tr��ng.

Bên c�nh �ó, th�c hi�n các ho�t ��ng phát tri
n kinh
t	 h� gia �ình và khu dân c� g9n vi b�o v� môi tr��ng
trên c� s� xác �0nh m�c tiêu, k	t qu� sau khi th�c hi�n,
các tiêu chí �ánh giá, ti	n ��, các ho�t ��ng c� th
, xác
�0nh các ��n v0 và cá nhân tham gia, s� ph�i h6p c!a các
t� ch(c và các �oàn th
 xã h�i t�i c�ng �#ng; l�a ch{n
các gi�i pháp th�c thi ho�t ��ng phù h6p vi v�n hoá,
truy�n th�ng c�ng �#ng. Trong su�t quá trình t8 lúc
hình thành ho�t ��ng ti khi k	t thúc �ã có s� tham gia,
bàn b�c, nh�t trí c!a ng��i dân trong c�ng �#ng và có s�
ch� ��o c!a c�p u;, chính quy�n, M�t tr�n và các t� ch(c
�oàn th
. 

M�t s� �i
n hình trong quá trình th�c hi�n theo ��c
�i
m c!a t8ng mô hình nh�: mô hình “Sáng-xanh-s�ch-
��p” c!a t�nh Qu�ng Ninh; mô hình “Khu dân c� b�o v�
môi tr��ng” c!a t�nh Hòa Bình; mô hình “Khu dân c�
th�c hi�n hài hòa xóa �ói gi�m nghèo và b�o v� môi
tr��ng” c!a t�nh Lào Cai, Tuyên Quang, �i�n Biên, �9c
Nông, Sóc Tr�ng...; mô hình “Khu dân c� t� qu�n b�o v�
mooiu tr��ng” c!a t�nh Thanh Hóa, Yên Bái, �9c L9c...

Một số đánh giá
Vi�c xây d�ng các mô hình �i
m �ã góp ph+n r�t quan

tr{ng trong vi�c nâng cao nh�n th(c và thay ��i hành vi
theo h�ng tích c�c v� b�o v� môi tr��ng c!a ng��i dân;
phát huy trách nhi�m lãnh ��o c!a c�p !y và chính quy�n
các �0a ph��ng; n�ng l�c t� ch(c th�c hi�n c!a ��i ng�
cán b� M�t tr�n � c� s� và Ban công tác M�t tr�n � khu
dân c�. Nhi�u c�p !y, chính quy�n � c� s� �ã ban hành
Ngh0 quy	t, k	 ho�ch hành ��ng c� th
 �
 lãnh ��o và ch�
��o vi�c xây d�ng mô hình �i
m; các ngành ch(c n�ng,
nh�t là ngành Tài nguyên và Môi tr��ng �ã t�ng c��ng
ph�i h6p vi ^y ban M�t tr�n cùng c�p trong vi�c h�ng
dWn, ki
m tra, t�o �i�u ki�n h: tr6 cho các khu dân c� xây
d�ng mô hình �i
m th�c hi�n nhi�m v� b�o v� môi
tr��ng. �#ng th�i, phát huy vai trò c!a nh�ng cá nhân
tiêu bi
u, có uy tín trong nhân dân: cán b� h�u trí,
tr��ng t�c, ch(c s9c tôn giáo... góp ph+n gia t�ng s(c
m�nh trong vi�c v�n ��ng nhân dân tích c�c tham gia
công tác t� qu�n môi tr��ng.

Nh�ng khó kh�n, h�n ch	

Công tác v�n ��ng xây d�ng các mô hình �i
m b�o v�
môi tr��ng c!a M�t tr�n do vi�c ph�i h6p vi h� th�ng
M�t tr�n tri
n khai ch�a ��6c �#ng ��u, có n�i còn giao
khoán công vi�c cho cán b� M�t tr�n. Trong khi �ó, ho�t
��ng c!a ^y ban MTTQ � c� s� và Ban Công tác M�t tr�n �
m�t s� khu dân c� xây d�ng mô hình �i
m còn nhi�u h�n
ch	. N�ng l�c, trình �� c!a các thành viên trong Ban v�n
��ng � m�t s� mô hình �i
m còn y	u, còn lúng túng khi
th�c hi�n nhi�m v� ��6c phân công nên th� ��ng trong
theo dõi ti	n ��, ki
m tra ch�t l�6ng xây d�ng mô hình.
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M�t b� ph�n không nh[ ng��i dân � các khu dân c�
ch{n xây d�ng mô hình �i
m nh�n th(c ch�a �úng v�
m�c �ích, yêu c+u c!a vi�c Trung ��ng �+u t� xây d�ng
mô hình �i
m là s� h: tr6 ban �+u c!a Trung ��ng, s�
h�ng dWn, ch� ��o c!a M�t tr�n c�p t�nh, huy�n �
 làm
thí �i
m, sau khi mô hình thành công, d�i s� ch! trì
c!a c�p !y, chính quy�n và M�t tr�n, ng��i dân t� duy
trì, th�c hi�n �
 �em l�i l6i ích chính �áng cho m:i
ng��i dân và c�ng �#ng dân c� nên còn tâm lý ; l�i,
trông ch� c�p trên �+u t� nhi�u kinh phí h�n n�a cho
các ho�t ��ng.

M�t s� n�i còn thi	u �#ng b� gi�a công tác tuyên
truy�n, v�n ��ng và t� giác th�c hi�n c!a ng��i dân nh�
t� qu�n thu gom rác th�i vi các gi�i pháp �+u t� ph��ng
ti�n, �i�u ki�n th�c hi�n c!a chính quy�n nh� b� trí khu
��t t�p trung làm bãi ch(a rác th�i. Ch�a có s� liên hoàn
trong x1 lý t8 khâu t�p trung ban �+u �	n khâu v�n
chuy
n và x1 lý � c�p cao h�n, ph��ng ti�n thu gom còn
thi	u, kinh phí duy trì, s1a ch�a không �!… nên làm h�n
ch	 v� m�c nh�n th(c c�ng nh� ni�m tin, thói quen v�
b�o v� môi tr��ng c!a ng��i dân � khu dân c�. 

Giải pháp nhân rộng các mô hình điểm
bảo vệ môi trường

T�ng c��ng công tác tuyên truy�n, giáo d�c nh`m
nâng cao nh�n th(c cho nhân dân trong vi�c tham gia
th�c hi�n b�o v� môi tr��ng � c�ng �#ng dân c�

Ti	p t�c �Jy m�nh công tác tuyên truy�n, giáo d�c �

nâng cao nh�n th(c trong nhân dân v� ý th(c, trách
nhi�m trong vi�c b�o v� môi tr��ng. Nhi�m v� c!a công
tác tuyên truy�n c+n t�p trung vào vi�c chuy
n t�i ti
nhân dân, nh�t là nhân dân � c�ng �#ng dân c� nh�ng
n�i dung c!a các ch! tr��ng, chính sách c!a ��ng, pháp
lu�t c!a Nhà n�c và các quy �0nh, chính sách c!a chính
quy�n �0a ph��ng v� công tác b�o v� môi tr��ng. �#ng
th�i, c+n quan tâm tuyên truy�n v� t� ch(c và ho�t ��ng
c�ng nh� vai trò, ý ngh_a c!a các T� t� qu�n trong vi�c
th�c hi�n nhi�m v� b�o v� môi tr��ng; ��c bi�t c+n v�n
��ng và khuy	n khích nhân dân giúp �� các T� t� qu�n
b�o v� môi tr��ng ho�t ��ng.

Các c�p, các ngành, các t� ch(c; c�n c( vào ch(c
n�ng, nhi�m v�, quy�n h�n, tính ch�t ngh� nghi�p, �i�u
ki�n kinh t	 - xã h�i �
 l�a ch{n hình th(c, n�i dung
tuyên truy�n giáo d�c cho thích h6p. M�t khác, tu~
thu�c vào t8ng ��i t�6ng, l(a tu�i, t�p quán, dân t�c,
�i�u ki�n �0a lý mà có các hình th(c tuyên truy�n, v�n
��ng cho phù h6p... Tr�c h	t c+n nâng cao ch�t l�6ng
các ho�t ��ng tuyên truy�n nhân các ngày k; ni�m v�
môi tr��ng th	 gii (ngày 5 tháng 6 hàng n�m), các
chi	n d0ch làm s�ch th	 gii; các tháng hay tu+n l] n�c
s�ch và v� sinh môi tr��ng…

T�ng c��ng th�c thi pháp lu�t và qu�n lý c!a nhà
n�c v� b�o v� môi tr��ng 

T�ng c��ng ph�i h6p ch�t ch� gi�a ^y ban MTTQ các
c�p và Ngành Tài nguyên và Môi tr��ng, các ngành, �oàn
th
 ti	p t�c quán tri�t và tri
n khai th�c hi�n các ch� th0,
ngh0 quy	t c!a ��ng, chính sách pháp lu�t c!a Nhà n�c
v� b�o v� môi tr��ng. Ph�i h6p t� ch(c t�p hu�n, b#i
d��ng nghi�p v� cho ��i ng� cán b� M�t tr�n các c�p v�
công tác b�o v� môi tr��ng. H�ng dWn l#ng ghép n�i
dung, tiêu chí th�c hi�n b�o v� môi tr��ng vi cu�c v�n
��ng Toàn dân �oàn k	t xây d�ng nông thôn mi, �ô th0
v�n minh. ^y ban MTTQ các c�p và Ngành Tài nguyên và
Môi tr��ng và các c� quan liên quan ph�i h6p ph�n bi�n,
giám sát ho�t ��ng b�o v� môi tr��ng.

�Jy m�nh ho�t ��ng giám sát b�o v� môi tr��ng 

V�n ��ng nhân dân và thông qua ho�t ��ng c!a T� t�
qu�n, Ban Thanh tra nhân dân, Ban công tác M�t tr�n, các
t� ch(c thành viên c!a M�t tr�n � c�ng �#ng dân c� và c�
s�, nh`m �Jy m�nh vi�c th�c hi�n ��m b�o v� sinh môi
tr��ng c!a m{i cá nhân, t� ch(c � c�ng �#ng dân c�; phát
hi�n, ki	n ngh0 k0p th�i nh�ng vi ph�m v� v� sinh môi
tr��ng và có bi�n pháp x1 lý ��i vi các ho�t ��ng gây ô
nhi]m môi tr��ng. C+n ph�i có ch	 tài nghiêm kh9c và t�o
d� lu�n �
 lên án ��i vi nh�ng hành vi gây ô nhi]m, hu;
ho�i môi tr��ng và vi ph�m pháp lu�t b�o v� môi tr��ng.

V� c� ch	, chính sách

C�n c( ��c �i
m c!a các lo�i hình khu dân c�, Ban
Ch! nhi�m Ch��ng trình Toàn dân tham gia b�o v� môi
tr��ng h�ng dWn các �0a ph��ng nhân r�ng mô hình Khu
dân c� t� qu�n b�o v� môi tr��ng và mô hình Khu dân c�
th�c hi�n hài hòa xóa �ói gi�m nghèo và b�o v� môi
tr��ng. ��i vi các �0a ph��ng �ã xây d�ng mô hình �i
m
L#ng ghép nhi�m v� b�o v� môi tr��ng trong cu�c v�n
��ng Toàn dân �oàn k	t xây d�ng nông thôn mi, �ô th0
v�n minh thì tùy theo ��c �i
m, tình hình � �0a ph��ng
mình �
 �i�u ch�nh, b� sung nh�ng n�i dung, tiêu chí c�
th
 phù h6p vi t8ng lo�i hình khu dân c� g9n vi xây
d�ng nông thôn mi (vi các khu dân c� � nông thôn) và
xây d�ng �ô th0 v�n minh (vi các khu dân c� khu v�c th0
tr�n, th0 xã, thành ph�).

C�n c( vào tình hình, nhi�m v� mi: B�o v� môi tr��ng
g9n li�n vi (ng phó vi bi	n ��i khí h�u, trong th�i gian
ti, Ban Ch! nhi�m Ch��ng trình Toàn dân tham gia b�o
v� môi tr��ng ph�i h6p vi các T�ng c�c, ��n v0 ch(c n�ng
c!a B� Tài nguyên và Môi tr��ng ti	n hành xây d�ng mi
mô hình �i
m Khu dân c� b�o v� môi tr��ng và (ng phó
vi bi	n ��i khí h�u, n�c bi
n dâng � các �0a ph��ng ch0u
�nh h��ng tr�c ti	p c!a bi	n ��i khí h�u. Tri
n khai
Ch��ng trình ph�i h6p phát huy vai trò các tôn giáo tham
gia b�o v� môi tr��ng và (ng phó bi	n ��i khí h�u.�
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Phát huy vai trò c�a Giáo h�i Ph�t giáo 
Vi�t Nam tham gia b�o v� môi tr�
ng 
và �ng phó v�i bi�n đ�i khí h�u

NGUYỄN VĂN THANH - HÀ THỊ XUYÊN*

Tóm tắt: Phật giáo cũng như nhiều tôn giáo trên thế giới và ở Việt Nam đều lấy
con người làm trung tâm, thông qua tôn chỉ hoạt động, giáo lý, giáo luật để giáo
huấn tín đồ mở rộng tình thương yêu, sống vị tha, bác ái, bao dung, hoà hợp,
đoàn kết và tôn trọng thiên nhiên, bảo vệ sự cân bằng, hài hòa sinh thái. Phật giáo
đã thông qua tổ chức của mình là Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đẩy
mạnh tuyên truyền, giáo dục tín đồ Phật tử về mối quan hệ gắn bó giữa con người
với tự nhiên, chung tay với cộng đồng xã hội bảo vệ môi trường.

Summary: Buddhism as well as other true religions in Vietnam and all over the
world regards human beings as the center. Through the guiding principles and
tenets, religions teach their followers to extend love, forgiveness, charity,
tolerance, harmony, solidarity and respect for nature. Buddhism via the Buddhist
Sangha of Vietnam has been promoting the propagation and education for their
followers about the close relationship between human beings and nature and
joining hands with social community to protect environment.
Từ khóa: Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Key words: Environmental protection, response to climate change, the Buddhist Sangha of Vietnam, the Vietnam
Fatherland Front.
Nhận bài: 19/10/2017; Sửa chữa: 23/10/2017; Duyệt đăng: 26/10/2017.

Vi�t Nam ��6c �ánh giá là m�t trong nh�ng qu�c
gia b0 �nh h��ng n�ng n� nh�t c!a bi	n ��i khí
h�u (B�KH), trong �ó �#ng b`ng sông C1u Long là
m�t trong ba �#ng b`ng trên th	 gii d] b0 t�n

th��ng nh�t. Các nghiên c(u cho bi	t có ti 33/63 t�nh,
thành ph� ho�c 5/8 vùng kinh t	 �ang b0 �e d{a b�i ng�p
l�t nghiêm tr{ng. Trong s� �ó, b�n t�nh Kiên Giang, Cà
Mau, H�u Giang và Sóc Tr�ng b0 �nh h��ng n�ng n� nh�t.
Tác ��ng c!a m�c n�c bi
n dâng s� dWn �	n nguy c� xâm
nh�p m�n vào sâu ��t li�n. 

Tr�c tình hình �ó, v�n �� ��t ra ��i vi b�o v� môi
tr��ng không ch� là ch�ng ô nhi]m ��t �ai, sông su�i,
b�o v� �a d�ng sinh h{c, mà còn ph�i làm cho môi tr��ng
s�ng phong phú, tr� l�i s� trong s�ch c!a thiên nhiên.
B�o v� môi tr��ng và (ng phó vi bi	n ��i khí h�u không

ch� ��n thu+n là nh�ng gi�i pháp mang tính k\ thu�t hay
kinh t	, mà còn là s� chung tay, góp s(c c!a toàn xã h�i,
c!a c� th	 gii liên quan m�t thi	t �	n n�n t�ng ��o �(c,
y	u t� v�n hóa và g�c r] tinh th+n mà các tôn giáo �óng
vai trò quan tr{ng và trách nhi�m cao.

Lý Duyên kh�i c!a Ph�t giáo kh�ng �0nh m�i t��ng
quan gi�a các hi�n t�6ng t� nhiên, nhân sinh và v� tr�:
Cái này có thì cái kia có; cái này sinh thì cái kia sinh; cái
này di�t thì cái kia di�t. Các Pháp tùy thu�c vào nhau mà
sinh kh�i, h!y ho�i thiên nhiên �#ng ngh_a vi h!y ho�i
môi tr��ng s�ng c!a con ng��i. Nh� v�y, m�i quan h� gi�a
con ng��i và thiên nhiên là m�i quan h� c�ng sinh, cùng
sinh t#n và phát tri
n. Do �ó, con ng��i không th
 nào
tách mình ra kh[i thiên nhiên mà vWn có th
 t#n t�i ��6c.

* Thạc sĩ, Ban Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Nh� v�y �(c Ph�t �ã d�y các �� t1 ý th(c b�o v� thiên
nhiên, n	u ai tác ��ng tiêu c�c �	n môi tr��ng là �#ng
ngh_a vi vi�c h!y ho�i n�i tu t�p, c�ng là �i�u ki�n �

chúng sinh t#n t�i, thì toàn b� quá trình ch(ng �9c s�
không di]n ti	n nh� mong �6i.”1

Ph�t giáo Vi�t Nam là tôn giáo có s� ch(c s9c, nhà tu
hành, ch(c vi�c, tín �# ln nh�t trong s� 15 tôn giáo �
Vi�t Nam. Ngay t8 bu�i �+u mi ��6c truy�n vào n�c ta,
Ph�t giáo �ã ��6c các b�c T� s� ti�n b�i ti	p thu m�t cách
có ch{n l{c, d�a trên các �i�u ki�n c� th
 c!a n�c nhà
�
 ho`ng d��ng Ph�t pháp, l6i l�c qu+n sinh và t�o nên
m�t ��o Ph�t r�t Vi�t Nam g9n bó m�t thi	t không th

phân ly trong lòng dân t�c. Do s� t��ng �#ng gi�a giáo
lý "T8 bi - H; x�", "C(u kh� c(u n�n" c!a �(c Nh� Lai vi
t� t��ng, tình c�m và truy�n th�ng nhân v�n c!a ng��i
Vi�t nên ��o Ph�t �ã luôn g9n bó, �#ng cam c�ng kh�
cùng dân t�c trong su�t chi�u dài l0ch s1 d�ng n�c và
gi� n�c.

Hi�n nay, t�ng s� t�ng ni trong c� n�c là: 53.941
ng��i, g#m: 38.629 B9c tông; 8.574 Nam tông Khmer,
1.754 Nam tông kinh (1.100 ch� t�ng, 654 tu n�); 4.984
kh�t s_. S� c� s� t� vi�n (c� s� th� t�, sinh ho�t tín
ng��ng c!a GHPGVN) là 18.466 ngôi, g#m 15.846 t� vi�n
B9c Tông; 454 chùa Nam tông Khmer; 106 chùa Nam tông
Kinh; 541 t0nh xá, 467 t0nh th�t, 998 NP�; 54 t� vi�n
Ph�t giáo Ng��i Hoa2. H� th�ng t� ch(c c!a Giáo h�i �ã
��6c thi	t l�p t�i c� 63/63 t�nh, thành ph� trong c� n�c

và ngày càng hoàn thi�n vi 3 c�p hành chính ��o và h�
th�ng các chùa, c� s� hành ��o t�i c� s�. Nguyên t9c t�
ch(c th�ng nh�t trong �a d�ng, th�ng nh�t v� t� ch(c,
ý chí và hành ��ng, nh�ng �#ng th�i vWn tôn tr{ng
truy�n th�ng tu hành theo các h� phái... �ó là m�t s(c
m�nh, m�t ngu#n l�c quan tr{ng �
 Giáo h�i Ph�t giáo
Vi�t Nam (GHPGVN) tham gia �óng góp x(ng �áng vào
các công vi�c chung c!a ��t n�c, góp ph+n xây d�ng và
b�o v� T� qu�c.

Là m�t b� ph�n c!a kh�i ��i �oàn k	t toàn dân t�c,
trong nh�ng n�m qua, Giáo h�i Ph�t giáo Vi�t Nam ti	p
t�c phát huy truy�n th�ng yêu n�c, �oàn k	t, g9n bó
�#ng hành cùng dân t�c, s} chia trách nhi�m vi xã h�i
và ��t n�c, tích c�c h��ng (ng và tham gia các phong
trào thi �ua yêu n�c, các cu�c v�n ��ng do M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam và các ban, ngành, �oàn th
 phát ��ng.
��c bi�t, trong công tác tham gia b�o v� môi tr��ng và
(ng phó vi bi	n ��i khí h�u, Giáo h�i Ph�t giáo Vi�t Nam
�ã có nhi�u ho�t ��ng tích c�c và thi	t th�c. Tiêu bi
u là:

1. Giáo h�i Ph�t giáo Vi�t Nam các c�p �ã �Jy m�nh
tuyên truy�n, giáo d�c ph�t t1 nh�n th(c m�i quan h�
m�t thi	t gi�a con ng��i vi th	 gii t� nhiên qua giáo lý
duyên kh�i và vô ngã, t8 �ó gây d�ng ni�m tin v� m�t
��o �(c (ng x1 “thi�n” vi t� nhiên, vi môi tr��ng
nh`m ti	n ti m�t th	 gii chung an bình, t�t ��p. 

2. Nh`m h��ng (ng chi	n l�6c và ch��ng trình hành
��ng qu�c gia v� b�o v� môi tr��ng và (ng phó vi bi	n

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách, 
pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, tháng  11/2017.

