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T' hào là ��i lý �%u tiên, hàng
�%u ca Toyota Vi�t Nam,
Toyota Gi�i Phóng (TGP) �ã
thu hút ���c m�t l��ng l�n

khách hàng truy�n th�ng và doanh
s� bán xe ngày càng t#ng lên. 4�c
bi�t, TGP có kh� n#ng cung c�p cho
nhi�u khách hàng các chng lo�i xe
ca Toyota v�i s� l��ng l�n (trên 50
xe) và ký k�t các “H�p ��ng cung
�ng d*ch v	 b�o d�@ng, s3a ch�a ô
tô” cho các c� quan, doanh nghi�p có
��i xe l�n…

Ho�t ��ng chuyên nghi�p theo
mô hình 3S, hi�n nay TGP g�m có hai
c� s� là Toyota Gi�i Phóng (TGP) và
Toyota Pháp Vân (TPV), ��t ch�ng ch?
công nh�n là “Tr�m D*ch v	 tiêu
chu+n ca Toyota” và “Tr�m s3a ch�a

thân v5 và s�n tiêu chu+n Toyota” do
Toyota Nh�t B�n c�p.

N�m trên tr	c ���ng chính t�i
c3a ngõ phía Nam ca Hà N�i, có �*a
ch? t�i 807 ���ng Gi�i Phóng, Giáp
Bát, Hoàng Mai, Toyota Gi�i Phóng có
di�n tích m�t sàn xây d'ng g%n 2.000
m2, trong �ó di�n tích phòng tr�ng
bày r�ng kho�ng 339 m2 và khu v'c
x��ng s3a ch�a 1 t%ng có di�n tích
kho�ng 750 m2 v�i 12 khoang chuyên
s3a ch�a, b�o d�@ng, b�o trì và thay
th� ph	 tùng xe ô tô.

T�a l�c trên tr	c ���ng huy�t
m�ch n�i t" Cao t�c Pháp Vân - C%u
Gi� n�i t�i c3a ngõ Tây Nam ca Hà
N�i, ��n các t?nh mi�n B�c v� phía
Nam nh� Hà Nam, Nam 4*nh, Ninh
Bình, Thanh Hóa, Toyota Pháp Vân có

t!ng di�n tích sàn g%n 10.000m2, bao
g�m showroom, 2 t%ng x��ng và khu
v#n phòng. TPV tr� thành chi nhánh
��i lý có quy mô hàng �%u v�i trang
thi�t b* chuyên dùng ��ng b�, hi�n
��i b�c nh�t t�i Vi�t Nam và khu v'c
4ông Nam Á.  

V�i thông �i�p “Khách hàng là
trên h�t” cùng v�i m	c tiêu cung c�p
cho khách hàng “Ch�t l��ng ph	c v	
��ng c�p qu�c t�”, TGP không ng"ng
n� l'c �!i m�i, chú tr�ng �%u t�
trang thi�t b* hi�n ��i, �ào t�o nhân
l'c chính quy theo tiêu chu+n ca
Toyota toàn c%u nh�m �em ��n s'
hài lòng cho khách hàng, t" �ó góp
ph%n giúp Toyota chi�m lWnh th*
tr��ng Vi�t và kh�ng �*nh v* trí ��i
lý s� 1 trong lòng khách hàng.�

Toyota Gi�i Phóng h��ng đ�n
ch
t l��ng ph!c v! đ"ng c
p qu#c t�

Công ty Liên doanh Toyota Giải Phóng (TGP) được thành lập ngày 22/1/1998 và
chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4/1999. TGP là công ty liên doanh giữa 2 đối
tác lớn: Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) và Tập đoàn
Sumitomo của Nhật Bản (SUMITOMO CORPORATION).

Phòng trưng bày và khu xưởng dịch vụ Toyota Giải Phóng.

Phòng trưng bày và khu xưởng dịch vụ Toyota Pháp Vân.
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Chỉ còn ít ngày nữa, năm 2017 sẽ kết thúc, Tạp chí Mặt trận cũng đã đi đến số cuối cùng của năm.
Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng,

năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII và cũng là năm triển
khai các chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VI.

Nhìn lại một năm qua có thể thấy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp đã
cùng với toàn Đảng, toàn dân triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để nâng cao chất
lượng cả hệ thống chính trị, khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và tự diễn biến trong nội bộ.

Trên tinh thần đó, 12 số Tạp chí Mặt trận trong năm 2017,  đã có nhiều bài nghiên cứu chuyên sâu
về chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2017 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, các bài phân tích về các nhiệm vụ trọng tâm và đổi mới của công tác Mặt trận năm 2017 và
những bài phân tích, tổng kết thực tiễn công tác Mặt trận tại các địa phương. 

Trong số Tạp chí cuối cùng của năm 2017 này, Tạp chí Mặt trận đăng tải bài viết về hoạt động đối
ngoại của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trong khuôn khổ
chuyến thăm hữu nghị New Zealand và Australia từ ngày 3 đến ngày 10/12/2017. Chuyến thăm đã mở
ra  những triển vọng hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về kinh tế, môi trường, giáo dục…  

Bên cạnh đó, Tạp chí cũng dành nhiều  dung lượng thông tin phản ánh về các chủ đề lớn khác như  việc
triển khai  nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận các cấp,  về bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số và đấu
tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc ở nước ta; vấn đề giám sát các chương trình, dự án đầu tư ở vùng đồng
bào dân tộc thiểu số; công tác tăng cường vận động đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay; vấn đề nóng
đang thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận thời gian qua dưới góc độ nghiên cứu về vai trò của nhà
trường trong phòng, chống bạo lực gia đình...

Đáng chú ý, Tạp chí số này có bài nghiên cứu chuyên sâu về “Quan điểm, đường lối của Đảng về Quyền
con người và việc phát huy vai trò của truyền thông, báo chí trong bảo vệ và đấu tranh trên lĩnh vực Quyền
con người ở Việt Nam hiện nay”. Bài viết ra đời đúng dịp kỷ niệm ngày Nhân quyền Thế giới 10/12.  

Những kết quả quan trọng đạt được trong năm 2017 của Tạp chí Mặt trận chính là cơ sở tạo đà phát triển
Tạp chí trong năm 2018 với thế và lực mới. Tạp chí Mặt trận sẽ chủ động, sáng tạo và quyết liệt hơn nữa
trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện các mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội
của đất nước và yêu cầu của Đảng đề ra đối với công tác Mặt trận trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Ban Biên tập trân trọng cám ơn Quý độc giả đã ủng hộ Tạp chí Mặt trận trong suốt thời gian qua, và
xin giới thiệu Tạp chí số 172  tới đông đảo bạn đọc!

Tổng Biên tập
VŨ VĂN TIẾN
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Ngh� quy�t c�a Qu�c h�i v� thí đi	m c
 ch�,
chính sách đ�c thù phát tri	n Thành ph� 
H� Chí Minh - Đ�ng l�c phát tri	n m�i và
trách nhi�m l�n c�a Thành ph� vì c� n��c
NGUYỄN THIỆN NHÂN*

Quyết sách đột phá để Thành phố Hồ Chí
Minh phát triển nhanh, bền vững hơn vì
cả nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội
XI và XII của Đảng, Nghị quyết 16 và Kết
luận 21 của Bộ Chính trị

V�i 18 n�i dung thu�c 5 l#nh v�c, Ngh+ quy�t s�
54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 c�a Qu�c h�i (Ngh+
quy�t 54 c�a Qu�c h�i) v� thí �i�m c� ch�, chính sách ��c
thù phát tri�n Thành ph� H� Chí Minh là m�t quy�t sách
qu�c gia ��t phá, ��ng b�, k+p th)i, phù h
p v�i tình
hình phát tri�n c�a Thành ph� sau 42 n/m gi�i phóng
mi�n Nam, th�ng nh	t �	t n�c và h�n 30 n/m ��i m�i,
giúp Thành ph� v3a phát huy t�t h�n các l
i th� t� nhiên
c�a mình trong quá trình phát tri�n, v3a phát huy t�i �a
các ngu�n l�c trong nhân dân, trong h� th�ng chính tr+
và các nhà ��u t, ��i tác qu�c t� và ng)i Vi�t Nam �
n�c ngoài �� phát tri�n Thành ph� nhanh h�n, b�n v>ng
h�n vì c� n�c, t3ng b�c gi�i quy�t có c� s� khoa h?c và
th�c ti@n các thách th�c l�n ��i v�i s� phát tri�n c�a
Thành ph� trong 30 - 50 n/m t�i.

Ngh+ quy�t s� 54 c�a Qu�c h�i là s� th� ch� hóa nhanh
nh	t � c	p cao nh	t chJ ��o c�a ��ng t�i K�t lu�n 21-
KL/TW ngày 24/10/2017 c�a B� Chính tr+. V�i s� chuZn
b+ nghiêm túc, khoa h?c và tinh th�n trách nhi�m, quy�t
tâm ��t phá c�a Ban Th)ng v� Thành �y Thành ph� H�
Chí Minh, s� quan tâm, chJ ��o ��c bi�t c�a B� Chính tr+,
s� h�ng d[n và �ng h� c�a các Ban, V/n phòng Trung
�ng ��ng, cùng v�i s� chJ ��o và h\ tr
 hi�u qu� c�a
Chính ph� và các b�, ngành liên quan; s� chJ ��o, h\ tr

và tri�n khai h�t s�c khZn tr�ng c�a ^y ban Th)ng v�
Qu�c h�i và các ^y ban c�a Qu�c h�i; s� chia s_, ��ng
c�m c�a các �+a ph�ng trong c� n�c, chJ sau tròn 1
tháng, Ngh+ quy�t s� 54/2017/QH14 �ã �
c ban hành,
�áp �ng ��y �� quy trình th� t�c thông qua Ngh+ quy�t
t�i m�t k` h?p Qu�c h�i theo quy �+nh c�a Lu�t Ban hành
v/n b�n quy ph�m pháp lu�t. Ngh+ quy�t có hi�u l�c t3

ngày 15/1/2018, t�o �i�u ki�n cho Thành ph� và các b�,
ngành, Chính ph� và Qu�c h�i tri�n khai trong 3 n/m cu�i
nhi�m k` 2016 - 2020.

Ban Th)ng v� Thành �y �ã t�p trung chJ ��o vi�c
chuZn b+ s� k�t 5 n/m th�c hi�n Ngh+ quy�t 16-NQ/TW
ngày 10/8/2012 c�a B� Chính tr+ v� ph�ng h�ng,
nhi�m v� phát tri�n Thành ph� H� Chí Minh ��n n/m
2020 và ki�n ngh+ c� ch�, chính sách ��c thù �� Thành
ph� phát tri�n nhanh, b�n v>ng h�n vì c� n�c. Ban
Th)ng v� và Th)ng tr�c Thành �y �ã ch� ��ng làm vi�c
v�i Ban ��ng, Ban Cán s� ��ng Chính ph�, ��ng �oàn
Qu�c h�i và 15 b�, ngành trong tháng 8 và tháng 9/2017.
Sau m\i cu�c làm vi�c v�i các b�, ban, ngành, Qu�c h�i và
Chính ph�, Th)ng tr�c Thành �y �ã ti�p thu các ý ki�n
góp ý và liên t�c c�p nh�t, hoàn chJnh Báo cáo và T) trình
c�a ��ng b� Thành ph� s� k�t 5 n/m th�c hi�n Ngh+
quy�t 16 c�a B� Chính tr+.

�
c s� quan tâm ��c bi�t c�a B� Chính tr+, ngày
19/10/2017, Ban Th)ng v� Thành �y �ã báo cáo B�
Chính tr+ �� án S� k�t 5 n/m th�c hi�n Ngh+ quy�t 16 c�a
B� Chính tr+. Sau phiên h?p, B� Chính tr+ �ã ban hành
K�t lu�n s� 21-KL/TW ngày 24/10/2017, trong �ó nêu rõ:
“��ng �oàn Qu�c h�i, Ban Cán s� ��ng Chính ph� chJ ��o
vi�c chuZn b+ trình Qu�c h�i t�i K` h?p th� 4, Qu�c h�i
khóa XIV ban hành Ngh+ quy�t cho phép Thành ph� H�
Chí Minh th�c hi�n thí �i�m c� ch�, chính sách ��c thù
�� Thành ph� phát tri�n nhanh, b�n v>ng h�n”. V�i s�
quan tâm, �ng h� ��c bi�t c�a Chính ph�, Qu�c h�i và
các ��i bi�u Qu�c h�i, Ngh+ quy�t �
c ban hành ��m b�o
��y �� trình t�, th� t�c t�i m�t k` h?p Qu�c h�i.

Ngày 24/11/2017, Qu�c h�i �ã bi�u quy�t thông qua
Ngh+ quy�t v�i t~ l� r	t cao. �ây là s� tin c�y c�a ��ng,
Chính ph�, Qu�c h�i và nhân dân c� n�c ��i v�i ��ng b�,
chính quy�n và nhân dân Thành ph� mang tên Bác, yêu
c�u Thành ph� ph�i phát tri�n nhanh h�n, b�n v>ng h�n
vì c� n�c.

* Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
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5 lĩnh vực được Nghị quyết điều chỉnh
khác với các qui định pháp luật hiện
hành, nhưng vẫn tuân thủ Hiến pháp -
Động lực mới phát triển Thành phố

Thành ph� H� Chí Minh là �ô th+ ��c bi�t, di�n tích chJ
chi�m 0,6% di�n tích c� n�c, dân s� chi�m h�n 9% dân
s� c� n�c, song �óng góp g�n 22% kinh t� (GDP) và
kho�ng 28% t�ng thu ngân sách c� n�c. T/ng tr�ng
kinh t� Thành ph� trong 30 n/m ��i m�i bình quân
10,7%/n/m, g	p 1,6 l�n bình quân c� n�c. N/ng su	t lao
��ng c�a Thành ph� g	p 2,7 l�n n/ng su	t lao ��ng bình
quân c� n�c. K�t qu� phát tri�n cao c�a Thành ph� qua
30 n/m ��i m�i mà cha có c� ch�, chính sách ��c thù là
do tác d�ng t�ng h
p c�a nhi�u y�u t�, n�i b�t là: Thành
ph� có c� c	u kinh t� hi�n ��i nh	t c� n�c (t3 n/m 1976,
c� c	u công nghi�p và d+ch v� �ã chi�m trên 90% kinh t�
Thành ph� và t3 n/m 2015 chi�m h�n 99%); lao ��ng
Thành ph� có trình �� thu�c nhóm cao nh	t c� n�c;
Thành ph� có s� l
ng doanh nghi�p nhi�u nh	t c� n�c
(chi�m 34% t�ng s� doanh nghi�p c� n�c); Thành ph� có
l�c l
ng kinh t� t nhân l�n nh	t c� n�c (v�n ��u t
c�a khu v�c kinh t� t nhân chi�m g�n 65% t�ng v�n ��u
t toàn xã h�i c�a Thành ph� n/m 2016); Thành ph� là
trung tâm tài chính l�n nh	t c� n�c; n/ng su	t lao ��ng
c�a Thành ph� cao nh	t c� n�c; Thành ph� có truy�n
th�ng n/ng ��ng, sáng t�o, ��i m�i…

Tuy nhiên, t3 n/m 2010 ��n nay, quá trình phát tri�n
Thành ph� �ã b�c l� s� gi�m t�c, th�m chí t�t h�u so v�i
c� n�c � m�t s� l#nh v�c (thu hút ��u t tr�c ti�p n�c
ngoài, xu	t khZu, tính h	p d[n c�a môi tr)ng c�nh
tranh), các y�u kém v� giao thông, h� th�ng thoát n�c,
ô nhi@m môi tr)ng có xu h�ng gia t/ng. T~ l� gia t/ng
ng)i nghi�n ma túy cao nh	t và s� v� án xét x( � Thành
ph� nhi�u nh	t c� n�c (chi�m kho�ng 16% c� n�c trong
khi dân s� chJ chi�m h�n 9% dân s� c� n�c).

�� kh$c ph�c hi�u qu� các khó kh/n kéo dài nói trên,
xu	t phát t3 ��c thù c�a m�t �ô th+ ��c bi�t, �ang trên
�)ng tr� thành m�t siêu �ô th+ (dân s� trên 10 tri�u
ng)i, bình quân 7-8 n/m dân s� t/ng 1 tri�u ng)i; m�t
�� dân s� g	p 15 l�n bình quân c� n�c; c)ng �� kinh t�
(GDP/km2) g	p 34 l�n c� n�c); ��c thù là m�t �ô th+ bi�n
l�n, cu�i sông, ch+u �nh h�ng bi�n ��i khí h�u n�ng n�
nh	t trong 5 thành ph� tr�c thu�c Trung �ng; ��c thù là
�+a ph�ng có t~ l� n�p ngân sách Trung �ng trong t�ng
thu ngân sách trên �+a bàn thu�c lo�i cao nh	t c� n�c và
t~ l� �
c gi> l�i �� phát tri�n vào lo�i th	p nh	t c� n�c
(18,2% t�ng thu ngân sách trên �+a bàn), thì Ngh+ quy�t
c�a Qu�c h�i v� thí �i�m c� ch�, chính sách ��c thù phát
tri�n Thành ph� H� Chí Minh chính là m�t quy�t sách qu�c
gia ��t phá, ��ng b�, k+p th)i, v3a quy �+nh khác v�i pháp
lu�t hi�n hành trên 5 l#nh v�c, v3a tuân th� nghiêm Hi�n
pháp (n/m 2013). Ngh+ quy�t c�a Qu�c h�i là quy�t �+nh

c�a c� quan l�p pháp cao nh	t c�a �	t n�c, không �
c
trái lu�t pháp, song �
c phép �i�u chJnh các lu�t pháp
hi�n hành. H�n n>a, �ây là ngh+ quy�t cho phép th�c hi�n
thí �i�m trong 5 n/m, ��m b�o quy�n ki�m soát c�a Qu�c
h�i trong su�t quá trình thí �i�m.

Ngh+ quy�t 54 c�a Qu�c h�i xác �+nh 8 ��i t
ng áp
d�ng là: Các c� quan nhà n�c, t� ch�c chính tr+, các t�
ch�c chính tr+ - xã h�i, các t� ch�c chính tr+ xã h�i - ngh�
nghi�p, t� ch�c xã h�i, t� ch�c xã h�i - ngh� nghi�p, các
t� ch�c, cá nhân có liên quan.

Ngh+ quy�t 54 c�a Qu�c h�i xác �+nh 5 l#nh v�c �i�u
chJnh nh sau:

ThZm quy�n qu�n lý �	t �ai: 

H�i ��ng nhân dân Thành ph� �
c quy�n quy�t �+nh
chuy�n m�c �ích s( d�ng �	t tr�ng lúa t3 10 ha tr� lên
trong quy ho�ch, k� ho�ch s( d�ng �	t tr�ng lúa �ã �
c
Th� t�ng Chính ph� phê duy�t.

ThZm quy�n qu�n lý ��u t:

H�i ��ng nhân dân Thành ph� �
c quy�n quy�t �+nh
ch� tr�ng ��u t ��i v�i các d� án nhóm A s( d�ng ngân
sách c�a Thành ph� theo quy �+nh c�a Lu�t ��u t công,
tr3 d� án quy �+nh t�i �i�m a, b, c và d kho�n 1 �i�u 8
c�a Lu�t ��u t công.

ThZm quy�n qu�n lý tài chính - ngân sách nhà n�c:

1. H�i ��ng nhân dân Thành ph� �� xu	t Chính ph�
xem xét, trình ^y ban Th)ng v� Qu�c h�i quy�t �+nh áp
d�ng trên �+a bàn Thành ph� thí �i�m t/ng m�c thu�
ho�c thu� su	t ��i v�i m�t s� hàng hóa ch+u thu� tiêu
th� ��c bi�t và thu� b�o v� môi tr)ng. M�c t/ng thu�
ho�c thu� su	t không quá 25% so v�i m�c thu� ho�c thu�
su	t hi�n hành.

2. H�i ��ng nhân dân Thành ph� quy�t �+nh áp d�ng
trên �+a bàn Thành ph� các lo�i phí, l� phí cha có trong
danh m�c kèm theo Lu�t Phí và L� phí.

3. H�i ��ng nhân dân Thành ph� quy�t �+nh áp d�ng
trên �+a bàn Thành ph� t/ng m�c ho�c t~ l� thu phí, l� phí
�ã �
c c	p có thZm quy�n quy�t �+nh ��i v�i các lo�i phí,
l� phí n�m trong danh m�c kèm theo Lu�t Phí và L� phí.

4. Ngân sách Thành ph� �
c h�ng 100% s� thu t/ng
thêm t3 các kho�n thu do vi�c �i�u chJnh chính sách thu
quy �+nh t�i kho�n 1, 2 và 3 nêu trên so v�i quy �+nh hi�n
hành �� ��u t c� s� h� t�ng kinh t� - xã h�i thu�c nhi�m
v� chi c�a ngân sách Thành ph� và không dùng �� xác
�+nh t~ l� ph�n tr/m (%) ��i v�i các kho�n thu phân chia
gi>a ngân sách Trung �ng và ngân sách Thành ph�.

5. C/n c� d� toán ngân sách nhà n�c h�ng n/m �ã
�
c Qu�c h�i quy�t �+nh, Th� t�ng Chính ph� giao và
c/n c� vào tình hình th�c t� c�a Thành ph�, H�i ��ng
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nhân dân Thành ph� quy�t �+nh d� toán, phân b� ngân
sách Thành ph� b�o ��m phù h
p v�i các �+nh h�ng c�
c	u l�i ngân sách, phát tri�n kinh t� - xã h�i và các l#nh
v�c quan tr?ng theo quy �+nh c�a Qu�c h�i và Chính ph�.

6. Sau khi ngân sách Thành ph� b�o ��m �� ngu�n
th�c hi�n c�i cách ti�n l�ng và các chính sách an sinh
xã h�i cho c� th)i k` �n �+nh ngân sách theo quy �+nh
c�a c	p có thZm quy�n, H�i ��ng nhân dân Thành ph�
�
c quy�t �+nh s( d�ng ngu�n th�c hi�n c�i cách ti�n
l�ng còn d c�a ngân sách c	p thành ph�; cho phép
ngân sách c	p d�i s( d�ng ngu�n c�i cách ti�n l�ng
còn d �� ��u t c� s� h� t�ng kinh t� - xã h�i thu�c
nhi�m v� chi c�a ngân sách và chi thu nh�p t/ng thêm;
cho phép các c� quan hành chính nhà n�c, ��ng, �oàn
th�, ��n v+ s� nghi�p công l�p s( d�ng ngu�n th�c hi�n
c�i cách ti�n l�ng còn d �� t/ng chi ��u t, mua s$m,
ho�t ��ng chuyên môn c�a c� quan, ��n v+ và chi thu
nh�p t/ng thêm.

7. Thành ph� �
c vay thông qua phát hành trái phi�u
chính quy�n �+a ph�ng, vay t3 các t� ch�c tài chính
trong n�c, các t� ch�c khác trong n�c và t3 ngu�n
Chính ph� vay ngoài n�c v� cho Thành ph� vay l�i v�i
t�ng m�c d n
 vay không v
t quá 90% s� thu ngân sách
Thành ph� �
c h�ng theo phân c	p. T�ng m�c vay và
b�i chi ngân sách c�a Thành ph� h�ng n/m do Qu�c h�i
quy�t �+nh theo quy �+nh c�a Lu�t Ngân sách nhà n�c.

8. H�ng n/m, Chính ph� trình ^y ban Th)ng v� Qu�c
h�i quy�t �+nh b� sung có m�c tiêu t3 ngân sách Trung
�ng cho ngân sách Thành ph� t�ng �ng 70% s� t/ng thu
ngân sách Trung �ng t3 các kho�n thu phân chia gi>a
ngân sách Trung �ng và ngân sách Thành ph� so v�i d�
toán Th� t�ng Chính ph� giao (ph�n còn l�i sau khi th�c
hi�n th�ng v
t thu theo quy �+nh t�i kho�n 4 �i�u 59 c�a
Lu�t Ngân sách nhà n�c) và s� t/ng thu t3 các kho�n thu
ngân sách Trung �ng h�ng 100% quy �+nh t�i các �i�m
b, c, d, g, h, i và q kho�n 1 �i�u 35 c�a Lu�t Ngân sách nhà
n�c so v�i d� toán Th� t�ng Chính ph� giao.