ẢNH: QUANG VINH
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��i khí h�u, phát huy vai trò c!a các tôn giáo Vi�t Nam
trong vi�c tham gia b�o v� môi tr��ng và (ng phó vi
bi	n ��i khí h�u, �#ng th�i t�ng c��ng �oàn k	t gi�a các
tôn giáo trong kh�i ��i �oàn k	t toàn dân t�c, xây d�ng
và b�o v� T� qu�c, h��ng (ng H�i ngh0 th�6ng ��nh l+n
th( 21 v� bi	n ��i khí h�u c!a Liên H6p qu�c t�i H�i ngh0
toàn qu�c v� “Phát huy vai trò c!a các tôn giáo tham gia
b�o v� môi tr��ng và (ng phó vi bi	n ��i khí h�u” t�
ch(c t8 ngày 1/12 �	n 3/12/2015 t�i thành ph� Hu	,
t�nh Th8a Thiên Hu	, Giáo h�i Ph�t giáo Vi�t Nam �ã có
Thông �i�p v� b�o v� môi tr��ng, (ng phó vi bi	n ��i
khí h�u trong �ó “kêu g{i m:i ng��i b`ng hành ��ng
thi	t th�c c!a mình, cam k	t vi chính mình hãy b�o v�
môi tr��ng b�n v�ng và �ó c�ng là s� b�o v� chính mình.
Hãy cùng nhau làm cho môi tr��ng xung quanh chúng ta
xanh h�n, s�ch h�n, và ��p h�n”.

T�i H�i ngh0, Hòa th�6ng Ch! t0ch H�i �#ng Tr0 s� Giáo
h�i Ph�t giáo Vi�t Nam cùng vi ng��i �(ng �+u c!a 39
t� ch(c tôn giáo thu�c 14 tôn giáo t�i Vi�t Nam �ã ký k	t
Ch��ng trình ph�i h6p gi�a Ban Th��ng tr�c ^y ban
Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, B� Tài nguyên và
Môi tr��ng vi các tôn giáo v� b�o v� môi tr��ng và (ng
phó vi bi	n ��i khí h�u.

3. Sau khi ký k	t Ch��ng trình ph�i h6p, Giáo h�i �ã
c1 Hòa th�6ng Thích Thi�n Nh�n, Ch! t0ch H�i �#ng Tr0
s� Trung ��ng Giáo h�i Ph�t giáo Vi�t Nam tham gia Ban
Ch� ��o Ch��ng trình ph�i h6p tham gia b�o v� môi
tr��ng và (ng phó vi bi	n ��i khí h�u cùng lãnh ��o ^y
ban Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, B� Tài nguyên
và Môi tr��ng cùng lãnh ��o c�p cao c!a 14 tôn giáo.

4. Th�c hi�n Ch��ng trình ph�i h6p �ã ký k	t, nhân
d0p ��i l] Ph�t ��n n�m 2016 (PL.2560), Tr��ng lão Hòa
th�6ng Thích Ph� Tu�, �(c Pháp ch! Giáo h�i Ph�t giáo
Vi�t Nam �ã ban hành Thông �i�p vi n�i dung tr{ng tâm
là b�o v� môi tr��ng và (ng phó vi B�KH: “Vi tinh th+n
nh�p th	, nhân Mùa Ph�t ��n PL.2560 - DL.2016, Tôi ��c
bi�t mong mu�n toàn th
 T�ng Ni, Ph�t t1 Vi�t Nam vi
tâm nguy�n và trách nhi�m tri ân c!a nh�ng ng��i con
Ph�t, m:i ng��i b`ng nh�ng hành ��ng thi	t th�c nh�t
hãy b�o v� môi tr��ng b�n v�ng và (ng phó vi bi	n ��i
khí h�u �ang �e d{a ��i s�ng c!a chính chúng ta… Hãy
cùng nhau làm cho môi tr��ng xung quanh chúng ta xanh
h�n, s�ch h�n, và ��p h�n!”.

Di]n v�n Ph�t ��n n�m 2016 c!a Hòa th�6ng Ch! t0ch
H�i �#ng Tr0 s� Giáo h�i Ph�t giáo Vi�t Nam �ã kêu g{i các
c�p Giáo h�i và t�ng ni, ph�t t1 b`ng nh�ng k	 ho�ch và
hành ��ng c� th
, tích c�c tham gia th�c hi�n Ch��ng
trình ph�i h6p �ã ký k	t gi�a Ban Th��ng tr�c U; ban
Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, B� Tài nguyên và
Môi tr��ng vi 40 t� ch(c tôn giáo � Vi�t Nam v� vi�c
tham gia b�o v� môi tr��ng và (ng phó vi bi	n ��i khí
h�u, góp ph+n xây d�ng th	 gii hòa bình và t0nh l�c cho
hành tinh c!a chúng ta.

5. Th�c hi�n H�ng dWn tri
n khai Ch��ng trình ph�i
h6p c!a Ban Th��ng tr�c ^y ban Trung ��ng M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam cùng B� Tài nguyên và Môi tr��ng, t8 sau
khi Ch��ng trình ph�i h6p v� b�o v� môi tr��ng và (ng
phó vi bi	n ��i khí h�u ��6c ký k	t, �	n nay Giáo h�i
Ph�t giáo Vi�t Nam � 58 t�nh, thành ph�, trong �ó có Giáo
h�i Ph�t giáo t�nh Kiên Giang… �ã ký ch��ng trình ho�c
k	 ho�ch ph�i h6p vi ^y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
và S� Tài nguyên và Môi tr��ng các t�nh, thành ph� v�
vi�c b�o v� môi tr��ng và (ng phó vi bi	n ��i khí h�u.
Theo k	 ho�ch và l� trình �ã th�ng nh�t, trong tháng 8
và tháng 9/2017, Giáo h�i Ph�t giáo c!a 5 t�nh, thành
ph� còn l�i s� ti	n hành ký k	t ch��ng trình, k	 ho�ch
ph�i h6p vi ^y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam cùng S�
Tài nguyên và Môi tr��ng c!a t�nh, thành ph�. �ó là c�
s� quan tr{ng �
 tri
n khai xây d�ng mô hình và �Jy
m�nh ho�t ��ng c!a Ph�t giáo c�ng nh� các tôn giáo khác
tham gia b�o v� môi tr��ng và (ng phó vi bi	n ��i khí
h�u trên ph�m vi c� n�c.

6. C�n c( K	 ho�ch n�m 2016 c!a Ban Ch� ��o Ch��ng
trình ph�i h6p phát huy vai trò các tôn giáo tham gia b�o
v� môi tr��ng và (ng phó vi bi	n ��i khí h�u, hi�n nay,
Giáo h�i Ph�t giáo Vi�t Nam �ã ph�i h6p cùng Ban Th��ng
tr�c ^y ban Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam kh�o
sát và xây d�ng các mô hình �i
m c�p qu�c gia v� b�o v�
môi tr��ng và (ng phó vi bi	n ��i khí h�u t�i Trung tâm
tham v�n và h: tr6 c�ng �#ng Pháp B�o (chùa Pháp B�o,
thành ph� H# Chí Minh); Trung tâm ch�m sóc s(c kh[e
c�ng �#ng H�i �(c (chùa H�i �(c, Tp. Hu	, t�nh Th8a
Thiên Hu	) và mô hình �i
m t�i Chùa Pháp Vân (qu�n
Hoàng Mai, Hà N�i).

Th�c hi�n Ch��ng trình ph�i h6p v� b�o v� môi tr��ng
và (ng phó vi bi	n ��i khí h�u, Giáo h�i Ph�t giáo Vi�t
Nam �ã ��a nh�ng n�i dung c!a Ch��ng trình ph�i h6p
vào ch��ng trình ho�t ��ng Ph�t s� n�m 2016 c!a các
ban, ngành, vi�n Trung ��ng và ho�t ��ng c!a Ban Tr0 s�
Ph�t giáo các �0a ph��ng; l#ng ghép ph� bi	n v� ch!
tr��ng c!a ��ng, chính sách pháp lu�t c!a Nhà n�c v�
b�o v� môi tr��ng, (ng phó vi bi	n ��i khí h�u trong các
tr��ng h�, khóa tu, các bu�i h{c chính khóa và ch��ng
trình sinh ho�t ngo�i khóa c!a t�ng ni sinh t�i các tr��ng
�ào t�o Ph�t h{c; t� ch(c nhi�u H�i th�o v� ch! �� b�o
v� môi tr��ng và (ng phó vi bi	n ��i khí h�u; �Jy m�nh
vi�c tuyên truy�n, thuy	t gi�ng trong qu+n chúng nhân
dân, ph�t t1 v� b�o v� môi tr��ng, (ng phó vi bi	n ��i
khí h�u và th�c hi�n v� sinh an toàn th�c phJm �
 t�ng
ni ph�t t1 chuy
n bi	n nh�n th(c, thay ��i hành vi, s�ng
có trách nhi�m vi xã h�i, góp ph+n th�c hi�n nghiêm
ch! tr��ng c!a ��ng, chính sách pháp lu�t c!a Nhà n�c
v� công tác môi tr��ng. Công tác t8 thi�n nhân ��o nh`m
h: tr6 �#ng bào b0 thiên tai, bão l�... ��6c Trung ��ng
Giáo h�i tích c�c tri
n khai th�c hi�n. Ho�t ��ng t8 thi�n,
nhân ��o c!a Giáo h�i Ph�t giáo Vi�t Nam các c�p n�m
2016 ��t h�n 2.000 t; �#ng. GHPGVN Tp. Hà N�i �ã ph�i
h6p vi Công an thành ph� t� ch(c h�i th�o v� ch! �� b�o
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v� môi tr��ng và (ng phó vi bi	n ��i khí h�u nh`m
tuyên truy�n r�ng rãi ti c�ng �#ng nhân dân, ph�t t1 v�
t+m quan tr{ng, các gi�i pháp �
 b�o v� môi tr��ng và
(ng phó vi bi	n ��i khí h�u. Ban Tr0 s� GHPGVN thành
ph� �à N)ng �ã tri
n khai �	n toàn th
 t�ng ni, ph�t t1
th�c hi�n Ch��ng trình nh�: Ti	t ki�m ngu#n n�c, tr#ng
cây xanh, tham gia quét d{n v� sinh t�i n�i c� trú và các
khu dân c�. T�i các t� vi�n Ph�t giáo c�ng th��ng xuyên
t� ch(c các khóa tu cho ph�t t1 vi nhi�u n�i dung phong
phú và �a d�ng, trong �ó v�n �� b�o v� môi tr��ng c�ng
��6c các v0 lãnh ��o Giáo h�i, t�ng ni thuy	t gi�ng, tuyên
truy�n cho các ph�t t1 nh� m�t n�i dung quan tr{ng,
th��ng xuyên trong ho`ng pháp. Giáo h�i các c�p �ã biên
t�p nh�ng ki	n th(c v� b�o v� môi tr��ng theo quan �i
m
c!a Ph�t giáo, �
 t8 �ó có nh�ng (ng d�ng, th�c hành
ngay trong cu�c s�ng th��ng ngày và khuy	n khích m{i
ng��i cùng chung tay hành ��ng vì môi tr��ng. 

Trong th�i gian ti, �
 ti	p t�c phát huy vai trò c!a
Ph�t giáo Vi�t Nam trong b�o v� môi tr��ng và (ng phó
vi bi	n ��i khí h�u, t8 k	t qu� và kinh nghi�m ho�t
��ng th�c t	 n�m 2016, chúng tôi �� xu�t Giáo h�i Ph�t
giáo Vi�t Nam các c�p ti	p t�c t�p trung các ho�t ��ng
tham gia b�o v� môi tr��ng và (ng phó vi bi	n ��i khí
h�u theo các n�i dung tr{ng tâm sau:

1- Giáo h�i Ph�t giáo Vi�t Nam c�n c( Ch��ng trình
ph�i h6p phát huy vai trò các tôn giáo tham gia b�o v�
môi tr��ng và (ng phó vi bi	n ��i khí h�u �ã ký k	t và
H�ng dWn s� 46/HD-MTTW-TNMT, ngày 8/4/2016 c!a
Ban Th��ng tr�c ̂ y ban Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam cùng B� Tài nguyên và Môi tr��ng ti	p t�c c� th

hóa, xây d�ng k	 ho�ch tri
n khai các ho�t ��ng n�m
2017 và các n�m ti	p theo phù h6p vi giáo lý, ��c �i
m
Ph�t giáo và tình hình c� th
 c!a m:i �0a ph��ng.

Ban Tr0 s� Giáo h�i Ph�t giáo các c�p ph�i h6p ��a
n�i dung b�o v� môi tr��ng và (ng phó vi bi	n ��i khí
h�u vào ch��ng trình ho�t ��ng Ph�t s� hàng tháng,
hàng n�m, huy ��ng s� tham gia c!a �ông ��o t�ng ni,
ph�t t1 vào nh�ng ch��ng trình c� th
 hàng tháng, hàng
n�m v� b�o v� môi tr��ng; t� ch(c thêm nhi�u khóa h{c
gây ý th(c v� b�o v� môi tr��ng và (ng phó vi bi	n ��i
khí h�u.

2- Ph�i h6p phát huy nh�ng giá tr0 t�t ��p c!a Ph�t
giáo trong công tác b�o v� môi tr��ng b`ng các hành
��ng thi	t th�c và c� th
, nh�: ra Thông b�ch, Thông
�i�p, L�i kêu g{i,... c!a �(c Pháp ch!, c!a H�i �#ng Tr0
s� và các ban, ngành, vi�n c!a Giáo h�i các c�p...

3- Ph�i h6p nâng cao n�ng l�c b�o v� môi tr��ng và

(ng phó vi bi	n ��i khí h�u c!a các c�ng �#ng Ph�t giáo,
các ban, ngành, vi�n � trung ��ng và �0a ph��ng; h: tr6
Ban Tr0 s� Ph�t giáo các c�p và các c� s� t� vi�n xây d�ng
mô hình �i
m tham gia b�o v� môi tr��ng và (ng phó vi
bi	n ��i khí h�u và nhân r�ng các mô hình này � c�ng
�#ng phù h6p vi ��c �i
m, �i�u ki�n c� th
 c!a m:i �0a
ph��ng, m:i vùng mi�n.

Khuy	n khích các ho�t ��ng t8 bi, c(u kh�, t8 thi�n,
gi� gìn và thân thi�n vi môi tr��ng c!a t�ng ni, ph�t t1
và ng��i dân; k0p th�i giúp ��, h: tr6, chia s} vi nh�ng
ng��i nghèo, ng��i b0 thiên tai, bão, l�. 

4- Ph�i h6p tri
n khai các ho�t ��ng t8 thi�n, an sinh
xã h�i, phát tri
n c�ng �#ng cùng các tôn giáo khác,
trong �ó có n�i dung b�o v� môi tr��ng và (ng phó vi
bi	n ��i khí h�u sao cho phù h6p vi ��c �i
m, �i�u ki�n
c� th
 và s� tr��ng c!a Ph�t giáo. 

5- V�n ��ng và huy ��ng các ngu#n l�c �a d�ng c!a
các t� ch(c, cá nhân, các doanh nghi�p, các nhà h�o tâm
� trong và ngoài n�c, tham gia �óng góp cùng nhà n�c
và xã h�i, góp ph+n xã h�i hoá các ngu#n l�c th�c hi�n
nhi�m v� b�o v� môi tr��ng và (ng phó vi bi	n ��i khí
h�u. Các chùa có �i�u ki�n nên có 1 hòm công �(c �

dành ngu#n l�c riêng cho các ho�t ��ng b�o v� môi
tr��ng, c(u tr6 thiên tai và (ng phó vi B�KH.

6- Th��ng xuyên ph�i h6p ch�t ch� vi ^y ban M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam, c� quan Tài nguyên và Môi tr��ng
và c� quan ch(c n�ng khác � các c�p �
 v�n ��ng nhân
dân, t�ng ni, ph�t t1 tham gia th�c hi�n và giám sát vi�c
th�c hi�n pháp lu�t v� B�o v� môi tr��ng, (ng phó vi
bi	n ��i khí h�u c!a các c� quan nhà n�c, doanh nghi�p,
t� ch(c, cá nhân liên quan nh`m ��m b�o hi�u qu� c!a
vi�c th�c hi�n Lu�t B�o v� môi tr��ng và Ch��ng trình
m�c tiêu Qu�c gia v� bi	n ��i khí h�u.

�oàn k	t, hòa h6p cùng ph�n ��u th�c hi�n các ch�
tiêu mà Ch��ng trình ph�i h6p c!a các tôn giáo �ã ký k	t,
�ó là �	n n�m 2020 trên 80% ch� tôn �(c, t�ng ni và ph�t
t1 có hi
u bi	t và tích c�c tham gia Ch��ng trình ph�i
h6p; m:i xã, ph��ng, th0 tr�n có c� s� Ph�t giáo ��u xây
d�ng ��6c ít nh�t m�t mô hình c�ng �#ng Ph�t giáo th�c
hi�n b�o v� môi tr��ng và (ng phó vi bi	n ��i khí h�u
do U; ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, ngành Tài nguyên
và Môi tr��ng và Ban Tr0 s� Ph�t giáo cùng ph�i h6p xây
d�ng. �0nh k~ 2 ho�c 3 n�m m�t l+n các c� s� s�n xu�t
t�i c� s� ��6c giám sát v� th�c hi�n Lu�t B�o v� môi
tr��ng do U; ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và t� ch(c
Ph�t giáo cùng c�p th�c hi�n.�

Chú thích:
1. Thông điệp về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Hội nghị toàn quốc “Phát

huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.
2. Báo cáo Tổng kết công tác Phật sự năm 2016 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
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Họa sĩ trẻ Oh Ye Seul đang thực hiện tác phẩm của mình.

MT TR�N V�I CÁC PHONG TRÀO, CU	C V�N �	NG

Những bích họa 
trên ph Phùng H�ng - Hà N�i
KỲ ANH

Mi �ây, UBT� MTTQ Vi�t Nam
và B� Tài nguyên và Môi
tr��ng �ã ký Ngh0 quy	t liên
t0ch v� vi�c ph�i h6p th�c

hi�n Chi	n l�6c b�o v� môi tr��ng
qu�c gia và ch� ��o ^y ban M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam các c�p ph�i h6p vi các
c� quan ch(c n�ng t� ch(c kh�o sát,
�ánh giá và h�ng dWn xây d�ng, th�c
hi�n phong trào toàn dân tham gia
b�o v� môi tr��ng, v�n ��ng các t+ng
lp nhân dân tham gia gi� gìn môi
tr��ng "xanh-s�ch-��p"...

Trên c� s� �ó, UBND Qu�n Hoàn
Ki	m tri
n khai d� án “Bích h{a trên ph� Phùng H�ng”
trong tháng 11 thu�c giai �o�n 1 c!a t�ng d� án tác
��ng vào 127 vòm c+u. Giai �o�n 2 s� tác ��ng �	n các
c�ng vòm t8 �o�n ph� Phùng H�ng �	n ph� Hàng Cót
(m� vòm �
 ph�c v� không gian v�n hoá c!a Hà N�i).
Giai �o�n 3 s� tác ��ng vào các c�ng vòm t8 C1a �ông
�	n ph� Lê V�n Linh.. � giai �o�n 1  vi 19 b(c tranh
ngh� thu�t s� ��6c các ngh� s_ Vi�t Nam và Hàn Qu�c

th�c hi�n trong vòng 1 �	n 2 tháng, hoàn thành tr�c
T	t Nguyên �án. �ây là m�t hành ��ng thi	t th�c nh`m
�em l�i cho ng��i dânkhông gian �ô th0 ngh� thu�t,
nâng cao ý th(c v� b�o v�, gi� gìn môi tr��ng “Xanh -
S�ch - ��p” và truy�n t�i thông �i�p v� m�t Th! �ô Hà
N�i ngàn n�m v�n hi	n �ang �(ng tr�c nh�ng ��i thay
to ln, song vWn luôn gìn gi� nh�ng truy�n th�ng và
tinh hoa v�n hóa  ghi d�u �n trong lòng ng��i dân Vi�t
Nam và b�n bè qu�c t	.�

Những tác phẩm đã hoàn thiện tại dự án “Bích họa trên phố Phùng Hưng”.
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Nghệ sĩ Hàn Quốc sử dụng loại sơn PU và golden acrylics, độ bền 5-10
năm để thực hiện các tác phẩm. Trước đó, chất liệu vẽ tranh đã được xử
lý lớp chống nước đằng sau.

Một số người dân đã đến chiêm ngưỡng tác phẩm tại dự
án này.

2 Họa sĩ Kim Hyu Chang và Oh Ye Seul đang thảo luận sau từng nét vẽ. Họa sĩ Kim Hyu Chang với những nét phác họa đầu tiên.

Các họa sĩ trẻ đang thảo luận kỹ càng trước khi đặt bút vẽ. Họa sĩ trẻ Oh Ye Seul đang thả hồn vào tác phẩm.
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KINH NGHI�M - TH�C TI�N

HƯƠNG DIỆP - Ảnh HẦU TỶ

Ngày 11/11, ^y viên Trung ��ng ��ng, Ch! t0ch
UBT� MTTQ Vi�t Nam Tr+n Thanh MWn cùng Phó
Ch! t0ch Nguy]n H�u D�ng và các v0 trong �oàn
Ch! t0ch UBT� MTTQ Vi�t Nam �ã tham d� Ngày h�i

��i �oàn k	t cùng �#ng bào dân t�c C� Tu, thôn Ta Rung,
xã H��ng S�n, huy�n Nam �ông, t�nh Th8a Thiên - Hu	.

Thôn Ta Rung là �0a bàn c� trú c!a �#ng bào dân t�c
C� Tu t�i xã H��ng S�n. Vi s� chung s(c, �#ng lòng c!a
�#ng bào dân t�c C� Tu, H��ng S�n �ã tr� thành xã �+u
tiên c!a huy�n Nam �ông cán �ích nông thôn mi.

Trong không khí �m áp, th9m tình �oàn k	t, �#ng bào
C� Tu thôn Ta Rung �ã cùng n9m tay hòa chung bài ca ��i
�oàn k	t. Trong ti	ng khèn, ti	ng tr�ng, nh�ng ng��i
dân C� Tu nh� xích l�i g+n nhau h�n, cùng g9n k	t d�i
m�t mái nhà chung.

Ông P� Long H#, Bí th� Chi b� thôn Ta Rung t� hào
cho bi	t, �	n nay thu nh�p bình quân c!a ng��i dân thôn
Ta Rung ��t 26 tri�u �#ng/ng��i/n�m. T; l� h� nghèo
n�m 2017 ch� còn � m(c 0,4% vi 5 h� nghèo và 8 h� c�n

nghèo. N�m 2017, toàn thôn có 88 h� ��t danh hi�u Gia
�ình v�n hóa, chi	m 81%.

Có m�t t�i Nhà v�n hóa truy�n th�ng dân t�c C� Tu,
xã H��ng S�n, ông H# S\ Thi - ng��i có uy tín trong �#ng
bào dân t�c C� Tu, thôn Ta Rung chia s}, t8 nhi�u n�m
nay, c( �	n d0p k; ni�m ngày truy�n th�ng c!a MTTQ Vi�t
Nam, �#ng bào C� Tu, thôn Ta Rung và xã H��ng S�n ��u
gác l�i m{i công vi�c �
 cùng chung vui Ngày h�i ��i �oàn
k	t. Ngày h�i chính là d0p �
 m{i ng��i cùng k	t n�i tình
làng ngh_a xóm, gìn gi� b�n s9c v�n hóa c!a dân t�c.

G1i g9m tâm t� c!a �#ng bào C� Tu thôn Ta Rung �	n
�oàn Ch! t0ch UBT� MTTQ Vi�t Nam, ông H# S\ Thi cho
r`ng, m�c dù �ã ��t chuJn xã nông thôn mi nh�ng ��i
s�ng c!a ng��i dân vWn còn khó kh�n, vi�c xây d�ng
nông thôn mi vWn ch�a th�c s� b�n v�ng. T�i 4 thôn c!a
xã vWn ch�a có nhà h{p � khu dân c�, nhi�u ���ng dân
sinh, tuy	n ���ng s�n xu�t còn ch�a ��6c bê tông hóa,
ng��i dân vWn còn thi	u ��t s�n xu�t... “�#ng bào C� Tu
mong mu�n ��ng, Nhà n�c ti	p t�c có nh�ng chính sách

Ấm áp
NGÀY H�I Đ�I ĐOÀN K�T
TOÀN DÂN T�C

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu
tại Ngày hội.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng quà cho ông Hồ Sỹ Thi,
người tiêu biểu thôn Ta Rung.
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h: tr6 �
 ��i s�ng v�t ch�t, tinh th+n c!a �#ng bào ngày
m�t nâng cao.”, ông H# S_ Thy bày t[.

Trò chuy�n cùng bà con t�i Ngày h�i, Ch! t0ch Tr+n
Thanh MWn chia s}, trong không khí nhi�u khu dân c� trên
c� n�c cùng t� ch(c Ngày h�i ��i �oàn k	t, �#ng bào � các
t�nh Nam Trung B� và Tây Nguyên vWn �ang ph�i ��i m�t
vi khó kh�n do m�a l�. H�n lúc nào h	t, chúng ta hãy
dành cho �#ng bào nh�ng s� s} chia thi	t th�c nh�t.

Tr�c ti	p l9ng nghe nh�ng tâm t�, nguy�n v{ng c!a
�#ng bào, Ch! t0ch Tr+n Thanh MWn bày t[ vui m8ng tr�c
nh�ng ��i thay c!a thôn Ta Rung, xã H��ng S�n trong
công cu�c xây d�ng nông thôn mi. Ch! t0ch Tr+n Thanh
MWn mong mu�n �#ng bào C� Tu, thôn Ta Rung ti	p t�c
�oàn k	t, g9n bó xây d�ng quê h��ng, �
 H��ng S�n th�c
s� là n�i �áng s�ng, và ng��i dân ��6c th� h��ng nh�ng
�i�u t�t ��p nh�t.

Ghi nh�n nh�ng ki	n ngh0 c!a �#ng bào C� Tu g1i �	n
�oàn Ch! t0ch UBT� MTTQ Vi�t Nam, Ch! t0ch Tr+n Thanh
MWn �� ngh0 c�p !y ��ng, chính quy�n huy�n Nam �ông,
t�nh Th8a Thiên - Hu	 quan tâm giúp ��, t�o �i�u ki�n
h�n n�a �
 công cu�c xây d�ng nông thôn mi c!a H��ng
S�n th�c s� b�n v�ng.

Ch! t0ch Tr+n Thanh MWn c�ng mong mu�n lãnh ��o
thôn Ta Rung ti	p t�c �Jy m�nh vi�c tuyên truy�n các
ch! tr��ng c!a ��ng, chính sách, pháp lu�t c!a Nhà n�c
�	n t8ng h� gia �ình, t8ng ng��i dân; tri
n khai có hi�u
qu� các phong trào, các cu�c v�n ��ng do M�t tr�n phát
��ng; ch! ��ng chuy
n ��i c� c�u cây tr#ng, v�t nuôi,
t�o chuy
n bi	n v� nh�n th(c cho ng��i dân trong s�n
xu�t nông nghi�p an toàn, h�ng ti vi�c không s1 d�ng
ch�t c�m trong ch�n nuôi và tr#ng tr{t. “�#ng bào C� Tu,
thôn Ta Rung c+n quan tâm nâng cao trình �� h{c v�n �

tri th(c th�c s� là ��t phá trong phát tri
n kinh t	, thoát
nghèo b�n v�ng.”, Ch! t0ch Tr+n Thanh MWn g6i m�.

Ch! t0ch Tr+n Thanh MWn tin t��ng, �#ng bào dân t�c
C� Tu, thôn Ta Rung s� ti	p t�c phát huy truy�n th�ng anh
hùng, �#ng tâm hi�p l�c, �em s(c l�c, trí tu� �óng góp xây
d�ng c�ng �#ng dân c� ngày càng �m no, h�nh phúc.

Trong không khí th9m tình �oàn k	t, Ch! t0ch Tr+n
Thanh MWn cùng các v0 trong �oàn Ch! t0ch, lãnh ��o �0a
ph��ng và bà con thôn Ta Rung tham gia vào ho�t ��ng
v�n ngh�, giao l�u v�n hóa.

Tr�c nh�ng thi�t h�i n�ng n� c!a c�n bão s� 12 gây
ra ��i vi t�nh Th8a Thiên - Hu	, thay m�t Ban C(u tr6
Trung ��ng, Ch! t0ch UBT� MTTQ Vi�t Nam Tr+n Thanh
MWn �ã trao s� ti�n !ng h� 500 tri�u �#ng cho t�nh Th8a
Thiên - Hu	 �
 h: tr6 các gia �ình có nhà b0 s�p trôi, h�
h�i n�ng và th�m h[i, h: tr6 các gia �ình có ng��i b0
ch	t, m�t tích.

Ban Th��ng tr�c UBT� MTTQ Vi�t Nam c�ng trao 10

c�n nhà ��i �oàn k	t, tr0 giá 300 tri�u �#ng, cho các h�
nghèo trên �0a bàn huy�n Nam �ông.

Nhân d0p này, Ch! t0ch Tr+n Thanh MWn �ã t�ng quà
cho thôn Ta Rung và các h� gia �ình tiêu bi
u.�

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao số tiền hỗ trợ 500 triệu cho
tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Các tiết mục văn nghệ tại Ngày hội.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trò chuyện với đồng bào thôn Ta Rung.
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M�t tr�n TP. �à N�ng 
PHÁT HUY S1 Đ4NG THU5N
TRONG NGÀY H6I Đ%I ĐOÀN K�T

PHẠM PHÚ BÌNH*

Tóm tắt: Ở Đà Nẵng hàng năm, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức sâu
rộng tại các khu dân cư đã góp phần tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực
hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ôn lại
truyền thống lịch sử vẻ vang và sự đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Summary: Every year in Da Nang city, the National Great Unity Day is held in
residential areas, which has contributed to propagandizing, educating and mobilizing
people to implement the Party’s guidelines and the State’s legal policies. This festival
reminds people of the honorable historical tradition and the great contribution of the
Vietnam Fatherland Front in the history of Vietnam.
Từ khóa: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thuận, truyền thống đoàn kết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Việt Nam.
Key words: National great unity day, consensus, solidarity, the Vietnam Fatherland Front, Vietnam.
Nhận bài: 5/10/2017; Sửa chữa: 12/10/2017; Duyệt đăng: 23/10/2017.

Thành ph� �à N)ng hi�n nay là �ô th0 lo�i 1 tr�c
thu�c Trung ��ng, n`m � v0 trí trung �� c!a ��t
n�c, trên tr�c giao thông B9c - Nam, có vùng
bi
n, h�i ��o, bán ��o, có vùng núi, trung du,

�#ng b`ng, có �ô th0 ln vi h� th�ng th��ng c�ng, sân
bay qu�c t	… Ngày nay trong công cu�c ��i mi ��t n�c,
trong b�i c�nh h�i nh�p qu�c t	 và khu v�c, thành ph�
�à N)ng vWn gi� v�ng �n �0nh chính tr0, ��t ��6c nhi�u
thành t�u cao v� phát tri
n kinh t	, ph�c v� t�t các ho�t
��ng chính tr0, v�n hoá, ��i ngo�i c!a qu�c gia; nhi�u
ch��ng trình n�i b�t nh�: Trong d0p “Tu+n l] c�p cao
APEC 2017” t�i �à N)ng, M�t tr�n thành ph� v�n ��ng
ng��i dân th�c hi�n t�t chi	n d0ch “N� c��i �à N)ng” và
th�c hi�n n	p s�ng v�n hoá, v�n minh �ô th0, m:i ng��i
dân là m�t “��i s( v�n hóa”. �#ng th�i, t� ch(c “Ngày
h�i ��i �oàn k	t toàn dân t�c” nhân d0p k; ni�m Ngày
truy�n th�ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam (18/11) , là d0p
�
 cán b�, nhân dân các khu dân c� ôn l�i l0ch s1, truy�n
th�ng v} vang c!a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam; kh�ng �0nh
s(c m�nh ��i �oàn k	t toàn dân trong s� nghi�p gi�i

phóng dân t�c, th�ng nh�t ��t n�c; xây d�ng và b�o v�
T� qu�c, th�c hi�n công cu�c ��i mi, �Jy m�nh công
nghi�p hóa, hi�n ��i hóa, h�i nh�p Qu�c t	 hi�n nay... 

Thực trạng tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết
toàn dân tộc” ở khu dân cư

Th�c hi�n Ch� th0 s� 18-CT/TU ngày 13/3/2017 c!a
Ban Th��ng v� Thành !y �à N)ng v� “T�ng c��ng s� lãnh
��o, ch� ��o th�c hi�n cu�c v�n ��ng “Toàn dân �oàn k	t
xây d�ng nông thôn mi, �ô th0 v�n minh” trên �0a bàn
thành ph� �à N)ng, M�t tr�n thành ph� th�c hi�n theo
H�ng dWn c!a Trung ��ng, t� ch(c “Ngày h�i ��i �oàn
k	t toàn dân t�c” trên �0a bàn 1.244 khu dân c�; s� l�6ng
nhân dân tham d� t8 150 h� dân �	n 1.000 h� dân � m:i
khu dân c� t� ch(c. Trong d0p này nhi�u khu dân c� t�
ch(c t�t ngày h�i, tiêu bi
u nh�:

+ Ban công tác M�t tr�n khu dân c� s� 10, ph��ng
Hòa Thu�n �ông (qu�n H�i Châu) t� ch(c Ngày h�i ��i
�oàn k	t toàn dân t�c n�m 2017. T�i Ngày h�i, khu dân

* Trưởng ban Tuyên giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

KINH NGHI�M - TH�C TI�N
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c� s� 10 �ánh giá k	t qu� th�c hi�n các phong trào thi
�ua yêu n�c, Cu�c v�n ��ng “Toàn dân �oàn k	t xây
d�ng nông thôn mi, �ô th0 v�n minh”, Cu�c v�n ��ng
"Ng��i Vi�t Nam �u tiên dùng hàng Vi�t Nam"; bi
u d��ng
các t�p th
, gia �ình, cá nhân tiêu bi
u có nhi�u thành
tích trong phong trào thi �ua yêu n�c, th�c hi�n cu�c
v�n ��ng và t� ch(c các ho�t ��ng thi	t th�c góp ph+n
xây d�ng c�ng �#ng dân c� ngày càng �oàn k	t, v�ng
m�nh. N�m 2017, khu dân c� có 122/124 h� ��t gia �ình
v�n hóa, t; l� 98 %; 01 t� dân ph� v�n hóa. 

+ Ban Công tác M�t tr�n liên khu dân c� s� 1, 2 và s�
12, 13 ph��ng Thanh Khê Tây (qu�n Thanh Khê) t� ch(c
Ngày h�i ��i �oàn k	t toàn dân t�c. �ây là d0p �
 bà con
trong khu dân c� th9t ch�t tình �oàn k	t, g9n bó, cùng
nhau làm �n phát tri
n kinh t	. Nhân d0p này, U; ban M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam qu�n �ã t�ng 10 su�t quà cho h�
nghèo, m:i su�t tr0 giá 1 tri�u �#ng.

+ Ban Công tác M�t tr�n các khu dân c� ph��ng Th�c
Gián (qu�n Thanh Khê) t�ng b8ng t� ch(c Ngày h�i ��i
�oàn k	t toàn dân t�c. Ngày h�i �ã tuyên truy�n, v�n
��ng bà con nhân dân ti	p t�c phát huy kh�i ��i �oàn k	t
toàn dân, th�c hi�n t�t ch! tr��ng c!a ��ng, pháp lu�t
c!a Nhà n�c. Sau ph+n L], các khu dân c� c�ng t� ch(c
ph+n H�i vi nhi�u hình th(c khác nhau, bao g#m các trò
ch�i dân gian, nh�: �� n�c vào chai, ném vòng, nh�y
bao b�, �i cà kheo, khiêu v�; giao l�u Jm th�c vi các
món �n mang ��m nét c� truy�n, nh�: bánh bèo, bánh

�t, bánh n�m, nem rán và các món chè…

��c bi�t, Ch! �� Ngày h�i ��i �oàn k	t toàn dân t�c �
khu dân c� n�m 2017 c!a thành ph� �à N)ng là “Khu dân
c� ��m b�o 4 an” (An ninh tr�t t�, An toàn giao thông,
An toàn th�c phJm va� An sinh xã h�i), vi tr{ng tâm là
công tác an toàn v� sinh th�c phJm, m�c �ích nh`m nâng
cao ý th(c trách nhi�m, t�o chuy
n bi	n c�n b�n trong
s�n xu�t, ch	 bi	n, kinh doanh th�c phJm trên c� s� hình
thành n	p s�ng v�n hóa.

N�m 2017, M�t tr�n T� qu�c và Ban v�n ��ng Qu\ “Vì
ng��i nghèo” các c�p thành ph� �à N)ng ti	p t�c có
nhi�u hình th(c v�n ��ng, h: tr6 phong phú, sáng t�o,
kh�i d�y tinh th+n t��ng thân, t��ng ái trong c�ng �#ng
dân c�; ��c bi�t �ã nêu cao tinh th+n trách nhi�m c!a
cán b�, ��ng viên và nhân dân ��i vi ng��i nghèo. �	n
cu�i tháng 10/2017, M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c�p �ã
huy ��ng h�n 30,318 t; �#ng vào Qu\ “Vì ng��i nghèo”,
h: tr6 xây d�ng mi và s1a ch�a 624 nhà ��i �oàn k	t
cho h� nghèo vi t�ng s� ti�n 14,173 t; �#ng; trong �ó
có 75 nhà s1a ch�a cho gia �ình chính sách di�n nghèo
vi s� ti�n 1 t; 500 tri�u �#ng; h: tr6 76 h� nghèo khám
ch�a b�nh, s� ti�n 161 tri�u �#ng; 3.990 h� nghèo phát
tri
n s�n xu�t; 1.052 em h{c sinh con h� nghèo có �i�u
ki�n �	n tr��ng; ti	p s(c cho hàng tr�m h{c sinh có nguy
c� b[ h{c ti	p t�c �	n tr��ng; giúp �� nhi�u h� nghèo
v��n lên thoát nghèo và thoát nghèo b�n v�ng, �n �0nh
cu�c s�ng. 

Hội nghị các Nhà lãnh đạo Kinh tế APEC lần thứ 25 với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung” diễn ra tại
thành phố Đà Nẵng. Đây là hoạt động quan trọng nhất của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. ẢNH: TTXVN

K I N H  N G H I ' M  -  T H � C  T I $ N
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Một số kinh nghiệm tổ chức “Ngày hội đại
đoàn kết toàn dân tộc” 

Vi�c t� ch(c “Ngày h�i ��i �oàn k	t toàn dân t�c” ��
khu dân c� trong nh�ng n�m qua luôn ��6c các c�p !y
��ng quan tâm ch� ��o toàn di�n, c� th
, sâu sát (Có ngh0
quy	t lãnh ��o, phân công các �#ng chí ��ng U�y viên,
tr��ng các ban ngành, �oàn th
 ph� trách các khu dân
c�). Chính quy�n các c�p ��m b�o kinh phí theo quy
�0nh... c� h� th�ng chính tr0 vào cu�c, t�o nên b�c
chuy
n mi và tr� thành ho�t ��ng xã h�i r�ng ln, thi	t
th�c ��ng viên, ch�m lo ��i s�ng v�t ch�t tinh th+n c!a
nhân dân, th�t s� là “Ngày h�i c!a nhân dân”.

Thông qua vi�c t� ch(c “Ngày h�i ��i �oàn k	 toàn
dân t�c” � khu dân c� �ã xu�t hi�n ngày càng nhi�u
g��ng ng��i t�t vi�c t�t, nh�ng �i
n hình, nhân t� mi
trên các l_nh v�c c!a ��i s�ng xã h�i, thi �ua phát tri
n
s�n xu�t - kinh doanh, xóa �ói, gi�m nghèo, vi�c khen
th��ng, bi
u d��ng khu dân c� v�n hóa, gia �ình v�n hóa
tiêu bi
u trong ngày h�i góp ph+n xây d�ng con ng��i
Vi�t Nam tr{ng tâm là xây d�ng ��o �(c, l�i s�ng, n	p
ngh_, cách làm, t��ng thân, t��ng ái, kính lão tr{ng
th{.... khát v{ng làm gi+u chính �áng, vì c�ng �#ng,
m�nh d�n ��u tranh phê hán cái x�u, cái ác, hình thành
l�i s�ng t�t ��p, phù h6p trong các t+ng lp nhân dân.

�
 Ngày h�i ��i �oàn k	t toàn dân t�c � khu dân c�
��6c t� ch(c sinh ��ng, các �0a ph��ng m�i các �#ng chí
lãnh ��o c�p !y, chính quy�n, M�t tr�n cùng tham gia
Ngày h�i vi nhân dân � các khu dân c�. �#ng th�i, �
 t�o
khí th	 thi �ua sôi n�i tr�c, trong và sau Ngày h�i, t8ng
khu dân c�, tùy theo �i�u ki�n t8ng n�i, các �0a ph��ng
có th
 k	t h6p t� ch(c các ho�t ��ng nh�: trao nhà ��i
�oàn k	t, nhà tình ngh_a; th�m và t�ng quà các gia �ình
chính sách, cán b� lão thành cách m�ng, cán b� M�t tr�n
qua các th�i k~, các gia �ình có hoàn c�nh khó kh�n; t�
ch(c các cu�c thi d�i hình th(c sân kh�u hoá, liên hoan
v�n ngh�, hái hoa dân ch!, t� ch(c các ho�t ��ng v�n hóa,
v�n ngh�, th
 d�c, th
 thao, các trò ch�i dân gian mang
tính truy�n th�ng v�n hóa c!a �0a ph��ng, dân t�c, sinh
ho�t v�n hóa c�ng �#ng, chú tr{ng phát huy nét ��p v�n
hóa truy�n th�ng c!a dân t�c, c!a �0a ph��ng…Chú ý
phát huy vai trò, th	 m�nh c!a các t� ch(c thành viên, các
t� ch(c, cá nhân sinh s�ng t�i �0a bàn dân c�; tùy theo
�i�u ki�n c!a t8ng �0a ph��ng, có th
 t� ch(c “b�a c�m
�oàn k	t” t�i khu dân c�... �ây c�ng là d0p �
 m:i h� gia
�ình, m:i ng��i dân trong khu dân c� có �i�u ki�n xích
l�i g+n nhau, tình làng ngh_a xóm ngày càng b�n ch�t.

Ngày h�i còn là d0p �
 t�ng k	t, bi
u d��ng, khen
th��ng các cá nhân, gia �ình, t�p th
 �i
n hình tiên ti	n
trong vi�c h��ng (ng, tham gia th�c hi�n các Cu�c v�n
��ng “Toàn dân �oàn k	t xây d�ng nông thôn mi, �ô th0
v�n minh”, “Ng��i Vi�t Nam �u tiên dùng hàng Vi�t Nam”,
trao danh hi�u Gia �ình v�n hóa, công tác an sinh xã

h�i... D0p này, bà con t�i các khu dân c� cùng ng#i l�i vi
nhau �
 cùng nhìn nh�n, �ánh giá nh�ng công vi�c �ã
làm ��6c và ch�a làm ��6c trong các phong trào thi �ua
yêu n�c do MTTQ Vi�t Nam phát ��ng; vi�c th�c hi�n các
ch! tr��ng, chính sách c!a ��ng, pháp lu�t c!a Nhà n�c;
các quy �c c!a c�ng �#ng trong n�m qua...