9. Ngân sách Thành ph� �
c h�ng 50% kho�n thu
ti�n s( d�ng �	t khi bán tài s�n công g$n v�i tài s�n trên
�	t theo quy �+nh c�a Lu�t Qu�n lý, s( d�ng tài s�n công
(sau khi �ã tr3 kinh phí di d)i, xây d�ng c� s� v�t ch	t
t�i �+a �i�m m�i) do các c� quan, t� ch�c, ��n v+ thu�c
Trung �ng qu�n lý trên �+a bàn Thành ph� (tr3 các c�
quan, ��n v+ thu�c l#nh v�c qu�c phòng, an ninh) �� ��u
t h� t�ng kinh t� - xã h�i thu�c nhi�m v� ��u t công
c�a Thành ph�.

10. Ngân sách Thành ph� �
c h�ng s� thu t3 c�
ph�n hóa, thoái v�n Nhà n�c t�i các doanh nghi�p nhà
n�c do ^y ban nhân dân Thành ph� qu�n lý và ph�n
thu �
c t3 thoái v�n nhà n�c t�i các t� ch�c kinh t�
do ^y ban nhân dân Thành ph� làm ��i di�n ch� s� h>u.
Thành ph� s( d�ng ngu�n thu này và ngân sách Thành

ph� �� ��u t phát tri�n c� s� h� t�ng kinh t� - xã h�i,
k� c� ��u t cho các d� án ch�ng ng�p c�a Thành ph�;
ngân sách Trung �ng không phân b� cho Thành ph�
10.000 t~ ��ng �� th�c hi�n các d� án này nh d� ki�n
trong K� ho�ch ��u t công trung h�n giai �o�n 2016-
2020. Ngân sách Thành ph� th�c hi�n vay l�i toàn b�
ph�n v�n t/ng thêm so v�i t�ng m�c ��u t (n�u có) c�a
các d� án ��u t t3 ngu�n v�n ngoài n�c �ã �
c c	p
có thZm quy�n quy�t �+nh.

11. ��i v�i các d� án ��u t c� s� h� t�ng quan tr?ng
trong k� ho�ch ��u t công trung h�n �ã �
c phê duy�t
thu�c nhi�m v� chi c�a ngân sách Trung �ng trên �+a
bàn Thành ph�, cho phép Thành ph� s( d�ng ngân sách
c�a mình, các ngu�n l�c tài chính h
p pháp khác c�a
Thành ph�, vay trong ph�m vi quy �+nh t�i kho�n 7 nêu
trên, ho�c huy ��ng theo ph�ng th�c ��i tác công t
(PPP) �� s�m hoàn thành d� án. Ngân sách Trung �ng có
trách nhi�m hoàn tr� cho Thành ph� ph�n d� toán chi
thu�c trách nhi�m c�a ngân sách Trung �ng �ã �
c c	p
có thZm quy�n phê duy�t, không bao g�m ph�n lãi vay
trong k� ho�ch ��u t công trung h�n hi�n hành ho�c k�
ho�ch ��u t công trung h�n ti�p theo.

C� ch� �y quy�n: 

1. Ch� t+ch ^y ban nhân dân Thành ph� �
c �y
quy�n cho Ch� t+ch ^y ban nhân dân qu�n, huy�n th�c
hi�n m�t s� nhi�m v�, quy�n h�n c�a Ch� t+ch ^y ban
nhân dân Thành ph�.

2. ^y ban nhân dân Thành ph� quy �+nh các nhi�m
v�, quy�n h�n mà Ch� t+ch ^y ban nhân dân c	p huy�n
thu�c Thành ph� �
c �y quy�n cho Ch� t+ch ^y ban
nhân dân c	p xã th�c hi�n m�t s� nhi�m v�, quy�n h�n
trong ph�m vi nhi�m v�, quy�n h�n c�a Ch� t+ch ^y ban
nhân dân c	p huy�n, không �
c �y quy�n các nhi�m v�,
quy�n h�n �ã �
c Ch� t+ch ^y ban nhân dân Thành ph�
�ã �y quy�n theo quy �+nh t�i kho�n 1.

3. ̂ y ban nhân dân Thành ph� �
c quy�n �i�u chJnh
tên g?i, ch�c n/ng, nhi�m v� các phòng thu�c các c�
quan chuyên môn thu�c ^y ban nhân dân Thành ph� ��
phù h
p v�i ��c �i�m c�a Thành ph�.

Thu nh�p c�a cán b�, công ch�c, viên ch�c thu�c
Thành ph� qu�n lý:

1. H�i ��ng nhân dân Thành ph� �
c quy�n quy�t
�+nh b� trí ngân sách Thành ph� chi thu nh�p bình quân
t/ng thêm cho cán b�, công ch�c, viên ch�c khu v�c qu�n
lý nhà n�c, t� ch�c chính tr+, t� ch�c chính tr+ - xã h�i
và ��n v+ s� nghi�p công l�p do Thành ph� qu�n lý theo
hi�u qu� công vi�c ngoài vi�c th�c hi�n chi tr� thu nh�p
t/ng thêm theo quy �+nh c�a pháp lu�t hi�n hành v� c�
ch� t� ch� tài chính ��i v�i c� quan hành chính, ��n v+
s� nghi�p công l�p, v�i m�c t�i �a không quá 1,8 l�n m�c
l�ng ng�ch b�c, ch�c v�. 
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2. M�c thu nh�p cho các chuyên gia, nhà khoa h?c, tài
n/ng ��c bi�t c�a Thành ph� do H�i ��ng nhân dân
Thành ph� quy �+nh.

Ngh+ quy�t c�a Qu�c h�i c�ng qui �+nh r	t rõ: Vi�c thí
�i�m th�c hi�n chính sách thu ngân sách nhà n�c trên
�+a bàn Thành ph� liên quan ��n thu�, phí và l� phí ph�i
tuân th� các nguyên t$c:

a) B�o ��m có l� trình phù h
p v�i trình �� và yêu
c�u phát tri�n c�a Thành ph�; t�o môi tr)ng s�n xu	t
kinh doanh thu�n l
i, nh	t là ��i v�i doanh nghi�p v3a
và nh�, ngành, ngh� u �ãi ��u t;

b) B�o ��m s� th�ng nh	t c�a th+ tr)ng, không c�n
tr� lu thông hàng hóa, d+ch v�; th�c hi�n �i�u ti�t h
p
lý ��i v�i m�t s� hàng hóa, d+ch v� và ngu�n thu nh�p
h
p pháp c�a t� ch�c, cá nhân trên �+a bàn Thành ph�;

c) Công khai, minh b�ch, c�i cách hành chính nhà
n�c, bao g�m c� c�i cách hành chính qu�n lý thu�.

Ngh+ quy�t 54 c�a Qu�c h�i c�ng �òi h�i: Vi�c th�c
hi�n các quy �+nh v� thu nh�p t/ng thêm ph�i g$n v�i
vi�c s$p x�p b� máy t� ch�c, tinh gi�n biên ch�, c�i cách
ti�n l�ng theo ch� tr�ng c�a ��ng, Nhà n�c.

Ngoài 18 n�i dung thu�c 5 l#nh v�c liên quan ��n qu�n
lý nhà n�c c�a Thành ph� - các n�i dung c�t lõi c�a c�
ch�, chính sách ��c thù �� Thành ph� H� Chí Minh phát
tri�n nhanh h�n, b�n v>ng h�n vì c� n�c, Ngh+ quy�t 54
c�a Qu�c h�i còn xác �+nh trách nhi�m c�a Chính ph�
trong th)i gian t�i:

a) T� ch�c th�c hi�n Ngh+ quy�t này, chJ ��o các c�
quan liên quan ph�i h
p v�i Thành ph� c�i cách th� t�c,
rút ng$n th)i gian x( lý các v	n �� cha phân c	p, phân
quy�n cho Thành ph�;

b) Nghiên c�u hoàn thi�n c� ch� phân c	p qu�n lý
ngân sách; phân c	p ngu�n thu, nhi�m v� chi; xây d�ng
nguyên t$c, tiêu chí, �+nh m�c phân b� ngân sách cho
phù h
p v�i yêu c�u c�a vi�c phát tri�n kinh t� - xã h�i
nhanh và b�n v>ng; th�c hi�n chính sách ��ng viên h
p
lý; b�o ��m vai trò ch� ��o c�a ngân sách Trung �ng; c�
c	u l�i ngân sách nhà n�c, qu�n lý n
 công �� b�o ��m
n�n tài chính qu�c gia an toàn b�n v>ng; xác �+nh t~ l�
�i�u ti�t các kho�n thu phân chia ngân sách h
p lý, t�o
�i�u ki�n cho Thành ph� có ngu�n l�c �� phát tri�n
nhanh, b�n v>ng theo �+nh h�ng c�a ��ng, Nhà n�c;

c) ChJ ��o Thành ph� s� k�t, t�ng k�t �� báo cáo k�t
qu� th�c hi�n v�i Qu�c h�i;

d) Xây d�ng d� th�o, trình Qu�c h�i ban hành Lu�t Thu�
tài s�n �� áp d�ng th�ng nh	t trên ph�m vi toàn qu�c. 

Các n�i dung b) và d) không chJ có ý ngh#a v�i riêng
Thành ph� mà còn có ý ngh#a h�t s�c quan tr?ng ��i v�i
s� phát tri�n c�a c� n�c trong th)i gian t�i.

Trách nhiệm lớn của Đảng bộ, chính quyền
và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng
cả nước, vì cả nước

Ngh+ quy�t 54 c�a Qu�c h�i là s� th� ch� hóa cao nh	t,
k+p th)i nhi�u n�i dung quan tr?ng c�a K�t lu�n 21 c�a
B� Chính tr+ ngày 24/10/2017 v� ti�p t�c th�c hi�n Ngh+
quy�t 16 ngày 10/8/2012 c�a B� Chính tr+ v� ph�ng
h�ng, nhi�m v� phát tri�n Thành ph� H� Chí Minh ��n
n/m 2020. 

Th�c hi�n trách nhi�m tr�c B� Chính tr+, Ban Ch	p
hành Trung �ng ��ng, Qu�c h�i và Chính ph� ngay trong
k` h?p ��u tháng 12/2017, Ban Ch	p hành ��ng b�
Thành ph� có Ngh+ quy�t v� tri�n khai quy�t li�t, ��ng b�
Ngh+ quy�t 54 c�a Qu�c h�i v� c� ch�, chính sách ��c thù
phát tri�n Thành ph� H� Chí Minh, trong �ó xác �+nh
trách nhi�m lãnh ��o, ki�m tra giám sát vi�c tri�n khai
th�c hi�n Ngh+ quy�t trong h� th�ng ��ng, H�i ��ng
nhân dân, ̂ y ban nhân dân và M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
Thành ph�; trách nhi�m và k� ho�ch tri�n khai th�c hi�n
Ngh+ quy�t 54 c�a H�i ��ng nhân dân và ^y ban nhân
dân Thành ph� hàng n/m t3 2018 ��n 2020. H�i ngh+ Ban
Ch	p hành ��ng b� Thành ph� s� thông qua k� ho�ch
tri�n khai th�c hi�n K�t lu�n 21 c�a B� Chính tr+ c�a Ban
Th)ng v� Thành �y. 

Trong 18 n�i dung c�a c� ch�, chính sách ��c thù c�a
Thành ph� có 12 n�i dung c�n có quy �+nh c�a H�i ��ng
nhân dân Thành ph�. Ngay k` h?p c�a H�i ��ng nhân
dân Thành ph� t3 4 ��n 7/12/2017, H�i ��ng nhân dân
Thành ph� có Ngh+ quy�t v� tri�n khai Ngh+ quy�t c�a
Thành �y v� th�c hi�n Ngh+ quy�t 54 c�a Qu�c h�i. Trên
c� s� Ngh+ quy�t c�a Thành �y và H�i ��ng nhân dân, ^y
ban nhân dân Thành ph� s� có ch�ng trình th�c hi�n
Ngh+ quy�t 54 c�a Qu�c h�i 3 n/m 2018-2020 và k� ho�ch
tri�n khai hàng n/m. 

Trong quá trình tri�n khai Ngh+ quy�t 54 c�a Qu�c h�i
và K�t lu�n 21 c�a B� Chính tr+, Thành �y, H�i ��ng nhân
dân và ̂ y ban nhân dân Thành ph� s� �+nh k` báo cáo và
k+p th)i xin ý ki�n B� Chính tr+, Ban Bí th, Qu�c h�i,
Chính ph� các n�i dung liên quan và các v	n �� m�i phát
sinh �� có chJ ��o k+p th)i.

Th)i gian th�c hi�n Ngh+ quy�t 54 c�a Qu�c h�i chJ 5
n/m, trong �ó c�n tri�n khai t�p trung t	t c� các gi�i
pháp trong giai �o�n 2018 - 2020, s� k�t vào cu�i n/m
2020 và báo cáo Chính ph�, Qu�c h�i. Vì v�y, tinh th�n
c�a ��ng b�, chính quy�n và nhân dân Thành ph� là:
Tri�n khai quy�t li�t, ��ng b� và sáng t�o K�t lu�n s� 21-
KL/TW c�a B� Chính tr+, Ngh+ quy�t 54 c�a Qu�c h�i v�i
tinh th�n cùng c� n�c, vì c� n�c, x�ng �áng v�i ni�m
tin mà B� Chính tr+, Qu�c h�i, Chính ph� và nhân dân c�
n�c �ã dành cho Thành ph� H� Chí Minh trong su�t th)i
gian qua.�
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T�ng c��ng ho�t đ�ng đ�i ngo�i
nhân dân c�a �y ban Trung �
ng
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam

NGỌC QUANG

Thực hiện kế hoạch đối ngoại của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
năm 2017, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Uỷ ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam đã có chuyến thăm hữu nghị New Zealand từ ngày 3 đến
5/12/2017 và Australia từ ngày 6 đến 10/12/2017.

B$t ��u ch�ng trình th/m h>u ngh+ New Zealand,
ngày 4/12, ��ng chí Tr�n Thanh M[n, U~ viên
Trung �ng ��ng, Ch� t+ch U~ ban Trung �ng M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam �ã có bu�i ti�p ông Fletcher

Tabuteau, Qu�c v� khanh B� Phát tri�n Kinh t� vùng New
Zealand. Cùng d� có ��i s� Vi�t Nam t�i New Zealand
Nguy@n Vi�t D�ng và các thành viên �oàn công tác.

T�i bu�i ti�p, Ch� t+ch Tr�n Thanh M[n chúc m3ng
New Zealand v3a t� ch�c thành công cu�c b�u c( Qu�c
h�i l�n th� 52 (tháng 9/2017); ��ng th)i chúc m3ng
nh>ng thành t�u mà New Zealand ��t �
c trong th)i
gian qua, nh	t là trong b�i c�nh kinh t� khu v�c và th�
gi�i còn nhi�u khó kh/n.

Ng)i ��ng ��u U~ ban Trung �ng M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam vui m3ng nh�n th	y quan h� h>u ngh+, ��i tác
toàn di�n gi>a 2 n�c t3 n/m 2009 ti�p t�c phát tri�n t�t
��p, ngày càng �i vào chi�u sâu, hi�u qu� và h�ng t�i
quan h� ��i tác chi�n l
c. ��ng th)i, Ch� t+ch Tr�n
Thanh M[n bày t� tin t�ng v� nh>ng h
p tác th�c ch	t,
có hi�u qu� gi>a 2 n�c trong các l#nh v�c: kinh t�,
th�ng m�i, ��u t, qu�c phòng - an ninh, giáo d�c �ào
t�o, nông nghi�p, khoa h?c công ngh� và k�t n�i hàng
không trong th)i gian v3a qua.

Hi�n có kho�ng 2.500 sinh viên Vi�t Nam �ang h?c t�p
t�i New Zealand. �� ph�c v� cho vi�c �i l�i gi>a Vi�t Nam
và New Zealand, �)ng bay th�ng Aukland - TP. H� Chí
Minh �ã �
c m� vào tháng 6/2016 và �ang khai thác
hi�u qu�.

H
p tác th�ng m�i - ��u t gi>a hai n�c th)i gian
qua phát tri�n t�t, kim ng�ch th�ng m�i t/ng tr�ng

tích c�c (t/ng ��u qua các n/m v�i t�c �� trung bình
kho�ng 20/%/n/m; n/m 2016 là: 900 tri�u USD); h�ng
t�i m�c tiêu kim ng�ch hai chi�u ��t 1,7 t~ USD vào n/m
2020 nh mong mu�n c�a lãnh ��o c	p cao hai n�c.

Hi�n nay, New Zealand có 28 d� án còn hi�u l�c � Vi�t
Nam, v�i t�ng v�n �/ng ký ��t kho�ng 101,94 tri�u USD,
��ng th� 41/120 qu�c gia và vùng lãnh th� ��u t vào
Vi�t Nam.

�� ti�p t�c thúc �Zy m�i quan h� t�t ��p gi>a 2 n�c
lên t�m ��i tác chi�n l
c, Ch� t+ch Tr�n Thanh M[n ��
ngh+ New Zealand chia s_ kinh nghi�m và h\ tr
 Vi�t Nam
tái c� c	u nông nghi�p, công nghi�p theo h�ng s( d�ng
công ngh� cao; ti�p t�c t�o thu�n l
i cho hàng nông,
thu~ s�n c�a Vi�t Nam vào h� th�ng bán l_ t�i New
Zealand; khuy�n khích doanh nghi�p New Zealand ��u t
vào giáo d�c, �ào t�o, nông nghi�p và th�ng m�i nông
nghi�p, ch� bi�n thu~ s�n, du l+ch d+ch v�, công nghi�p
h\ tr
, n/ng l
ng tái t�o t�i Vi�t Nam.

Nhân d+p này, Ch� t+ch U~ ban Trung �ng M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam �ã bày t� s� trân tr?ng và c�m �n tình c�m
c�a Chính ph� và nhân dân New Zealand �ã �ng h� ng)i
dân mi�n Trung � Vi�t Nam 500.000 �ô la New Zealand ��
kh$c ph�c h�u qu� b�i bão l�t v3a qua.

�ánh giá cao chuy�n th/m h>u ngh+ New Zealand c�a
Ch� t+ch Tr�n Thanh M[n, ông Fletcher Tabuteau bày t�
vui m3ng v� m�i quan h� h>u ngh+ ngày càng t�t ��p
gi>a 2 qu�c gia trong th)i gian qua, ��ng th)i kh�ng �+nh
New Zealand luôn coi tr?ng và �ánh giá cao vi�c hai n�c
duy trì, ph�i h
p ch�t ch� và �ng h� l[n nhau t�i các di@n
�àn qu�c t� và khu v�c, ��c bi�t là trong khuôn kh� các
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c� ch� c�a ASEAN, H�i ngh+ c	p cao �ông Á (EAS), Di@n
�àn An ninh khu v�c (ARF), APEC và Liên h
p qu�c.

Tr�c �ó, Ch� t+ch Tr�n Thanh M[n �ã g�p và chào xã
giao ngài Damien O’Connor - B� tr�ng Nông nghi�p, An
toàn sinh h?c, An toàn th�c phZm New Zealand, nguyên
Ch� t+ch H�i Ngh+ s# h>u ngh+ New Zealand - Vi�t Nam
(nhi�m k` 2014-2017); kh�o sát, th/m quan nhà máy x(
lý rác th�i v�i công ngh� m�i, thân thi�n v�i môi tr)ng
Waste Management t�i th� �ô Wellington; th/m chùa
Thiên Thai và gia �ình ph�t t( Nguy@n �ình Hai (ng)i
phát tâm xây d�ng chùa) t�i thành ph� Upper Hutt, ngo�i
ô th� �ô Wellington.

Sáng 5/12 t�i th� �ô Wellington, Ch� t+ch U~ ban
Trung �ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam Tr�n Thanh M[n
t�i chào xã giao ngài Trevor Mallard, Ch� t+ch Qu�c h�i
New Zealand.

�áng chú ý, Ch� t+ch U~ ban Trung �ng M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam Tr�n Thanh M[n chính là v+ khách qu�c t�
��u tiên mà Ch� t+ch Qu�c h�i New Zealand Trevor Mallard

ti�p sau khi nh�m ch�c ngày 7/11/2017. Ch� t+ch Qu�c
h�i Trevor Mallard c�ng trân tr?ng m)i Ch� t+ch Tr�n
Thanh M[n vi�t c�m t�ng t�i tr� s� Qu�c h�i New Zeland.

Ch� t+ch Qu�c h�i Trevor Mallard �ã chia s_ nh>ng u
vi�t c�a n�n giáo d�c tiên ti�n � New Zealand, mong
mu�n vi�c thông qua h
p tác giáo d�c và �ào t�o, New
Zealand s� m� r�ng và c�ng c� các m�i quan h� t�t ��p
gi>a các qu�c gia, trong �ó Vi�t Nam là ��i tác quan tr?ng
c�a New Zealand � �ông Nam Á.

Thông qua chuy�n th/m h>u ngh+ c�a Ch� t+ch Tr�n
Thanh M[n, Ch� t+ch Qu�c h�i New Zealand �ã trân tr?ng
g(i l)i m)i và th m)i t�i Ch� t+ch Qu�c h�i Nguy@n Th+
Kim Ngân th/m chính th�c New Zealand. ��ng th)i, trân
tr?ng nh$c l�i l)i m)i c�a Th� t�ng Jacinda Ardern t�i
Th� t�ng Nguy@n Xuân Phúc th/m chính th�c New
Zealand trong th)i gian s�m nh	t.

Ch� t+ch U~ ban Trung �ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
Tr�n Thanh M[n bày t� l)i c�m �n Ch� t+ch Qu�c h�i
Trevor Mallard �ã dành th)i gian ti�p �oàn, ��ng th)i g(i

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chào xã giao ngài Damien O’Connor - Bộ trưởng Nông nghiệp, An toàn sinh học, An toàn thực phẩm
New Zealand, nguyên Chủ tịch Hội Nghị sĩ hữu nghị New Zealand - Việt Nam.
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l)i chúc m3ng t�t ��p nh	t c�a Ch� t+ch Qu�c h�i Nguy@n
Th+ Kim Ngân t�i ngài Ch� t+ch Qu�c h�i Trevor Mallard
nhân d+p ngài nh�n tr?ng trách m�i. 

Ch� t+ch Tr�n Thanh M[n hoan nghênh hai n�c h
p
tác ch�t ch� và �ng h� l[n nhau t�i các di@n �àn khu v�c
và qu�c t� và �ánh giá cao l�p tr)ng c�a New Zealand
trong v	n �� bi�n �ông trên tinh th�n tôn tr?ng lu�t
pháp qu�c t�; mong mu�n ti�p t�c nh�n �
c s� �ng h�
c�a New Zealand ��i v�i l�p tr)ng, quan �i�m c�a Vi�t
Nam và ASEAN trong v	n �� này.

C�ng trong sáng 5/12, Ch� t+ch Tr�n Thanh M[n �ã có
bu�i trao ��i ng$n và chúc m3ng Th� t�ng New Zealand
Jacinda Ardern �ã có chuy�n công tác thành công t�i Tu�n
l@ C	p cao APEC t� ch�c tháng 11 v3a qua t�i Vi�t Nam.

Ch� t+ch U~ ban Trung �ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
Tr�n Thanh M[n và �oàn công tác �ã t�i th/m ��i s� quán
Vi�t Nam t�i New Zealand; l$ng nghe nguy�n v?ng và nói
chuy�n v�i ��i di�n c�ng ��ng ng)i Vi�t Nam �ang sinh
s�ng và làm vi�c t�i th� �ô Wellington v� các v	n ��, nh:
nhu c�u v� sách d�y ti�ng Vi�t, c( các �oàn ngh� thu�t
Vi�t Nam sang giao lu v/n hoá và bi�u di@n ph�c v� nhu
c�u tinh th�n c�a nh>ng ng)i con xa quê h�ng…

Nhân d+p chuZn b+ �ón Giáng sinh và n/m m�i 2018,
Ch� t+ch Tr�n Thanh M[n g(i nh>ng l)i chúc t�t ��p nh	t

t�i c�ng ��ng ng)i Vi�t Nam t�i New Zealand, ��ng th)i
mong mu�n bà con luôn thành ��t trong cu�c s�ng, ch	p
hành pháp lu�t n�c s� t�i và luôn h�ng v� T� qu�c ��
góp ph�n xây d�ng, phát huy và c�ng c� kh�i ��i �oàn
k�t toàn dân t�c.

Ngay sau khi k�t thúc t�t ��p chuy�n th/m h>u ngh+
New Zealand, Ch� t+ch U~ ban Trung �ng M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam Tr�n Thanh M[n có chuy�n th/m h>u ngh+
Australia. Ch� t+ch H� vi�n Australia Tony Smith �ã ti�p
�oàn sáng 6/12 t�i th� �ô Canberra.