Giải pháp để nâng cao chất lượng Ngày
hội Đại đoàn kết 

M�t là, c�p !y ��ng t�i �0a ph��ng (t8 thành ph� �	n
ph��ng xã, khu dân c�), c+n quan tâm ch� ��o vi�c t�
ch(c Ngày h�i vi trách nhi�m v8a là lãnh ��o, v8a là
thành viên ph�i h6p th�ng nh�t hành ��ng vi M�t tr�n
T� qu�c.

Hai là, xác �0nh ch! �� h`ng n�m c!a cu�c v�n ��ng
“Toàn dân �oàn k	t xây d�ng nông thôn mi, �ô th0 v�n
minh” �
 c� s� �0nh h�ng và �0nh l�6ng ho�t ��ng �
khu dân c� trong v�n ��ng nhân dân tham gia; t8 �ó cu�i
n�m có c� s� �
 �ánh giá k	t qu�, m(c �� h��ng (ng
�#ng tình c!a dân và s� h��ng l6i c!a dân t8 k	t qu�
cu�c v�n ��ng. Xác �0nh ch! �� c!a Ngày h�i sát th�c
ti]n nhi�m v� chính tr0 � c� s� �
 Ban Công tác M�t tr�n
t�p trung t� ch(c, nhân dân th�y ��6c mình là ng��i
trong cu�c c!a Ngày h�i.

Ba là, trong ngày h�i, ph+n L] ph�i trang tr{ng, ph+n
H�i ph�i sôi n�i. �
 có ��6c �i�u này thì công tác chuJn
b0 ph�i chu �áo t8 khâu t� ch(c, �i�u hành, phân công
trách nhi�m, h�i di]n ph�i do nhân dân tham gia, h�i
�oàn th
 ph�i ph�i h6p t� ch(c, lãnh ��o c�p trên v� d�
v8a ��ng viên, th�y ��6c th�c t	 � khu dân c�, nhân dân
s� ph�n kh�i, t�o s� �#ng thu�n cao h�n. ��m b�o yêu
c+u chung là vui t��i, ph�n kh�i, trang nghiêm, trang
tr{ng, hi�u qu� không phô tr��ng, hình th(c. Trong �ó
ph+n L] c+n chú ý ��m b�o ng9n g{n, �+y �! các nghi l]
theo h�ng dWn. Th�i gian c� ph+n l] và ph+n h�i không
nên v�6t quá 120 phút. Ph+n H�i nên t� ch(c � khu dân
c� vào bu�i t�i tr�c khi di]n ra Ngày h�i �
 m{i ng��i
trong khu dân c� có �i�u ki�n tham gia, khuy	n khích
các ho�t ��ng v�n ngh�, th
 thao, trò ch�i dân gian mang
tính truy�n th�ng c!a �0a ph��ng; chú ý phát huy vai
trò, th	 m�nh c!a các t� ch(c thành viên, các t� ch(c, cá
nhân sinh s�ng t�i �0a bàn dân c�, con em quê h��ng sinh
s�ng ho�c �ang công tác � �0a ph��ng khác cùng h�ng
v� “Ngày h�i ��i �oàn k	t toàn dân t�c” � khu dân c�. C�n
c( vào tình hình c� th
 c� th
 các �0a ph��ng t� ch(c
“B�a c�m ��i �oàn k	t” t�i khu dân c� cho phù h6p.

B�n là, t�ng c��ng t�p hu�n cho Tr��ng Ban công tác
M�t tr�n khu dân c� v� k\ n�ng t� ch(c ngày h�i, công
tác ph�i h6p, phân công nhi�m v�, dWn ch��ng trình,
trang trí khánh ti	t ... pha�t huy va� s�� du�ng co� hiê�u qua�
ca�c thiê�t chê� v�n ho�a, c� s�� vâ�t châ�t �� �i�a ph��ng �

ngày h�i di]n ra trang nghiêm ph�n kh�i.�
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Những rào cản 
trong giáo d$c m7m non vùng
khó kh�n và khu công nghi�p

LÊ VÂN ANH*

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, Việt Nam đã có những tiến bộ đáng kể trong
việc cải thiện khả năng tiếp cận và duy trì giáo dục có chất lượng cho trẻ em trong
giáo dục mầm non (GDMN). Tuy nhiên trong thực tế, vẫn còn một bộ phận người
dân chưa được hưởng đầy đủ các quyền lợi cũng như dịch vụ chăm sóc GDMN.
Những thách thức này đặt ra như một vấn đề cơ bản cần giải quyết để đạt được
các mục tiêu quan trọng trong Chiến lược phát triển giáo dục nói chung và phát
triển GDMN nói riêng giai đoạn từ nay đến 2020.

Summary: In recent years, Vietnam has made significant progress in improving the
approach and retention of quality education for children in early childhood
education. However, in reality, there are a number of people who do not have
access to early childhood education’s benefits and services. These difficulties have
posed as a fundamental issue to solve in order to achieve the important objectives
in the education development strategy in general end the early childhood education
development in particular by 2020.
Từ khóa: Giáo dục mầm non, giáo dục mầm non vùng khó khăn và khu công nghiệp, chính sách hỗ trợ giáo dục mầm non,
Việt Nam.
Key words: Early childhood education, early childhood education in disadvantaged areas and industrial zones, support
policies for early childhood education, Vietnam.
Nhận bài: 26/10/2017; Sửa chữa: 27/10/2017; Duyệt đăng: 1/11/2017.

Thực trạng về giáo dục mầm non ở vùng
khó khăn và khu công nghiệp

K	t qu� kh�o sát t�i m�t s� �0a bàn cho th�y, t� l� tr}
�	n tr��ng m+m non vWn ch! y	u t�p trung � l(a tu�i
mWu giáo 5 tu�i (kho�ng t8 73,9% - 100%). � �� tu�i nhà
tr}, t� l� tr} �	n tr��ng/lp m+m non còn r�t th�p. T�i
nh�ng vùng nông thôn khó kh�n và vùng dân t�c thi
u
s� h+u nh� ch� có lo�i hình tr��ng m+m non công l�p.
Thêm vào �ó, tr��ng m+m non công l�p l�i có nhi�u �i
m
tr��ng l}, tr} ph�i h{c lp ghép 2- 3 �� tu�i. M�t s� n�i
� �0a bàn khu công nghi�p, nhi�u nhóm tr} gia �ình ��6c
thành l�p. Tuy nhiên t�i �ây, nhi�u nhóm tr} gia �ình
không �! �i�u ki�n ch�m sóc, giáo d�c mà nh� c� s� ch�

�
 gi� tr}… H+u h	t sô� l��p hiê�n co� còn r�t nghe�o na�n,
ph+n ln phòng h{c là phòng c�p 4, �ã xu�ng c�p, t��ng
n(t, ngói t�t r�t nguy hi
m ho�c l6p tôn r�t nóng, không
an toàn ��i vi s(c kh[e c!a tr}. Các xã phân b� dân c�
r�i rác � nhi�u thôn, xóm nên không có �i�u ki�n t�p
trung �+u t� c� s� v�t ch�t, m:i xã có r�t nhi�u �i
m
tr��ng l}, nên tình tr�ng thi	u phòng h{c là ph� bi	n.
Vi�c h{c nh�, h{c t�m này �ã �nh h��ng tiêu c�c �	n
ho�t ��ng ch�m sóc giáo d�c tr}. Do h{c nh� t�i nhà v�n
hóa c!a thôn, xóm nên m:i lúc thôn xóm h{p hành thì tr}
ph�i ngh� h{c � nhà. Do h{c nh�, h{c t�m nên vi�c t�
ch(c môi tr��ng d�y h{c c!a giáo viên c�ng hoàn toàn b0
��ng. �# dùng, �# ch�i giáo viên ph�i mang �i mang v�,
không �n �0nh . Tuy các l��p �a� co� mô�t sô� �ô� ch�i do ca�c

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Ủy viên Hội đồng tư vấn Khoa học, Giáo dục và Môi trường, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.



56 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 171 (11/2017)

KINH NGHI�M - TH�C TI�N

gia�o viên t�� la�m, nh�ng ch�a �áp (ng � yêu c+u thJm m_,
không cu�n hút tr}, không ch9c ch9n, nhanh h[ng. Sô�
l���ng va� chu�ng loa�i �ô� du�ng, �ô� ch�i co�n i�t, th�m chí
không có, ch�a �a�p ��ng yêu câ�u ch�m so�c-gia�o du�c tre�. 

Công trình v� sinh và n�c s�ch không ��m b�o v�
sinh, an toàn cho tr}. T�i các �i
m tr��ng vùng nông thôn
khó kh�n, vùng sâu, vùng xa, vùng dân t�c thi
u s� h+u
h	t ch�a có khu v� sinh, tr} ph�i �i v� sinh ngay c�nh
phòng h{c m�t cách tùy ti�n. T�i các �i
m lp l} tr} �i v�
sinh ngoài ���ng. M�t s� tr��ng có khu v� sinh nh�ng
xây d�ng không �úng quy cách, không có gi�y v� sinh,
không có n�c �
 d�i, mùi hôi n#ng n�c trong lp, r�t ô
nhi]m, �nh h��ng �	n s(c kh[e c!a cô và tr}. 

Nhìn chung ��i ng� cán b� giáo viên m+m non nhi�t
tình, có trách nhi�m và yêu th��ng tr}. Nhi�u cán b�
qu�n lí c�p tr��ng và giáo viên có trình �� ��t chuJn và
trên chuJn nh�ng do quá trình �ào t�o còn ch9p vá, c�ng
thêm �i�u ki�n c� s� v�t ch�t tr��ng lp nghèo nàn, thi	u
tài li�u tham kh�o, ít ��6c �i tham quan, h{c h[i, trao ��i
kinh nghi�m bên ngoài nhà tr��ng, ít ��6c b#i d��ng
chuyên môn, c�p nh�t ki	n th(c mi, vì v�y n�ng l�c
chuyên môn c!a ph+n ln GVMN còn h�n ch	 là m�t trong
nh�ng nguyên nhân làm cho ch�t l�6ng ch�m sóc, giáo
d�c tr} m+m non còn th�p.

V� chính sách h: tr6 giáo d�c m+m non � nh�ng xã
nghèo, ngoài vi�c th��ng xuyên ��ng viên tinh th+n cho
giáo viên m+m non (t�ng quà, chúc m8ng nhân d0p các
ngày l]), lãnh ��o chính quy�n và c�ng �#ng t�i �0a
ph��ng �ã th�c hi�n chính sách c!a Nhà n�c v� h: tr6
cho các h� nghèo vùng 135 ( mi]n gi�m h{c phí cho h�
có con �i h{c m+m non, h: tr6 70.000�/tr}/tháng ; riêng
��i vi tr} em dân t�c 5 tu�i �i h{c ��6c h: tr6 m:i em
5kg g�o/tháng ; Tuy nhiên, do thu�c vùng nghèo nên các
xã không có ngân sách �+u t� cho GDMN và m�t s� xã
thi	u qu_ ��t dành �
 xây d�ng tr��ng m+m non. 

H+u h	t các cha m� có con trong �� tu�i m+m non ��u
tha thi	t ��6c g1i con vào tr��ng công l�p vì dù sao c�ng
��6c nhà n�c �+u t� và h: tr6 các �i�u ki�n v� c� s� v�t
ch�t c�ng nh� chuyên môn nh`m c�i thi�n và nâng cao
ch�t l�6ng ch�m sóc tr}. Thêm vào �ó, � các tr��ng công
l�p, tr} ��6c h{c 2 bu�i/ngày, ��6c �n, ng! tr�a t�i
tr��ng. �i�u này t�o �i�u ki�n cho cha m� yên tâm làm
vi�c, tr} ��6c ch�m sóc và giáo d�c t�t. 

T�i các vùng có khu công nghi�p (Bình D��ng, �#ng Nai,
V_nh Phúc), ph� huynh là công nhân có con �� tu�i m+m
non mong mu�n tr��ng m+m non có các d0ch v� ch�m sóc tr}
ngoài gi� vì ph� huynh ph�i �i làm theo ca (trông tr} bu�i
t�i, theo gi�, theo ca, �ón tr} sm, trông tr} mu�n,...). 

Những rào cản làm trẻ em khó tiếp cận
với các dịch vụ GDMN có chất lượng 

Tr} càng bé, nhu c+u ��6c ch�m sóc ��c bi�t càng
ln. Tuy nhiên, hi�n nay �
 th�c hi�n “�� án ph� c�p

mWu giáo 5 tu�i” c!a Chính ph!, các �0a ph��ng th��ng
�u tiên h�n cho tr} mWu giáo 5 tu�i. M�t s� n�i có chính
sách �u tiên tr} 5 tu�i ra lp. Vi nh�ng tr} này s� ��6c
h{c � khu trung tâm; ��6c h{c bán trú; nhà tr��ng
ch{n giáo viên d�y t�t h�n ��m nh�n các lp 5 tu�i. �u
tiên �+u t� c� s� v�t ch�t, �# dùng, �# ch�i cho lp 5
tu�i. Ph+n �ông gia �ình công nhân t�i các khu công
nghi�p có con l(a tu�i nhà tr} ��u ph�i g1i tr} t�i các
nhóm tr} gia �ình- n�i mà nh�ng ng��i trông tr} không
��6c �ào t�o, �i�u ki�n c� s� v�t ch�t không ��m b�o.
T�i các �i
m kh�o sát, h+u h	t sô� l��p hiê�n co� c� s�� vâ�t
châ�t nghe�o na�n, xu�ng c�p. Có �i
m tr��ng � vùng sâu,
vùng xa không có khu v� sinh; sân ch�i c!a tr��ng
chung vi tr��ng ti
u h{c, không có h� th�ng t��ng
rào, cây xanh. Sô� l���ng va� chu�ng loa�i �ô� du�ng, �ô� ch�i
co�n i�t, ch�a �a�p ��ng yêu câ�u ch�m so�c-gia�o du�c tre� ta�i
l��p. Các phòng h{c ��u có các góc ho�t ��ng cho tr}
nh�ng không có �# ch�i. �# ch�i ngoài tr�i h+u nh�
không có. 

Ph+n �ông các doanh nghi�p ch�a quan tâm �	n ��i
t�6ng là gia �ình công nhân tr} có con tu�i m+m non,
ch�a có �+u t� thích �áng cho tr��ng m+m non mà doanh
nghi�p �óng trên �0a bàn. S� h: tr6 c!a doanh nghi�p
cho tr} m+m non t�i các �0a ph��ng ch! y	u mang tính
��ng viên, khích l� là chính qua h: tr6 quà cho tr} nhân
ngày khai gi�ng, ngày t	t trung thu ho�c mua s9m các
trang thi	t b0 �
 n�u �n bán trú cho tr}; ho�c tr#ng cây,
s1a ch�a các �# ch�i b0 h[ng. Có công ty m� tr��ng m+m
non, nh�ng m(c thu phí cao, con công nhân không �!
�i�u ki�n kinh t	 �
 h{c t�i các c� s� này. 

Do không tính �	n s� phát tri
n dân s�, m�t s� xã
không quy ho�ch �! qu\ ��t �
 xây d�ng tr��ng m+m
non. Trong khi �ó, các công ty t�i �ây không có k	
ho�ch xây d�ng tr��ng m+m non ph�c v� cho chính con
công nhân �ang làm vi�c. �i�u này c+n ��6c các nhà
qu�n lý, lãnh ��o t�i �0a ph��ng quan tâm và có bi�n
pháp kh9c ph�c. 

Theo phân c�p qu�n lý, c�p huy�n xây d�ng và qu�n
lý tr��ng m+m non công l�p; c�p xã xây d�ng và qu�n lý
tr��ng, lp m+m non dân l�p, t� th�c. Tuy nhiên, các xã
vùng khó kh�n không có ngu#n thu nên không có �i�u
ki�n �+u t� xây d�ng c� s� v�t ch�t tr��ng m+m non.
Ngu#n kinh phí c!a xã r�t h�n h�p, ph� thu�c vào ngu#n
kinh phí nhà n�c c�p nên xã g�p r�t nhi�u khó kh�n
trong �+u t� kinh phí cho giáo d�c m+m non. M�t s� n�i
các lp m+m non còn h{c nh� � nhà kho, �ình, chùa, nhà
v�n hóa thôn, xã. 

T�t c� các tr��ng m+m non công l�p t�i các �0a bàn
kh�o sát ��u làm vi�c theo gi� hành chính (t8 7 gi�
sáng �	n 17gi� chi�u), không có d0ch v� trông tr} ngoài
gi�. Vì v�y không �áp (ng ��6c yêu c+u g1i con ngoài
gi� c!a công nhân. �ây là m�t thách th(c ��i vi ph�
huynh nghèo là công nhân t�i các khu công nghi�p,
th��ng xuyên ph�i làm vi�c theo ca và làm t�ng gi�.
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Nhi�u gia �ình ph�i l�a ch{n ph��ng án g1i tr} t�i các
nhóm tr} gia �ình m�c dù bi	t ch�t l�6ng ch�m sóc-
giáo d�c tr} c!a các nhóm này không ��m b�o nh� �
m+m non công l�p. 

Do không �! tr��ng, lp �
 thu nh�n h	t tr} vào
tr��ng m+m non, nhi�u �0a ph��ng ��t ra chính sách
tr��ng công l�p ch� nh�n con em ng��i �0a ph��ng, có h�
khJu ho�c có t�m trú dài h�n t�i �0a ph��ng. Vì v�y con
em công nhân nh�p c� ph�i g1i � tr��ng, lp t� th�c,
ho�c nhóm tr} gia �ình, n�i ph�i �óng h{c phí r�t cao và
ch�t l�6ng ch�m sóc, giáo d�c tr} ch�a ��m b�o.

Thêm vào �ó, giáo viên � nh�ng vùng này, giáo viên
không có �! �# dùng d�y h{c, thi	u tài li�u tham kh�o,
ít ��6c �i tham quan h{c t�p kinh nghi�m, ít ��6c b#i
d��ng chuyên môn, c�p nh�t ki	n th(c mi. Giáo viên �
xa tr��ng không có nhà công v�, ph�i �i l�i v�t v�. Do v�y
thi	u ��ng l�c làm vi�c là thách th(c ��i vi giáo viên
m+m non � vùng khó kh�n hi�n nay. 

Các �i
m tr��ng m+m non � m�t s� �0a bàn th��ng
xuyên b0 ng�p l�t, ���ng xá �i l�i r�t khó kh�n (���ng
��t, khi m�a thì tr�n, tr�6t ho�c ph�i qua sông, qua phà).
�i�u này �ã h�n ch	 ng��i dân ��a tr} �	n tr��ng. 

T�i nh�ng n�i này ��i s�ng ng��i dân g�p r�t nhi�u
khó kh�n. Có gia �ình, sau sau mùa l� tài s�n m�t tr9ng.
�ây c�ng là m�t trong nh�ng nguyên nhân khi	n tr}
không ��6c �	n tr��ng. T�i các �0a bàn kh�o sát, môi
tr��ng sinh ho�t c!a tr} � tr��ng m+m non c�ng nh� �
thôn xóm, b�n làng và gia �ình không ��m b�o v� sinh,
an toàn cho tr}.

Một số giải pháp
Trên c� s� phát hi�n và nh�n di�n v� th�c tr�ng và rào

c�n trong GDMN vùng khó kh�n và ��i bàn có khu công
nghi�p, m�t s� gi�i pháp ��6c �� xu�t nh`m góp ph+n
�Jy m�nh s� phát tri
n v� s� l�6ng c�ng nh� ch�t l�6ng
GDMN t�i �0a bàn. 

M�t là, t�p trung gi�i quy	t các rào c�n v� kinh t	 và
s� b�t bình ��ng trong vi�c ti	p c�n d0ch v� GDMN có ch�t
l�6ng. H: tr6 tài chính cho tr} em gia �ình nghèo, tr} em
dân t�c thi
u s�: mi]n gi�m h{c phí, phát không tài li�u,
h{c phJm cho tr}. T�ng m(c h: tr6 kinh phí cho tr} em
vùng 135. �#ng th�i, có ch! tr��ng cho tr} em tu�i m+m
non, con công nhân nh�p c� t�i các khu công nghi�p,
��6c h{c � các tr��ng m+m non công l�p nh� con em c!a
ng��i dân �0a ph��ng.

Duy trì lo�i hình tr��ng công l�p, �n �0nh và m� r�ng
h� th�ng m�ng l�i m+m non �	n t8ng thôn, xóm. Phát
tri
n các tr��ng/lp m+m non theo c�m �0a bàn dân c�,
t�o �i�u ki�n cho tr} không ph�i �i h{c quá xa, ��m b�o
t� l� tr} em �i h{c ��u. ��m b�o �ào t�o �! s� l�6ng và
ch�t l�6ng giáo viên, �áp (ng nhu c+u �	n tr��ng lp c!a
tr} t�i �0a bàn.

Hai là, nh`m kh9c ph�c các rào c�n liên quan �	n ch�t
l�6ng ch�m sóc giáo d�c tr} và c� s� v�t ch�t c!a nhà
tr��ng, c+n nâng cao n�ng l�c chuyên môn, nghi�p v�
c!a giáo viên; Áp d�ng ch��ng trình giáo d�c m+m non
phù h6p; ��m b�o ch	 �� chính sách cho ��i ng� giáo
viên m+m non; Nâng c�p c� s� v�t ch�t tr��ng h{c; Xây
d�ng môi tr��ng thân thi�n, an toàn.