Trong bu�i ti�p Ch� t+ch Tr�n Thanh M[n, Ch� t+ch H�
vi�n Tony Smith �ã kh�ng �+nh quan �i�m xuyên su�t và
nh	t quán c�a chính gi�i Australia v� v	n �� bi�n �ông,
theo �ó c�n duy trì hoà bình, �n �+nh t�i khu v�c và m�t
tr�t t� d�a vào lu�t pháp qu�c t�; ��m b�o an ninh, an
toàn, t� do hàng h�i và hàng không. ��c bi�t, các bên
liên quan không s( d�ng v� l�c ho�c uy hi�p nh�m thay
��i nguyên tr�ng � khu v�c này. Các tranh ch	p c�n �
c
gi�i quy�t b�ng bi�n pháp hoà bình và phù h
p v�i lu�t
pháp qu�c t�, nh	t là UNCLOS 1982.

“Ngay t3 bây gi), chúng tôi b$t ��u th�o lu�n ��
chuZn b+ k~ ni�m 45 n/m Australia - Vi�t Nam chính th�c
��t quan h� ngo�i giao. T3 �ó ��t ra k� ho�ch trung và dài
h�n �� có 45 n/m ti�p theo không ng3ng vun �$p, xây
d�ng m�i quan h� 2 n�c ngày càng t�t ��p và phát tri�n

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chào xã giao Chủ tịch Hạ
viện Australia Tony Smith.
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vì l
i ích c�a nhân dân 2 n�c”. Ch� t+ch H� vi�n Tony
Smith chia s_.

Ch� t+ch H� vi�n Tony Smith cho bi�t, trong n/m 2018
s� th/m chính th�c Vi�t Nam theo l)i m)i c�a Ch� t+ch
Qu�c h�i Nguy@n Th+ Kim Ngân, ��ng th)i nh	n m�nh �ây
là ho�t ��ng ��i ngo�i thi�t th�c chào m3ng k~ ni�m 45
n/m Australia - Vi�t Nam thi�t l�p quan h� ngo�i giao.

Bày t� vui m3ng khi ��n th/m �	t n�c Australia t�i
��p, c�m �n ngài Ch� t+ch H� vi�n Tony Smith �ã dành
th)i gian �ón ti�p chu �áo và tr?ng th+, Ch� t+ch Tr�n
Thanh M[n �� ngh+ Australia ti�p t�c h\ tr
 ODA �� Vi�t
Nam có �i�u ki�n phát tri�n kinh t� - xã h�i. ��ng th)i
thay m�t nhân dân Vi�t Nam bày t� c�m �n Australia �ã
vi�n tr
 ODA �� Vi�t Nam xây d�ng nhi�u công trình
tr?ng �i�m, nh	t là c�u M� Thu�n và c�u Vàm C�ng � khu
v�c ��ng b�ng sông C(u Long.

Ch� t+ch U~ ban Trung �ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
kh�ng �+nh, Vi�t Nam coi tr?ng quan h� song ph�ng v�i
Australia; quan h� gi>a Vi�t Nam - Australia �ang phát
tri�n sâu r�ng trên các l#nh v�c chính tr+, kinh t�, an
ninh, qu�c phòng, giáo d�c...

Ch� t+ch Tr�n Thanh M[n c�ng bày t� tin t�ng vi�c
hai n�c nâng c	p quan h� lên ��i tác chi�n l
c trong
th)i gian t�i là phù h
p, �áp �ng nguy�n v?ng c�a Nhà
n�c và nhân dân 2 n�c; �� ngh+ hai bên ph�i h
p tri�n
khai các ho�t ��ng ý ngh#a trong n/m 2018, nh	t là các

ho�t ��ng ngo�i giao nhân dân trong d+p k~ ni�m 45 n/m
thi�t l�p quan h� ngo�i giao (1973-2018).

Hai nhà lãnh ��o c�ng th�ng nh	t cho r�ng h
p tác
qu�c phòng - an ninh gi>a hai n�c ngày càng ch�t ch�
và hi�u qu�. Qua �ó, Ch� t+ch Tr�n Thanh M[n �� ngh+
Chính ph�, Qu�c h�i Australia ti�p t�c h\ tr
 Vi�t Nam
kh$c ph�c h�u qu� chi�n tranh, trong có vi�c tri�n khai
B�n ghi nh� (MOU) v� kh$c ph�c h�u qu� bom mìn sau
chi�n tranh (3/2015).

Giáo d�c �ào t�o và du l+ch là l#nh v�c ti�m n/ng,
�óng góp quan tr?ng vào vi�c t/ng c)ng giao lu, hi�u
bi�t l[n nhau và th$t ch�t tình h>u ngh+ gi>a nhân dân
2 n�c. Ch� t+ch Tr�n Thanh M[n �� ngh+ Australia ti�p
t�c c	p h?c b�ng và m� r�ng h
p tác giáo d�c d�i nhi�u
hình th�c, h\ tr
 Vi�t Nam t/ng c)ng �ào t�o ngh�, �ào
t�o ti�ng Anh và chuyên gia v� lu�t qu�c t�.

Ch� t+ch Tr�n Thanh M[n bày t� c�m �n chính gi�i
Australia �ã có quan �i�m xuyên su�t và nh	t quán ��i
v�i các v	n �� � bi�n �ông; ��ng th)i �ánh giá cao
Australia �ã chia s_ nhi�u �i�m t�ng ��ng t�i các di@n
�àn qu�c t� và l�p tr)ng chung c�a ASEAN trong v	n ��
bi�n �ông.

V�i trách nhi�m c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam trong
vi�c t�p h
p ��i �oàn k�t nhân dân trong n�c và ng)i
Vi�t Nam � n�c ngoài, ng)i ��ng ��u M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam �ã �� ngh+ Qu�c h�i, Chính ph� Australia ti�p

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác tại buổi làm việc với Đồng Bộ trưởng
Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Australia Anne Ruston.
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t�c h\ tr
, t�o �i�u ki�n cho c�ng ��ng 350.000 ng)i
Vi�t Nam, trong �ó có 30.000 sinh viên; quan tâm t�o �i�u
ki�n cho ho�t ��ng c�a các h�i �oàn ng)i Vi�t t�i
Australia và các v	n �� gìn gi> v/n hóa và ti�ng Vi�t trong
c�ng ��ng ng)i Vi�t t�i Australia.

Ti�p t�c ch�ng trình công tác t�i Australia, chi�u
6/12, Ch� t+ch U~ ban Trung �ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam Tr�n Thanh M[n �ã có bu�i làm vi�c v�i ��ng B�
tr�ng B� Nông nghi�p và Ngu�n n�c Australia Anne
Ruston và Th� tr�ng th)ng tr�c B� Các d+ch v� xã h�i
Liên bang Australia Kathryn Campbell. Cùng d� bu�i làm
vi�c có ��i s� ��c m�nh toàn quy�n Vi�t Nam t�i Australia
Ngô H�ng Nam và các thành viên �oàn công tác.

Bà Anne Ruston cho bi�t, c/n c� t3 nhu c�u r	t cao v�
nh�p khZu tôm, Australia s� xem xét �� �a ra quy�t �+nh
nh�p khZu tr� l�i m�t hàng tôm s�ng nguyên con t3 Vi�t
Nam. ��ng th)i bà Anne Ruston �� ngh+ Vi�t Nam và
Australia s�m xây d�ng B� quy t$c v� xu	t, nh�p khZu
nông, thu~ s�n �� t3 �ó có c/n c� giúp 2 n�c nh�p và
xu	t khZu nh>ng m�t hàng nông, thu~ s�n mà Vi�t Nam
có th� m�nh và Australia có nhu c�u.

Ch� t+ch Tr�n Thanh M[n bày t� vui m3ng v� nh>ng
m�t hàng nông s�n n�i ti�ng và có ch	t l
ng c�a Vi�t
Nam l�n ��u tiên �� �i�u ki�n nh�p khZu vào Australia là:
v�i thi�u, thanh long và xoài cát vào th+ tr)ng n�i �+a
Australia; ��ng th)i �� ngh+ Australia trong th)i gian t�i
xem xét quy�t �+nh nh�p khZu m�t s� m�t hàng nông,
thu~ s�n mà Vi�t Nam có th� m�nh nh tôm s�ng nguyên
con, nhãn l�ng vào th+ tr)ng r�ng l�n c�a Australia. Ch�
t+ch Tr�n Thanh M[n c�m �n Chính ph� Australia �ã quan
tâm dành nhi�u ngu�n l�c v� tài chính và kinh nghi�m ��
h\ tr
 hi�u qu� nông nghi�p, nông thôn và b�o v� tài
nguyên n�c � Vi�t Nam trong th)i gian v3a qua, ��ng
th)i tin t�ng s� h
p tác có hi�u qu� t3 các bên s� góp
ph�n thúc �Zy và hi�n th�c hoá n�n nông nghi�p s�ch,
nông nghi�p công ngh� cao � Vi�t Nam.

Ti�p �ó, Ch� t+ch Tr�n Thanh M[n �ã có bu�i làm vi�c
v�i Th� tr�ng th)ng tr�c B� Các d+ch v� xã h�i Liên
bang Australia Kathryn Campbell.

T�i bu�i làm vi�c này, Ch� t+ch Tr�n Thanh M[n �ã tìm
hi�u và nghe ban lãnh ��o B� Các d+ch v� xã h�i chia s_
v� các mô hình �� nâng cao ch	t l
ng an sinh xã h�i, ��c
bi�t là v�i nhóm ng)i y�u th� trong xã h�i; h\ tr
 ng)i

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gặp và làm việc với Chủ tịch Hiệp hội Nhập khẩu thủy sản Australia Norman Grant tại trụ sở 
Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, bang New South Wales.
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th	t nghi�p trong �� tu�i lao ��ng c�ng nh nh>ng ng)i
c�n h\ tr
 ��c bi�t trong xã h�i, ��ng th)i tìm hi�u
nh>ng chính sách c� th� mà Chính ph� Australia �ang
tri�n khai khi t� ch�c tr
 c	p th)ng xuyên và c�u tr

��t xu	t cho ng)i dân.

Ch� t+ch Tr�n Thanh M[n �ã �� ngh+ bà Kathryn
Campbell dành quan tâm ph�i h
p v�i các b�, ngành c�a
Vi�t Nam h\ tr
, giúp �� nhóm ��i t
ng y�u th� trong
vùng ch+u �nh h�ng c�a bi�n ��i khí h�u và n�c bi�n
dâng, nh	t là � ��ng b�ng sông C(u Long.

Ngày 7/12, Ch� t+ch U~ ban Trung �ng M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam Tr�n Thanh M[n �ã có bu�i làm vi�c v�i
Ban Giám ��c ��i h?c Công ngh� Hoàng gia Melbourne
(RMIT) t�i Thành ph� Melbourne. Cùng tham d� bu�i làm
vi�c có ��i s� Vi�t Nam t�i Australia Ngô H�ng Nam.

T�i bu�i làm vi�c, ông Martin Bean - Ch� t+ch Tr)ng
��i h?c RMIT �ánh giá cao s� h
p tác giáo d�c gi>a hai
n�c Vi�t Nam và Australia trong nh>ng n/m g�n �ây,
�
c th�c hi�n theo các th�a thu�n, các ch�ng trình
nh: Th�a thu�n h
p tác trong l#nh v�c giáo d�c và �ào
t�o (2013-2018); Th�a thu�n b� sung liên quan ��n
“Ch�ng trình h?c b�ng phát tri�n ngu�n nhân l�c Úc -
Vi�t Nam” giai �o�n 2016-2020; D� án “Phát tri�n ngu�n
nhân l�c Úc - Vi�t Nam” giai �o�n 2016-2020; Ch�ng
trình “D� án Tr)ng h?c ��i tác - Nh+p c�u Úc - ASEAN
2016-2018”.

Ch� t+ch Tr�n Thanh M[n �ánh giá cao vi�c trong n/m
2017, tr)ng �ã b� sung thêm m�t s� ngành h?c m�i
nh: C( nhân Qu�n tr+ du l+ch và khách s�n, C( nhân
Thi�t k� và C( nhân Ngôn ng>; nh	t là s� s�m �ào t�o sau
��i h?c ngành Kh�i nghi�p, v�n �ang phát tri�n m�nh
m� � Vi�t Nam.

Ch� t+ch Tr�n Thanh M[n �ã có chuy�n tìm hi�u công
ngh� tr�ng rau, qu� ch	t l
ng cao � trang tr�i Lotus �
ngo�i ô Melbourne. �ây là mô hình �ng d�ng nông nghi�p
công ngh� cao r	t thành công do ông Thái S�n - Vi�t ki�u
làm ch� ��u t.

Tr�c khi r)i thành ph� Melbourne ��n thành ph�
Sydney, Ch� t+ch Tr�n Thanh M[n và ��i s� Ngô H�ng
Nam �ã dành th)i gian l$ng nghe tâm t, nguy�n v?ng và
nói chuy�n v�i ��i di�n H�i Doanh nhân Vi�t Nam t�i
Australia.

Ngày 8/12, t�i bu�i ti�p ông Norman Grant - Ch� t+ch
Hi�p h�i Nh�p khZu thu~ s�n Australia t�i thành ph�
Sydney, v�i trách nhi�m là ng)i ��ng ��u M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam và tình c�m sâu s$c ��i v�i hàng tri�u nông

dân ��ng b�ng sông C(u Long �ang m�t n$ng hai s�ng
v�i các m�t hàng thu~ s�n, Ch� t+ch Tr�n Thanh M[n cho
bi�t, M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam s� ph�i h
p v�i các c�
quan liên quan t� ch�c h�i ngh+ ��i tho�i �� thúc �Zy
quá trình nh�p khZu gi>a 100 doanh nghi�p thu~ s�n Vi�t
Nam v�i Hi�p h�i Nh�p khZu thu~ s�n Australia.

Ch� t+ch Tr�n Thanh M[n �� ngh+ Hi�p h�i Nh�p khZu
thu~ s�n Australia quan tâm nh�p khZu m�t hàng tôm
nguyên con, cá da tr�n c�a Vi�t Nam vì �ây chính là 2
m�t hàng mà Vi�t Nam có th� m�nh. Bên c�nh �ó, s�n
phZm cá thác lác c�a ��ng b�ng sông C(u Long c�ng là
m�t hàng ��c s�n và mong mu�n �
c nh�p khZu vào th+
tr)ng Australia. Ch� t+ch Tr�n Thanh M[n tin t�ng
trong th)i gian t�i, các m�t hàng thu~ s�n xu	t khZu c�a
Vi�t Nam ngày càng ch	t l
ng, �ang t3ng �c �áp �ng
�
c nh>ng yêu c�u nghiêm ng�t c�a các th+ tr)ng trên
th� gi�i, trong �ó có Australia.

Ông Norman Grant kh�ng �+nh, vi�c nh�p khZu tôm
càng xanh vào Australia �ang �
c �ánh giá r	t nghiêm
túc theo nguyên t$c ��m b�o an toàn sinh h?c, theo �ó các
s�n phZm nh�p khZu vào Australia ph�i ki�m soát tuy�t
��i 35 lo�i virus có th� tác ��ng t�i con tôm (trong �ó
b�nh ��m tr$ng khá ph� bi�n). Hi�p h�i Nh�p khZu thu~
s�n Australia mong mu�n M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam v�i
trách nhi�m là c� quan tuyên truy�n, v�n ��ng và giám sát
xã h�i s� góp ph�n giám sát các doanh nghi�p thu~ s�n
th�c hi�n ��y �� các quy trình nuôi tr�ng, s�n xu	t thu~
s�n �� ��m b�o an toàn sinh h?c và th�c phZm tr�c khi
xu	t khZu. ��ng th)i trong th)i gian t�i, các c� s� nuôi
tr�ng thu~ s�n � Vi�t Nam c�n t�p trung ki�m soát và nâng
cao ch	t l
ng s�n phZm t�i các trang tr�i nuôi tôm, �áp
�ng �
c yêu c�u cao ngày càng cao c�a phía Australia.

Trong ngày làm vi�c th� 4 t�i Australia, Ch� t+ch Tr�n
Thanh M[n �ã t�i kh�o sát công ngh� x( lý rác th�i t�i
Nhà máy x( lý rác th�i Suez � ngo�i ô Sydney.

Th/m gia �ình Vi�t ki�u Ph�m B�o Khánh Linh - ngh�
nhân bonsai n�i ti�ng � Australia, ng)i dành nhi�u tâm
huy�t và trí tu� �� t�o và lu gi> nh>ng không gian
truy�n th�ng và thu�n tuý Vi�t Nam � ngay gi>a lòng
n�c Úc thông qua kh� n/ng t�o dáng cây c�nh r	t sáng
t�o, �
c c�ng ��ng ng)i Vi�t Nam c�ng nh b�n bè
qu�c t� �ánh giá cao.

Nh v�y, sau 4 ngày làm vi�c t�i th� �ô Canberra, thành
ph� Melbourne và Sydney, Ch� t+ch Tr�n Thanh M[n và
�oàn ��i bi�u c	p cao U~ ban Trung �ng M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam �ã hoàn thành các ch�ng trình, k� ho�ch �� ra
và k�t thúc t�t ��p chuy�n th/m h>u ngh+ Australia.�
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B�o đ�m quy�n c�a các dân t�c
thi	u s� và đ�u tranh ch�ng 
l�i d�ng v�n đ� dân t�c � n��c ta

ĐOÀN MINH HUẤN*

Tóm tắt: Bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số cùng với đấu tranh chống lợi
dụng vấn đề dân tộc ở nước ta hiện nay là những vấn đề lý luận - thực tiễn vừa cơ
bản, vừa cấp bách, cần được nhận thức thấu đáo và tổ chức thực hiện đồng bộ,
toàn diện, kiên trì. Đây là một bộ phận hữu cơ của sự nghiệp phát triển toàn diện
các dân tộc, bảo vệ và phát triển các quyền con người chân chính, góp phần xây
dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân ở
vùng dân tộc thiểu số.

Summary: Ensuring the rights of ethnic minorities as well as fighting against the
use of ethnic issues in Vietnam today are theoretical - practical issues. These
fundamental and urgent issues need to be fully understood and organized
synchronously, comprehensively and persistently. This is a pertaining part of the
comprehensive development of all ethnic groups, the protection and development of
human rights and the contribution in the building of the whole peoples defense
posture associated with the building of the peoples security posture in ethnic
minority areas.
Từ khóa: Dân tộc, dân tộc thiểu số, quyền của các dân tộc thiểu số, Việt Nam.
Key words: Ethnic, ethnic minorities, rights of ethnic minorities, Vietnam.
Nhận bài: 12/10/2017; Sửa chữa: 2/11/2017; Duyệt đăng: 1/12/2017.

Sự tác động qua lại giữa bảo đảm quyền
của các dân tộc thiểu số và đấu tranh
chống lợi dụng vấn đề dân tộc 

Quy�n c�a các dân t�c thi�u s� nhìn chung �
c chia
thành hai nhóm: nhóm các quy�n cá nhân thông th)ng
áp d�ng v�i t3ng thành viên c�a m\i dân t�c và nhóm
các quy�n t�p th� áp d�ng cho c�ng ��ng các dân t�c
thi�u s�. B�o ��m quy�n con ng)i � vùng dân t�c thi�u
s� có hi�u qu� là b�ng ch�ng th�c ti@n - pháp lý sinh

��ng ph�n bác m?i lu�n �i�u xuyên t�c, ch�ng phá c�a
các th� l�c thù �+ch; là cách làm t�t nh	t �� b�o v� chân
lý, l� ph�i c�a ��ng, Nhà n�c và nhân dân ta trong s�
nghi�p b�o v� và ch/m lo quy�n con ng)i chân chính; là
s� ch� ��ng phòng ng3a, �ng phó v�i m?i nguy c� phát
sinh t3 v	n �� dân t�c, không t�o c� cho các th� l�c thù
�+ch l
i d�ng ch�ng phá; là môi tr)ng giúp các dân t�c
(�a s� và thi�u s�) phát tri�n lành m�nh, �+nh hình ý
th�c dân t�c chân chính, xây d�ng quan h� dân t�c �oàn
k�t, bình ��ng, tôn tr?ng, gi�i quy�t hài hòa quan h� gi>a

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.
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các dân t�c, giúp nhau cùng phát tri�n; là hình th�c t�
�� kháng c�a các dân t�c thi�u s� tr�c m?i lu�n �i�u
c�a các th� l�c thù �+ch hòng xuyên t�c, ch�ng phá, chia
r� kh�i �oàn k�t dân t�c. �	u tranh ch�ng các th� l�c thù
�+ch l
i d�ng v	n �� dân t�c có hi�u qu� s� t�o môi
tr)ng �n �+nh cho các dân t�c xây d�ng kh�i �oàn k�t,
bình ��ng, giúp nhau cùng phát tri�n. �	u tranh trên l#nh
v�c t t�ng có vai trò ��p tan ngay t3 ngu�n g�c t
t�ng - lý lu�n c�a ch� ngh#a dân t�c c�c �oan, ch� ngh#a
ly khai, giúp b�n thân các dân t�c �+nh hình ý th�c dân
t�c chân chính, th�ng nh	t gi>a quy�n con ng)i và
quy�n công dân, quy�n và ngh#a v�, quy�n cá nhân c�a
thành viên dân t�c v�i quy�n t�p th� dân t�c, gi>a quy�n
c�a t�p th� dân t�c v�i quy�n c�a c�ng ��ng qu�c gia -
dân t�c. �	u tranh có hi�u qu� giúp ��ng, Nhà n�c
kh�ng �+nh �
c tính chính ngh#a, l� ph�i trên các di@n
�àn �a ph�ng, song ph�ng, c�ng c� v+ th�, uy tín, nh)
�ó v3a tranh th� �
c d lu�n và ngu�n l�c qu�c t�, v3a
t�p trung �
c ngu�n l�c trong n�c �� ��u t cho phát
tri�n các dân t�c. Còn xung ��t, chia r� không nh>ng làm
cho các dân t�c thi�u môi tr)ng �n �+nh và không t�p
trung �
c ngu�n l�c ��u t �� phát tri�n, mà còn d[n t�i
phân tán nhân l�c, v�t l�c, gây xáo tr�n các quy ho�ch,
k� ho�ch phát tri�n kinh t� - xã h�i, b� l� các c� h�i phát
tri�n. �	u tranh còn mang hàm ý �	u tranh trong n�i b�
nhân dân, nh	t là v�i nh>ng nh�n th�c cha �úng �$n,
nh>ng hành vi l�ch l�c, sai trái c�a m�t b� ph�n cán b�
và ng)i dân trong b�o ��m quy�n c�a các dân t�c thi�u
s�. Nh) �ó b�o ��m cho vi�c th�c thi chính sách dân t�c
�
c tri�n khai m�t cách ��ng b�, ��y ��, nh	t quán v�i
ý th�c và trách nhi�m t� giác cao c�a toàn b� h� th�ng
chính tr+, c�a ��ng bào các dân t�c �a s� và thi�u s�, c�a
doanh nghi�p thu�c m?i thành ph�n kinh t�. 

B�o ��m quy�n c�a các dân t�c thi�u s� và �	u tranh
ch�ng âm mu l
i d�ng v	n �� dân t�c có s� th�ng nh	t
� m�c tiêu chung, � ch� th� lãnh ��o - qu�n lý chung, �
ph�c v� l
i ích qu�c gia - dân t�c th�ng nh	t, � s( d�ng
chung nhi�u l�c l
ng. M�c tiêu chung c�a b�o ��m
quy�n c�a các dân t�c thi�u s� và �	u tranh ch�ng l
i
d�ng v	n �� dân t�c ��u nh�m xây d�ng m�t xã h�i dân
giàu, n�c m�nh, dân ch�, công b�ng, v/n minh; b�o v�
v>ng ch$c ��c l�p, ch� quy�n, th�ng nh	t và toàn v�n
lãnh th�; b�o v� ��ng, Nhà n�c, nhân dân và ch� �� xã
h�i ch� ngh#a; b�o v� công cu�c ��i m�i, s� nghi�p công
nghi�p hóa, hi�n ��i hóa, b�o v� l
i ích qu�c gia - dân
t�c; b�o v� môi tr)ng hòa bình và �n �+nh chính tr+, an
ninh qu�c gia, tr�t t� an toàn xã h�i cho phát tri�n �	t
n�c; b�o v� b�n s$c v/n hóa c�a dân t�c Vi�t Nam. B�o
��m quy�n c�a các dân t�c thi�u s� và �	u tranh ch�ng
l
i d�ng v	n �� dân t�c � Vi�t Nam ��u do ��ng lãnh ��o,
Nhà n�c qu�n lý, cùng c� h� th�ng chính tr+ tham gia,
bao g�m t3 ho�ch �+nh �)ng l�i ��n t� ch�c th�c hi�n;
th�ng nh	t � ��t l
i ích qu�c gia - dân t�c làm t�i th
ng,

l
i ích b� ph�n không th� thoát ly l
i ích c�a qu�c gia -
dân t�c. 

Tuy nhiên, b�o ��m và �	u tranh, m\i v	n �� có n�i
dung riêng do khác nhau v� m�c tiêu c� th�, ��i t
ng
tác ��ng, l�c l
ng chuyên trách và ph�ng pháp công
tác chuyên bi�t. V� m�c tiêu c� th�, n�u tính h�ng �ích
c�a b�o ��m quy�n các dân t�c là tôn tr?ng và b�o v�
quy�n chân chính c�a các dân t�c thi�u s�, thì �	u tranh
có m�c tiêu là làm th	t b�i các âm mu, th� �o�n, ho�t
��ng c�a các th� l�c thù �+ch l
i d�ng v	n �� dân t�c, tôn
giáo, nhân quy�n �� phá ho�i kh�i �oàn k�t dân t�c, kích
��ng ch� ngh#a dân t�c c�c �oan, ch� ngh#a ly khai. V�
��i t
ng, n�u ��i t
ng c�a b�o ��m quy�n các dân t�c
là ��ng bào các dân t�c thi�u s�, g�m c� t�p th� dân t�c
và thành viên c�a t3ng c�ng ��ng dân t�c, thì ��i t
ng
c�a �	u tranh là các th� l�c thù �+ch bên ngoài hòng l
i
d�ng v	n �� dân t�c thi�u s� �� ch�ng phá, là các ph�n
t( ph�n ��ng trong n�c ti�p tay cho các th� l�c thù �+ch
bên ngoài th�c hi�n các hành vi ch�ng phá l
i ích qu�c
gia - dân t�c, chia r� kh�i �oàn k�t dân t�c. V� l�c l
ng
chuyên trách, b�o ��m quy�n c�a các dân t�c thi�u s� do
các t� ch�c và cá nhân có nhi�m v� t� ch�c và th�c thi
các chính sách phát tri�n kinh t�, v/n hóa, xã h�i, b�o v�
qu�c phòng, an ninh, chính sách ��i ngo�i, b�o v� môi
tr)ng sinh thái...; m\i l�c l
ng có vai trò, v+ trí riêng
khi th�c thi các chính sách �a/liên ngành, trong �ó c�
quan chuyên trách công tác dân t�c có vai trò r	t quan
tr?ng. �	u tranh ch�ng l
i d�ng v	n �� dân t�c tuy c�ng
c�n l�c l
ng �a/liên ngành r�ng l�n, nhng ��i ng�
nòng c�t chuyên trách là công an nhân dân, quân ��i
nhân dân, các nhà t t�ng lý lu�n, nhà báo �	u tranh
trên �+a h�t t t�ng - lý lu�n. V� bi�n pháp công tác
chuyên bi�t, n�u b�o ��m quy�n c�a các dân t�c thi�u s�
�
c th�c hi�n b�ng các bi�n pháp kinh t�, hành chính,
dân s�, thông qua các chính sách và lu�t pháp tôn tr?ng,
b�o v�, ch/m lo quy�n con ng)i, thông qua các ch�ng
trình, d� án ��u t phát tri�n kinh t� - xã h�i, c�ng c�
h� th�ng chính tr+, b�o v� và phát huy b�n s$c v/n hóa,
b�o v� môi tr)ng sinh thái,... thì �	u tranh ch�ng l
i
d�ng v	n �� dân t�c �òi h�i ph�i k�t h
p c� bi�n pháp v�
trang và phi v� trang, k� c� s( d�ng nghi�p v� chuyên
bi�t c�a l�c l
ng v� trang �� ��p tan các ho�t ��ng móc
n�i, gây d�ng c� s�, t�p h
p l�c l
ng hòng chia r� kh�i
�oàn k�t dân t�c, kích ��ng b�o lo�n l�t ��, th�c hi�n
ch� ngh#a ly khai. 

Bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số và
đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc:
Vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt trong
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

�� nâng cao hi�u qu� trong gi�i quy�t v	n �� này c�n
chú ý các n�i dung sau �ây: 
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Th� nh	t, c�n nh�n th�c ��y �� vai trò, v+ trí ��c bi�t
quan tr?ng c�a vi�c b�o ��m quy�n các dân t�c thi�u s�
trong gi�i quy�t v	n �� dân t�c � Vi�t Nam.

B�o ��m quy�n c�a các dân t�c thi�u s� có t�m quan
tr?ng ��c bi�t ��i v�i �n �+nh và phát tri�n c�a �	t n�c.
Nó �
c ch� �+nh b�i �i�u ki�n �+a - chính tr+, kinh t�,
nhân v/n, môi tr)ng c�a vùng dân t�c thi�u s�; b�i tính
ch	t khó kh/n, ph�c t�p c�a v	n �� dân t�c do di t�n l+ch
s(, gi�i h�n ngu�n l�c ��u t, rào c�n c�a phong t�c, t�p
quán và trình �� phát tri�n, ��c bi�t là ho�t ��ng ch�ng
phá c�a các th� l�c thù �+ch. Vì v�y, b�o ��m quy�n c�a
các dân t�c thi�u s� không th� th�c hi�n nhanh chóng
b�ng m�t vài ch�ng trình, d� án ho�c chJ b�ng can thi�p
hành chính, mà ph�i thông qua gi�i pháp t�ng h
p, th�c
hi�n theo các b�c phát tri�n ng$n h�n, trung h�n và dài
h�n, giai �o�n tr�c t�o ti�n �� phát tri�n cho giai �o�n
sau. �ây là s� nghi�p lâu dài, gian kh�; c�n nhi�u ngu�n
l�c ��u t l�n, g�m c� nhân l�c, tài l�c, v�t l�c; c�n s�
tham gia c�a c� h� th�ng chính tr+, c�a các doanh nghi�p
thu�c m?i thành ph�n kinh t�; c�n s� t�ng tr
, giúp
nhau cùng phát tri�n gi>a các dân t�c; cao nh	t v[n là
kh�i d�y ý th�c t� l�c, t� c)ng c�a b�n thân ��ng bào
các dân t�c. 

Th� hai, b�o ��m quy�n c�a các dân t�c là v	n ��
liên ngành/�a ngành, t3 kinh t�, chính tr+, v/n hóa - xã
h�i, môi tr)ng - sinh thái, quan h� qu�c t�, qu�c phòng
- an ninh. 

Quy�n kinh t� là v	n �� tr�c h�t c�n �
c quan tâm,
vì nó liên quan ��n quy�n an sinh và phát tri�n, quy�n
ti�p c�n các ngu�n l�c m�t cách bình ��ng. Quy�n chính
tr+ �
c th� hi�n � quy�n bình ��ng c�a công dân trong
b�u c(, �ng c(, tham gia qu�n lý nhà n�c, tham d� các
ngh+ trình chính sách, mà � �ó t�o ngu�n, �ào t�o, b�i
d�ng, b� trí, s( d�ng và c� c	u h
p lý cán b� dân t�c
thi�u s� trong các c� quan h� th�ng chính tr+ chi�m m�t
v+ trí ��c bi�t quan tr?ng. Quy�n v/n hóa không chJ có ý
ngh#a b�o t�n, phát huy b�n s$c v/n hóa dân t�c, mà còn
liên quan ��n nh>ng v	n �� c�t lõi nh	t cho duy trì và
phát tri�n m�t c�ng ��ng dân t�c. Các v	n �� môi tr)ng,
sinh thái liên quan r	t ch�t ch� ��n quy�n c�a các dân t�c
trong b�o v� không gian sinh t�n và phát tri�n c�a c�ng
��ng. V	n �� quy�n c�a các dân t�c thi�u s� trong th�
gi�i hi�n ��i không còn bó h�p trong biên gi�i qu�c gia
mà mang tính xuyên qu�c gia, k� c� ch� �+nh trong các
v/n ki�n chính tr+ - pháp lý qu�c t�. Ch�ng h�n, Tuyên b�
c�a Liên h
p qu�c v� quy�n c�a ng)i thu�c v� các nhóm
thi�u s� v� ngôn ng>, tôn giáo, ch�ng t�c (n/m 1992)(1),
Công �c khung c�a H�i ��ng châu Âu v� b�o v� dân t�c
thi�u s� (n/m 1995)(2), Hi�n ch�ng v� ngôn ng> vùng
ho�c thi�u s� c�a châu Âu (n/m 1994)(3), B�n khuy�n
ngh+ Lund v� s� tham gia có hi�u qu� c�a các dân t�c
thi�u s� trong �)i s�ng công c�ng (n/m 1999)(4)... Công
�c qu�c t� v� các quy�n dân s� và chính tr+ (n/m 1966)

�ã ghi nh�n rõ vi�c b�o v� quy�n con ng)i và quy�n c�a
dân t�c thi�u s� t�i các �i�u 2, 4, 27. � các n�c có nhi�u
nhóm thi�u s� v� dân t�c, tôn giáo và ngôn ng> thì
nh>ng cá nhân thu�c các dân t�c, tôn giáo, ngôn ng>
thi�u s� �ó, cùng các thành viên khác c�a c�ng ��ng
mình, không th� b+ t�c b� quy�n có �)i s�ng v/n hóa
riêng, quy�n �
c theo và th�c hành tôn giáo riêng, ho�c
quy�n �
c s( d�ng ti�ng nói riêng (�i�u 27)...

B�o ��m quy�n c�a các dân t�c thi�u s� � Vi�t Nam là
công vi�c c�a nhi�u ch� th�, t3 ��ng, Nhà n�c, M�t tr�n
T� qu�c, các t� ch�c chính tr+ - xã h�i, các t� ch�c xã h�i,
doanh nghi�p thu�c m?i thành ph�n kinh t� và toàn c�ng
��ng xã h�i. �ó còn là vi�c x( lý m�i quan h� gi>a tôn
tr?ng các giá tr+ ph� quát �
c ghi nh�n trong các công
�c qu�c t� mà Vi�t Nam �ã cam k�t v�i tính toán ��y ��
nh>ng ��c thù trong b�o ��m quy�n cho các dân t�c thi�u
s� � Vi�t Nam. Công �c qu�c t� v� các quy�n dân s� và
chính tr+ (n/m 1966) ghi: “T�i nh>ng n�c có nhi�u nhóm
dân t�c thi�u s�, tôn giáo và ngôn ng> cùng chung s�ng,
thì nh>ng cá nhân thu�c các dân t�c, tôn giáo, ngôn ng>
và các thi�u s� �ó, cùng v�i nh>ng thành viên khác c�a
c�ng ��ng mình, không th� b+ t�c b� quy�n �
c th�
h�ng n�n v/n hóa riêng, quy�n �
c th� hi�n và th�c
hành tôn giáo riêng ho�c quy�n �
c s( d�ng ti�ng nói
riêng c�a h?” (�i�u 3).

Phù h
p v�i các Công �c qu�c t� v� quy�n con ng)i,
pháp lu�t Vi�t Nam �ã ghi nh�n và b�o ��m ��y �� quy�n
c�a dân t�c thi�u s�. Hi�n pháp Vi�t Nam n/m 2013 �ã ghi
nh�n: “N�c C�ng hòa xã h�i ch� ngh#a Vi�t Nam là qu�c
gia th�ng nh	t c�a các dân t�c cùng sinh s�ng trên �	t
n�c Vi�t Nam. Các dân t�c bình ��ng, �oàn k�t, tôn
tr?ng và giúp nhau cùng phát tri�n; nghiêm c	m m?i
hành vi k` th+, chia r� dân t�c. Ngôn ng> qu�c gia là ti�ng
Vi�t. Các dân t�c có quy�n dùng ti�ng nói, ch> vi�t, gi>
gìn b�n s$c dân t�c, phát huy phong t�c, t�p quán,
truy�n th�ng và v/n hóa t�t ��p c�a mình. Nhà n�c th�c
hi�n chính sách phát tri�n toàn di�n và t�o �i�u ki�n ��
các dân t�c thi�u s� phát huy n�i l�c, cùng phát tri�n v�i
�	t n�c” (�i�u 5); Các quy �+nh v� quy�n bình ��ng gi>a
các dân t�c trong Hi�n pháp �
c th� ch� b�ng ch� �+nh
v� H�i ��ng Dân t�c (�i�u 75). Ngoài ra, quy�n bình ��ng
gi>a các dân t�c còn �
c ghi nh�n và c� th� hóa trong
nhi�u v/n b�n pháp lu�t khác c�a Vi�t Nam, nh: Lu�t
Qu�c t+ch n/m 2008 (�i�u 1) kh�ng �+nh s� bình ��ng v�
quy�n có qu�c t+ch c�a các dân t�c thi�u s�; B� lu�t T�
t�ng Hình s� n/m 2015 (�i�u 29), B� lu�t T� t�ng Dân s�
n/m 2015 (�i�u 20), Lu�t T� t�ng Hành chính 2015 (�i�u
17, �i�u 21) quy �+nh v� quy�n bình ��ng c�a m?i công
dân trong ti�n hành t� t�ng và quy�n �
c s( d�ng ti�ng
nói, ch> vi�t c�a các dân t�c trong quá trình ti�n hành t�
t�ng. �ây chính là nh>ng quy �+nh b�o v� quy�n c�a
ng)i dân t�c thi�u s� trong vi�c b�o ��m s� bình ��ng
c�a m?i công dân tr�c pháp lu�t và tòa án. B� lu�t Hình
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s� n/m 1999 (�i�u 1) xác �+nh, m�t trong nh>ng nguyên
t$c c�a lu�t hình s� là b�o v� quy�n bình ��ng gi>a ��ng
bào các dân t�c. Lu�t B�u c( Qu�c h�i và H�i ��ng nhân
dân n/m 2015 (�i�u 8, �i�u 9) quy �+nh v� s� tham gia
bình ��ng c�a các dân t�c thi�u s� vào vi�c b�u c(, �ng
c( ��i bi�u Qu�c h�i, H�i ��ng nhân dân... V� quy�n gi>
gìn b�n s$c v/n hóa, Hi�n pháp n/m 2013 (�i�u 5) ghi rõ:
“Các dân t�c có quy�n dùng ti�ng nói, ch> vi�t, gi> gìn
b�n s$c dân t�c, phát huy phong t�c, t�p quán, truy�n
th�ng và v/n hóa t�t ��p c�a mình; �i�u 42 c�ng ghi
nh�n: “Công dân có quy�n xác �+nh dân t�c c�a mình, s(
d�ng ngôn ng> m� �_, l�a ch?n ngôn ng> giao ti�p”.
Trong nhi�u v/n b�n pháp lu�t khác, trong �ó bao g�m B�
lu�t Dân s� n/m 2015 (các �i�u 5, 7, 26, 29) quy �+nh v�
vi�c áp d�ng t�p quán, chính sách ��i v�i quan h� dân s�,
quy�n có h?, tên, quy�n xác �+nh, xác �+nh l�i dân t�c.
Pháp lu�t Vi�t Nam c�ng ghi nh�n quy�n �
c Nhà n�c
h\ tr
 �� phát tri�n v� m?i m�t. Hi�n pháp n/m 2013 quy
�+nh: “Nhà n�c, xã h�i ��u t phát tri�n s� nghi�p b�o
v�, ch/m sóc s�c kh�e c�a nhân dân, th�c hi�n b�o hi�m
y t� toàn dân, có chính sách u tiên ch/m sóc s�c kh�e
cho ��ng bào dân t�c thi�u s�, ��ng bào � mi�n núi, h�i
��o và vùng có �i�u ki�n kinh t� - xã h�i ��c bi�t khó
kh/n” (�i�u 58); “Nhà n�c u tiên phát tri�n giáo d�c �
mi�n núi, h�i ��o, vùng ��ng bào dân t�c thi�u s� và
vùng có �i�u ki�n kinh t� - xã h�i ��c bi�t khó kh/n...”
(�i�u 61). Lu�t Giáo d�c n/m 2005 (�i�u 61, �i�u 82) quy
�+nh v� vi�c Nhà n�c thành l�p các tr)ng ph� thông
dân t�c n�i trú, dân t�c bán trú, d� b+ ��i h?c cho con em
dân t�c thi�u s� và chính sách luân chuy�n cán b� qu�n
lý giáo d�c công tác � các vùng dân t�c thi�u s� �
c h?c
ti�ng dân t�c thi�u s�, �� nâng cao ch	t l
ng d�y và
h?c; Lu�t Khám, ch>a b�nh n/m 2009 (�i�u 4) quy �+nh
v� chính sách c�a Nhà n�c v� khám, ch>a b�nh cho ��ng
bào dân t�c thi�u s�, �
c u tiên b� trí ngân sách �áp
�ng nhu c�u khám b�nh, ch>a b�nh c� b�n c�a nhân
dân... Lu�t H� t+ch n/m 2014 quy �+nh v� thZm quy�n
�/ng ký thay ��i, c�i chính, b� sung h� t+ch, xác �+nh l�i
dân t�c, th� t�c �/ng ký thay ��i, c�i chính, b� sung h�
t+ch, xác �+nh l�i dân t�c (�i�u 46, �i�u 47). B� lu�t Lao
��ng n/m 2012 nghiêm c	m hành vi phân bi�t ��i x( v�
dân t�c (�i�u 8)... �ó là nh>ng b�ng ch�ng th�c ti@n,
pháp lý sinh ��ng cho th	y quy�n c�a các dân t�c thi�u
s� �ã �
c tôn tr?ng, ghi nh�n, th�c thi và b�o v�. 

Th� ba, m�i quan h� gi>a quy�n c�a thành viên dân
t�c và quy�n t�p th� dân t�c. �ây là m�i quan h� r	t c�
b�n trong quá trình b�o ��m quy�n dân t�c và �	u tranh
ch�ng l
i d�ng v	n �� dân t�c c�a các th� l�c thù �+ch.
Quy�n cá nhân con ng)i thu�c m?i dân t�c ��u bình
��ng tr�c pháp lu�t, th�ng nh	t gi>a quy�n cá nhân và
quy�n t�p th� c�ng ��ng dân t�c �
c ��t chung trong
quy�n c�a qu�c gia - dân t�c. Bình ��ng v� quy�n con
ng)i �ã �
c Hi�n pháp n/m 2013 và các lu�t ghi nh�n
��y ��. Tuy nhiên, do xu	t phát �i�m th	p, �i�u ki�n

�+a lý cách bi�t, các rào c�n v� ngôn ng>, nên kh� n/ng
th�c hi�n quy�n c�a ��ng bào dân t�c thi�u s� th)ng
b+ h�n ch�. B�i v�y, b�o ��m quy�n này ph�i �
c u
tiên trong các chính sách phát tri�n. Các quy�n ��u có
th� �
c th�c hi�n thông qua hai hình th�c: tr�c ti�p và
gián ti�p, t3 quy�n chính tr+, quy�n v/n hóa, quy�n ti�p
c�n các ngu�n l�c phát tri�n, quy�n an sinh và phát
tri�n,... Quy�n chính tr+ �
c th�c hi�n b�ng hình th�c
dân ch� tr�c ti�p ho�c hình th�c dân ch� ��i di�n. Trong
�i�u ki�n �a t�c ng)i c trú phân tán và xen k�, các
dân t�c có trình �� và quy mô dân s� khá cách bi�t,... thì
dân ch� ��i di�n �óng vai trò r	t quan tr?ng, nh�m b�o
��m quy�n chính tr+ c�a các dân t�c thi�u s�, thông qua
l�a ch?n c� c	u nh>ng ng)i th�t s� tiêu bi�u c�a các
dân t�c vào h� th�ng chính tr+ các c	p. Dân ch� ��i di�n
có u th� trong l�a ch?n nh>ng ��i bi�u u tú tham gia
các c� c	u chính tr+ mà dân ch� tr�c ti�p không th� thay
th� �
c và nh) �ó, kh$c ph�c nh>ng h�n ch� c�a trình
�� và quy mô dân s� quá chênh l�ch gi>a các dân t�c,
th�m chí nh>ng dân t�c có dân s� r	t ít, d�i 10.000
ng)i. Thông qua phát huy hình th�c dân ch� ��i di�n
mà các dân t�c thi�u s�, ��c bi�t là các t�c ng)i thi�u
s� có dân s� ít, th�c hi�n quy�n tham d� chính tr+, qua
�ó ph�n ánh ý chí c�a ��ng bào các dân t�c, �a l
i ích,
nguy�n v?ng c�a ��ng bào vào các ngh+ trình, ho�t ��ng
ho�ch �+nh chính sách c�ng nh t� ch�c th�c thi chính
sách có hi�u qu�. 

K�t qu� các cu�c b�u c( Qu�c h�i, H�i ��ng nhân dân
nh>ng k` g�n �ây cho th	y vi�c b�o ��m quy�n tham d�
chính tr+ c�a ��i di�n c�ng ��ng các dân t�c thi�u s�.
Ngày 9/6/2016, H�i ��ng B�u c( qu�c gia �ã công b� Ngh+
quy�t v� k�t qu� b�u c( ��i bi�u Qu�c h�i khóa XIV. Theo
�ó, có 86/496 ��i bi�u trúng c(, t�ng �ng 17,30% t�ng
s� ��i bi�u trúng c(, là ng)i dân t�c thi�u s�. Trong 4
nhi�m k` Qu�c h�i g�n �ây, t~ l� ��i bi�u Qu�c h�i là
ng)i dân t�c thi�u s� chi�m t3 15,6% ��n 17,27% (so
v�i t~ l� dân s� các dân t�c thi�u s� chi�m 14,3% trong
t�ng dân s� c� n�c). Trong t�ng s� 500 ��i bi�u Qu�c
h�i khóa XIII, có 78 ��i bi�u Qu�c h�i là ng)i dân t�c
thi�u s� thu�c 29 dân t�c khác nhau, ��n t3 26 tJnh,
thành ph� (chi�m t~ l� 15,6%). ��i bi�u là ng)i dân t�c
thi�u s� tham gia H�i ��ng nhân dân c	p tJnh nhi�m k`
2011 - 2016 là 688 ng)i, chi�m 18%; c	p huy�n là 4.237
ng)i, chi�m 20,1%; c	p xã là 62.383 ng)i, chi�m
22,46%. S� l
ng ��i bi�u Qu�c h�i là ng)i dân t�c thi�u
s� khóa XII là 87, chi�m 17,6%. S� l
ng ��i bi�u Qu�c
h�i là ng)i dân t�c thi�u s� khóa XI là 86, chi�m 17,2%.
Nh v�y, ��i bi�u là ng)i dân t�c thi�u s� luôn chi�m
m�t ph�n t~ l� l�n trong t�ng s� các ��i bi�u nói chung
xét trên t�ng dân s�. Theo �i�u tra dân s� c� n�c t�i
th)i �i�m ngày 1/4/2009, dân s� Vi�t Nam có 85.846.997
ng)i, trong �ó có 54 dân t�c và ng)i n�c ngoài cùng
sinh s�ng, dân t�c Kinh có 73.594.427 ng)i, chi�m
85,7%, các dân t�c thi�u s� chi�m 14,3 % t�ng dân s�.
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Th� t, v� gi�i quy�t m�i quan h� gi>a quy�n con
ng)i v�i quy�n công dân, quy�n dân t�c - t�c ng)i v�i
quy�n qu�c gia - dân t�c c�a ��ng bào các dân t�c thi�u
s�. �ây là m�i quan h� r	t c� b�n, quan tr?ng c�n �
c
nh�n th�c th	u �áo và t� ch�c th�c hi�n nghiêm túc
trong quá trình b�o ��m quy�n c�a các dân t�c thi�u s�
và �	u tranh ch�ng l
i d�ng v	n �� dân t�c. Không ít c
dân các dân t�c thi�u s�, nh	t là các nhóm c dân th)ng
di c xuyên biên gi�i chJ xem tr?ng ý th�c dân t�c - t�c
ng)i, quy�n dân t�c - t�c ng)i mà xem nh� ý th�c công
dân và quy�n c�a qu�c gia - dân t�c. �i�u này th)ng b+
các th� l�c thù �+ch l
i d�ng, c)ng �i�u hóa ý th�c dân
t�c - t�c ng)i, h� th	p ho�c ph� nh�n ý th�c công dân,
kích ��ng ch� ngh#a dân t�c c�c �oan, ch� ngh#a ly khai.
Trong l+ch s( n�c ta, trong ��ng bào các dân t�c ��u �ã
hình thành và phát tri�n ý th�c qu�c gia - dân t�c, “��u
là con cháu Vi�t Nam, ��u là anh em ru�t th+t”, ��u xác
�+nh “n�c Vi�t Nam là n�c chung”(5) nh Ch� t+ch H�
Chí Minh kh�ng �+nh trong Th g(i ��i h�i các dân t�c
thi�u s� mi�n Nam t�i Pleiku (tháng 4/1946). �ó là ch	t
keo g$n bó, �oàn k�t các dân t�c trong s� nghi�p d�ng
n�c và gi> n�c, cùng chung s�c xây d�ng nên n�c Vi�t
Nam có hình thái lãnh th� và k�t c	u �a dân t�c nh ngày
nay. Vì v�y, giáo d�c ý th�c công dân, tinh th�n qu�c gia
- dân t�c cho các dân t�c thi�u s� là m�t nhi�m v� ��c
bi�t quan tr?ng trong quá trình b�o ��m quy�n c�a các
dân t�c. B�i vì, c dân thu�c b	t c� thành ph�n dân t�c
nào trong th)i ��i ngày nay c�ng ��u ph�i �+nh c, sinh
s�ng, ho�t ��ng kinh t� trong lãnh th� qu�c gia nh	t
�+nh, th�c hi�n quy�n và ngh#a v� v�i m�t nhà n�c -
dân t�c nh	t �+nh. Chính trên lãnh th� qu�c gia - dân t�c
và n�m d�i s� qu�n lý c�a nhà n�c qu�c gia - dân t�c
mà thành viên c�a dân t�c �ó tr� thành công dân, có �i�u
ki�n th�c hi�n các quy�n và ngh#a v� chính �áng c�a
mình. Do �ó, th�ng nh	t gi>a ý th�c dân t�c - t�c ng)i
v�i ý th�c công dân, gi>a quy�n con ng)i và quy�n công
dân, gi>a quy�n và ngh#a v� là nh>ng v	n �� r	t c� b�n
trong quá trình b�o ��m quy�n c�a các dân t�c thi�u s�. 