Vi�c b#i d��ng chuyên môn nghi�p v� cho giáo viên
m+m non c+n t�p trung vào các v�n ��, nh�: c!ng c�
ch��ng trình giáo d�c m+m non (xây d�ng k	 ho�ch giáo
d�c, xây d�ng ch! ��, k_ n�ng �ánh giá…); ��i mi
ph��ng pháp giáo d�c l�y tr} làm trung tâm; ki�n toàn t�
ch(c môi tr��ng giáo d�c; t�ng c��ng ti	ng Vi�t cho tr}
em vùng dân t�c thi
u s� (��i vi giáo viên vùng dân t�c).
Vi�c �ào t�o, b#i d��ng chuyên môn, nghi�p v� nên chi
ti	t, chú tr{ng th�c hành, dành nhi�u th�i gian �
 giáo
viên ��6c th�c hành, luy�n t�p. Nh�t là, c+n áp d�ng
ch��ng trình giáo d�c m+m non phù h6p và ��m b�o ch	
�� chính sách cho ��i ng� giáo viên m+m non.

Ba là, t�ng c��ng nâng cao nh�n th(c trong c�ng �#ng
v� vai trò c!a GDMN, v� s� c+n thi	t ph�i huy ��ng tr},
��c bi�t là tr} MG 5 tu�i �	n tru�ng; Xây d��ng c� chê� phô�i
h��p gi��a ca�c ban nga�nh, �oa�n thê� ta�i �i�a ph��ng trong
công ta�c ch�m so�c pha�t triê�n tre� th�. �a�m ba�o s�� phô�i
h��p ch��t che� gi��a y tê� va� gia�o du�c, gi��a gia�o du�c tiê�u ho�c
va� gia�o du�c mâ�m non, gi��a gia�o du�c mâ�m non v��i ca�c ban
nga�nh co� liên quan kha�c va� ca�c tr���ng thôn, nh��m pha�t
huy s��c ma�nh tô�ng h��p cu�a cô�ng �ô�ng vì s� phát tri
n
c!a giáo d�c m+m non. Tuyên truyê�n h���ng dâ�n nâng cao
nhâ�n th��c và thay ��i hành vi cu�a ng���i dân và các ông
b�, bà m� trong ch�m so�c pha�t triê�n tre� th�. M� ca�c l��p
tâ�p huâ�n ky� n�ng vê� ch�m so�c giáo d�c tre� m+m non, chê�
biê�n b��a �n �u� châ�t dinh d���ng va� phô� biê�n kiê�n th��c
cho ca�c bâ�c cha me�. Các tr��ng m+m non tuyên truy�n
cho các b�c ph� huynh v� khJu ph+n �n và t; l� các ch�t
c+n cho s� phát tri
n c� th
 tr}, t� ch(c môi tr��ng s�ng
� gia �ình ��m b�o v� sinh, an toàn cho tr}, h�ng dWn
cách th(c nuôi d�y con cái theo khoa h{c thông qua h{p
ph� huynh ho�c ph�i h6p vi ph� n� và y t	 ph��ng. 

�Jy m�nh công tác xã h�i hóa giáo d�c, v�n ��ng các
doanh nghi�p �óng trên �0a bàn th�y ��6c l6i ích c!a
doanh nghi�p khi phát tri
n d0ch v� GDMN t8 �ó h{ nh�n
th(c ��6c �+y �! h�n trách nhi�m c!a h{ ��i vi công
nhân, con em công nhân và c�ng �#ng �
 có s� h: tr6
hi�u qu� h�n ��i vi GDMN trên �0a bàn mà doanh nghi�p
�ang ho�t ��ng.

B�n là, phát tri
n c� s� h� t+ng và kinh t	 c�ng �#ng,
c+n có chính sách qu�c gia nh`m c!ng c� và phát tri
n
kinh t	 c�p huy�n và xã góp ph+n gi�m thi
u các khó
kh�n v� kinh t	 mà các h� gia �ình và c�ng �#ng �ang
ph�i ��i m�t. Chính sách nh`m nâng cao c� s� h� t+ng và
phát tri
n kinh t	 c+n tri
n khai hài hòa phù h6p vi t8ng
�0a ph��ng.�
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Nh	ng h
 th�ng giáo d�c
tiên tin trên th gi�i

HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Giáo dục luôn là chìa khóa cho sự tiến bộ của mỗi quốc gia. Các quốc gia
trên toàn cầu đang thử nghiệm những hệ thống giáo dục riêng của mình để đảm
bảo cung cấp cơ chế học tập tốt nhất cho mọi học sinh, sinh viên. Hệ thống giáo
dục tiên tiến không chỉ mang lại cho học sinh, sinh viên khả năng vượt trội trong
lĩnh vực khoa học công nghệ, mà còn có thể bồi dưỡng những nhà văn, nhà nghiên
cứu chất lượng. Sáng tạo, đổi mới và tư duy độc lập là những đặc điểm giúp phân
biệt hệ thống giáo dục tiên tiến với những phương pháp truyền thống.

Summary: Education is always the key of every nation’s advancement. All nations
in the world have been applying their own education systems to ensure the best
learning environment for their students. The advanced education systems not only
give students outstanding ability in science and technology fields, but also foster
them to become writers and researchers. Creativity, innovation and independent
thinking are the characteristics that distinguish the advanced education systems
from traditional methods.
Nhận bài: 25/8/2017; Sửa chữa: 1/9/2017; Duyệt đăng: 26/10/2017.

“Giáo d�c” nh� c� T�ng th�ng Nam
Phi, Nelson Mandela �ã nói “là v�
khí m�nh nh	t mà chúng ta có th

s� d�ng �
 thay ��i th� gii”. Trong

khi m�i qu�c gia trên th� gii ��u có h� th�ng giáo
d�c thì s� khác bi�t ln n�m � vi�c th� “v� khí”
này ���c m�i qu�c gia s� d�ng nh� th� nào.

�
 x�p h�ng các h� th�ng giáo d�c trên th�
gii rõ ràng s� không d� dàng b�i vi�c này c�n
c� vào các ph��ng pháp �o l��ng khác nhau.
Ch�ng h�n, Hoa K� có th
 s� ���c x�p h�ng cao
h�n trong b�ng x�p h�ng h� th�ng giáo d�c ��i
h�c b�i các tr��ng ��i h�c � qu�c gia này luôn
��ng v! trí �"u. C�ng có s� khác bi�t �áng k

gi#a cách th�c �ánh giá hi�u qu� giáo d�c ti
u
h�c và trung h�c so vi giáo d�c ��i h�c. Các
môn khoa h�c, môn ��c hi
u và môn toán v$n Giáo dục là chìa khóa cho sự tiến bộ. ẢNH: GETADVANCED
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th��ng ���c xem là các môn
quan tr�ng �
 �ánh giá h�
th�ng giáo d�c ti
u h�c hay
trung h�c. Trong khi �ó, ch	t
l��ng, s� l��ng các công trình
nghiên c�u khoa h�c l�i
chi�m t"m quan tr�ng cao
h�n khi �ánh giá h� th�ng
giáo d�c ��i h�c. 

Do v+y, �
 �ánh giá nh#ng
qu�c gia có h� th�ng giáo d�c
tiên ti�n nh	t th� gii c"n
d�a trên các ngu/n �áng tin
c+y khác nhau nh� các bài
ki
m tra PISA (t+p trung ki
m
tra ki�n th�c 3 môn Toán, ��c
hi
u và Khoa h�c), t2 l� t�t
nghi�p trung h�c, ��i h�c và
theo ch4 s� giáo d�c. 

M�i n�m, h� th�ng x�p
h�ng s� ���c b5t �"u ti�n
hành b�ng vi�c ��a ra các d�
báo v� h� th�ng giáo d�c t�t
nh	t c6a n�m. Sau �ó, m7t
cu7c kh�o sát qu�c t� s� ���c
ti�n hành cho ��i t��ng là
các sinh viên, giáo viên, ph�
huynh, các nhà phát tri
n
giáo d�c và nh#ng ng��i �óng
thu� �!a ph��ng vào kho�ng
th�i gian t8 tháng 5 ��n
tháng 7. Vào tháng 9, nh#ng
thông s� v� các k� thi qu�c t�
mi nh	t và t2 l� t�t nghi�p
s� ���c s� d�ng �
 �ánh giá.
��n tháng 12, sau khi xác
nh+n l�i d# li�u t8 B7 Giáo
d�c m�i qu�c gia, m7t b�ng
x�p h�ng các h� th�ng giáo
d�c tiên ti�n, t�t nh	t th�
gii c6a n�m ���c công b�.

Các t� ch�c th�c hi�n vi�c
x�p h�ng các h� th�ng giáo
d�c trên th� gii bao g/m: T�
ch�c H�p tác và Phát tri
n
Kinh t� (OECD), Ch��ng trình
�ánh giá h�c sinh qu�c t�
(PISA), T� ch�c Giáo d�c,
Khoa h�c và V�n hóa Liên h�p

Học sinh Phần Lan được hưởng một nền giáo dục miễn phí và bình đẳng.
ẢNH: THE INDEPENDENT

Hệ thống giáo dục Hàn Quốc có sự phát triển ngoạn mục.
ẢNH: CNN
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qu�c (UNESCO), T+p �oàn Nhà kinh t� Anh (EIU) và Ch��ng
trình �ánh giá n�ng l�c toán h�c và khoa h�c (TIMSS). 

Theo b�ng d� ki�n x�p h�ng n�m 2017, trong khu v�c
châu Á, các qu�c gia Hàn Qu�c, Singapore và Nh+t B�n
��u có n�n giáo d�c ch	t l��ng cao �@c bi�t là giáo d�c
ti
u h�c. D�i �ây là 10 h� th�ng giáo d�c tiên ti�n nh	t
th� gii.

Qu�c gia có h� th�ng giáo d�c tiên ti�n
nh	t th� gii là Ph"n Lan. H�c sinh � �ây
���c h��ng m7t n�n giáo d�c mi�n phí b�i
h�n 12,2% ngân sách c6a qu�c gia này
dành cho giáo d�c. Qu�c gia B5c Âu này
quy �!nh trJ em s� b5t �"u h�c t+p khi 7
tu�i. M7t ngày h�c c6a trJ s� kéo dài 5
ti�ng và trJ s� có 15 phút vui ch�i ngoài
tr�i trong m�i gi� h�c. Ch4 có m7t bài ki
m
tra tiêu chuRn b5t bu7c dành cho h�c sinh
16 tu�i khi t�t nghi�p trung h�c c� s�.
Ngoài ra, h�c sinh Ph"n Lan h"u nh� không
ph�i ch!u áp l�c thi c�. Bên c�nh �ó, bài
t+p v� nhà c6a h�c sinh Ph"n Lan chi�m r	t
ít th�i gian và th��ng r	t thú v!. H�c sinh
���c d�y nh#ng th� c"n thi�t trong cu7c
s�ng �
 chuRn b! kh� n�ng thích nghi vi
th� gii �ang thay ��i liên t�c. M7t �i
m
�u vi�t c6a h� th�ng giáo d�c Ph"n Lan �ó
là ch	t l��ng các tr��ng �/ng ��u, dù s�ng
� �âu h�c sinh c�ng ���c h�c vi các giáo
viên giXi, s� d�ng c� s� v+t ch	t t�t và
���c ph�c v� nh#ng b#a �n ch	t l��ng cao.

X�p � v! trí th� hai là Nh+t B�n, qu�c
gia coi tr�ng nhân cách h�n k�t qu� h�c
t+p. H�c sinh Nh+t B�n không ph�i tr�i qua
b	t c� k� thi nào cho ��n khi h�c lp 4 (10
tu�i). H�c sinh ���c hình thành nhân cách
b�ng các quy chuRn hành vi và phát tri
n
tính cách t8 r	t sm. Sinh viên Nh+t B�n
luôn d$n �"u trong các môn khoa h�c. Nh+t
B�n x�p h�ng 2 trong báo cáo hi�u su	t
giáo d�c toàn c"u hàng n�m, ��ng th� t�
v� môn ��c và th� b�y v� môn toán (PISA).
Giáo d�c Nh+t B�n h�ng ��n tính t� l+p
cho h�c sinh, m�i h�c sinh có th
 t� ch6
trong h�c t+p. Nh+t B�n là m7t trong
nh#ng n�c có trình �7 dân trí cao nh	t
th� gii, t2 l� ng��i không bi�t ��c, bi�t
vi�t g"n nh� 0%.

M7t qu�c gia châu Á x�p h�ng cao trong
danh sách này là Hàn Qu�c. H� th�ng giáo
d�c c6a qu�c gia này �ã có s� phát tri
n
ngo�n m�c. N�m 1945, sau khi giành �7c

l+p, Hàn Qu�c ch4 có 7819 sinh viên, nh�ng ��n n�m 1998
t2 l� ghi danh ��i h�c �ã là 98%, cao nh	t trong các n�c
thu7c OECD. Các tr��ng ��i h�c Hàn Qu�c �ã t�o ���c uy
tín � khu v�c và trên th� gii. 

��ng � v! trí th� 4 là �an M�ch vi nguyên t5c không
quan tr�ng hóa k�t qu�, khuy�n khích h�c sinh t� là
chính mình. Ch��ng trình giáo d�c c6a qu�c gia này ���c

Nga có nền giáo dục mạnh về kỹ thuật, y dược. ẢNH: WBUR

Vương quốc Anh chi tiêu nhiều cho giáo dục. ẢNH: UCADEMICS
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xây d�ng vi m�c tiêu �
 ph"n ln
h�c sinh t� hi
u bài. Giáo d�c ���c
�!nh h�ng không ch4 dành cho
h�c sinh có thành tích cao mà �

giúp �\ t	t c� h�c sinh. H�c sinh
�an M�ch ���c khuy�n khích t�
tìm ki�m thông tin, t� ti�n hành
các thí nghi�m và phân tích m7t
cách �7c l+p. �!nh h�ng ngh�
nghi�p h�ng ��n vi�c m�i cá
nhân ���c h�nh phúc vi l�a ch�n
c6a mình, phù h�p vi tham v�ng
và mong mu�n cho t��ng lai c6a
t8ng sinh viên.

Nga � v! trí th� 5 là m7t trong
nh#ng n�c hàng �"u châu Âu
chuRn b! hành trang cho sinh viên
�
 s]n sàng tham gia vào l�c l��ng
lao �7ng. Nga có m7t n�n giáo d�c
m�nh, ���c th� gii công nh+n �
các môn khoa h�c c� b�n, k^
thu+t, y d��c và kinh t�. Nhi�u
tr��ng c6a Nga tuy
n sinh không
d�a trên thành tích h�c t+p � c	p
d�i mà thay vào �ó s� phXng v	n riêng t8ng thí sinh,
giao cho h� nh#ng �� thi nh�m �ánh th�c nh#ng ti�m
n�ng v�n có mà ch�a ���c khai thác.

_ v! trí s� 6 là h� th�ng giáo d�c tiên ti�n c6a Na Uy.
Trong n�m 2016, h� th�ng giáo d�c c6a qu�c gia này x�p
v! trí th� 16 trong b�ng x�p h�ng, nh�ng trong n�m nay
�ã t�ng lên 10 b+c. Giáo d�c Na Uy g5n ch@t vi nghiên
c�u và �ng d�ng. H�c sinh Na Uy luôn ���c khuy�n khích
kh� n�ng sáng t�o và c�nh tranh lành m�nh. Nh#ng �i
m
c� b�n trong chính sách giáo d�c c6a Na Uy là: Có chính
sách, chi�n l��c phát tri
n dài h�n; Ph�i h�p ch@t ch�
gi#a các B7, ngành, phân công c� th
 ch�c trách khi ph�i
h�p; Chú tr�ng phát tri
n ��o ��c, nhân cách cho h�c
sinh và s� d�ng �òn bRy là các gi�i th��ng uy tín. Na Uy
�ang chuy
n h�ng t8 n�n kinh t� d�a vào khai thác d"u
mX sang n�n kinh t� d�a trên tri th�c và công ngh�.

V��ng qu�c Anh � v! trí th� 7, vi�c gi�m m7t b+c so
vi n�m ngoái có th
 do v	n �� thi�u h�t giáo viên. Tính
theo t2 l� % GDP, V��ng qu�c Anh chi tiêu nhi�u cho giáo
d�c h�n b	t k� qu�c gia OECA nào. Vi�c ��n tr��ng c6a
h�c sinh b5t �"u t8 5-16 tu�i. T�i b+c h�c c	p 2, các
tr��ng h�c có s� khác bi�t trong qu�n lý nh�ng v$n hình
thành ch��ng trình h�c ph� quát và toàn di�n. V��ng
qu�c Anh có nh#ng tr��ng ��i h�c thu7c top �"u th� gii.
Tuy nhiên, v� �i
m s� PISA thì môn Toán và ��c hi
u c6a
h�c sinh Anh ch4 � m�c trung bình.

X�p v! trí sau V��ng qu�c Anh là Israel vi h� th�ng
giáo d�c ���c �ánh giá nh� m7t d� án kh�i nghi�p kh�ng
l/. Trong th+p k2 tr�c, vi s� h� tr� c6a chính ph6
Israel, nhi�u k^ s� công ngh� cao �ã chuy
n h�ng sang
lfnh v�c giáo d�c, �ào t�o. Bên c�nh �ó, Israel �ang xây
d�ng nh#ng hình m$u tr��ng t� qu�n. Theo �ó, B7 Giáo
d�c ch4 qu�n lý ch��ng trình gi�ng d�y m7t s� môn b5t
bu7c. Ngoài ra, h�c sinh ��n tr��ng �
 h�c các môn mình
thích ho@c ch�i th
 thao, h�c ngh� thu+t vi b�n bè.
Ph��ng châm c6a h� th�ng giáo d�c th�c nghi�m � Israel
là �
 cho h�c sinh t� do phát tri
n h�t kh� n�ng và n�ng
khi�u, bi�t t� duy, sáng t�o �
 th�c hi�n �c m�. Trong
môi tr��ng giáo d�c này, h�c sinh h�c hXi t8 th"y cô giáo
và h�c hXi l$n nhau.

S� ti�n b7 c6a h� th�ng giáo d�c c6a Th�y �i
n trong
3 n�m qua �ã gây 	n t��ng trên toàn th� gii. Các tr��ng
��i h�c � Th�y �i
n luôn khuy�n khích sinh viên cách t�
duy �7c l+p và sáng t�o, sinh viên không ch4 ���c �@t câu
hXi liên quan ��n th� gii h�c thu+t mà còn có th
 �@t
b	t c� câu hXi nào h� mu�n. Ph��ng pháp này giúp sinh
viên có kh� n�ng nhìn nh+n th� gii m7t cách khác và
thay ��i suy nghf theo h�ng mi. �i�u này giúp Th�y
�i
n tr� thành m7t trong s� nh#ng qu�c gia có nhi�u
sáng ki�n nh	t th� gii. H�c sinh và sinh viên Th�y �i
n
luôn ���c th� thách có m�c �ích, v+n d�ng các ki�n th�c
và th�c ti�n và luôn ���c tr�i nghi�m tính �a d�ng trong
m�i lfnh v�c.�

Thụy Điển là một trong những quốc gia có nhiều sáng kiến. ẢNH: SWEDEN
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Phát tri�n nông nghi
p 
XANH, B�N V�NG 
� các qu�c gia châu Á

THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp đã đánh dấu bước chuyển
đổi quan trọng trong việc sử dụng khoa học và công nghệ ở các vùng nông thôn
châu Á kể từ những năm 60 của thế kỷ trước. Việc sử dụng đất và các kỹ thuật
mới đã giúp cải thiện sản lượng nông nghiệp và cứu người dân châu Á thoát khỏi
tình trạng đói nghèo và sự thiếu hụt lương thực nghiêm trọng.

The green or agricultural revolution marked a significant shift toward using
science and technology in rural areas in Asian countries since the 1960s. The use
of soils and new techniques have improved production and spared the Asian
continent from famines and shortages. At the heart of this is the vitally important
issue of food security for the population.
Nhận bài: 23/8/2017; Sửa chữa: 28/8/2017; Duyệt đăng: 5/11/2017.

T�ng tr��ng nông nghi�p xanh (AGG) là m7t
khuôn kh� �"u t� nh�m gi�i quy�t v	n �� s�n
xu	t l��ng th�c nhi�u h�n b�ng vi�c duy trì �a
d�ng các s�n phRm nông nghi�p và d!ch v� h�

sinh thái trong �i�u ki�n �	t �ai và tài nguyên h#u h�n.
Khung AGG xác �!nh các c� h7i hi�n t�i và �ang xu	t
hi�n �
 làm hài hòa gi#a phát tri
n nông nghi�p, an
ninh l��ng th�c trong khu v�c vi vi�c gi�m �ói nghèo
t�i �!a ph��ng và b�o t/n h� sinh thái. Trong khuôn kh�
này, các nhà �"u t� qu�c t�, qu�c gia, chính ph6 các
n�c, chính quy�n �!a ph��ng và toàn xã h7i bao g/m
nông dân, c7ng �/ng �!a ph��ng và các t� ch�c phi
chính ph6 cùng h�p tác th�c hi�n.

Khu v�c Nam Á có t�c �7 t�ng tr��ng kinh t� cao
nh�ng ph�i ��i m@t vi tình tr�ng nghèo �ói, suy thoái
tài nguyên thiên nhiên. H�n 42% ng��i nghèo trên th�
gii có thu nh+p d�i 1,25USD/ngày n�m � khu v�c này.

Tình tr�ng suy dinh d�\ng �@c bi�t � trJ em và ph� n#
chi�m s� l��ng ln vi g"n 21% dân s� b! suy dinh d�\ng,
41% trJ em b! thi�u cân n@ng và 8% qua ��i tr�c khi lên
5 tu�i.