Th� n/m, v� m�i quan h� gi>a tính ph� bi�n và tính
��c thù trong b�o ��m quy�n c�a các dân t�c thi�u s� �
Vi�t Nam. Tính ph� bi�n xu	t phát t3 các giá tr+ ph� quát
c�a quy�n con ng)i, b	t lu�n �ó là ng)i thu�c dân t�c
thi�u s� hay dân t�c �a s�, dân t�c thi�u s� dân s� l�n
hay dân t�c thi�u s� dân s� ít, nh	t là các quy�n an sinh
và phát tri�n. Tính ��c thù xu	t phát t3 ��c �i�m v	n ��
dân t�c và quan h� dân t�c - t�c ng)i, t3 trình �� phát
tri�n c�a t3ng dân t�c và c�a qu�c gia - dân t�c, t3 b�n

s$c v/n hóa các t�c ng)i thi�u s� � n�c ta. Tính ��c
thù có th� xem xét � c� c	p �� qu�c gia - dân t�c, c	p ��
vùng và c	p �� �+a ph�ng. � c	p �� qu�c gia, Nhà n�c
ghi nh�n ��y �� quy�n dân t�c trong Hi�n pháp, pháp
lu�t; c� c	u h
p lý ��i di�n các dân t�c trong Qu�c h�i,
Chính ph�, các b�/ngành; b�o ��m quy�n tham gia c�a
các dân t�c thi�u s� trong ho�ch �+nh và th�c thi chính
sách. Tuy nhiên, chính � c	p �� vùng và �+a ph�ng m�i
có �i�u ki�n th� hi�n tính �a d�ng c�a dân t�c - t�c
ng)i, c�a nhóm �+a ph�ng trong quá trình tri�n khai
th�c thi các chính sách b�o ��m quy�n c�a các dân t�c
thi�u s�. Trong �i�u ki�n mô hình nhà n�c ��n nh	t,
c�n thi�t ph�i có s� phân c	p h
p lý cho các �+a ph�ng
trong ho�ch �+nh các ch� tr�ng mang tính �+a ph�ng,
�� b�o ��m th� hi�n �
c ��y �� tính �+a ph�ng và tính
dân t�c - t�c ng)i trong m\i chính sách qu�n lý và phát
tri�n, trong c� c	u h� th�ng chính tr+ �+a ph�ng, sâu xa
là b�o ��m t�t h�n quy�n c�a các dân t�c thi�u s�. T�i �+a
ph�ng, tùy quy mô dân s� dân t�c - t�c ng)i, m�c ��
xen cài gi>a các dân t�c thi�u s� và dân t�c �a s�, gi>a
dân t�c thi�u s� t�i ch\ và dân t�c m�i ��n, gi>a dân t�c
thi�u s� có dân s� l�n v�i dân t�c thi�u s� có dân s� ít...
mà l�a ch?n nh>ng mô hình qu�n lý và phát tri�n phù
h
p. Hi�n nay, � t	t c� các xã và thôn, làng dân t�c thi�u
s�, th� ch� nhà n�c �ã �
c thi�t l�p v�i b� máy khá
hoàn b+. Nhng không vì th� mà xem nh� vai trò c�a lu�t
t�c, thi�t ch� xã h�i truy�n th�ng trong qu�n lý xã h�i,
b�n s$c v/n hóa �+a ph�ng. Các thi�t ch� xã h�i truy�n
th�ng luôn t�n t�i song hành v�i thi�t ch� nhà n�c,
th�m chí � nhi�u n�i các thi�t ch� xã h�i truy�n th�ng có
�nh h�ng r	t sâu ��m trong �)i s�ng ��ng bào các dân
t�c. Trong b� máy qu�n lý nhà n�c hi�n nay thôn, làng
�
c coi là ��n v+ dân c, ��n v+ xã h�i c� s�, nhng
không ph�i là m�t c	p hành chính. M\i thôn, làng có m�t
ng)i ��ng ��u v�i ch�c danh là “tr�ng thôn”, “tr�ng
b�n”, v3a tuân th� lu�t pháp nhà n�c, v3a �i�u hành
theo lu�t t�c trong qu�n lý các ��n v+ dân c, th�m chí
ng)i dân th)ng t� nguy�n ch	p hành lu�t t�c h�n là
ch� tài c�a pháp lu�t. Vì th�, chú ý ��y �� tính �+a
ph�ng và tính t�c ng)i trong m\i chính sách qu�n lý và
phát tri�n bên c�nh t/ng c)ng tính th�ng nh	t qu�n lý
c�a chính quy�n Trung �ng là nh>ng v	n �� l�n c�n
quan tâm trong chính sách dân t�c.

B�o ��m quy�n c�a các dân t�c thi�u s� và �	u tranh
ch�ng l
i d�ng v	n �� dân t�c là nh>ng v	n �� l�n c�n
�
c nh�n th�c, x( lý ��y ��, th	u �áo trong th�c hi�n
chính sách dân t�c � n�c ta hi�n nay.�

Chú thích:
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(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, H. 2011, t. 4, tr. 249. 
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Tóm tắt: Giám sát của Mặt trận ngày càng thể hiện rõ vai trò là một phương thức
để nhân dân thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm
chủ”. Công tác giám sát các chương trình, dự án đầu tư ở vùng đồng bào dân tộc
thiểu số của Mặt trận những năm qua được triển khai hiệu quả, góp phần hỗ trợ
vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội.

Summary: The supervision of the Vietnam Fatherland Front has increasingly
shown its role as a method for people to implement the mechanism: “Party
leadership, State macroeconomic management, Public ownership”. The Fronts
supervision of programs and investment projects in ethnic minority areas has been
implemented effectively, contributing to the development of ethnic minority areas.
Từ khóa: Giám sát, chương trình, dự án, dân tộc thiểu số, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Key words: Supervise, program, project, ethnic minority, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 21/11/2017; Sửa chữa: 30/11/2017; Duyệt đăng: 1/12/2017.

Vai trò giám sát c�a M�t tr�n �
c kh�ng �+nh t�i
�i�u 2 Quy ch� giám sát và ph�n bi�n xã h�i c�a
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và các �oàn th� chính
tr+ - xã h�i, ngày 12/12/2013 c�a B� Chính tr+

"Giám sát nh�m góp ph�n xây d�ng và th�c hi�n �úng các
ch� tr�ng, �)ng l�i c�a ��ng, chính sách và pháp lu�t
c�a Nhà n�c, các ch�ng trình kinh t�, v/n hóa, xã h�i,
qu�c phòng, an ninh và ��i ngo�i, k+p th)i phát hi�n
nh>ng sai sót, khuy�t �i�m, y�u kém và ki�n ngh+ s(a ��i,
b� sung các chính sách cho phù h
p; phát hi�n, ph� bi�n
nh>ng nhân t� m�i, nh>ng m�t tích c�c, phát huy quy�n
làm ch� c�a nhân dân, góp ph�n xây d�ng ��ng, Nhà n�c
trong s�ch, v>ng m�nh"(1).

Lu�t M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, n/m 2015, �ã th� ch�
hóa Hi�n pháp 2013, quy �+nh rõ nh>ng v	n �� c� b�n v�
ho�t ��ng giám sát c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam t�i
�i�u 25, c� th� là:

1. Giám sát c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam là vi�c ^y
ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c	p tr�c ti�p ho�c ��

ngh+ các t� ch�c thành viên c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
theo dõi, xem xét, �ánh giá, ki�n ngh+ ��i v�i ho�t ��ng
c�a c� quan, t� ch�c, ��i bi�u dân c(, cán b�, công ch�c,
viên ch�c trong vi�c th�c hi�n chính sách, pháp lu�t.

2. Giám sát c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam mang tính
xã h�i; ��i di�n, b�o v� quy�n và l
i ích h
p pháp, chính
�áng c�a nhân dân, k+p th)i phát hi�n và ki�n ngh+ x( lý
sai ph�m, khuy�t �i�m; ki�n ngh+ s(a ��i, b� sung chính
sách, pháp lu�t; phát hi�n, ph� bi�n nh>ng nhân t� m�i,
các �i�n hình tiên ti�n và nh>ng m�t tích c�c; phát huy
quy�n làm ch� c�a nhân dân, góp ph�n xây d�ng Nhà
n�c trong s�ch, v>ng m�nh.

3. Ho�t ��ng giám sát �
c th�c hi�n theo nguyên t$c
b�o ��m phát huy dân ch�, s� tham gia c�a nhân dân,
thành viên c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam; xu	t phát t3
yêu c�u, nguy�n v?ng c�a nhân dân; th�c hi�n công khai,
minh b�ch, không ch�ng chéo; không làm c�n tr� ho�t
��ng c�a c� quan, t� ch�c, cá nhân �
c giám sát.

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

PHÁT HUY VAI TRÒ C�A M�T TR�N
trong vi�c giám sát các ch��ng trình, d� án
đ�u t� � vùng đ	ng bào dân t
c thi�u s�
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Quy�n và trách nhi�m c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
trong ho�t ��ng giám sát �
c qui �+nh t�i �i�u 28 là:

1. Ph�i h
p v�i c� quan, t� ch�c có liên quan xây d�ng
ch�ng trình, n�i dung, k� ho�ch giám sát; quy�t �+nh
thành l�p �oàn giám sát và t� ch�c ho�t ��ng giám sát
theo k� ho�ch ho�c khi c�n thi�t.

2. Yêu c�u c� quan, t� ch�c, cá nhân �
c giám sát
báo cáo b�ng v/n b�n, cung c	p thông tin, tài li�u liên
quan ��n n�i dung giám sát.

3. Xem xét khách quan, khoa h?c nh>ng v	n �� liên
quan ��n n�i dung giám sát.

4. T� ch�c ��i tho�i �� làm rõ n�i dung ki�n ngh+ sau
giám sát khi c�n thi�t ho�c theo yêu c�u c�a c� quan, t�
ch�c, cá nhân �
c giám sát.

5. Ki�n ngh+ c� quan, t� ch�c, cá nhân có thZm quy�n
xem xét áp d�ng các bi�n pháp �� b�o v� l
i ích c�a Nhà
n�c, quy�n và l
i ích h
p pháp, chính �áng c�a t� ch�c,
cá nhân; �� ngh+ xem xét trách nhi�m c�a c� quan, t� ch�c,
cá nhân có hành vi vi ph�m theo quy �+nh c�a pháp lu�t.

6. Ban hành ho�c ph�i h
p v�i c� quan, t� ch�c liên
quan ban hành v/n b�n v� k�t qu� giám sát; ch+u trách
nhi�m v� nh>ng n�i dung ki�n ngh+ sau giám sát.

7. Theo dõi, �ôn ��c vi�c gi�i quy�t ki�n ngh+ sau giám
sát; �� ngh+ c� quan, t� ch�c, cá nhân có thZm quy�n xem
xét trách nhi�m c�a c� quan, t� ch�c, cá nhân không gi�i
quy�t ho�c gi�i quy�t không �úng quy �+nh c�a pháp lu�t.

8. Khen th�ng ho�c �� ngh+ c� quan, t� ch�c có thZm
quy�n bi�u d�ng, khen th�ng ng)i có thành tích
trong ho�t ��ng giám sát(2).

Quy�n và trách nhi�m giám sát c�a M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam �ã �
c qui �+nh trong Hi�n pháp n/m 2013,
Lu�t M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và nhi�u ��o lu�t khác
nh�m th� ch� hóa ch� tr�ng, �)ng l�i c�a ��ng v� phát
huy quy�n làm ch� c�a nhân dân trên m?i l#nh v�c c�a
�)i s�ng xã h�i, m� r�ng dân ch� xã h�i ch� ngh#a, góp
ph�n xây d�ng và c�ng c� chính quy�n nhân dân, làm
cho b� máy nhà n�c ngày càng trong s�ch, v>ng m�nh,
ho�t ��ng ngày càng có hi�u l�c, hi�u qu�, qu�n lý t�t
m?i m�t �)i s�ng xã h�i và ��m b�o l
i ích chính �áng c�a
nhân dân. M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam �ã ch� ��ng ph�i
h
p v�i ^y ban Th)ng v� Qu�c h�i, Chính ph�, các b�,
ngành t3ng b�c c� th� hóa thành c� ch� giám sát trong
m�t s� ��i t
ng, chuyên ngành thông qua vi�c xây d�ng
lu�t, pháp l�nh, ngh+ quy�t liên t+ch. Các ho�t ��ng giám
sát �
c pháp lu�t quy �+nh t�ng ��i ��y �� v� c� ch�,
chính sách, th� hi�n quy�n giám sát c�a nhân dân và vai
trò t� ch�c, chJ ��o ho�t ��ng c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam, nh: Lu�t Khi�u n�i, t� cáo, Lu�t Thanh tra, Lu�t
��u t công… và các v/n b�n d�i lu�t ghi nh�n giám

sát c�a nhân dân thông qua Ban Thanh tra nhân dân;
Pháp l�nh th�c hi�n dân ch� � xã, ph)ng, th+ tr	n quy
�+nh quy�n và trách nhi�m c�a M�t tr�n trong vi�c l	y
phi�u tín nhi�m các ch�c danh ch� ch�t c�a chính quy�n
nhân dân � xã, ph)ng, th+ tr	n; Ngh+ quy�t liên t+ch s�
403/2017 gi>a ^y ban Th)ng v� Qu�c h�i - Chính ph� -
�oàn Ch� t+ch ^y ban Trung �ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam qui �+nh chi ti�t các hình th�c giám sát, ph�n bi�n
xã h�i c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam… Giám sát c�a M�t
tr�n không mang tính quy�n l�c mà là giám sát mang tính
nhân dân, M�t tr�n ��i di�n cho m�t b� ph�n nhân dân
tham gia giám sát v�i c� ch� theo dõi - phát hi�n - ki�n
ngh+ c� quan nhà n�c có thZm quy�n xem xét gi�i quy�t.

Trong nhi�u n/m qua, th�c hi�n nh	t quán chính sách
dân t�c "Bình ��ng, �oàn k�t, t�ng tr
, giúp �� nhau
cùng ti�n b�", ��ng C�ng s�n Vi�t Nam �ã �� ra nhi�u ch�
tr�ng, �)ng l�i v� công tác ��i v�i vùng ��ng bào các
dân t�c thi�u s� và Chính ph� �ã th� ch� hóa b�ng các
ngh+ quy�t, quy�t �+nh v� phát tri�n kinh t� - v/n hóa, xã
h�i vùng ��ng bào dân t�c thi�u s�. Th�c hi�n ch�c n/ng
và nhi�m v� c�a mình, M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và các
t� ch�c thành viên �ã tích c�c tuyên truy�n và v�n ��ng
các t�ng l�p nhân dân tham gia th�c hi�n các ch� tr�ng
chính sách c�a ��ng và Nhà n�c; ��ng th)i, b�ng nhi�u
hình th�c giám sát, nh: Theo dõi - phát hi�n - ki�n ngh+,
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam �ã c� g$ng, ch� ��ng t� ch�c
nhi�u ho�t ��ng giám sát nh: giám sát gi�i quy�t khi�u
n�i, t� cáo c�a công dân; giám sát vi�c th�c hi�n Pháp
l�nh Dân ch� � c� s�; giám sát cán b�, công ch�c, ��ng
viên � khu dân c; giám sát ��u t c�a c�ng ��ng... 

�� các ch�ng trình, d� án ��m b�o có hi�u qu�
nh>ng n�i dung �ã �� ra, tránh tình tr�ng l
i d�ng s�
��u t c�a Nhà n�c �� tham nh�ng, lãng phí, ��u t
không có hi�u qu�… M�t tr�n �ã tri�n khai các ho�t ��ng
giám sát v�i các hình th�c ho�t ��ng sau:

Động viên các tầng lớp nhân dân tăng
cường công tác giám sát

Trong nhi�u n/m qua, �
c s� h�ng d[n c�a Ban
Th)ng tr�c U~ ban Trung �ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam,
M�t tr�n các c	p vùng mi�n núi và ��ng bào dân t�c thi�u
s� �ã ��ng viên các t�ng l�p nhân dân t/ng c)ng công tác
giám sát các ch�ng trình, d� án �ang tri�n khai � khu
dân c, phát huy vai trò giám sát tr�c ti�p c�a nhân dân,
��c bi�t quan tâm ho�t ��ng giám sát vi�c ��u t xây d�ng
c� s� h� t�ng � c� s� n�i ��ng bào tr�c ti�p �
c th�
h�ng theo m�c tiêu c�a Ch�ng trình 135, Ch�ng trình
134 và Ch�ng trình xây d�ng nông thôn m�i � các �+a
ph�ng vùng ��ng bào dân t�c thi�u s�, b�ng vi�c th�c
hi�n công khai các ch� ��, chính sách c�a Nhà n�c liên
quan tr�c ti�p ��n nhân dân, nh: k� ho�ch phát tri�n
kinh t� - xã h�i, d� toán, quy�t toán ngân sách h�ng n/m;
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ph�ng án b�i th)ng gi�i phóng m�t b�ng, qui ho�ch, k�
ho�ch s( d�ng �	t, qu�n lý và s( d�ng các lo�i qu� �	t; các
kho�n huy ��ng nhân dân �óng góp; k�t qu� bình xét h�
nghèo… Thông qua vi�c công khai ch� ��, chính sách t�i
các k` h?p H�i ��ng nhân dân, niêm y�t t�i tr� s� H�i ��ng
nhân dân, ^y ban nhân dân; công khai trên h� th�ng
truy�n thanh, các cu�c h?p thôn, b�n, t� dân ph�… công
tác giám sát c�a Ban Công tác M�t tr�n, Ban Thanh tra
nhân dân, Ban Giám sát ��u t c�ng ��ng và c�a �ông ��o
nhân dân nên �ã h�n ch� �
c th	t thoát, lãng phí trong
thi công các công trình dân sinh, �em l�i k�t qu�, hi�u qu�
trong ��u t, góp ph�n nâng cao ch	t l
ng các công trình,
�
c nhân dân ��ng tình, h�ng �ng tham gia, �
c xã h�i
th3a nh�n và c	p �y �ánh giá cao. Công tác giám sát c�a
Ban Thanh tra nhân dân � nhi�u n�i vùng ��ng bào dân t�c
thi�u s� �ã tích c�c ho�t ��ng và ��t k�t qu� kh� quan.
M�t tr�n các c	p m�t s� �+a ph�ng �ã t/ng c)ng ho�t
��ng giám sát th�c hi�n Pháp l�nh Dân ch� � xã, ph)ng,
th+ tr	n và ho�t ��ng này có tác ��ng tích c�c t�i tác
phong, trách nhi�m c�a ��i ng� cán b� chính quy�n � c�
s� theo ph�ng châm “g�n dân, có trách nhi�m v�i dân”.
Công tác giám sát cán b�, công ch�c, ��ng viên � khu dân
c � m�t s� �+a ph�ng �ã �
c d lu�n xã h�i quan tâm,
�em l�i hi�u qu� thi�t th�c trong công tác xây d�ng ��ng,
xây d�ng chính quy�n trong s�ch, v>ng m�nh.

Mặt trận đã tham gia phối hợp hoạt động
giám sát với cơ quan quyền lực nhà nước

Trong nhi�u n/m qua, th�c hi�n ch�c n/ng, nhi�m v�,
quy�n h�n �ã �
c pháp lu�t qui �+nh và th�c hi�n qui
ch� ph�i h
p gi>a �oàn Ch� t+ch U~ ban Trung �ng M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam và U~ ban Th)ng v� Qu�c h�i;
Ban Th)ng tr�c ̂ y ban Trung �ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam �ã ph�i h
p tham gia góp ý m�t s� d� án Lu�t và d�
án Pháp l�nh, tham gia ý ki�n m�t s� d� th�o quy�t �+nh,
chJ th+ c�a Chính ph�, c�a Th� t�ng Chính ph�; tham gia
công tác rà soát v/n b�n qui ph�m pháp lu�t, giám sát
vi�c ban hành, t� ch�c tri�n khai th�c hi�n theo các v/n
b�n theo qui �+nh, �ã �óng góp nhi�u ý ki�n c� th� v�
chính sách dân t�c phù h
p v�i ��c �i�m c�a các vùng
dân t�c thi�u s� � n�c ta. 

Ban Th)ng tr�c U~ ban Trung �ng M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam �ã ph�i h
p tham gia các ho�t ��ng xây d�ng
pháp lu�t, tham gia các ho�t ��ng giám sát vi�c t� ch�c
th�c hi�n các ch� tr�ng, chính sách c�a ��ng và Nhà
n�c ��i v�i vùng mi�n núi, vùng ��ng bào thi�u s�; �ã
ph�i h
p tham gia các �oàn giám sát c�a H�i ��ng Dân t�c
c�a Qu�c h�i, giám sát các ch�ng trình, d� án, các chính
sách l�n �
c tri�n khai th�c hi�n � vùng dân t�c thi�u
s�, nh: Chính sách c( tuy�n vào các tr)ng cao ��ng,
��i h?c; ch�ng trình phát tri�n kinh t� - xã h�i các xã
��c bi�t khó kh/n; ch�ng trình phát tri�n kinh t� - xã

h�i các tJnh mi�n núi phía B$c, các tJnh � khu v�c Tây
Nguyên, các tJnh ��ng b�ng sông C(u Long… trong và
sau các cu�c giám sát, M�t tr�n �ã th�ng nh	t ý ki�n v�i
các �oàn giám sát �� cùng có ý ki�n, ki�n ngh+ v�i ��ng,
Qu�c h�i, Chính ph� v� nh>ng h�n ch�, b	t c�p trong quá
trình tri�n khai th�c hi�n, nh�m có nh>ng �i�u chJnh,
gi�i quy�t nh>ng v	n �� v�ng m$c do th�c ti@n tri�n
khai � �+a ph�ng.

Tổng hợp ý kiến của nhân dân, kiến nghị
với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c	p �ã t/ng c)ng th�c
hi�n các cu�c kh�o sát n$m tình hình th�c hi�n chính
sách dân t�c t�i các �+a ph�ng, t� ch�c nhi�u �oàn �i
kh�o sát, n$m tình hình tri�n khai th�c hi�n các chính
sách c�a Nhà n�c ��i v�i vùng ��ng bào dân t�c thi�u
s�, nh: kh�o sát vi�c tri�n khai th�c hi�n Ngh+ quy�t
Trung �ng 7 v� công tác dân t�c � các tJnh mi�n núi và
vùng ��ng bào dân t�c thi�u s�; kh�o sát, �ánh giá hi�u
qu� vi�c tri�n khai th�c hi�n Ch�ng trình 135, Ch�ng
trình 30a t�i m�t s� tJnh mi�n núi phía B$c, m�t s� tJnh
khu v�c Tây Nguyên và Tây Nam B�; kh�o sát vi�c th�c
hi�n ChJ th+ 06 c�a Th� t�ng Chính ph� v� phát huy vai
trò c�a ng)i có uy tín. ��ng th)i, H�i ��ng t v	n v�
Dân t�c �ã giúp Ban Th)ng tr�c ^y ban Trung �ng M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam t v	n nh>ng v	n �� c	p thi�t ��i
v�i s� phát tri�n b�n v>ng � vùng ��ng bào dân t�c thi�u
s�; trong n/m 2017, H�i ��ng t v	n v� Dân t�c �ã t�
ch�c m�t s� cu�c kh�o sát t�i m�t s� �+a ph�ng �� �ánh
giá k�t qu� th�c hi�n Ngh+ �+nh 20/CP c�a Th� t�ng
Chính ph� v� th�c hi�n ph� c�p giáo d�c m�m non, ti�u
h?c, trung h?c c� s�, xóa mù; kh�o sát vi�c th�c hi�n
Ngh+ �+nh 82/CP c�a Chính ph� v� d�y và h?c ti�ng nói,
ch> vi�t dân t�c thi�u s� trong các c� s� giáo d�c �ào t�o
và trung tâm giáo d�c th)ng xuyên; kh�o sát vi�c th�c
hi�n Quy�t �+nh 498 c�a Th� t�ng Chính ph� v� tình
tr�ng t�o hôn, hôn nhân c�n huy�t th�ng trong vùng
��ng bào dân t�c thi�u s�…

Cùng v�i vi�c t� ch�c kh�o sát th�c t� � m�t s� �+a
ph�ng, Ban Th)ng tr�c ^y ban Trung �ng M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam còn �� ngh+ M�t tr�n các tJnh g(i báo cáo
k�t qu� giám sát, kh�o sát �� phân tích, t�ng h
p �ánh
giá k�t qu� giám sát, kh�o sát trong ph�m vi c� n�c,
h�ng d[n M�t tr�n các c	p ph�i h
p v�i Th)ng tr�c H�i
��ng nhân dân và �oàn ��i bi�u Qu�c h�i ti�n hành giám
sát các ch�ng trình d� án có trên �+a bàn. Thông qua
vi�c giám sát, kh�o sát nêu trên, cùng v�i vi�c t�p h
p ý
ki�n, ki�n ngh+ c�a c( tri, Ban Th)ng tr�c ^y ban Trung
�ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam �ã t�p h
p ý ki�n, ki�n
ngh+ v�i Qu�c h�i thông qua các k` h?p. Thông qua vi�c
n$m b$t c� th� tình hình th�c hi�n chính sách dân t�c �
các �+a ph�ng và báo cáo c�a M�t tr�n các �+a ph�ng,
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Ban Th)ng tr�c U~ ban Trung �ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam �ã phân tích, �ánh giá �� có nh>ng ki�n ngh+ c� th�,
thi�t th�c v�i các c� quan nhà n�c có thZm quy�n.

Tuy nhiên, trên th�c t�, ho�t ��ng giám sát c�a M�t
tr�n các c	p và các t� ch�c thành viên còn nhi�u h�n ch�,
t�n t�i và khó kh/n, �ó là:

Th� nh	t, trong h�u h�t các v/n b�n pháp lu�t hi�n
nay, vai trò giám sát c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam chJ
m�i d3ng � quy �+nh có tính nguyên t$c v� quy�n n/ng
giám sát, cha có quy �+nh c� th� và ��y �� v� c� ch�,
chính sách, quy�n và trách nhi�m c�a ch� th� b+ giám sát
và ch� th� giám sát, �i�u ki�n b�o ��m cho ho�t ��ng
giám sát, c� ch� ti�p nh�n, gi�i quy�t, x( lý vi ph�m và
tr� l)i cho ch� th� giám sát.

Th� hai, � nh>ng l#nh v�c ho�t ��ng giám sát tuy có
c� ch� ��y ��, rõ ràng, ho�c pháp lu�t quy �+nh c� th�
trình t�, th� t�c th�c hi�n, nhng vi�c xem xét, x( lý
c�a c� quan ch� qu�n không th�c hi�n �úng các quy �+nh
v� th)i hi�u gi�i quy�t v� vi�c, làm cho ho�t ��ng giám
sát trong nhi�u tr)ng h
p không �
c gi�i quy�t k+p
th)i và d�t �i�m, gây b�c xúc cho công dân và khó kh/n
cho cán b� M�t tr�n th�c thi công vi�c giám sát.

Th� ba, t� ch�c và cán b� c�a h� th�ng M�t tr�n các
c	p còn nhi�u b	t c�p và h�n ch�. Mu�n t� ch�c ho�t
��ng giám sát ph�i có b� máy ��ng b� � các c	p M�t tr�n.
Trong khi các l#nh v�c ho�t ��ng giám sát c�a M�t tr�n
hi�n nay t�p trung � c� s� xã, ph)ng; nhng � xã,
ph)ng, M�t tr�n chJ có Ch� t+ch và Phó Ch� t+ch M�t tr�n
là nh>ng ng)i �
c Nhà n�c x�p lo�i là cán b� chuyên
trách và bán chuyên trách, thì trình ��, n/ng l�c cán b�
còn nhi�u h�n ch�. Bên c�nh �ó, kinh phí ho�t ��ng c�a
M�t tr�n �
c khoán g?n v�i ti�n l�ng và ph� c	p r	t
h�n h�p tùy theo ngu�n thu ngân sách c�a t3ng �+a
ph�ng, do �ó kinh phí chi cho các ho�t ��ng giám sát r	t
khó kh/n. Các thông tin v� chính sách ��u t c�a Nhà
n�c h�u nh cha �
c công khai, minh b�ch �� nhân
dân th	y �
c l
i ích và trách nhi�m c�a mình, c�ng là
tr� ng�i l�n cho ho�t ��ng giám sát c�a M�t tr�n và d@
phát sinh các “�i�m nóng” v� khi�u ki�n.

�� ti�p t�c nâng cao vai trò giám sát c�a M�t tr�n
trong th)i gian t�i, M�t tr�n các c	p c�n th�c hi�n các
nhi�m v� sau:

1. Th�c hi�n t�t các n�i dung ph�i h
p c�a Ngh+ quy�t
liên t+ch s� 403/2017/NQLT, ngày 15/6/2017 v� quy �+nh
chi ti�t các hình th�c giám sát, ph�n bi�n xã h�i c�a M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam. T/ng c)ng s� ph�i h
p v�i các t�
ch�c thành viên c�a M�t tr�n, các c� quan báo chí, t�
ch�c giám sát ho�t ��ng c�a c� quan nhà n�c, ��i bi�u
dân c( và cán b� viên ch�c nhà n�c. Ph�i h
p v�i H�i
��ng Dân t�c và các U~ ban c�a Qu�c h�i t� ch�c giám sát
nh�m ph�i k�t h
p gi>a giám sát quy�n l�c nhà n�c, v�i
giám sát nhân dân theo Ngh+ quy�t c�a Qu�c h�i v�
ch�ng trình giám sát hàng n/m �� cùng th�ng nh	t ý
ki�n, ki�n ngh+ v�i ��ng, Nhà n�c và Qu�c h�i.

2. Nâng cao ch	t l
ng ho�t ��ng c�a Ban Thanh tra
nhân dân, Ban Công tác M�t tr�n, phát huy dân ch�,
��ng viên nhân dân tích c�c giám sát �� phòng ng3a,
phát hi�n nh>ng hành vi tham nh�ng, lãng phí, nh	t là
nh>ng l#nh v�c d@ x�y ra tham nh�ng c�n t�p trung
giám sát tr�c h�t là qu�n lý �	t �ai, ��u t xây d�ng,
qu�n lý tài s�n nhà n�c, ��n bù gi�i phóng m�t b�ng,
tái �+nh c khi thu h�i �	t, c	p phép xây d�ng, kinh
doanh, thu chi các lo�i phí, l� phí, các kho�n �óng góp
c�a nhân dân và nh>ng bi�u hi�n lãng phí trong ti�p
khách, h�i ngh+, mít tinh k~ ni�m, t� ch�c �ón nh�n
danh hi�u thi �ua, mua s$m s( d�ng xe công, xây tr� s�,
lãng phí tài s�n �	t �ai trong ��u t xây d�ng… trên �+a
bàn c� n�c nói chung và vùng ��ng bào dân t�c thi�u
s� nói riêng.

3. T� ch�c giám sát vi�c công khai nhi�m v�, thu chi
ngân sách, �� b�t, nâng l�ng, nâng ng�ch, ti�p nh�n,
tuy�n d�ng, thuyên chuy�n và x( lý cán b�, công ch�c có
vi ph�m; t� ch�c l	y phi�u tín nhi�m hàng n/m ��i v�i
Ch� t+ch H�ND, Ch� t+ch UBND c	p xã; ti�p nh�n và phân
lo�i ��n th c�a công dân �� ki�n ngh+ c� quan nhà n�c
có thZm quy�n gi�i quy�t, ��ng th)i giám sát vi�c gi�i
quy�t ��n th này. ��c bi�t, trong các k` b�u c( ��i bi�u
Qu�c h�i, ��i bi�u H�ND, M�t tr�n s� kiên quy�t không
hi�p th�ng gi�i thi�u nh>ng tr)ng h
p �ng c( viên có
vi ph�m pháp lu�t, có bi�u hi�n tham nh�ng, tiêu c�c, vi
ph�m ��o ��c l�i s�ng, kê khai tài s�n không trung th�c
và nh	t là nh>ng tr)ng h
p không �
c c( tri n�i công
tác, n�i c trú tín nhi�m.�

Chú thích:
(1) Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI): số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013, Quyết định ban

hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; số 218-QĐ/TW ngày
12/12/2013, Quyết định ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham
gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

(2) Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, H.2015.
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T�NG C!"NG ĐOÀN K#T 
các tôn giáo trong kh�i 
đ�i đoàn k�t toàn dân t�c

NGÔ SÁCH THỰC*

Tóm tắt: Ngày nay, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng bào theo đạo ngày càng
tăng cường đoàn kết thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Mặt trận Tổ quốc
làm tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo với Đảng,
Nhà nước và là ngôi nhà chung tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Summary: Nowadays, in building and defending the Fatherland, people following
religions have united to carry out patriotic emulation movements. The Vietnam
Fatherland Front has well performed its role as a bridge between people, including the
connection between people who follow religions with the Party and the State. The
Vietnam Fatherland Front also plays the role of a common house to gather and build
the great national unity bloc.
Từ khóa: Tôn giáo, đồng bào theo đạo, đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Key words: Religion, people following religions, national unity bloc, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 21/11/2017; Sửa chữa: 30/11/2017; Duyệt đăng: 1/12/2017.

Chính sách tôn giáo nh	t quán c�a ��ng và Nhà
n�c ta là "Tôn tr?ng quy�n t� do tín ng�ng, tôn
giáo và quy�n t� do không tín ng�ng, tôn giáo
c�a công dân", �ã �
c quy �+nh t�i �i�u 24 Hi�n

pháp n/m 2013: “M?i ng)i có quy�n t� do tín ng�ng,
tôn giáo, theo ho�c không theo m�t tôn giáo nào. Các tôn
giáo bình ��ng tr�c pháp lu�t. Nhà n�c tôn tr?ng và
b�o h� quy�n t� do tín ng�ng, tôn giáo. Không ai �
c
xâm ph�m t� do tín ng�ng, tôn giáo ho�c l
i d�ng tín
ng�ng, tôn giáo �� vi ph�m pháp lu�t”.

� Vi�t Nam, công dân có tín ng�ng, tôn giáo hay
không có tín ng�ng, tôn giáo ��u là công dân Vi�t Nam,
có quy�n l
i và ngh#a v� nh nhau. 

Trong th)i k` �	u tranh giành ��c l�p dân t�c, th�ng
nh	t �	t n�c, ��ng bào có tín ng�ng, tôn giáo �ã góp
ph�n cùng ��ng bào c� n�c vi�t nên nh>ng trang s( hào

hùng c�a dân t�c Vi�t Nam, �ã có nhi�u ng)i con là tín
��, ch�c s$c c�a các tôn giáo hi sinh vì ��c l�p, th�ng
nh	t �	t n�c. Minh ch�ng cho s� hy sinh không ti�c
x�ng máu c�a ��ng bào theo ��o là dù ��ng bào theo
��o Thiên Chúa b+ th�c dân, �� qu�c và các giáo s# ph�n
��ng mua chu�c, lôi kéo “theo Chúa vào Nam”, nhng
trong cu�c kháng chi�n ch�ng M� c�u n�c, � các tJnh có
�ông ��ng bào Công giáo sinh s�ng, nh: Hà Nam, Nam
�+nh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Ngh� An… cùng v�i ��ng
bào nói chung, ��ng bào công giáo �ã ti@n �a hàng v�n
thanh niên lên �)ng �ánh gi�c, hi�n dâng tu�i thanh
xuân, x�ng máu c�a mình vì s� nghi�p th�ng nh	t �	t
n�c. ��ng bào Công giáo tJnh Hà Nam Ninh �ã v�n ��ng
g�n 60 v�n thanh niên Công giáo lên �)ng �ánh gi�c và
�ã có 6.948 li�t s#, 3.042 th�ng binh và nhi�u ng)i �
c
phong danh hi�u Anh hùng l�c l
ng v� trang, nh: anh
hùng Tr�n V/n Chuông, Khúc V/n L
ng, �\ V/n Chi�n…

* Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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��ng bào Công giáo tJnh Ngh� An �ã v�n ��ng 197.658
thanh niên Công giáo tòng quân và �ã có 305 li�t s#, 264
th�ng binh, 5 bà m� �
c phong t�ng danh hi�u Bà M�
Vi�t Nam anh hùng(1). 

Ngày nay, trong công cu�c th�c hi�n hai nhi�m v�
chi�n l
c xây d�ng và b�o v� T� qu�c, ��ng bào theo các
tôn giáo �ã �oàn k�t cùng ��ng bào c� n�c tích c�c th�c
hi�n các phong trào thi �ua yêu n�c th�c hi�n �c
nguy�n c�a Ch� t+ch H� Chí Minh là �oàn k�t xây d�ng
�	t n�c, �� n�c ta "Sánh vai v�i các c)ng qu�c n/m
châu". Các t� ch�c tôn giáo �
c nhà n�c công nh�n ��u
xây d�ng �)ng h�ng hành ��o riêng, phù h
p v�i ��o
lý c�a mình, nh: “��o pháp - Dân t�c - Ch� ngh#a xã
h�i” c�a Ph�t giáo; “S�ng Phúc âm gi>a lòng dân t�c” c�a
Công giáo; “S�ng Phúc âm ph�ng s� Thiên Chúa, ph�c v�
T� qu�c và Dân t�c” c�a H�i thánh Tin Lành; “N�c vinh,
��o sáng” c�a Cao �ài... �)ng h�ng này v3a phù h
p
v�i giáo lý, v�i truy�n th�ng v/n hóa c�a dân t�c, v3a
phù h
p v�i Hi�n pháp, pháp lu�t và xu h�ng phát tri�n
c�a th)i ��i, góp ph�n th�c hi�n th$ng l
i công cu�c xây
d�ng và b�o v� T� qu�c trong th)i k` h�i nh�p qu�c t� �
n�c ta hi�n nay. Nh>ng �óng góp tích c�c c�a các t�
ch�c tôn giáo �ã �
c ��ng ta nh�n �+nh: "Các t� ch�c
tôn giáo �ã xây d�ng �)ng h�ng hành ��o, ho�t ��ng
theo pháp lu�t; các tôn giáo �
c Nhà n�c công nh�n �ã
ho�t ��ng theo h�ng g$n bó v�i dân t�c, t�p h
p �ông
��o tín �� trong kh�i ��i �oàn k�t toàn dân, xây d�ng
cu�c s�ng t�t �)i, ��p ��o, góp ph�n vào công cu�c ��i
m�i �	t n�c". Nh�n �+nh trên là s� ghi nh�n nh>ng
thành t�u quan tr?ng c�a công tác tôn giáo trong th)i
gian qua; ��ng th)i chJ ra yêu c�u c� b�n, n�i dung c�t
lõi c�a công tác tôn giáo trong vi�c gi�i quy�t v	n �� tôn
giáo � n�c ta trong giai �o�n m�i c�a cách m�ng. 

Ch� t+ch H� Chí Minh �ã nhi�u l�n nh	n m�nh: "L�ng
- giáo �oàn k�t, toàn dân �oàn k�t, c� n�c m�t lòng,
nhân dân ta nh	t �+nh th$ng l
i". �oàn k�t l�ng - giáo
là �oàn k�t gi>a ��ng bào theo tôn giáo và ��ng bào
không theo tôn giáo; �oàn k�t gi>a ��ng bào theo các
tôn giáo khác nhau trong kh�i ��i �oàn k�t dân t�c nh�m
th�c hi�n th$ng l
i m�c tiêu, nhi�m v� c�a cách m�ng
d�i s� lãnh ��o c�a ��ng. �ây là n�i dung c� b�n ��
c�ng c� t/ng c)ng kh�i ��i �oàn k�t toàn dân t�c.
Không th� có kh�i �oàn k�t dân t�c v>ng ch$c, n�u
không th�c hi�n �
c �oàn k�t l�ng - giáo, n�u không
quy t� �
c h�n 20 tri�u tín �� các tôn giáo trong s�
nghi�p cách m�ng. M�t �	t n�c �a dân t�c, nhi�u tôn
giáo nh n�c ta thì v	n �� �oàn k�t càng tr� nên quan
tr?ng. Mu�n th�c hi�n ��i �oàn k�t các dân t�c, các tôn
giáo, giai c	p, t�ng l�p... ph�i th�ng nh	t �
c �i�m
t�ng ��ng làm c� s� cho vi�c t/ng c)ng �oàn k�t. M�t
khi th�ng nh	t �
c �i�m t�ng ��ng thì tinh th�n yêu
n�c �
c phát huy, s� �oàn k�t dân t�c �
c thêm ch�t
ch� và t/ng c)ng. Không th�ng nh	t "�i�m t�ng ��ng"

thì không th� c�ng c� �
c kh�i ��i �oàn k�t toàn dân.
�i�m t�ng ��ng c�a kh�i ��i �oàn k�t có c�i ngu�n sâu
xa c�a truy�n th�ng l+ch s( dân t�c, t3 tinh th�n yêu
n�c c�a m?i ng)i Vi�t Nam. ��ng bào dù theo tôn giáo
hay không theo m�t tôn giáo nào c�ng ��u có lòng yêu
n�c thi�t tha, tình c�m g$n bó v�i m�nh �	t mà mình
sinh s�ng. �ó là c� s� �� xây d�ng kh�i �oàn k�t và xác
�+nh �i�m t�ng ��ng trong m\i giai �o�n l+ch s(. Trong
giai �o�n hi�n nay, m�c tiêu: “Dân giàu, n�c m�nh, công
b�ng, dân ch�, v/n minh” là m[u s� chung, là �i�m t�ng
��ng l�n nh	t c�a ��i �oàn k�t dân t�c.

�� c�ng c�, t/ng c)ng �oàn k�t các tôn giáo trong kh�i
��i �oàn k�t toàn dân trong �i�u ki�n m�i, h� th�ng chính
tr+ các c	p c�n ti�p t�c th�c hi�n nh>ng n�i dung sau:

M�t là, phát huy m�t tích c�c, h�n ch� m�t tiêu c�c
c�a tôn giáo; th�ng nh	t �i�m t�ng ��ng làm c� s� ��
c�ng c� t/ng c)ng �oàn k�t. Tín ng�ng, tôn giáo là nhu
c�u tinh th�n c�a m�t b� ph�n nhân dân. ��o ��c tôn
giáo có nhi�u �i�u phù h
p v�i công cu�c xây d�ng xã
h�i m�i; tôn giáo v�i b�n ch	t và ch�c n/ng c�a mình có
kh� n/ng nh	t �+nh trong vi�c t�o ra s� liên k�t xã h�i
ch�t ch�, c�ng c�, t/ng c)ng tính c�ng ��ng. S� c� k�t,
g$n bó c�a các tín �� theo cùng m�t ��o là m�t trong
nh>ng ��c trng n�i b�t c�a tôn giáo. M�t tích c�c �ó
c�n phát huy, có chính sách �úng �$n h�ng s� c� k�t
c�ng ��ng và kh� n/ng liên k�t xã h�i c�a tôn giáo vào
xây d�ng kh�i ��i �oàn k�t toàn dân. Tuy nhiên c�n h�t
s�c lu ý, s� c� k�t c�ng ��ng trong m�t tôn giáo c�a các
tín �� c�ng d@ d[n ��n nguy c� chia r�, c�c b�, có th� làm
r�n n�t xã h�i, th�m chí d[n ��n mâu thu[n gi>a các tôn
giáo, gi>a ng)i theo ��o v�i ng)i không theo ��o, d@
b+ k_ x	u l
i d�ng phá ho�i kh�i �oàn k�t, làm suy y�u
s�c m�nh qu�c gia. ��ng ta nh�n �+nh, tình hình ho�t
��ng tôn giáo còn có nh>ng di@n bi�n ph�c t�p, ti�m Zn
nh>ng nhân t� có th� gây m	t �n �+nh, vì v�y, gi�i quy�t
v	n �� tôn giáo ph�i t/ng c)ng �
c kh�i ��i �oàn k�t
toàn dân, không �� x�y ra tình tr�ng s� c� k�t c�ng ��ng
trong m�t tôn giáo nhng l�i d[n ��n s� bi�t l�p, �nh
h�ng x	u ��n �oàn k�t toàn dân t�c.

Hai là, phát huy tinh th�n yêu n�c, ý th�c trách
nhi�m c�a ��ng bào theo ��o trong s� nghi�p xây d�ng,
b�o v� T� qu�c. ��ng bào theo ��o có lòng yêu n�c thi�t
tha, t3ng g$n bó v�i s� nghi�p cách m�ng. D�i s� lãnh
��o c�a ��ng �ã �óng góp x�ng �áng vào công cu�c xây
d�ng và b�o v� T� qu�c. Truy�n th�ng t�t ��p 	y c�n ph�i
phát huy h�n n>a. Tình yêu quê h�ng, �	t n�c �ã th	m
sâu vào con tim c�a m\i tín ��. Làm th� nào �� kh�i d�y,
�ánh th�c tình c�m thiêng liêng 	y và phát huy, nâng
lên t�m cao m�i, v�i nh>ng n�i dung m�i, �áp �ng yêu
c�u c�a s� nghi�p cách m�ng trong giai �o�n m�i là v	n
�� l�n mà công tác tôn giáo ph�i ��c bi�t quan tâm và có
bi�n pháp phù h
p. V	n �� giáo d�c tình yêu quê h�ng,
�	t n�c g$n v�i tình yêu ch� �� xã h�i ch� ngh#a c�a
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��ng bào các tôn giáo, làm cho các ch�c s$c và tín �� tôn
giáo th�c s� hoà nh�p và �óng góp ngày càng nhi�u h�n
cho s� nghi�p cách m�ng c�a dân t�c ph�i là m�t n�i
dung ch� y�u c�a công tác giáo d�c chính tr+, t t�ng �
vùng tôn giáo hi�n nay.

Ba là, ti�p t�c �Zy m�nh h�n n>a phong trào thi �ua
yêu n�c, xây d�ng cu�c s�ng "t�t �)i, ��p ��o" trong tín
��, ch�c s$c, nhà tu hành. T�t �)i, ��p ��o là th�c hi�n
t�t nh>ng yêu c�u c�a m�t tín �� ��i v�i tôn giáo mà mình
theo, không �� các tà ��o xâm nh�p và k_ x	u l
i d�ng
phá ho�i cách m�ng; ��ng th)i ph�i th�c hi�n t�t trách
nhi�m c�a công dân ��i v�i �	t n�c. Ng)i tín �� c�a tôn
giáo ��ng th)i ph�i là ng)i công dân tích c�c c�a �	t
n�c trong th�c hi�n nhi�m v� xây d�ng và b�o v� T�
qu�c. Giáo d�c làm cho các tín ��, các ch�c s$c tôn giáo
nh�n th�c sâu s$c nhi�m v� xây d�ng và b�o v� T� qu�c
là trách nhi�m, ngh#a v� c�a chính b�n thân h?; ��ng viên
��ng bào �óng góp s�c ng)i, s�c c�a nhi�u h�n cho s�
nghi�p cách m�ng. Ch3ng nào các tín �� tôn giáo còn
��ng ngoài cu�c, th) �, thi�u trách nhi�m v�i �	t n�c,
còn coi s� nghi�p xây d�ng và b�o v� T� qu�c xã h�i ch�
ngh#a là nhi�m v� c�a chính quy�n, c�a nh>ng ng)i
không theo tôn giáo, thì ch3ng �ó còn t�o k� h� cho s�
chia r�, phá ho�i c�a các th� l�c thù �+ch; và khi �ó công
tác giáo d�c, tuyên truy�n, công tác tôn giáo còn cha
th�c s� ��t hi�u qu�. Vì v�y, nhi�m v� quan tr?ng c�a
công tác tôn giáo ph�i giáo d�c truy�n th�ng yêu n�c, ý
th�c b�o v� ��c l�p và th�ng nh	t c�a T� qu�c, làm cho
các tôn giáo g$n bó v�i dân t�c, v�i �	t n�c và ch� ngh#a
xã h�i, h/ng hái thi �ua xây d�ng và b�o v� T� qu�c.