Gia t�ng dân s� cùng vi t�ng tr��ng kinh t� �ã gây
áp l�c ln lên ngành nông nghi�p và các ngu/n tài
nguyên thiên nhiên c"n thi�t �
 �áp �ng các nhu c"u
hi�n t�i và t��ng lai v� an ninh l��ng th�c và dinh
d�\ng. Các nhà ho�ch �!nh chính sách � khu v�c Nam Á
nh+n �!nh r�ng gi�i pháp cho các v	n �� trên n�m � m7t
n�n kinh t� xanh. T�ng tr��ng nông nghi�p và b�o v�
môi tr��ng là m7t ph"n quan tr�ng trong chi�n l��c này.
Vi�c s� d�ng các y�u t� �"u vào không hi�u qu� nh�
ngu/n n�c, phân bón và tài nguyên thiên nhiên làm suy
gi�m n�ng su	t cây tr/ng d$n ��n gi�m l�i nhu+n. Giá
l��ng th�c t�ng cao, các chính sách v� s�n phRm n7i �!a
và chính sách th��ng m�i không �n �!nh, các th
 ch�
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nông nghi�p suy y�u �ã làm tr"m tr�ng h�n cu7c kh6ng
ho�ng nông nghi�p � khu v�c này.

M7t nghiên c�u c6a Vi�n Nguyên c�u Chính sách Th�c
phRm Qu�c t� (IFPRI) cho th	y kh� n�ng s�n l��ng nông
nghi�p s� th	p h�n �áng k
 do bi�n ��i khí h+u �@c bi�t
� Nam Á và các h7 gia �ình nhX là nh#ng ng��i d� b! t�n
th	t ln nh	t tr�c bi�n ��i khí h+u vì kh� n�ng ch!u
��ng r6i ro c6a h� r	t th	p. �
 kh5c ph�c nh#ng v	n ��
này, chính ph6 các qu�c gia Nam Á �ã ��a ra nh#ng chính
sách thích h�p �
 h� tr� ng��i nông dân, bao g/m vi�c
cung c	p các công ngh� nh� b�o t/n nông nghi�p, c�i
ti�n gi�ng cây tr/ng, các sáng ki�n v� th
 ch� nh� các k�
ho�ch n�n kinh t� xanh b�n v#ng và xóa �ói gi�m nghèo
c6a các h�p tác xã nông nghi�p hay công ty.

Ấn Độ
M7t trong các qu�c gia Nam Á �ã có nh#ng bi�n pháp

t+p trung vào an ninh l��ng th�c qu�c gia �
 ��m b�o
thu nh+p an toàn cho ng��i dân �ó là &n �7.

Cu7c cách m�ng xanh � &n �7 ���c �@c tr�ng b�i vi�c
s� d�ng nhi�u lo�i h�t gi�ng và phân bón có n�ng su	t
cao, giúp t�ng �áng k
 n�ng su	t �	t �ai. Bên c�nh �ó,

Chính ph6 &n �7 �ã thành l+p Ban H7i thRm �
 �� xu	t
các bi�n pháp giúp t�ng g	p �ôi thu nh+p c6a ng��i nông
dân cho ��n n�m 2022.

Rào c�n �"u tiên c"n v��t qua là s� suy gi�m n�ng
su	t. D# li�u t8 n�m 2013 cho th	y, s�n l��ng g�o trung
bình c6a &n �7 trên m�i hecta th	p h�n nhi�u so vi
nhi�u qu�c gia nh� Trung Qu�c, Vi�t Nam, Bangladesh,
Indonesia. �
 v��t qua tình tr�ng này, &n �7 �ã ti�n
hành cu7c “Cách m�ng C"u v/ng” b�ng cách chuy
n t8
tr/ng lúa mì sang các lo�i ng� c�c. Bên c�nh �ó, &n �7
c�ng chuy
n sang xây d�ng các công trình th6y l�i nhX
�
 s� d�ng hi�u qu� và h�p lý các ngu/n n�c khan hi�m.

Ngoài ra, m7t trong nh#ng rào c�n ln nh	t �
 nâng
cao n�ng su	t nông nghi�p �ó là vi�c thi�u các công ngh�
mi mang tính �7t phá. H� th�ng Nghiên c�u Nông
nghi�p Qu�c gia &n �7 v�n �óng vai trò quan tr�ng trong
cu7c cách m�ng xanh thì trong nh#ng n�m g"n �ây ch�a
có tính �7t phá ln mà m7t trong nh#ng nguyên nhân là
thi�u ngu/n l�c tài chính. Trong khi &n �7 chi 31% GDP
nông nghi�p cho lfnh v�c nghiên c�u và phát tri
n thì
Trung Qu�c �ã chi g"n g	p �ôi. Ngay c� ng��i hàng xóm
là Bangladesh c�ng dành h�n 38% GDP nông nghi�p cho
vi�c nghiên c�u và phát tri
n các công ngh� mi.

Nông dân Ấn Độ làm việc trên đồng ruộng. ẢNH: THE WIRE
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Nhật Bản
M7t qu�c gia � khu v�c �ông B5c Á �ã có n�n nông

nghi�p trong �ô th! n�i b+t b�i áp d�ng công ngh� hi�n
��i ��m b�o tính b�n v#ng và thân thi�n vi sinh thái �ó
là Nh+t B�n. Có th
 nói s�n l��ng nông nghi�p � khu v�c
�ô th! Nh+t B�n chi�m m7t ph"n ba t�ng s�n l��ng nông
nghi�p c6a c� n�c. Nông dân �ô th! chi�m 25% s� h7
nông dân c6a qu�c gia này. Ngay c� � Tokyo, m7t trong
nh#ng thành ph� ln và luôn �ông �úc nh	t th� gii, n�i
m�ng l�i ���ng s5t, các tòa nhà, h� th�ng �i�n ph�c
t�p, nông nghi�p �ô th! v$n có th
 cung c	p l��ng th�c
cho g"n 700.000 c� dân � thành ph� này.

Nông nghi�p trong �ô th! Nh+t B�n cung c	p ngu/n
s�n phRm t��i và an toàn bao g/m các lo�i cây h#u c�, s�
d�ng ít hóa ch	t. Hình th�c nông nghi�p trong �ô th! �ã
m� ra c� h7i cho ng��i dân �ô th! tham gia vào các ho�t
�7ng nông nghi�p tr�c ti�p ho@c gián ti�p thông qua trao
��i gi#a các nhà s�n xu	t và ng��i tiêu dùng.

Hình th�c này còn m� r7ng không gian cho vi�c qu�n
lý thiên tai, bao g/m phòng ch�ng cháy lan trên di�n

r7ng, m� không gian s� tán cho ng��i dân khi �7ng �	t
x�y ra. Không nh#ng v+y, nông nghi�p trong �ô th! còn
m� ra không gian xanh cho các ho�t �7ng gi�i trí cá nhân.
Quan tr�ng nh	t là ng��i dân s� nh+n ���c s� giáo d�c
�
 nâng cao nh+n th�c và hi
u bi�t v� v	n �� nông
nghi�p b�n v#ng.

Ngoài các v	n �� trên, nông nghi�p trong �ô th! còn
�óng góp tích c�c vào s� b�n v#ng và phúc l�i � các thành
ph� c6a Nh+t B�n. Ví d�, b�ng cách t�ng di�n tích �	t b�
m@t có th
 giúp t�ng hi�u qu� qu�n lý n�c m�a, gi�m
hi�u �ng ��o nhi�t. Nông nghi�p trong �ô th! c�ng có th

�óng góp cho các d!ch v� h� sinh thái và �a d�ng sinh h�c
b�ng cách cung c	p môi tr��ng s�ng và qu�n lý các loài
th�c v+t � �!a ph��ng. H�n n#a, nó còn có th
 cung c	p
ngu/n n�ng l��ng sinh h�c t8 vi�c qu�n lý r8ng.

M@c dù nông nghi�p � các thành ph� Nh+t B�n �em l�i
nhi�u l�i ích th�c t� và ti�m n�ng nh�ng nó c�ng �ang
ph�i ��i m@t vi nh#ng v	n �� nghiêm tr�ng. Ch4 trong
th+p k2 qua, vi�c s� d�ng �	t nông nghi�p �ã gi�m h�n
40% do các tác �7ng liên quan ��n �ô th!. S� ng��i làm

Nông nghiệp trong đô thị tại Nhật Bản. ẢNH: FAR EASTERN AGRICULTURE
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vi�c trong lfnh v�c nông nghi�p � khu v�c
thành th! c�ng gi�m �áng k
, ch�ng h�n nh�
� Tokyo, s� gia �ình tham gia vào ho�t �7ng
nông nghi�p �ã gi�m 60% k
 t8 n�m 1975.

Nh#ng thách th�c ��i vi nông nghi�p
trong �ô th! Nh+t B�n xu	t phát t8 nhân khRu
h�c, các rào c�n v� thu�, th��ng m�i hóa và
chuy
n ��i n�ng su	t. M@c dù có nhi�u tr�
ng�i nh�ng n�n nông nghi�p trong �ô th! c6a
Nh+t B�n v$n có nhi�u c� h7i �
 t�ng tr��ng
b�n v#ng và ��m b�o phúc l�i �!a ph��ng d�a
trên các khía c�nh v� qu�n tr!, kinh t�, môi
tr��ng và xã h7i. Nh+t B�n áp d�ng nh#ng
cách ti�p c+n khái ni�m mi trong �ó �Ry
m�nh vi�c qu�n lý các h� sinh thái �!a ph��ng
ph�c v� s�n xu	t nông nghi�p. Phát tri
n các
m�ng l�i s�n xu	t b�n v#ng là n�n t�ng �

��t ���c m7t n�n kinh t� t�ng tr��ng xanh.
Ng��i tiêu dùng Nh+t B�n tr/ng cây nông
nghi�p � khu v�c �ô th! �@c bi�t quan tâm
��n các s�n phRm thân thi�n vi môi tr��ng.
Vi�c thành l+p các m�ng l�i tiêu th� s�n
phRm � các thành ph� có th
 �óng góp vào s�
b�n v#ng và t�o ra c� h7i phát tri
n kinh t�.

Bên c�nh �ó, Nh+t B�n có xây d�ng m7t c� ch� ��i
mi tài chính, theo �ó chi tr� cho các d!ch v� h� sinh thái
�ô th! và �a d�ng sinh h�c, b/i th��ng kinh t� cho vi�c
cung c	p hàng hóa và d!ch v� môi tr��ng là m7t s� sáng
t�o tích c�c �
 t�o ra m7t n�n kinh t� xanh.

Thái Lan
N�n kinh t� c6a nhi�u n�c trong khu v�c �ông Nam

Á v$n ph� thu7c r	t ln vào ngành nông nghi�p. Thái Lan
- qu�c gia xu	t khRu g�o ln nh	t th� gii �ã có nh#ng
bi�n pháp �
 phát tri
n nông nghi�p b�n v#ng trong �ó
có vi�c xây d�ng các thành ph� nông nghi�p xanh. Trong
n�m 2014, 6 t4nh, thành ph� c6a Thái Lan �ã ���c l�a
ch�n �
 phát tri
n thành các thành ph� nông nghi�p
xanh, thúc �Ry s�n xu	t nông nghi�p thân thi�n vi môi
tr��ng, phù h�p vi v�n hóa �!a ph��ng.

D� án “Thành ph� Nông nghi�p xanh” �ã ���c B7
Nông nghi�p và H�p tác xã Thái Lan ��a ra nh� m7t d�
án hàng �"u trong n�m tài chính 2014 �
 h� tr� phát
tri
n t�ng tr��ng xanh.

6 �!a �i
m ���c thí �i
m bao g/m Chiang Mai � phía
B5c, Nong Khai và Si Sa Ket � vùng �ông B5c, Chanthaburi
� phía �ông, Phatthalung � phía Nam và Ratchaburi � mi�n
Trung. D� án bao g/m vi�c phát tri
n t	t c� các trang tr�i,
cây tr/ng, v+t nuôi và th6y s�n. D� án n�m trong K� ho�ch
Phát tri
n Kinh t� và Xã h7i Qu�c gia l"n th� 11, giai �o�n

2012-2016. K� ho�ch t+p trung vào các n� l�c h�ng ti
m7t th� gii xanh h�n b�ng vi�c qu�n lý tài nguyên thiên
nhiên và môi tr��ng h�ng ti s� b�n v#ng.

Thái Lan nh+n th	y nhu c"u ���c s�ng trong m7t môi
tr��ng an toàn và lành m�nh c6a ng��i dân. B�ng cách
s� d�ng các quy trình s�n xu	t thân thi�n vi môi tr��ng,
ngu/n l��ng th�c và n�ng l��ng s�ch s� ���c ��m b�o.

D� án có m�c tiêu c�i thi�n s�n xu	t nông nghi�p
c�ng nh� ch	t l��ng cu7c s�ng c6a ng��i nông dân, phù
h�p vi các chi�n l��c phát tri
n ngành nông nghi�p
h#u c� c6a Thái Lan. Chi�n l��c �ã thúc �Ry s� qu�n lý
v� tri th�c, ��i mi và phát tri
n chu�i cung �ng, t�ng
c��ng marketing và nâng cao tiêu chuRn nông nghi�p
h#u c� c6a Thái Lan, t�o ra s� tin t��ng c6a ng��i tiêu
dùng ��i vi các s�n phRm h#u c� thông qua qu�ng bá
th��ng hi�u.

C�c Khuy�n nông Thái Lan �ã nh+n th�c rõ t"m quan
tr�ng c6a s�n xu	t nông nghi�p xanh �
 chuRn b! cho t�
do hóa th��ng m�i trong t��ng lai. Khi c�nh tranh trên
th! tr��ng nông s�n toàn c"u ngày càng gay g5t, Thái Lan
�ã chú tr�ng phát tri
n ti�m n�ng và t�ng s�c c�nh tranh
cho các s�n phRm c6a mình.

Xu h�ng gia t�ng v� nông nghi�p xanh c�ng ��m b�o
an toàn cho ng��i nông dân và ng��i tiêu dùng, giúp
t�ng c��ng h� sinh thái nông nghi�p và thúc �Ry nâng
cao s�c khXe c6a ng��i dân.�

Trồng lúa ở Thái Lan. ẢNH: NIKKEI ASIAN REVIEW
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NHÂN V�T - S� KI�N

T�ng Bí th� Tr�n Phú 
v�i s� ra đ�i c�a M�t tr�n 
Dân t	c Th
ng nh�t Vi�t Nam

NGUYỄN TÚC*

Tóm tắt: Đồng chí Trần Phú là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta. Đồng chí được phân
công viết dự thảo Luận cương chính trị và được Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành
Trung ương Đảng thông qua. Luận cương chính trị đã đề ra những nguyên tắc chiến
lược và sách lược xây dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất.

Summary: Mr. Tran Phu was the first General Secretary of the Communist Party of
Vietnam. He was assigned to draft the Party Political Thesis which was approved by the
first Central Committee of the Communist Party of Vietnam. The Political Thesis
proposed the strategic principles and tactics to build the Vietnam National United Front.
Từ khóa: Tổng Bí thư Trần Phú, Luận cương chính trị, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.
Key words: General secretary Tran Phu, Political thesis, the Vietnam National United Front.
Nhận bài: 25/8/2017; Sửa chữa: 1/9/2017; Duyệt đăng: 5/9/2017.

�ánh giá b�n Lu+n c��ng chính
tr! do T�ng Bí th� Tr"n Phú d�
th�o và ���c H7i ngh! l"n th�
nh	t Ban Ch	p hành Trung

��ng ��ng thông qua, Ch6 t!ch H/ Chí
Minh vi�t: "Trong b�n lu+n c��ng cách
m�ng t� s�n dân quy�n n�m 1930,
��ng �ã nêu rõ nhi�m v� ch�ng ��
qu�c và ch�ng phong ki�n, th�c hi�n
dân t7c �7c l+p, ng��i cày có ru7ng.
C��ng lfnh 	y r	t phù h�p vi nguy�n
v�ng tha thi�t c6a ��i �a s� nhân dân
ta là nông dân"(1).

Ngay trong C��ng lfnh �ó, ��ng ta
�ã ch6 tr��ng gi��ng cao ng�n c� �7c
l+p dân t7c và ch6 nghfa xã h7i, l	y
công nông làm �7ng l�c c6a cách m�ng
do giai c	p công nhân lãnh ��o và cách
m�ng Vi�t Nam là m7t b7 ph+n c6a cách
m�ng th� gii. Ngoài công nông, ��ng c"n tranh th6 các
giai c	p, t"ng lp có tinh th"n dân t7c; phân hóa, cô l+p
các ph"n t� ch�ng phá cách m�ng.

Lu+n c��ng chính tr! �ã �� ra
nh#ng nguyên t5c chi�n l��c và sách
l��c xây d�ng M@t tr+n Dân t7c Th�ng
nh	t vi n7i dung c� b�n là ��ng c6a
giai c	p vô s�n ph�i lãnh ��o nhân dân
làm cách m�ng, cu7c cách m�ng �ó
ph�i d�a vào dân cày nghèo, lôi kéo v�
phía mình c� t"ng lp ti
u t� s�n, trí
th�c, trung nông. ��i vi phú nông,
trung, ti
u �!a ch6 và t� b�n Vi�t Nam
mà ch�a ra m@t ph�n cánh m�ng thì
ph�i l�i d�ng, ít ra là làm cho h� trung
l+p; b7 ph+n nào �ã ra m@t ph�n cách
m�ng là ph�i �ánh ��.

Nh� v+y, ngay t8 khi mi ra ��i,
��ng �ã ch6 tr��ng t+p h�p �oàn k�t
các giai c	p, các t� ch�c chính tr!, k
 c�
các cá nhân nh�m phát huy tinh th"n
yêu n�c truy�n th�ng, huy �7ng m�i

l�c l��ng dân t7c có th
 huy �7ng ���c, t+p chung m�i
nh�n vào kJ thù chung là �� qu�c và phong ki�n �
 giành
�7c l+p dân t7c.

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

Đồng chí Trần Phú (1904 - 1931) -
Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng
sản Việt Nam. ẢNH: TL
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Nh� �/ng chí Hoàng Qu�c Vi�t - m7t trong b�y �y viên
Trung ��ng lâm th�i �"u tiên c6a ��ng ta, ng��i t8 Sài
Gòn ra d� H7i ngh! Trung ��ng quan tr�ng này và b! �!ch
b5t, �ã vi�t trong H/i ký "Ch@ng ���ng nóng bXng": "Sau
khi ��ng ra ��i, cao trào cách m�ng di�n ra trên quy mô
ln t8 B5c ��n Nam, t8 mi�n xuôi lên mi�n ng��c vi s�
tham gia �ông ��o c6a các t"ng lp nhân dân, các dân t7c,
�a s� c�ng nh� thi
u s� mà �4nh cao là Xô Vi�t Ngh� Tfnh".

Tr�c tình hình �ó, vi�c thành l+p M@t tr+n tr� thành
v	n �� b�c thi�t. Vì v+y, cùng vi vi�c thông qua Lu+n
c��ng chính tr! c6a ��ng C7ng s�n �ông D��ng vi s�
chuRn b! và ch6 trì c6a �/ng chí Tr"n Phú, Ban Ch	p hành
Trung ��ng �ã th�o lu+n và thông qua hàng lo�t các v�n
ki�n quan tr�ng, liên quan ��n dân v+n M@t tr+n, nh�:
công nhân v+n (Án ngh! quy�t c6a Trung ��ng toàn th

H7i ngh!; �i�u l� T�ng Công h7i �ông D��ng); �i�u l�
T�ng Nông h7i �ông D��ng; �i�u l� Nông h7i làng; �i�u
l� Ban Ch	p hành Nông h7i xã; Án ngh! quy�t v� c7ng s�n
thanh niên v+n �7ng c6a Trung ��ng toàn th
 H7i ngh!;
Ph� n# v+n �7ng; �i�u l� ph� n# liên hi�p h7i; Án ngh!
quy�t v� v	n �� c�u t�; �i�u l� H7i C�u t� �X và cu�i cùng
là v	n �� ph�n �� �/ng minh.

Trong �i�u ki�n �!ch lùng s�c g5t gao, kh6ng b� �iên
cu/ng, ph��ng ti�n �i l�i, h�p hành h�t s�c khó kh�n và
ph�i ��m b�o bí m+t tuy�t ��i, H7i ngh! v$n ���c ti�n
hành và �ã có nh#ng quy�t �!nh sáng t�o, phù h�p vi
�@c �i
m c6a �	t n�c v� nh#ng v	n �� tr�ng ��i c6a cách
m�ng Vi�t Nam, m� ���ng cho b�c phát tri
n �i lên c6a
toàn dân t7c.

�
 c� th
 hóa nh#ng �i�u �ã nêu trong Lu+n c��ng
chính tr!, Án ngh! quy�t v� v	n �� ph�n �� c6a Trung
��ng toàn th
 H7i ngh! nh+n �!nh: _ �ông D��ng có
nhi�u l�c l��ng ph�n �� mà hi�n nay c"n ph�i liên hi�p
l�i thành m7t phong trào cánh m�ng th�ng nh	t �
 �ánh
�� �
 qu�c ch6 nghfa, m�u gi�i phóng cho x� �ông
D��ng. Phê phán nh#ng nh+n th�c sai trái xem nh� các
�oàn th
 ph�n ��, Ngh! quy�t nh	n m�nh: “Vi�c t� ch�c
ph�n �� là m7t trách nhi�m c"n kíp c6a ��ng, th� mà t8
tr�c ti gi�, ��ng không có m7t cái k� ho�ch cho xác
�áng �
 t� ch�c H7i 	y, ch4 t� ch�c cá nhân mà thôi,
không h� chú ý ��n các �oàn th
 cách m�ng ph�n ��"(2).

V� t� ch�c và tính ch	t M@t tr+n Th�ng nh	t Dân t7c
Ph�n ��, Án ngh! quy�t nêu rõ: "Ph�i chiêu t+p các H7i
công, nông, h�c sinh, binh lính, thanh niên, ph� n# và
các ��ng phái cách m�ng khác (nh� Qu�c dân ��ng...) l�i
mà t� ch�c ra cho thành m7t H7i ph�n �� � �ông D��ng.
Khi H7i ph�n �� �ã thành l+p r/i thì có th
 cho t8ng
ng��i vào, nh�ng ph�i chú ý �8ng �
 cho s� ng��i này
thành m7t b7 ph+n tr�ng y�u trong H7i"(3).