B�n là, các th� l�c thù �+ch luôn coi v	n �� tôn giáo
là m�t v	n �� quan tr?ng trong chi�n l
c "di@n bi�n hoà
bình" ch�ng phá cách m�ng Vi�t Nam. Tuyên truy�n, kích
��ng nh�m tách và ��i l�p ��ng bào theo ��o v�i ��ng và
Nhà n�c, chia r� ng)i theo ��o v�i ng)i không theo
��o, phá ho�i kh�i ��i �oàn k�t toàn dân t�c. Th� l�c thù
�+ch l
i d�ng v	n �� tôn giáo, nh	t là trong vùng ��ng
bào dân t�c thi�u s�, vùng ��ng bào theo Công giáo ��
công khai ch�ng phá cách m�ng Vi�t Nam, ch�ng phá ch�
�� XHCN c�a nhân dân ta. Nh>ng v	n �� dân t�c và tôn
giáo � Tây Nguyên, Tây Nam b�, vùng dân t�c thi�u s�
mi�n núi phía B$c; s� c� v� môi tr)ng bi�n do Công ty
Formosa gây ra; nh>ng v	n �� v� bi�n, ��o �ã b+ m�t s�
ng)i khoác áo ng)i tu hành kích ��ng giáo dân tham
gia l	n l�t chính quy�n… là âm mu thâm ��c c�a các
th� l�c thù �+ch t�o c� chia r� kh�i ��i �oàn k�t dân t�c. 

Tuy nhiên, v	n �� tôn giáo là v	n �� ph�c t�p và r	t
nh�y c�m, nên trong quá trình gi�i quy�t và x( lý v	n ��
tôn giáo không �
c ch� quan, nóng v�i, gi�n ��n. Trong

m?i tr)ng h
p c�n phân bi�t rõ �âu là v	n �� thu�c v�
tín ng�ng, tâm linh, �âu là v	n �� b+ k_ thù l
i d�ng ��
có thái �� rõ ràng và cách ��i x( �úng. M?i s� s� su	t,
ch� quan nóng v�i ho�c gi�n ��n trong x( lý v	n �� tín
ng�ng, tôn giáo ��u có th� d[n ��n nguy c� chia r� kh�i
�oàn k�t toàn dân t�c, làm suy y�u s�c m�nh qu�c gia.

N/m là, tuyên truy�n, giáo d�c tinh th�n yêu n�c cho
ch�c s$c và tín �� tôn giáo; phân tích cho ch�c s$c, tín ��
các tôn giáo hi�u rõ âm mu, th� �o�n c�a các th� l�c thù
�+ch l
i d�ng tín ng�ng, tôn giáo �� ch�ng phá cách
m�ng. Trên c� s� ��ng bào các tôn giáo hi�u rõ âm mu
th� �o�n c�a các th� l�c thù �+ch, nâng cao c�nh giác cách
m�ng, v3a t�o kh� n/ng "mi@n d+ch" cho ��ng bào, v3a t�o
�i�u ki�n �� ��ng bào tích c�c �	u tranh làm th	t b�i m?i
âm mu phá ho�i c�a chúng. Ph�i làm cho m?i qu�n chúng
tín ��, m?i v� ch�c s$c tôn giáo th	y rõ vai trò, trách
nhi�m c�a mình trong cu�c �	u tranh ch�ng s� l
i d�ng
tôn giáo phá ho�i kh�i �oàn k�t toàn dân; coi �ó không
chJ là yêu c�u c�a cách m�ng mà còn là s� �òi h�i c�a
chính b�n thân các tôn giáo nh�m gi> gìn s� trong s�ch
c�a tôn giáo mình, ch�ng s� xâm nh�p c�a các tà ��o. 

Th�c t� cho th	y, có m�t s� tín ��, th�m chí c� ch�c
s$c tôn giáo, do nh� d� c� tin, m	t c�nh giác nên �ã b+ các
th� l�c thù �+ch l
i d�ng. Tình hình �ó không nh>ng �nh
h�ng tiêu c�c ��n s� nghi�p cách m�ng mà còn làm vZn
��c, ô nhi@m s� lành m�nh c�a b�n thân các tôn giáo,
làm gi�m �i s� tôn nghiêm c�a các tôn giáo ��i v�i tín ��.
Vì v�y, �	u tranh ch�ng âm mu, th� �o�n l
i d�ng tôn
giáo chia r� kh�i �oàn k�t toàn dân, phá ho�i cách m�ng
th�c s� là nhi�m v� ��c bi�t quan tr?ng c�a chính ��ng
bào theo ��o, c�a b�n thân các tôn giáo. 

��ng và Nhà n�c ta luôn kiên trì th�c hi�n chính sách
t� do tín ng�ng, tôn giáo và t� do không tín ng�ng tôn
giáo và yêu c�u m?i ho�t ��ng tôn giáo ph�i tuân th� Hi�n
pháp và pháp lu�t, m?i công dân, ng)i theo tôn giáo
c�ng nh ng)i không theo tôn giáo ��u bình ��ng tr�c
pháp lu�t, ��u có trách nhi�m xây d�ng và b�o v� T� qu�c.
T� do tín ng�ng, tôn giáo không có ngh#a là ho�t ��ng
c�a tôn giáo n�m ngoài khuôn kh� pháp lu�t, �i ng
c l�i
l
i ích c�a T� qu�c, c�a nhân dân; không có ngh#a là l
i
d�ng tôn giáo �� phá ho�i kh�i ��i �oàn k�t toàn dân t�c.
T� do tín ng�ng c�ng không có ngh#a là t� do ép bu�c
ng)i khác b� ��o ho�c theo ��o. T� do theo ho�c không
theo tôn giáo là m�t quy�n c� b�n c�a con ng)i, c�n ph�i
�
c tôn tr?ng và b�o v� không chJ trong Hi�n pháp, mà
c� trong th�c ti@n cu�c s�ng. Vì v�y, trong khi th�c hi�n
nh	t quán chính sách t� do tín ng�ng và t� do không
tín ng�ng, ph�i kiên quy�t �	u tranh ch�ng m?i s� l
i
d�ng tôn giáo c�a các th� l�c thù �+ch.�

Chú thích:
(1) Kỷ yếu tọa đàm khoa học Nửa thế kỷ người Công giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, Nxb. Tôn giáo, H.2015.
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��A NGH� QUY�T ��I H	I �
NG VÀO CU	C S�NG

Ti�p t�c đ�i m�i ph�
ng th$c lãnh đ�o
c�a Đ�ng đ�i v�i M�t tr�n T� qu�c 
Vi�t Nam trong tình hình m�i

1.M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam do ��ng C�ng s�n
Vi�t Nam và Ch� t+ch H� Chí Minh sáng l�p,
rèn luy�n và lãnh ��o. Tr�i qua g�n 90 n/m t3
khi thành l�p (18/11/1930), ��c bi�t là h�n

30 n/m ��i m�i, d�i s� lãnh ��o �úng �$n c�a ��ng, M�t
tr�n T� qu�c và các �oàn th� nhân dân �ã có nh>ng �óng
góp to l�n trong vi�c t�p h
p kh�i ��i �oàn k�t toàn dân
t�c, góp ph�n quan tr?ng vào công cu�c xây d�ng và b�o
v� T� qu�c. 

��c �i�m n�i b�t trong m�i quan h� gi>a ��ng và
M�t tr�n T� qu�c: “��ng v3a là t� ch�c lãnh ��o, v3a
là thành viên c�a M�t tr�n”. Vai trò lãnh ��o c�a ��ng
��i v�i M�t tr�n là m�t t	t y�u khách quan t3 th�c ti@n
l+ch s( �	u tranh cách m�ng, t3 t� ch�c và ho�t ��ng
c�a M�t tr�n. S� lãnh ��o �ó �ã �
c quy �+nh trong
nhi�u v/n b�n nh Ngh+ quy�t, �i�u l� ��ng, lu�t pháp
c�a Nhà n�c và �
c M�t tr�n th3a nh�n. ��ng th)i,
�� lãnh ��o M�t tr�n, ��ng ph�i � trong M�t tr�n, là
m�t thành viên c�a M�t tr�n, ��ng không th� ��ng
trên ho�c ��ng ngoài �� lãnh ��o M�t tr�n. S� lãnh
��o c�a ��ng không ph�i là áp ��t, chJ th+, ra l�nh mà

là hi�p th�ng dân ch�, là v�n ��ng �� phát huy tính
tích c�c ch� ��ng c�a M�t tr�n.

V�i vai trò là lãnh ��o, ��ng lãnh ��o M�t tr�n b�ng
cách �� ra �)ng l�i, ch� tr�ng, chính sách �úng �$n,
khoa h?c và sáng t�o, xu	t phát t3 th�c t�, tôn tr?ng quy
lu�t khách quan, �áp �ng yêu c�u nguy�n v?ng và l
i ích
chính �áng c�a các t�ng l�p nhân dân; b�ng công tác
tuyên truy�n v�n ��ng, thuy�t ph�c; b�ng công tác t�
ch�c, giám sát, ki�m tra; b�ng s� g�ng m[u c�a ��ng
viên... nh�m �+nh h�ng cho ho�t ��ng c�a M�t tr�n phù
h
p v�i yêu c�u, nhi�m v� cách m�ng c�a �	t n�c trong
t3ng th)i k`. ��ng th)i, ��ng còn chJ ��o t/ng c)ng
công tác dân v�n c�a chính quy�n, �a d�ng hóa các hình
th�c t�p h
p qu�n chúng, làm chuy�n bi�n v� công tác
qu�n chúng c�a c� h� th�ng chính tr+.

V�i vai trò là m�t thành viên - thành viên ��c bi�t (vì
��ng còn có vai trò lãnh ��o M�t tr�n), ��ng ph�i là t�
ch�c g�ng m[u nh	t trong vi�c th�c hi�n các ch�ng
trình hành ��ng c�a M�t tr�n, nh�m t�p h
p kh�i ��i
�oàn k�t toàn dân t�c, góp ph�n xây d�ng và b�o v� T�
qu�c. ��ng tham gia M�t tr�n bình ��ng và có ngh#a v�

* Thạc sĩ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

TỪ LƯƠNG*

Tóm tắt: Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi đại đoàn kết
dân tộc là đường lối cơ bản, là động lực chủ yếu và là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong mọi
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam là ngôi nhà chung tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục công
cuộc đổi mới toàn diện đất nước và hội nhập quốc tế, Đảng cần thực hiện tốt hơn nữa
vai trò vừa là thành viên vừa lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Summary: Since establishing, the Communist Party of Vietnam has always
considered the national unity bloc as the basic principle, the main motivation and the
red thread throughout the Party's policies and laws and of the State. The Vietnam
Fatherland Front is a common house of the great national unity bloc. In order to
continue the comprehensive renovation and international integration, the Party needs
to better perform its role as a member and leader of the Vietnam Fatherland Front.
Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
Key words: Communist Party of Vietnam, Vietnam Fatherland Front, renovation the Partys leadership.
Nhận bài: 15/11/2017; Sửa chữa: 16/11/2017; Duyệt đăng: 21/11/2017.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đến chung vui
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nhân dân thôn Thượng Điện, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng,
nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017).
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nh m?i thành viên khác. ��i di�n c	p u~ ��ng trong U~
ban M�t tr�n T� qu�c các c	p có trách nhi�m tham gia
sinh ho�t ��y ��, ch� ��ng trình bày các ch� tr�ng và
ki�n ngh+ c�a ��ng ��i v�i M�t tr�n, ��ng th)i l$ng nghe
ý ki�n, tâm t nguy�n v?ng c�a các thành viên, th�c hi�n
hi�p th�ng dân ch� và ph�i h
p th�ng nh	t hành ��ng.

2. Trong nh>ng n/m qua, ��ng �ã lãnh ��o, h�ng
d[n các t� ch�c trong b� máy Nhà n�c, M�t tr�n và các
t� ch�c thành viên c�a M�t tr�n giúp �� nhau, ph�i h
p
ho�t ��ng cùng th�c hi�n các nhi�m v� chung theo �úng
ch�c n/ng, nhi�m v� c�a t3ng t� ch�c trong h� th�ng
chính tr+; nêu cao vai trò g�ng m[u, tiên phong c�a cán
b�, ��ng viên và các t� ch�c c�a ��ng, các c� quan Nhà
n�c trong vi�c th�c hi�n �)ng l�i c�a ��ng, chính sách,
pháp lu�t c�a Nhà n�c v� M�t tr�n T� qu�c; phát hi�n,
�ào t�o, b�i d�ng nh>ng ��ng viên có phZm ch	t, n/ng
l�c, uy tín gi�i thi�u vào ��m nh�n nh>ng ch�c v� trong
b� máy c�a h� th�ng M�t tr�n thông qua hi�p th�ng dân
ch� ho�c luân chuy�n nh>ng cán b�, ��ng viên có n/ng
l�c, phZm ch	t t3 h� th�ng M�t tr�n sang công tác t�i các
c� quan ��ng, Nhà n�c… 

��ng lãnh ��o Nhà n�c th� ch� hóa vai trò, ch�c
n/ng, thZm quy�n và trách nhi�m c�a M�t tr�n và các t�

ch�c chính tr+ - xã h�i thành các ��o lu�t (Lu�t M�t tr�n
T� qu�c, Lu�t Công �oàn, Lu�t Bình ��ng gi�i, Pháp l�nh
H�i C�u chi�n binh...). N�i dung ho�t ��ng c�a M�t tr�n
T� qu�c và các �oàn th� chính tr+ - xã h�i �
c phát huy
theo h�ng ch� ��ng, n/ng ��ng, sáng t�o, �a d�ng hóa
các hình th�c t� ch�c và ho�t ��ng. Tình tr�ng quan liêu,
hành chính hóa trong ho�t ��ng c�a M�t tr�n T� qu�c và
các �oàn th� �
c t3ng b�c �
c kh$c ph�c. Nguyên t$c
hi�p th�ng chính tr+ trong ho�t ��ng c�a M�t tr�n v�i
nguyên t$c t�p trung dân ch� trong ho�t ��ng c�a ��ng
�oàn và sinh ho�t ��ng c�a t3ng ��ng viên � M�t tr�n
�
c phân bi�t rõ. 

Công tác giám sát và ph�n bi�n xã h�i c�a M�t tr�n
�
c tri�n khai hi�u qu�. ��ng luôn tôn tr?ng tính t� ch�
và �� cao vai trò, v+ trí c�a M�t tr�n trong xã h�i, nh	t là
vai trò c�a M�t tr�n trong vi�c ph�n bi�n và giám sát xã
h�i ��i v�i các ch� tr�ng, �)ng l�i c�a ��ng, chính
sách, pháp lu�t c�a Nhà n�c và ho�t ��ng c�a các c�
quan nhà n�c, các ��i bi�u dân c( và cán b�, công ch�c
nhà n�c; ��ng th)i có c� ch�, chính sách, t�o �i�u ki�n
�� M�t tr�n và các t� ch�c chính tr+ - xã h�i ho�t ��ng
tích c�c, có hi�u qu�. K�t qu� là m�i quan h� gi>a ��ng
và nhân dân �
c t/ng c)ng, ni�m tin c�a nhân dân ��i
v�i ��ng ngày càng �
c c�ng c�.
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��A NGH� QUY�T ��I H	I �
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Tuy nhiên, bên c�nh nh>ng thành t�u nêu trên,
ph�ng th�c lãnh ��o c�a ��ng ��i v�i M�t tr�n T� qu�c
v[n còn m�t s� h�n ch�, c� th� là:

Th� nh	t, nh�n th�c c�a m�t b� ph�n c	p u~ ��ng
v� v+ trí, vai trò, ch�c n/ng, nhi�m v� c�a M�t tr�n T�
qu�c còn cha ��y ��, cha toàn di�n và cha ngang
t�m v�i th�c ti@n m�i �ang ��t ra. V[n còn t�n t�i m�t
th�c t� là m�t s� c	p u~ ��ng, nh	t là � �+a ph�ng,
còn coi nh� công tác M�t tr�n, lãnh ��o công tác M�t
tr�n cha ch�t ch�, b� trí cán b� nhi�u lúc còn cha
phù h
p, do �ó �ã h�n ch� tác d�ng và hi�u qu� ho�t
��ng c�a M�t tr�n, làm suy gi�m uy tín lãnh ��o và hi�u
qu� lãnh ��o c�a ��ng. 

Th� hai, nh trên �ã nói, ��ng v3a là lãnh ��o, v3a là
m�t thành viên c�a M�t tr�n, nhng trong th�c ti@n �
không ít n�i, c	p u~ ��ng th)ng chJ chú tr?ng ��n vai
trò, trách nhi�m lãnh ��o mà ít chú ý ��n vai trò, trách
nhi�m c�a m�t thành viên; do �ó cha quan tâm ��n vi�c
tuyên truy�n, giáo d�c, ki�m tra, �ôn ��c ��ng viên
g�ng m[u th�c hi�n các ch�ng trình hành ��ng chung
c�a M�t tr�n �ã �
c các thành viên (trong �ó có ��ng)
��ng thu�n thông qua. �i�u này c�ng ��ng ngh#a v�i vi�c
v3a h� th	p vai trò, n/ng l�c và uy tín lãnh ��o c�a ��ng
��i v�i M�t tr�n, v3a làm x� c�ng tính ��c l�p, t� ch�
c�a M�t tr�n.

Th� ba, ph�ng th�c lãnh ��o c�a ��ng ��i v�i M�t
tr�n T� qu�c và các �oàn th� chính tr+ - xã h�i trên m�t
s� n�i dung còn cha rõ, ch�m �
c ��i m�i. Nh Ngh+
quy�t ��i h�i ��i h�i ��i bi�u toàn qu�c l�n th� XII c�a
��ng �ã nêu: “��i m�i ph�ng th�c lãnh ��o c�a ��ng ��i
v�i Nhà n�c, M�t tr�n T� qu�c và các t� ch�c chính tr+ -
xã h�i còn ch�m, nh	t là vi�c c� th� hóa ph�ng th�c ��i
m�i ph�ng th�c lãnh ��o c�a ��ng trong C�ng l#nh b�
sung, phát tri�n n/m 2011; ph�ng th�c lãnh ��o c�a
��ng ��i v�i Nhà n�c có nh>ng n�i dung còn lúng túng.
Cha xác �+nh rõ n�i dung và ph�ng th�c c�m quy�n.
Cha th�c s� phát huy vai trò c�a các t� ch�c ��ng, ��ng
viên c	p �y viên ho�t ��ng trong các c� quan nhà n�c,
M�t tr�n T� qu�c và các t� ch�c chính tr+ - xã h�i”1. �i�u
�ó d[n t�i vi�c th� ch� hóa các ch� tr�ng, �)ng l�i c�a
��ng v� công tác M�t tr�n còn ch�m. Ví d�: Sau khi B�
Chính tr+ (khóa XI) ban hành Quy�t �+nh s� 217-Q�/TW v�
quy ch� giám sát và ph�n bi�n xã h�i c�a M�t tr�n T�
qu�c và các �oàn th� chính tr+ - xã h�i và Quy�t �+nh s�
218-Q�/TW quy �+nh v� vi�c M�t tr�n T� qu�c và các �oàn
th� chính tr+ - xã h�i và nhân dân tham gia góp ý xây
d�ng ��ng, xây d�ng chính quy�n, c	p �y ��ng � m�t s�
�+a ph�ng còn ch�m h�ng d[n tri�n khai, cha quan
tâm chJ ��o chính quy�n ban hành c� ch�, chính sách c�
th� t�o �i�u ki�n cho M�t tr�n t� ch�c th�c hi�n2.

Th� t, ph�ng th�c t� ch�c, phong cách ho�t ��ng

c�a M�t tr�n T� qu�c và các t� ch�c chính tr+ - xã h�i v[n
cha kh$c ph�c �
c tình tr�ng hành chính hóa, ho�t
��ng ch�m �
c ��i m�i nên hi�u qu� còn th	p. Nh>ng
quy �+nh c� th� v� ph�ng th�c ��ng lãnh ��o M�t tr�n
T� qu�c và các �oàn th� chính tr+ - xã h�i, v� m�i quan
h� công tác gi>a các t� ch�c trong h� th�ng chính tr+
ch�m �
c s(a ��i, b� sung, ban hành. T� ch�c b� máy
c�a c� quan M�t tr�n t3 Trung �ng ��n các �+a ph�ng
còn nhi�u b	t c�p, biên ch� cán b� chuyên trách ít, cha
t�ng x�ng v�i nhi�m v�. T3 Trung �ng ��n các �+a
ph�ng hi�n nay cha có m�t c� s� �ào t�o, b�i d�ng
nghi�p v� chuyên môn cho ��i ng� cán b� làm công tác
M�t tr�n. H�u h�t cán b� M�t tr�n còn làm theo ki�u
“kinh nghi�m ch� ngh#a”, r�p khuôn, máy móc, thi�u
tinh th�n ��i m�i và sáng t�o3.

Th� n/m, nh Ngh+ quy�t H�i ngh+ Trung �ng 4 khóa
XII �ã chJ ra: "Vi�c phát huy vai trò, trách nhi�m c�a M�t
tr�n T� qu�c, các �oàn th� chính tr+ - xã h�i,… trong �	u
tranh, ng/n ch�n suy thoái, "t� di@n bi�n", "t� chuy�n
hóa" trong cán b�, ��ng viên còn h�n ch�, hi�u qu� cha
cao". Nguyên nhân do c	p �y, chính quy�n cha lãnh ��o
M�t tr�n và các �oàn th� làm t�t vai trò là ch\ d�a ��
qu�n chúng nhân dân th�c hi�n phê bình, góp ý và giám
sát cán b�, ��ng viên.

3. Trong nh>ng n/m t�i, b�i c�nh qu�c t� và trong
n�c có nh>ng bi�n ��ng t�o ra c� th)i c�, thu�n l
i và
thách th�c, khó kh/n tác ��ng �an xen nhau ��n s� phát
tri�n �	t n�c, ��n công tác xây d�ng ��ng và ph�ng
th�c lãnh ��o c�a ��ng: Tình hình th� gi�i ti�p t�c di@n
bi�n nhanh chóng, ph�c t�p, khó l)ng v�i nhi�u xu
h�ng và mâu thu[n m�i, nhi�u v	n �� m�i n�y sinh,
nh: S� n�i lên c�a ch� ngh#a dân túy, ch� ngh#a dân t�c
c�c �oan, ch� ngh#a c)ng quy�n áp ��t trong quan h�
qu�c t�. C�c di�n th� gi�i có nhi�u thay ��i, quan h� gi>a
các n�c l�n có nhi�u bi�u hi�n m�i; m�t s� �i�m nóng
trên th� gi�i cha �
c h� nhi�t; s� gia t/ng c�a ch�
ngh#a kh�ng b�, xung ��t v� trang... Kinh t� toàn c�u
phát tri�n không �n �+nh, g�p nhi�u r�i ro, th+ tr)ng
tài chính - ti�n t� bi�n ��ng khó l)ng, xu h�ng b�o h�
m�u d+ch t/ng lên. Cu�c cách m�ng công nghi�p l�n th�
4 �
c �Zy m�nh, kinh t� tri th�c, công ngh� - thông tin
ti�p t�c phát tri�n m�nh m�. � trong n�c, bên c�nh vi�c
v[n gi> �
c �à t/ng tr�ng kinh t� �n �+nh, an ninh
chính tr+ �
c gi> v>ng, công tác xây d�ng, chJnh ��n
��ng �
c t/ng c)ng... thì tình hình kinh t� - xã h�i
v[n còn nhi�u khó kh/n, tình tr�ng tham nh�ng, tiêu
c�c, lãng phí v[n còn nghiêm tr?ng, tình tr�ng suy thoái
v� t t�ng chính tr+, ��o ��c, l�i s�ng, “t� di@n bi�n”,
“t� chuy�n hóa” trong n�i b� cha �
c �Zy lùi. Các th�
l�c thù �+ch ti�p t�c �Zy m�nh th�c hi�n chi�n l
c di@n
bi�n hòa bình”, k�t h
p v�i b�o lo�n l�t �� �� ch�ng phá
cách m�ng Vi�t Nam. Cùng v�i �ó, nh>ng di@n bi�n ph�c
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t�p c�a th)i ti�t, bi�n ��i khí h�u, ô nhi@m môi tr)ng...
�ã �nh h�ng l�n ��n s�n xu	t và �)i s�ng c�a nhân dân.