V� ho�t �7ng, Án ngh! quy�t yêu c"u ph�i ho�t �7ng
công khai trong qu"n chúng tích c�c tham gia vào cu7c
�	u tranh hàng ngày c6a công - nông.

V� m�c �ích c6a M@t tr+n Th�ng nh	t Dân t7c Ph�n ��,
�i�u l� H7i �/ng minh Ph�n �� �ông D��ng nêu rõ: �oàn
k�t l�c l��ng cách m�ng ph�n �� l�i �
 �ánh �� �� qu�c
ch6 nghfa, m�u vi�c hoàn toàn �7c l+p cho x� �ông
D��ng và bênh v�c phong trào gi�i phóng � các thu7c �!a
và bán thu7c �!a.

Là lp ng��i thu7c lp k� t�c, chúng ta �ánh giá cao
công lao to ln, t"m nhìn và s�c sáng t�o c6a �/ng chí
Tr"n Phú - T�ng Bí th� �"u tiên �ã cùng các �/ng chí c6a
mình trong Ban Ch	p hành Trung ��ng lâm th�i xây d�ng
Ngh! quy�t quan tr�ng trên. Có th
 kh�ng �!nh: Ngh!
quy�t v� v	n �� ph�n �� là b�c phác h�a �"u tiên v�
nguyên t5c xây d�ng M@t tr+n Dân t7c Th�ng nh	t.

Song c�ng do là Ngh! quy�t �"u tiên nên không tránh
khXi nh#ng h�n ch�, thi�u sót nh�: ch�a �� c+p m�nh
m� y�u t� yêu n�c c6a c� dân t7c, ch�a �@t v	n �� tranh
th6, phân hóa t"ng lp trên; l�c l��ng c6a M@t tr+n mi
ch4 bó h�p trong các H7i công - nông, trong gii h�c sinh,
binh lính, thanh niên, ph� n# và m7t s� ��ng phái cách
m�ng, mà ch�a m� r7ng ��n nh#ng ng��i thu7c t"ng lp
h#u s�n, giàu có nh�ng có tinh th"n yêu n�c, ch�ng
gi@c ngo�i xâm. Cái h�n ch� ln nh	t c6a Lu+n c��ng
chính tr! c�ng nh� Án ngh! quy�t là mi ch4 nói chung
v� x� �ông D��ng mà ch�a nói c� th
 và �"y �6 v� dân
t7c Vi�t Nam.

Tuy nh#ng n7i dung, quan �i
m v� M@t tr+n Dân t7c
Th�ng nh	t còn s� khai, nhi�u h�n ch�, song ph�i kh�ng
�!nh: �ây là nh#ng viên g�ch �"u tiên mà H7i ngh! Ban
Ch	p hành Trung ��ng tháng 10 n�m 1930 do T�ng Bí th�
Tr"n Phú ch6 trì �ã �@t n�n móng �
 ti�n ti xây d�ng và
t� ch�c M@t tr+n trong các giai �o�n ti�p theo.

Ch4 h�n m7t tháng sau Án ngh! quy�t v� v	n �� ph�n
�� ra ��i, ngày 18/11/1930 Ban Th��ng v� Trung ��ng
��ng ra Ch4 th! thành l+p H7i Ph�n �� �/ng minh. B�n ch4
th! ra ��i �ánh d	u s� phát tri
n v� nh+n th�c và ch4 ��o
c6a ��ng trong quá trình xây d�ng và t� ch�c M@t tr+n
Dân t7c Th�ng nh	t.

Tr�i qua 87 n�m t/n t�i và phát tri
n vi nhi�u hình
th�c t� ch�c và tên g�i khác nhau, song M@t tr+n Dân t7c
Th�ng nh	t ��u nh�m m�c �ích chung là m� r7ng hàng
ng� nh#ng ng��i yêu n�c và cách m�ng, t�o s� ph�i h�p
và th�ng nh	t hành �7ng gi#a các l�c l��ng c6a dân t7c
�
 hoàn thành nh#ng m�c tiêu cách m�ng do ��ng lãnh
��o �� ra cho t8ng giai �o�n.

Khi dân t7c ta còn trong vòng nô l�, M@t tr+n �i sâu
tuyên truy�n, v+n �7ng và t� ch�c qu"n chúng �	u tranh
b�ng nhi�u hình th�c phong phú, t8 �	u tranh �òi quy�n
dân sinh, dân ch6 ti�n lên �	u tranh chính tr!, v� trang,
giành �7c l+p, t� do cho dân t7c.

Khi giành ���c chính quy�n � m7t s� vùng r7ng ln
nh�ng ch�a giành ���c chính quy�n trong ph�m vi c�
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n�c, M@t tr+n còn ��m nh+n m7t ph"n ch�c n�ng c6a
chính quy�n là t� ch�c, qu�n lý và h�ng d$n nhân dân
th�c hi�n quy�n làm ch6 � nh#ng vùng ���c gi�i phóng.

Khi giành ���c chính quy�n trong ph�m vi c� n�c,
M@t tr+n tr� thành c� s� chính tr! và ch� d�a v#ng ch5c
c6a chính quy�n nhân dân, là t� ch�c giao k�t gi#a nhân
dân vi ��ng và Nhà n�c.

N�m tháng s� qua �i, nh�ng vai trò quan tr�ng, s�c
m�nh vf ��i cùng nh#ng chi�n công hi
n hách c6a kh�i
��i �oàn k�t dân t7c và vai trò c6a M@t tr+n Dân t7c
Th�ng nh	t ���c b5t �"u b�ng Ch4 th! thành l+p H7i Ph�n
�� �/ng minh ngày 18/11/1930 c6a Ban Th��ng v� Trung
��ng ��ng do �/ng chí T�ng Bí th� Tr"n Phú �ích thân ký
và ban hành s� mãi mãi ���c ghi �+m b�ng nh#ng trang
vàng chói l�i trong l!ch s� vinh quang c6a dân t7c ta �
th�i ��i H/ Chí Minh.

�oàn k�t trong M@t tr+n Vi�t Minh, nhân dân ta �ã
làm Cánh m�ng Tháng Tám thành công, l+p nên n�c Vi�t
Nam Dân ch6 C7ng hòa nay là C7ng hòa xã h7i ch6 nghfa
Vi�t Nam.

�oàn k�t trong M@t tr+n Liên Vi�t, nhân dân ta �ã
kháng chi�n th5ng l�i, l+p l�i hòa bình � �ông D��ng,
gi�i phóng m7t n�a �	t n�c, xây d�ng mi�n B5c v#ng
m�nh, làm h+u ph��ng v#ng ch5c cho ti�n tuy�n ln
mi�n Nam ch�ng �
 qu�c M^ xâm l��c.

�oàn k�t trong M@t tr+n T� qu�c Vi�t Nam, trong M@t
tr+n dân t7c gi�i phóng mi�n Nam Vi�t Nam và Liên minh
các l�c l��ng dân t7c, dân ch6 và hòa bình Vi�t Nam,
nhân dân ta �ã "�ánh cho M^ cút, �ánh cho Ng�y nhào"
nh� l�i c�n d@n c6a Ch6 t!ch H/ Chí Minh kính yêu, gi�i
phóng hoàn toàn mi�n Nam, th�ng nh	t �	t n�c, ��a c�
n�c cùng ti�n lên ch6 nghfa xã h7i.

B�c vào th�i k� "c� n�c chung tay �i lên ch6 nghfa
xã h7i", nh	t là qua h�n 30 n�m ��i mi, nhân dân ta �ã
��t ���c nh#ng thành t�u to ln, có ý nghfa l!ch s� trong
công cu7c xây d�ng và b�o v� T� qu�c. �	t n�c �ã ra
khXi nh#ng kh6ng ho�ng kinh t� - xã h7i và tình tr�ng
kém phát tri
n, ��ng vào hàng ng� nh#ng n�c có thu
nh+p trung bình, �ang �Ry m�nh công nghi�p hóa, hi�n
��i hóa và h7i nh+p qu�c t�. N�n kinh t� th! tr��ng �!nh
h�ng xã h7i ch6 nghfa t8ng b�c hình thành và phát
tri
n; chính tr! - xã h7i �n �!nh; qu�c phòng - an ninh
���c t�ng c��ng; v�n hóa - xã h7i có b�c phát tri
n; b7
m@t �	t n�c và ��i s�ng nhân dân có nhi�u thay ��i.
Dân ch6 xã h7i ch6 nghfa ���c phát huy và ngày càng

m� r7ng. ��i �oàn k�t dân t7c ���c c6ng c� và t�ng
c��ng. Quan h� ��i ngo�i ngày càng m� r7ng và �i vào
chi�u sâu; v! th� và uy tín c6a Vi�t Nam trên tr��ng qu�c
t� ���c nâng cao.

Nh#ng chi�n công hi
n hách mà nhân dân ta giành
���c d�i ng�n c� c6a M@t tr+n Dân t7c Th�ng nh	t trong
su�t 87 n�m qua d�i s� lãnh ��o c6a ��ng C7ng s�n Vi�t
Nam �ã ch�ng minh �i�u lúc sinh th�i Ch6 t!ch H/ Chí
Minh �ã kh�ng �!nh: "Chính sách M@t tr+n là chính sách
quan tr�ng. Công tác M@t tr+n là công tác r	t quan
tr�ng"(4).

K� th8a và phát tri
n Lu+n c��ng chính tr! n�m 1930
trong �i�u ki�n hi�n nay, C��ng lfnh xây d�ng �	t n�c
trong th�i k� quá �7 lên ch6 nghfa xã h7i (b� sung, phát
tri
n n�m 2011) xác �!nh:

"M@t tr+n T� qu�c Vi�t Nam, các �oàn th
 nhân dân có
vai trò r	t quan tr�ng trong s� nghi�p ��i �oàn k�t toàn
dân t7c xây d�ng và b�o v� T� qu�c; ��i di�n, b�o v�
quy�n và l�i ích h�p pháp, chính �áng c6a nhân dân;
ch�m lo l�i ích c6a các �oàn viên, h7i viên; th�c hi�n dân
ch6 và xây d�ng xã h7i lành m�nh; tham gia xây d�ng
��ng, Nhà n�c; giáo d�c lý t��ng và ��o ��c cách m�ng,
quy�n và nghfa v� công dân; t�ng c��ng m�i liên h� gi#a
nhân dân vi ��ng và Nhà n�c.

M@t tr+n T� qu�c Vi�t Nam là t� ch�c liên minh chính
tr!, liên hi�p t� nguy�n c6a t� ch�c chính tr!, các t� ch�c
chính tr! - xã h7i, t� ch�c xã h7i và các cá nhân tiêu bi
u
trong các giai c	p, t"ng lp xã h7i, các dân t7c, tôn giáo
và ng��i Vi�t Nam �!nh c� � n�c ngoài. M@t tr+n T� qu�c
Vi�t Nam là m7t b7 ph+n c6a h� th�ng chính tr!, là c� s�
chính tr! c6a chính quy�n nhân dân. ��ng c7ng s�n Vi�t
Nam v8a là thành viên, v8a là ng��i lãnh ��o M@t tr+n.
M@t tr+n ho�t �7ng theo nguyên t5c: t� nguy�n, hi�p
th��ng dân ch6, ph�i h�p và th�ng nh	t hành �7ng gi#a
các thành viên"(5).

K� t�c vai trò l!ch s� c6a các hình th�c t� ch�c M@t
tr+n tr�c �ây, th�c hi�n c��ng lfnh c6a ��ng, M@t tr+n
T� qu�c Vi�t Nam ngày nay ch6 tr��ng: Phát huy truy�n
th�ng yêu n�c, lòng t� hào dân t7c, ý chí t� l�c t�
c��ng, �oàn k�t m�i ng��i Vi�t Nam, xóa bX m@c c�m,
phân bi�t ��i x� v� quá kh�, thành ph"n giai c	p, dân t7c
� trong n�c hay � n�c ngoài, mi�n là tán thành m�c
tiêu: "xây d�ng m7t n�c Vi�t Nam hòa bình, �7c l+p,
th�ng nh	t, toàn v�n lãnh th�, dân giàu, n�c m�nh, dân
ch6, công b�ng, v�n minh".�

Chú thích:
(1) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 10, tr 9, Nxb Chính trị quốc gia.
(2), (3) Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đảng toàn tập, NXb Chính trị quốc gia, tr 49.
(4) Hồ Chí Minh : Về đại đoàn kết, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
(5) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, 2011, tr 86.
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S� phát trin và hoàn thi�n
quan ni�m v� ch� quy�n, đ	c l�p
dân t	c qua các giai đo�n l�ch s�

QUÁCH THỊ CÚC - HÀ THU NGA

Tóm tắt: Quan niệm về chủ quyền, độc lập dân tộc gắn liền với lịch sử hàng nghìn
năm dựng nước và giữ nước; thể hiện khát vọng, ý chí, lòng tự tôn dân tộc sâu sắc
của mỗi người dân Việt Nam. Quan niệm ấy được hình thành từ khi thành lập nhà
nước Văn Lang, qua các thời kỳ lịch sử, cho đến nay đã phát triển và hoàn thiện hơn
rất nhiều. Hiện nay chúng ta cần hiểu nội hàm độc lập chủ quyền không chỉ là vấn đề
lãnh thổ với không gian, địa lý xác định, mà cần nhấn mạnh đó còn là độc lập chủ
quyền trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự,…

The concept of national sovereignty and independence has been associated with the
thousand years-long history of construction and defense the country. It expresses the
aspiration, will and national self-respect of all Vietnamese people. This concept has
been formed since the foundation of Van Lang State, through the periods of history it
has been developed and improved a lot. Today, it is necessary to be aware the
comprehension of national sovereignty which is not only a territorial issue with
defined space and geography, but also an independence in all fields of politics,
economics, culture and military.
Từ khóa: Quan niệm chủ quyền, độc lập dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Key words: Concept of sovereignty, national independence, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 5/10/2017; Sửa chữa: 12/10/2017; Duyệt đăng: 23/10/2017.

* Thạc sĩ, Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình.

Trong suô�t quá tri�nh hi�nh tha�nh va� pha�t triê�n cu�a
li�ch s�� dân tô�c, nhân dân Vi�t Nam nh+n th�c sâu
s5c giá tr! c6a ch6 quy�n �	t n�c, b�i vi�c giành
l	y ch6 quy�n, tr�c h�t là quy�n �7c l+p dân t7c

có ���c ph�i tr� b�ng s� hy sinh x��ng máu c6a bi�t bao
th� h� ng��i Vi�t Nam.

Ngay t8 khi thành l+p nhà n�c V�n Lang, ng��i Vi�t
�ã có ý th�c c7ng �/ng dân t7c và ch6 quy�n �	t n�c.
Nhà n�c V�n Lang d�i s� cai tr! c6a các vua Hùng �ã có
c��ng v�c, �!a gii rõ ràng. Theo ��i Vi�t s� ký, n�c V�n
Lang �ông giáp bi
n Nam H�i, tây ��n Ba Th�c, b5c ��n
h/ �7ng �ình (B5c song D��ng T�), Nam giáp H/ Tôn (t�c

Chiêm Thành). Sau khi �ánh th5ng quân xâm l��c nhà
T"n, Th�c Phán vi t� cách ng��i ch4 huy chung �ã ���c
thay th� Hùng V��ng làm vua, �@t tên n�c mi là Âu
L�c, ra ��i kho�ng �"u th� k2 III tr�c công nguyên. Qu�c
gia V�n Lang - Âu L�c t/n t�i trên d�i 500 n�m (th� k2
VII-III tr�c công nguyên), �ây là th�i k� m� �"u quá
trình d�ng n�c và gi# n�c c6a dân t7c.

N�m 179 tr�c công nguyên, Âu L�c r�i vào ách �ô h7
c6a nhà Tri�u, m� ra m7t th�i k� �en t�i trong l!ch s� n�c
ta, th�i B5c thu7c và ch�ng B5c thu7c, kéo dài h�n m7t
nghìn n�m (179 tr�c công nguyên - 905), tr�i qua các
tri�u ��i t8 Tri�u ��n ���ng, m@c dù phong ki�n ph��ng
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B5c dùng nhi�u bi�n pháp và th6 �o�n thâm �7c nh�m cai
tr!, bóc l7t và �/ng hóa nhân dân ta, nh�ng k�t c�c không
m7t tri�u ��i nào thi�t l+p ���c n�n �ô h7 c6a chúng lên
các làng xã ng��i Vi�t, không �/ng hoá ���c n�n v�n hoá,
không th
 tr�c ti�p ki
m soát và kh�ng ch� toàn b7 lãnh
th� c6a ng��i Vi�t, nhi�u vùng r7ng ln v$n n�m ngoài s�
cai qu�n c6a phong ki�n ph��ng B5c. Ý chí t� l�c, t� c��ng
giành �7c l+p dân t7c ch�a lúc nào nguôi ngoai th
 hi�n �
nh#ng cu7c n�i d+y và x�ng v��ng, x�ng ��. 

Sau khi quét s�ch quân xâm l��c � th� k2 VI, Lý Bí �ã
bX tên g�i mà Trung Qu�c �ã áp �@t cho n�c ta nh� Giao
Ch4, Giao Châu, An Nam �ô h7 ph6… và �@t tên n�c là V�n
Xuân (sau này nhà �inh g�i là ��i C/ Vi�t, nhà Lý g�i là ��i
Vi�t) �
 ch�ng tX s� cùng t/n t�i ngang hàng vi các n�c
ln � Trung Hoa. Cùng vi vi�c ��i tên n�c là vi�c ��i tên
hi�u ng��i ��ng �"u t8 V��ng sang ��: t8 Tr�ng V��ng,
Tri�u Vi�t V��ng sang Lý Nam ��, Mai H5c ��, �inh Tiên
Hoàng ��. �i�u �ó th
 hi�n tinh th"n �7c l+p t� ch6 c6a
ng��i Vi�t. Sau này, "Chi�u d�i �ô" c6a Lý Công URn �ã th

hi�n rõ Vi�t Nam là m7t qu�c gia dân t7c �7c l+p v� chính
th
, có qu�c hi�u, niên hi�u, �� hi�u và kinh �ô riêng. 

Chính các cu7c n�i d+y �ó �ã chuRn b! ti�n �� v+t ch	t
và tinh th"n cho công cu7c giành quy�n t� ch6 hoàn toàn
vào �"u th� k2 th� X. N�m 906, nhân khi chính quy�n
nhà ���ng suy y�u, Khúc Th8a D� �ã ��ng lên cùng nhân
dân giành ���c quy�n t� ch6. N�m 938, chi�n th5ng B�ch
��ng oanh li�t c6a nhân dân ta d�i s� lãnh ��o c6a Ngô
Quy�n �ã �ánh b�i ý chí xâm l��c c6a nhà Nam Hán, k�t
thúc hoàn toàn th�i k� m	t n�c. Nó �ã kh�ng �!nh
quy�n làm ch6 c6a nhân dân ta trên mi�n �	t c6a t� tiên
th�i V�n Lang - Âu L�c và t�o ni�m tin, lòng t� tôn dân
t7c trên b�c ���ng xây d�ng và b�o v� n�n �7c l+p, t�
ch6 c6a �	t n�c sau này.

B�c vào th�i k� t� ch6, các cu7c �	u tranh d�p lo�n
12 s� quân, ch�ng quân T�ng, quân Mông - Nguyên, quân
Minh, quân Thanh xâm l��c c6a các tri�u ��i �inh, Tiê�n
Lê, Lý, Tr"n, H/... �ã th
 hi�n quy�t tâm b�o v� toàn v�n
ch6 quy�n �	t n�c, �7c l+p c6a dân t7c. N�m 1077, trong
cu7c kháng chi�n ch�ng quân T�ng, bên b� sông Nh�
Nguy�t, T�ng quân Lý Th��ng Ki�t �ã cho ��c bài th�
b	t h6 “Nam qu�c s�n hà”. Trong bài th�, ta th	y quan
ni�m v� ch6 quy�n �	t n�c, lãnh th� th
 hi�n rõ � tiêu
chí: Th� nh	t, lãnh th� (s�n hà), �	t n�c; th� hai, vua,
t�c có ch6 quy�n ngang hàng vi các n�c khác. Quan
ni�m này �ã �!nh hình rõ nét, kh�ng �!nh ai xâm ph�m
ti ch6 quy�n thì s� chu�c l	y s� th�m h�i. �ó là là l�i
tuyên b� �anh thép, b�n tuyên ngôn hùng h/n, tr!nh
tr�ng v� n�n �7c l+p ch6 quy�n c6a �	t n�c…

Quan ni�m v� ch6 quy�n �	t n�c, dân t7c ��n th�i Lê
l�i có b�c phát tri
n mi v� ch	t. Nguy�n Trãi xác �!nh
“Qu�c” (n�c) b�ng nh#ng tiêu chí h�t s�c c� th
: V�
lãnh th�, ông cho r�ng n�c ta và Trung Qu�c có biên
gii, c��ng v�c rõ ràng, tr�i �ã phân cách B5c Nam, có núi
cao sông ln, b� cõi rành rành. V� v�n hi�n, tuy An Nam

� ngoài Ng� Lfnh nh�ng có ti�ng là n�c thi th�. Ngay c�
trong sách Ti�n Hán Th�, H+u Hán Th�, Tam Qu�c Chí,
Hoàng Minh T+p c6a Trung Qu�c ��u ghi nh+n Giao Ch4 là
trung tâm h�c thu+t c6a ph��ng �ông. V� phong t�c t+p
quán, n�c ta hoàn toàn khác vi Trung Qu�c t8 hàm
r�ng, mái tóc, cách th�c �n m@c cho ��n c�i xin, ma
chay, gi� t�t, �ình �ám, h7i hè, cách làm �n sinh s�ng.
Nguy�n Trãi khuyên r�n ng��i n�c ta không nên b5t
ch�c ngôn ng#, y ph�c c6a các n�c Ngô, Chiêm, Lào,
Xiêm… V� l!ch s�, Nguy�n Trãi kh�ng �!nh dân t7c ta r	t
oai hùng vi nh#ng hoàng �� riêng và anh hùng hào ki�t
��i nào c�ng có. N�c ta là m7t n�c �7c l+p, ai xâm
ph�m ti tr�c sau s� b! chu�c l	y th	t b�i, nh�c nhã.
�ây là quan ni�m rõ ràng và t��ng ��i hoàn ch4nh v� qu�c
gia dân t7c, v� ch6 quy�n ngang hàng vi ph��ng B5c
c6a Nguy�n Trãi lúc b	y gi� và c�ng là b�n tuyên ngôn
hào hùng c6a dân t7c ta th� k2 XV. 

Theo Giáo s� Nguy�n Hùng H+u (H�c vi�n Chính tr! qu�c
gia H/ Chí Minh), quan ni�m v� ch6 quy�n qu�c gia, dân t7c
c6a Nguy�n Trãi so vi �!nh nghfa dân t7c c6a Xtalin � th�
k2 XX (sau 5 th� k2) ch4 thi�u m7t �i
m �ó là c7ng �/ng v�
kinh t� theo nghfa liên h� kinh t� th! tr��ng. Quan ni�m
này hoàn ch4nh ��n m�c trong su�t quá trình l!ch s� lâu dài
sau ông cho ��n khi xu	t hi�n Nguy�n Ái Qu�c không có
m7t quan ni�m nào �"y �6 h�n.

Trên c� s� k� th8a nh#ng quan ni�m v� ch6 quy�n
qu�c gia, dân t7c trong l!ch s� n�c ta, Ch6 t!ch H/ Chí
Minh �ã phát tri
n và làm rõ h�n. Ngoài nh#ng y�u t� v�
lãnh th�, v�n hi�n, phong t�c, Ng��i còn ch4 ra nh#ng
quan h� v� kinh t�, chính tr!, pháp lý, t� t��ng và ch6
quy�n toàn v�n lãnh th� (không ch4 trên m@t �	t mà c�
vùng tr�i, vùng bi
n, h�i ��o). C� th
: H/ Chí Minh kh�ng
�!nh, n�c ta có quy�n bình ��ng vi t	t c� các dân t7c
trên th� gii, hay r7ng ra, m�i dân t7c trên th� gii ��u
có quy�n bình ��ng. �i�u này ���c th
 hi�n trong b�n
Tuyên ngôn �7c l+p c6a n�c Vi�t Nam Dân Ch6 C7ng hòa
do Ng��i so�n th�o và tr!nh tr�ng tuyên b� tr�c qu�c
dân và toàn th� gii vào ngày 2/9/1945. Ng��i kh�ng
�!nh: “T	t c� các dân t7c trên th� gii ��u sinh ra bình
��ng, dân t7c nào c�ng có quy�n s�ng, quy�n sung s�ng
và quy�n t� do”  b�i v+y, �7c l+p, t� do là thiêng liêng,
b	t kh� xâm ph�m ��i vi t	t c� các dân t7c, �@c bi�t ��i
vi dân t7c Vi�t Nam. 

H/ Chí Minh c�ng làm rõ h�n quan ni�m �7c l+p dân
t7c, �ó ph�i là �7c l+p th�c s�, �7c l+p hoàn toàn, t�c
ph�i ��m b�o các nguyên t5c: 

Th� nh	t, có ch6 quy�n qu�c gia th�c s� v� chính tr!,
kinh t�, an ninh… và toàn v�n lãnh th�. Trong l�i kêu g�i
nhân dân ngày k2 ni�m �7c l+p 2/9/1948, Ng��i cho r�ng
th�ng nh	t mà b! chia sJ, �7c l+p mà không có quân �7i
riêng, ngo�i giao riêng, kinh t� riêng, nhân dân Vi�t Nam
quy�t không thèm th� th�ng nh	t và �7c l+p gi� hi�u 	y; 

Th� hai, n�c Vi�t Nam là c6a ng��i Vi�t Nam, m�i



v	n �� c6a Vi�t Nam ph�i do ng��i Vi�t Nam t� gi�i quy�t.
M�i s� giúp �\, 6ng h7 Vi�t Nam ��u ���c nhân dân ta
ghi nh+n, song nhân dân Vi�t Nam quy�t không ch	p
nh+n b	t c� s� can thi�p thô b�o nào; 

Th� ba, �7c l+p th�c s� ph�i g5n li�n vi t� do, h�nh
phúc c6a nhân dân. Ng��i c�ng ch4 rõ, �7c l+p dân t7c
ph�i g5n li�n vi ch6 nghfa xã h7i và Ng��i c�ng c�n d@n
chúng ta b�o v� n�n �7c l+p dân t7c g5n li�n vi b�o v�
ch� �7 xã h7i ch6 nghfa. 

Hi�n nay, chúng ta c"n hi
u n7i hàm �7c l+p ch6
quy�n, th�ng nh	t và toàn v�n lãnh th� bao g/m toàn b7
�	t li�n, vùng tr�i, vùng bi
n, h�i ��o �ã ���c hình thành,
�!nh hình trong su�t chi�u dài l!ch s� d�ng n�c và gi#
n�c c6a dân t7c ta. �7c l+p ch6 quy�n không ch4 là v	n
�� lãnh th� vi không gian, �!a lý xác �!nh, mà c"n nh	n
m�nh �ó còn là �7c l+p ch6 quy�n trên t	t c� các lfnh v�c
chính tr!, kinh t�, v�n hóa, quân s�… S� th�ng nh	t và
toàn v�n c"n ���c hi
u r7ng h�n, �ó là s� �oàn k�t, th�ng
nh	t c6a toàn dân t7c, c6a các dân t7c trong c7ng �/ng
dân t7c Vi�t Nam và s� th�ng nh	t gi#a c7ng �/ng ng��i
Vi�t Nam trong n�c vi c7ng �/ng ng��i Vi�t Nam � n�c
ngoài. M�c tiêu b�o v� T� qu�c Vi�t Nam xã h7i ch6 nghfa
là toàn di�n, c� ph��ng di�n t� nhiên - l!ch s� và chính
tr! - xã h7i trong ch4nh th
 th�ng nh	t. ��i h7i XII c6a
��ng xác �!nh: “M�c tiêu tr�ng y�u c6a qu�c phòng, an
ninh là: Phát huy m�nh m� s�c m�nh t�ng h�p c6a toàn
dân t7c, c6a c� h� th�ng chính tr!, tranh th6 t�i �a s�
�/ng tình, 6ng h7 c6a c7ng �/ng qu�c t�, kiên quy�t, kiên

trì �	u tranh �
 b�o v� v#ng ch5c �7c l+p, ch6 quy�n,
th�ng nh	t, toàn v�n lãnh th� c6a T� qu�c, b�o v� ��ng,
Nhà n�c, nhân dân và ch� �7 xã h7i ch6 nghfa; b�o v�
công cu7c ��i mi, s� nghi�p công nghi�p hóa, hi�n ��i
hóa, b�o v� l�i ích qu�c gia - dân t7c; b�o v� n�n v�n hóa
dân t7c; gi# v#ng môi tr��ng hòa bình, �n �!nh chính tr!,
an ninh qu�c gia, tr+t t�, an toàn xã h7i”. 

Nhi�m v� b�o v� T� qu�c ph�i b�o ��m ���c l�i ích
qu�c gia, dân t7c khi n�c ta tham gia h7i nh+p qu�c t�
ngày càng sâu r7ng, t�o thu+n l�i cho s� nghi�p ��i mi,
phát tri
n �	t n�c theo �!nh h�ng xã h7i ch6 nghfa và
h7i nh+p qu�c t�; gi# v#ng môi tr��ng �n �!nh, hòa bình,
t�o �i�u ki�n thu+n l�i cho các n�c trên th� gii h�p tác
vi Vi�t Nam. Các n7i dung b�o v� T� qu�c quan h� ch@t
ch� bi�n ch�ng vi nhau trong ch4nh th
 th�ng nh	t; b�o
v� lfnh v�c này c�ng có nghfa là góp ph"n b�o v� lfnh
v�c khác và ng��c l�i, không xem nh� ho@c tuy�t ��i hóa
m7t lfnh v�c nào.

Quan ni�m v� ch6 quy�n, �7c l+p dân t7c g5n li�n vi
l!ch s� hàng nghìn n�m d�ng n�c và gi# n�c; th
 hi�n
khát v�ng, ý chí, lòng t� tôn dân t7c sâu s5c c6a m�i
ng��i dân Vi�t Nam; kh�ng �!nh ch6 quy�n qu�c gia là
thiêng liêng, b�o v� toàn v�n ch6 quy�n lãnh th�, biên
gii qu�c gia là nghfa v� c6a m�i ng��i dân. �ây là c� s�,
n�n t�ng, là s�c m�nh tinh th"n �
 ��ng, Nhà n�c và
nhân dân ta ti�p t�c th�c hi�n th5ng l�i nhi�m v� c6ng
c� qu�c phòng, an ninh, b�o v� v#ng ch5c ch6 quy�n T�
qu�c trong tình hình mi hi�n nay.�
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Tạp chí Mặt trận xuất bản 1 tháng/kỳ, khổ 20,5 cm X 28,5cm; 84 trang, in 4 màu 
trên giấy Couché. Tạp chí phát hành vào ngày 10 hằng tháng.
Giá bán: 20.000 đồng/cuốn
Mời bạn đọc đặt mua Tạp chí Mặt trận tại các điểm bưu điện trên cả nước, 
hoặc tại tòa soạn Tạp chí Mặt trận.

Mọi thông tin xin liên hệ:
Tạp chí Mặt trận, số 59 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: 024 6270 1758, Hotline: 0979 107 108
Fax: 024 6270 1758
Email: tapchimattrantoquoc@gmail.com

Trân trọng cảm ơn!
Ban Biên tập 

KÍNH M�I ��C GI� ��T MUA 
T�P CHÍ M�T TR�N N�M 2018
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NH�A �ÔNG Á (DAG)
và nh�ng b��c t�ng tr��ng m�nh m� 
trong n�m 2017

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) đạt gần
60 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành gần 82% chỉ tiêu lợi nhuận của cả năm.

Công ty C� ph"n T+p �oàn Nh�a �ông Á v8a công b�
báo cáo tài chính h�p nh	t quý III/2017, vi
doanh thu thu"n trong quý III ��t 496 t2 �/ng,
t�ng h�n 40% so vi cùng k� n�m ngoái; lãi sau

thu� g"n 20 t2 �/ng, t�ng tr��ng g"n g	p �ôi so vi cùng
k� n�m 2016.

K�t qu� thu ���c t8 vi�c huy �7ng v�n và khánh
thành nhà máy s�n xu	t thanh Profile uPVC hi�n ��i và
ln nh	t Vi�t Nam vào tháng 12/2016. Theo �ó, vi 45
dây chuy�n s�n xu	t 2 nhãn hi�u Shide Profile và Sea
Alpha Profile b�ng công ngh� hoàn toàn t� �7ng c6a Áo,
l�i nhu+n thu ���c quý III ch�ng minh vi�c nhà máy
mi �i vào ho�t �7ng �ã �óng góp ti 40% doanh thu
c6a DAG.

Trên th! tr��ng nh�a v+t li�u xây d�ng hi�n nay, DAG
�ang là nhà phân ph�i thanh Profile uPVC ln nh	t mi�n
B5c. Công ty �ang �Ry m�nh tiêu th� vào th! tr��ng mi�n
Nam vi m�c phát tri
n t�t v� doanh s�.

Sức hấp dẫn với nhà đầu tư nước ngoài
S�c t�ng tr��ng m�ng m� trong n�m c6a DAG �ã thu

hút s� chú ý c6a các nhà �"u t� n�c ngoài. Ngày 20/10,
Ban lãnh ��o T+p �oàn Nh�a �ông Á (DAG) �ã có bu�i làm
vi�c vi Qu^ Qu�n lý �"u t� Waverton (Anh qu�c) nh�m
trao ��i và tìm hi
u c� h7i h�p tác �"u t�.

��i di�n Qu^ Qu�n lý �"u t� Waverton - ông Douglas
Barnett cho bi�t trong th�i gian qua, Qu^ r	t quan tâm
��n vi�c �"u t� t�i th! tr��ng Vi�t Nam và �@c bi�t là ho�t
�7ng c6a T+p �oàn DAG.

Ông Douglas Barnett c�ng �ánh giá cao b�c �i �"u t�
�úng h�ng, l7 trình ch5c ch5n và t+p trung vào các s�n
phRm m�i nh�n mà DAG có l�i th� v��t tr7i. Vi chi�n
l��c này, v! ��i di�n c6a Qu^ Qu�n lý �"u t� Waverton
tin t��ng, trong th�i gian ti, DAG s� g@t hái ���c nhi�u
thành công và ngày càng kh�ng �!nh v! trí tiên phong
c6a mình. ��i di�n Qu^ qu�n lý �"u t� Waverton hy v�ng
s� sm tìm ���c ti�ng nói chung trong vi�c h�p tác vi
T+p �oàn DAG �
 tr� thành ��i tác trong t��ng lai g"n.�
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Tem bò Wagyu và những câu chuyện thú vị
Không ph�i lo�i bò nào � Nh+t c�ng ���c g5n mác "Bò

Wagyu” tr8 phi con bò �ó ���c g5n tem có hình M@t tr�i
m�c màu �X kèm vi dòng ch# "Wagyu Japanese Beef”.
Tem bò Wagyu chính th�c ���c ban hành r7ng rãi ra bên
ngoài k
 t8 tháng 12/2007 �
 ng��i tiêu dùng d� nh+n
bi�t c�ng nh� tôn vinh cho th��ng hi�u c6a lo�i th!t cao
c	p "Made in Japan” ��n vi Th� gii Rm th�c th��ng
th8a. Chi�n d!ch tìm ki�m m$u thi�t k� cho bò Wagyu
c�ng nh� câu khRu hi�u �ã t�n khá nhi�u chi phí và công
s�c c6a Chính ph6 Nh+t khi ph�i ch�n l�c t8 h�n 540 m$u
thi�t k� và 1.933 câu slogan �@c s5c ���c g�i v�.

Vi tem bò Wagyu, khách hàng ���c ��m b�o mình
�ang c"m trên tay lo�i th!t th��ng h�ng, là ni�m t� hào
c6a c� dân t7c Nh+t, là nh#ng gì tinh túy và tuy�t h�o
nh	t c6a tinh hoa Rm th�c.

Bò Wagyu - "Vị vua” của sự khác biệt
Th!t bò Wagyu s� h#u nh#ng ���ng vân m\ tuy�t ��p

nh� cRm th�ch xen ��u trong t8ng th th!t. T4 l� hoàn

h�o gi#a th!t và m\ s� làm mi�ng th!t tr� nên m�m m�i,
�+m �à h��ng v! mà l�i không b! khô nh� các lo�i th!t bò
thông th��ng khác, khi�n cho mi�ng th!t "nh� tan ngay
�"u l�\i". Bí quy�t n�m � ch� �7 dinh d�\ng c6a bò
Wagyu "chính hi�u" vô cùng �@c bi�t, ���c áp d�ng
nghiêm ng@t ngay t8 lúc bé cho ��n khi ���c �em �i gi�t
m�: cho �n �"y �6 4,800 lo�i th�c phRm "h#u c�" khác
nhau trong vòng 600 ngày, mát xa 02 l"n/ngày, nghe
nh�c giao h��ng, ���c u�ng bia và r��u sake... 

�i�u h	p d$n th� hai chính là mùi h��ng c6a bò
Wagyu r	t khác bi�t. Th�c khách s� b5t g@p mùi h��ng r	t
�@c tr�ng c6a loài gia súc ch�n th� trên nh#ng cánh �/ng
cX ln, m7t mùi th�m c6a v! th!t bò khó c�\ng �@c bi�t
khi n�ng lên khi�n các tuy�n n�c b�t ho�t �7ng không
ng8ng. �ó là do th�c �n dùng cho bò ��u là th�c �n h#u
c�, không s� d�ng thu�c kháng sinh, ���c ki
m soát b�ng
công ngh� hi�n ��i theo tiêu chuRn "Xanh" c6a B7 Nông
nghi�p Nh+t B�n. �@c bi�t h�n, bò Wagyu còn có 1 h��ng
v! vô cùng �@c tr�ng, �ó là mùi s#a non th�m ph�c và
béo ng+y trên t8ng mi�ng th!t. �ó là lý do t�i sao m7t
mi�ng bò Wagyu l�i có giá lên ��n hàng ngàn USD ngay
t�i n�c s� t�i mà v$n luôn trong tình tr�ng cháy hàng.

Màu s5c �X h/ng mát m5t c6a bò Wagyu c�ng chính là
�i
m �@c tr�ng "m�i g�i" c6a món �n tuy�t tác này. ��i
vi các lo�i th!t �X khác thì màu s5c ch6 y�u s� là màu �X
s$m ho@c �X t��i thì vi bò Wagyu, ngoài lp vân m\
tr5ng h	p d$n thì màu h/ng t��i chính là gam màu tinh
t� c6a lo�i th!t ��ng c	p th� gii.

Bò Wagyu ngày nay không ch4 d8ng l�i là bi
u t��ng
c6a ni�m t� hào c6a m7t dân t7c tinh hoa và �"y kiêu
hãnh mà �ang d"n ���c qu�ng bá m7t cách r7ng rãi h�n
vi nh#ng ng��i yêu Rm th�c. �
 "ch�m" ��n h��ng v!
tinh hoa Rm th�c Nh+t m7t cách sâu s5c nh	t thì "hi
u”
v� bò Wagyu chính là con ���ng ng5n nh	t mà th�c
khách ph�i tìm tòi.�

Cách nhận biết
thịt bò Wagyu

chính hiệu Nhật Bản

�
 bi�t thêm thông tin, xin liên h�: 
Công ty C� ph"n D&A Vi�t Nam
�!a ch4: S� 489 Hoàng Qu�c Vi�t, C"u Gi	y, Hà N7i 
Hotline : 0982340678 
Website: http://thitbohitachi.vn
Email: kinhdoanh@datrading.org

Công ty D&A Vi�t Nam t� hào là ��n
v! �"u tiên � Vi�t Nam nh+p khRu s�n
phRm cao c	p này vi m7t s� l��ng ln,
theo hình th�c nguyên con �
 �áp �ng
nhu c"u �a d�ng c6a ng��i tiêu dùng
trong n�c vi m�c giá t�i �u nh	t.



Công ty C� ph"n TEXO T� v	n và
�"u t� (TEXO), ti�n thân là Công ty
C� ph"n CONINCO T� v	n và �"u t�
(CONINCO - INVEST), là m7t trong
nh#ng công ty t� v	n xây d�ng có uy
tín trên th! tr��ng.

Xu	t phát t8 Xí nghi�p Xây d�ng
công trình thu7c Công ty T� v	n
Công ngh�, Thi�t b! và Ki
m �!nh xây
d�ng - B7 Xây d�ng theo quy�t �!nh

thành l+p s� 161/Q�-BXD do B7
tr��ng B7 Xây d�ng ký ngày
10/2/1999, tr�i qua nhi�u giai �o�n
phát tri
n và tr��ng thành, ngày
8/1/2008 Công ty C� ph"n CONINCO
T� v	n và �"u t� ���c thành l+p và là
��n v! tiên phong ký h�p �/ng
nh��ng quy�n th��ng m�i COCINCO.
Tháng 10/2012, th�c hi�n ch6 tr��ng
phát tri
n trong th�i k� mi, Công ty
quy�t �!nh ��i tên thành Công ty C�
ph"n TEXO T� v	n và �"u t� .

Vi uy tín v� n�ng l�c và kinh
nghi�m trong lfnh v�c t� v	n xây
d�ng, TEXO �ã và �ang th�c hi�n
nhi�u d� án tr�ng �i
m có yêu c"u
k^ thu+t, m^ thu+t cao trên các lfnh
v�c: T� v	n giám sát, Qu�n lý d� án,
T� v	n l+p h/ s� m�i th"u và �ánh

giá h/ s� d� th"u, T� v	n thi�t k�,
T� v	n thRm tra, Ch�ng nh+n s� phù
h�p v� ch	t l��ng công trình xây
d�ng, Ki
m �!nh ch	t l��ng...

Bên c�nh �7i ng� cán b7, k^ s�
n�ng �7ng, giàu kinh nghi�m cùng vi
h� th�ng qu�n lý ch	t l��ng s�n phRm
t� v	n c6a Công ty �ã ���c T� ch�c
TQCSI (Australia) công nh+n ��t tiêu
chuRn ISO 9001:2008, TEXO �ã ���c
l�a ch�n tham gia th�c hi�n nhi�u
công trình ln trên �!a bàn Hà N7i và
các �!a ph��ng trong c� n�c nh�
khách s�n, chung c� và v�n phòng cao
c	p, trung tâm th��ng m�i, nhà máy,
công trình giao thông...

TEXO vi ph��ng châm "Uy tín -
Ch	t l��ng - Phát tri
n b�n v#ng", t�
hào �ã và �ang ���c các Ch6 �"u t�
trong và ngoài n�c ngày càng tin
t��ng, l�a ch�n; t8ng b�c kh�ng
�!nh v! trí m7t Công ty t� v	n hàng
�"u trên th! tr��ng xây d�ng Vi�t
Nam và s� luôn là ng��i �/ng hành
�áng tin c+y c6a các nhà �"u t�.

Công ty Cổ phần TEXO
Tư vấn và Đầu tư

Tr� s� chính: T"ng 6, tòa nhà L�c H/ng, s� 85 Lê V�n L��ng, Hà N7i
�i�n tho�i: (84-24)35742183; Fax: (84-24)35746200; Web: http://texo.com.vn
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