Th�c ti@n �ang ��t ra m�t cách c	p thi�t ph�i ti�p t�c
��i m�i m�nh m� h�n n>a ph�ng th�c lãnh ��o c�a
��ng ��i v�i toàn b� h� th�ng chính tr+ (trong �ó có M�t
tr�n T� qu�c) �� n$m b$t th)i c�, v
t qua khó kh/n,
thách th�c, lãnh ��o �Zy m�nh toàn di�n, ��ng b� công
cu�c ��i m�i, �a �	t n�c phát tri�n nhanh và b�n v>ng,
h�i nh�p qu�c t� thành công, ph	n �	u vì m�c tiêu chung
“Dân giàu, n�c m�nh, dân ch�, công b�ng, v/n minh”.
�� ti�p t�c ��i m�i ph�ng th�c lãnh ��o c�a ��ng ��i
v�i M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam trong th)i k` m�i, xin ��
xu	t m�t s� ki�n ngh+ sau:

Th� nh	t, ��i m�i ph�ng th�c lãnh ��o c�a ��ng ��i
v�i M�t tr�n T� qu�c ph�i ��ng b� v�i ��i m�i h� th�ng
chính tr+, ��i m�i kinh t�, ��i m�i t� ch�c và ho�t ��ng
c�a M�t tr�n, ��m b�o nguyên t$c v3a ph�i t�o ra b�c
phát tri�n m�i trong ch	t l
ng, hi�u qu� v� s� lãnh ��o
c�a ��ng ��i v�i M�t tr�n, kh$c ph�c y�u kém, b	t c�p v�
s� lãnh ��o ��i v�i M�t tr�n hi�n nay, v3a phát huy t�t
h�n tính ch� ��ng, sáng t�o c�a M�t tr�n và các t� ch�c
chính tr+ - xã h�i; v3a tránh khuynh h�ng bao bi�n làm
thay, v3a tránh bi�u hi�n buông l�ng s� lãnh ��o c�a các
t� ch�c ��ng. 

Th� hai, �Zy m�nh giáo d�c, tuyên truy�n nh�m nâng
cao nh�n th�c c�a c� h� th�ng chính tr+ v� t�m quan
tr?ng và v+ trí, vai trò c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam,
nh	t là vai trò giám sát và ph�n bi�n xã h�i c�a M�t tr�n
��i v�i các thành t� c�a h� th�ng chính tr+. T3 �ó, quan
tâm chJ ��o kh$c ph�c nh>ng quan �i�m, t t�ng không
�úng, nh	t là t t�ng coi nh� vai trò, v+ trí c�a M�t tr�n
và công tác M�t tr�n.

Th� ba, t/ng c)ng lãnh ��o ��i v�i vi�c ��i m�i n�i
dung, ph�ng th�c ho�t ��ng c�a M�t tr�n T� qu�c và
các �oàn th� chính tr+ - xã h�i. Th�c t� cho th	y, m�c dù
ch�c n/ng, nhi�m v� c�a M�t tr�n �ã �
c th� hi�n khá
��y �� trong các v/n ki�n c�a ��ng, Hi�n pháp 2013 và
Lu�t M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 2015, nhng nhìn chung
vi�c th�c hi�n trong th�c t� ��t hi�u qu� cha cao, các
k�t lu�n, ki�n ngh+ sau hi�p th�ng dân ch�, sau giám sát
và ph�n bi�n xã h�i còn cha �
c ti�p thu và x( lý th�a
�áng. Do �ó, c�n m�nh d�n trao nhi�u quy�n h�n cho M�t
tr�n theo h�ng: Nh>ng ch� tr�ng, chính sách quan
tr?ng c�a ��ng, Nhà n�c tr�c khi thông qua ��u b$t
bu�c ph�i xin ý ki�n thZm �+nh, ph�n bi�n c�a M�t tr�n
T� qu�c và các �oàn th� nhân dân, c�a các c� quan
nghiên c�u khoa h?c và các t� ch�c xã h�i ngh� nghi�p;
các k�t lu�n, ki�n ngh+ sau giám sát c�a M�t tr�n ��u ph�i
�
c các c� quan có thZm quy�n quan tâm gi�i quy�t th�a
�áng, ph�n h�i l�i cho M�t tr�n và nhân dân.

T/ng c)ng s� lãnh ��o, chJ ��o c�a các c	p �y ��ng

��i v�i ho�t ��ng c�a M�t tr�n thông qua giao ban �+nh
k` gi>a Th)ng tr�c c	p �y v�i h� th�ng dân v�n; qua
nh>ng cu�c làm vi�c tr�c ti�p �� nghe ph�n ánh tình
hình t t�ng, tâm tr�ng c�a các t�ng l�p nhân dân,
nh>ng ki�n ngh+, �� xu	t c�a M�t tr�n và các t� ch�c
thành viên, trên c� s� �ó chJ ��o gi�i quy�t k+p th)i
nh>ng v	n �� b�c xúc trong nhân dân.

Các c	p �y ��ng c�n ti�p t�c ��i m�i vi�c xây d�ng và
ban hành các ngh+ quy�t, ch�ng trình hành ��ng, các
chJ th+, k�t lu�n... cho sát v�i tình hình th�c t� trong
t3ng giai �o�n �� �+nh h�ng nhi�m v� cho M�t tr�n T�
qu�c ho�t ��ng sát h
p v�i tình hình th�c t�; phát huy
tính ch� ��ng sáng t�o c�a M�t tr�n T� qu�c trong tham
mu xây d�ng các ngh+ quy�t, chJ th+, ch�ng trình hành
��ng và k� ho�ch t� ch�c th�c hi�n; chú tr?ng xây d�ng
ngh+ quy�t chuyên ��. Th)ng xuyên quan tâm vi�c ki�m
tra, giám sát ho�t ��ng c�a M�t tr�n, ti�n hành �ánh giá,
s� k�t, t�ng k�t các chJ th+, ngh+ quy�t c�a ��ng chJ ��o
v� công tác ��i m�i n�i dung, ph�ng th�c ho�t ��ng c�a
M�t tr�n.

Th� t, nghiên c�u ��i m�i mô hình ��ng �oàn M�t
tr�n T� qu�c trên c� s� có ��ng viên, thành viên c�a U~
ban M�t tr�n và ��ng viên, thành viên c�a ��ng �oàn các
t� ch�c thành viên, �� v3a t�p trung s� lãnh ��o, v3a
t/ng c)ng ch	t l
ng hi�p th�ng dân ch�, ph�i h
p và
th�ng nh	t hành ��ng trong M�t tr�n, v3a s$p x�p gi�m
b�t b� máy làm tham mu cho ��ng v� công tác dân v�n,
M�t tr�n theo tinh th�n Ngh+ quy�t Trung �ng 6 khóa XII
v� tinh gi�n biên ch�, xây d�ng t� ch�c b� máy c�a h�
th�ng chính tr+ tinh g?n, ho�t ��ng hi�u l�c, hi�u qu�.
��ng th)i, nghiên c�u xây d�ng quy �+nh c� th� v� quan
h� gi>a hai t� ch�c ��ng hi�n nay trong c� quan c�a M�t
tr�n c	p Trung �ng và c	p tJnh là ��ng �oàn và ��ng �y
(��ng �oàn là do Ban Ch	p hành Trung �ng thành l�p
theo quy �+nh c�a �i�u l� ��ng, các thành viên tham gia
là do chJ �+nh mà không thông qua b�u c(; trong khi
��ng �y là do ��i h�i ��ng b� nhi�m k` c� quan b�u ra;
do có th�c t� th)ng coi ��ng �y là c	p d�i c�a ��ng
�oàn, nên s� ph�i h
p trong lãnh ��o gi>a hai t� ch�c
��ng này nhi�u khi chJ mang tính hình th�c) theo h�ng
ho�c nh�p hai t� ch�c ��ng này làm m�t �� có th� lãnh
��o toàn di�n, ho�c quy �+nh ��ng �y là c	p d�i, ch+u s�
lãnh ��o c�a ��ng �oàn.

Th� n/m, ti�p t�c th� ch� hóa m�t s� n�i dung v� ch�
tr�ng, �)ng l�i c�a ��ng, Hi�n pháp c�a Nhà n�c v�
v	n �� ��ng c�m quy�n và lãnh ��o xã h�i. Ch�ng h�n
nh: Nghiên c�u th� ch� hóa n�i dung kho�n 3 �i�u 4
Hi�n pháp n/m 2013: “Các t� ch�c c�a ��ng và ��ng viên
��ng C�ng s�n Vi�t Nam ho�t ��ng trong khuôn kh� Hi�n
pháp và pháp lu�t” theo h�ng xây d�ng m�t lu�t riêng
v� t� ch�c và ho�t ��ng c�a ��ng, trong �ó quy �+nh c�
th� v� n�i dung, ph�ng th�c lãnh ��o c�a ��ng ��i v�i
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h� th�ng chính tr+ nói chung và v�i M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam nói riêng. Qua �ó t�o c� s� pháp lý �� nhân dân góp
ph�n tích c�c, hi�u qu� vào vi�c xây d�ng và chJnh ��n
��ng trong s�ch, v>ng m�nh; tránh s� chuyên quy�n, ��c
�oán, ��c quy�n ��c l
i, vi ph�m các nguyên t$c t�p trung
dân ch� c�a ��ng viên và t� ch�c ��ng; t3 �ó c�ng c�,
t/ng c)ng uy tín, n/ng l�c và vai trò lãnh ��o c�a ��ng.
Bên c�nh �ó, ti�p t�c th� ch� hoá các ch� tr�ng, �)ng
l�i c�a ��ng v� M�t tr�n, v� ��i �oàn k�t toàn dân t�c, v�
ch�c n/ng giám sát, ph�n bi�n xã h�i c�a M�t tr�n... ��
t�o hành lang pháp lý thu�n l
i cho ho�t ��ng c�a M�t
tr�n nói chung và ho�t ��ng giám sát, ph�n bi�n xã h�i
nói riêng ��t hi�u qu�. ChJ khi vai trò giám sát và ph�n
bi�n xã h�i c�a M�t tr�n T� qu�c và �oàn th� nhân dân
�
c xây d�ng thành quy ch� và quy �+nh pháp lu�t ch�t
ch�, thì m�i không �� m�t c� quan, t� ch�c ho�c cá nhân
nào �ó có th� v�n d�ng ho�c l
i d�ng �� ng/n c�n th�c
hi�n, c�ng nh th�c hi�n tùy ti�n vai trò giám sát, ph�n
bi�n xã h�i c�a M�t tr�n T� qu�c và các �oàn th� nhân
dân ��i v�i ��ng và Nhà n�c.

Th� sáu, ti�p t�c ��i m�i công tác cán b� c�a ��ng
trong h� th�ng M�t tr�n T� qu�c. Quan tâm công tác quy
ho�ch �ào t�o, b�i d�ng, b� trí, s( d�ng cán b� M�t tr�n
��m b�o tiêu chuZn theo quy �+nh, �áp �ng yêu c�u
nhi�m v� trong tình hình m�i; kh$c ph�c tình tr�ng cán
b� n/ng l�c y�u, khó s$p x�p công vi�c ho�c cán b� ch)
gi�i quy�t ch� �� b� trí làm lãnh ��o M�t tr�n. Th�c hi�n
công tác luân chuy�n cán b� M�t tr�n và các �oàn th�
bình ��ng nh cán b� làm công tác ��ng, công tác chính

quy�n, luân chuy�n ngang t3 các c� quan cùng c	p và
luân chuy�n d?c t3 Trung �ng t�i các �+a ph�ng. ��ng
th)i, nghiên c�u xây d�ng các Trung tâm �ào t�o và b�i
d�ng cán b� M�t tr�n � Trung �ng và các tJnh, nh�m
�ào t�o có h� th�ng và b�i d�ng nghi�p v� công tác M�t
tr�n cho ��i ng� cán b� chuyên trách, �áp �ng yêu c�u,
nhi�m v� trong tình hình m�i.

Th� b�y, b�n thân ��ng ph�i t� mình th)ng xuyên
chJnh ��n v� m�t t� ch�c và xây d�ng l�c l
ng ��ng
viên trong s�ch, v>ng m�nh. Tr�c m$t, t�p trung vào
th�c hi�n t�t Ngh+ quy�t Trung �ng 4 (khóa XII) “Vê�
t/ng c)ng xây d�ng, chJnh ��n ��ng; ng/n ch�n, �Zy
lùi s� suy thoái v� t t�ng chính tr+, ��o ��c, l�i s�ng,
nh>ng bi�u hi�n "t� di@n bi�n", "t� chuy�n hóa" trong
n�i b�” ; ��ng th)i ti�p t�c �Zy m�nh Cu�c v�n ��ng h?c
t�p và làm theo t t�ng, ��o ��c, phong cách H� Chí
Minh trong cán b�, ��ng viên và toàn xã h�i; phát huy
tính ti�n phong g�ng m[u c�a ��ng viên trong tham gia
và v�n ��ng các thành viên trong gia �ình tích c�c tham
gia sinh ho�t và làm nòng c�t trong các t� ch�c �oàn th�
nhân dân. 

C�n nghiên c�u ban hành c� ch� c� th� �� nhân dân
th�c hi�n quy�n làm ch� c�a mình thông qua M�t tr�n T�
qu�c và các �oàn th� nhân dân, không chJ b�ng giám sát,
ph�n bi�n xã h�i, mà còn b�ng ph�ng th�c b� phi�u b	t
tín nhi�m ��i v�i nh>ng ��i bi�u trong b� máy nhà n�c,
nh>ng ��i bi�u do ^y ban M�t tr�n T� qu�c hi�p th�ng
dân ch� �� c(…�
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Đoàn Ki	m tra s� 3 c�a Ban Th��ng v�
Thành �y làm vi�c v�i Đ�ng b� T�ng Công ty
Đ%u t� và Phát tri	n nhà Hà N�i

PHAN ANH TUẤN

Ngày 21/11/2017, Đoàn kiểm tra số 3 của Thành ủy do đồng chí Trần Quang Cảnh - Ủy
viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm trưởng đoàn
đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình 01-CTr/TU ngày
26/4/2016 của Thành ủy, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của
Bộ Chính trị tại Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.
Nhận bài: 4/12/2017; Sửa chữa: 5/12/2017; Duyệt đăng: 8/12/2017.

N�i dung bu�i làm vi�c t�p trung vào công tác lãnh
��o, chJ ��o, t� ch�c th�c hi�n Ch�ng trình 01-
CTr/TU, ngày 26/4/2016, c�a Thành �y v� “Nâng
cao n/ng l�c lãnh ��o, s�c chi�n �	u c�a t� ch�c

��ng và ch	t l
ng ��i ng� cán b�, ��ng viên trong toàn
��ng b�; ti�p t�c th�c hi�n Ngh+ quy�t Trung �ng 4
(khóa XI) t�o s� chuy�n bi�n m�nh v� công tác xây d�ng,
chJnh ��n ��ng; xây d�ng h� th�ng chính tr+ các c	p th�c
s� trong s�ch, v>ng m�nh giai �o�n 2016-2020”; Ngh+
quy�t Trung �ng 4 (khóa XII) v� xây d�ng, chJnh ��n
��ng nh�m ng/n ch�n, �Zy lùi s� suy thoái v� t t�ng
chính tr+, ��o ��c, l�i s�ng, nh>ng bi�u hi�n "t� di@n
bi�n", "t� chuy�n hóa" trong n�i b�; ChJ th+ 05-CT/T! c�a
B� Chính tr+ v� “�Zy m�nh h?c t�p và làm theo t t�ng,
��o ��c, phong cách H� Chí Minh”. 

Sau khi nghe ��i di�n ��ng b� T�ng Công ty ��u t và
Phát tri�n nhà Hà N�i trình bày báo cáo, các thành viên
trong �oàn trao ��i ý ki�n, ��ng chí Tr�n Quang C�nh - ^y

viên Ban Th)ng v� Thành �y, Ch� nhi�m ^y ban Ki�m tra
Thành �y �ã phát bi�u �ánh giá, ��ng �y T�ng Công ty ��u
t và Phát tri�n nhà Hà N�i �ã tri�n khai th�c hi�n nghiêm
túc, bài b�n các ch�ng trình, ngh+ quy�t, chJ th+ c�a ��ng
và Thành �y.

�oàn ki�m tra �� ngh+ ��ng �y T�ng Công ty k+p th)i
rà soát, rút kinh nghi�m v� nh>ng h�n ch�, y�u kém,
thi�u sót mà �oàn �ã chJ rõ; chú tr?ng công tác ki�m tra,
giám sát vi�c th�c hi�n; t�p trung lãnh ��o, phát tri�n
s�n xu	t kinh doanh, phòng ch�ng tham nh�ng, qu�n lý
v�n. ��c bi�t, ��ng �y T�ng Công ty c�n g$n vi�c th�c
hi�n ChJ th+ 05-CT/T! v�i t/ng c)ng tuyên truy�n và
th�c hi�n t�t Quy t$c �ng x( c�a cán b�, công ch�c, viên
ch�c, ng)i lao ��ng trong các c� quan thu�c thành ph�
Hà N�i; Quy t$c �ng x( n�i công c�ng trên �+a bàn TP Hà
N�i; tri�n khai nghiêm túc vi�c �ánh giá ch	t l
ng t�
ch�c ��ng, ��ng viên n/m 2017…�

Đồng chí Trần Quang Cảnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành
ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phát biểu tại buổi
làm việc.

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội
đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà
Nội phát biểu tại buổi làm việc.
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Suy ngh& v� vi�c th�c hi�n 
nguyên t'c hi�p th�
ng dân ch� 
trong M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam

LÊ TRUYỀN*

Tóm tắt: Bài viết nêu một số suy nghĩ về nguyên tắc và phương thức tổ chức,
hoạt động đặc trưng và cơ bản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hiệu ứng của
nó trong hệ thống chính trị cũng như toàn xã hội trong bối cảnh mới. Trong đó,
nguyên tắc hiệp thương dân chủ và phối hợp thống nhất hành động sẽ tiếp tục
được giữ vững và phát huy trong toàn bộ công tác Mặt trận.

Summary: The author raises some thoughts on the principles and methods of
the basic organization and operation of the Vietnam Fatherland Front as well as
its effects in the political systems and the whole society given the new context.
The principle of democratic consultation with coordinated and unified action will
continue to be maintained and promoted throughout the work of the Front.
Từ khóa: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hiệp thương dân chủ, phối hợp.
Key words: The Vietnam Fatherland Front, democratic consultation, coordination.
Nhận bài: 15/11/2017; Sửa chữa: 16/11/2017; Duyệt đăng: 21/11/2017.

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam là t� ch�c liên minh
chính tr+, liên hi�p t� nguy�n r�ng l�n nh	t �
n�c ta, là b� ph�n c�a h� th�ng chính tr+; là
c� s� chính tr+ c�a chính quy�n nhân dân; ��i

di�n, b�o v� quy�n và l
i ích h
p pháp, chính �áng c�a
nhân dân; t�p h
p, 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 sa�t và 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.

�� th�c hi�n ��y �� các quy�n và tra�ch nhi�m c�a
mình, toàn h� th�ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam ph�i
không ng3ng ��i m�i t� ch�c, n�i dung và ph�ng th�c
ho�t ��ng, trên c� s� bám sát nh>ng nguyên t$c t� ch�c
và ho�t ��ng �ã �
c ghi trong �i�u l� M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam và Lu�t M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam.

�i�u l� M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam �ã quy �+nh: "M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam �
c t� ch�c và ho�t ��ng theo
nguyên t$c t� nguy�n, hi�p th�ng dân ch�, ph�i h
p
th�ng nh	t hành ��ng. Khi ph�i h
p và th�ng nh	t hành

��ng, các thành viên c�a M�t tr�n tuân theo �i�u l� M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam, ��ng th)i v[n gi> tính ��c l�p c�a
t� ch�c mình".

Lu�t M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam (2015) c�ng �ã quy
�+nh: "T� ch�c và ho�t ��ng c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam �
c th�c hi�n theo nguyên t$c t� nguy�n, hi�p
th�ng dân ch�, ph�i h
p th�ng nh	t hành ��ng gi>a các
thành viên".

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam có các t� ch�c thành viên là
t� ch�c chính tr+, các t� ch�c chính tr+ - xã h�i, t� ch�c xã
h�i và các cá nhân tiêu bi�u trong các giai c	p, t�ng l�p xã
h�i, dân t�c, tôn giáo, ng)i Vi�t Nam �+nh c � n�c ngoài.
Do tính �a d�ng c�a các thành viên nh v�y, nên ph�i xây
d�ng các nguyên t$c t� ch�c và ho�t ��ng phù h
p.

T� nguy�n, hi�p th�ng dân ch�, ph�i h
p th�ng nh	t
hành ��ng gi>a các thành viên là nh>ng nguyên t$c t� ch�c
và ho�t ��ng c� b�n và ��c trng, th� hi�n b�n s$c c�a M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam, trong �ó hi�p th�ng dân ch� là
nguyên t$c trung tâm, là ti�n �� cho m?i ho�t ��ng r�ng l�n
c�a t� ch�c M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam. B�ng hi�p th�ng

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

DI�N �ÀN ��I �OÀN K�T TOÀN DÂN T	C
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dân ch� và ph�i h
p th�ng nh	t hành ��ng gi>a các thành
viên, các c	p M�t tr�n chuy�n t�i các ho�t ��ng trên các l#nh
v�c �� th�c hi�n quy�n và trách nhi�m c�a mình.

Hi�p th�ng dân ch� bao g�m hai khái ni�m hi�p
th�ng và dân ch� �
c ghe�p l�i, theo T3 �i�n Ti�ng Vi�t
có ngh#a là h?p, th�ng l
ng nh>ng v	n �� chính tr+,
kinh t� có liên quan chung ��n các bên. Nh v�y, hi�p
th�ng dân ch� �
c hi�u theo ngh#a là nh>ng cu�c h?p,
th�ng l
ng, th�a thu�n có liên quan chung ��n các bên
m�t cách dân ch�. Trên th�c t�, do yêu c�u nhi�m v�
chính tr+ ��t ra, vi�c th�c hi�n nguyên t$c hi�p th�ng
dân ch� c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam là h�t s�c r�ng
l�n, sinh ��ng và phong phú h�n th�. 

Hi�n � c	p Trung �ng, nguyên t$c hi�p th�ng dân
ch� trong M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam �
c th� hi�n t�i ��i
h�i ��i bi�u toàn qu�c, t�i H�i ngh+ U~ ban Trung �ng
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, t�i các H�i ngh+ �oàn Ch� t+ch
U~ ban Trung �ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, t�i H�i
ngh+ c�a Ban Th)ng tr�c U~ ban Trung �ng M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam v�i các t� ch�c thành viên, t�i các h�i ngh+
bàn tròn ho�c các di@n �àn chuyên �� do M�t tr�n ch�
trì... và c�ng t�ng �ng nh v�y, là các h�i ngh+ hi�p
th�ng dân ch� � các c	p M�t tr�n �+a ph�ng.

Hi�p th�ng dân ch� là nguyên t$c t� ch�c và ho�t
��ng, th� nên b$t bu�c toàn h� th�ng M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam ph�i nh�n th�c �úng và th�c hi�n nghiêm, n�i
dung r	t r�ng bao qua�t toàn b� t� ch�c và ho�t ��ng c�a
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam trên các l#nh v�c, trong �ó có
nh>ng n�i dung r	t c/n c� là xây d�ng ch�ng trình hành

��ng; c( ra và cho thôi ng)i tham gia ^y ban M�t tr�n
và các ch�c danh ch� ch�t c�a U~ ban M�t tr�n các c	p;
hi�p th�ng v� vi�c phát ��ng nh>ng cu�c v�n ��ng ho�c
các phong trào thi �ua yêu n�c mang tính toàn dân; hi�p
th�ng hi�n k� th�c hi�n nh>ng nhi�m v� m�i có tính
ch	t trung tâm ��t xu	t �ang ��t ra; h�i ngh+ hi�p
th�ng l�a ch?n, gi�i thi�u ng)i �ng c( ��i bi�u Qu�c
h�i và H�i ��ng nhân dân các c	p...

Mu�c tiêu c�a hi�p th�ng dân ch� trong t� ch�c và
ho�t ��ng c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam là t�o ra s�
th�ng nh	t ý chí và hành ��ng c�a các thành viên tr�c
tình hình và nhi�m v� ��t ra, trên c� s� �ó thông qua các
t� ch�c thành viên và các cá nhân tiêu bi�u trong các giai
t�ng xã h�i cùng nhau làm lan t�a s� th�ng nh	t ý chí và
hành ��ng c�a toàn dân nh�m phát huy s�c m�nh ��i
�oàn k�t toàn dân t�c. Hi�p th�ng dân ch� càng th	u
�áo, ��ng thu�n cao thì t� ch�c ph�i h
p th�ng nh	t
hành ��ng càng thu�n l
i và �a�t hi�u qu�.

Tính ch	t c�a hi�p th�ng dân ch� trong M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam là t� do t t�ng, tôn tr?ng l[n nhau,
th�ng nh	t trong �a d�ng trên c� s� nh�n bi�t va� tôn
tr?ng s� khác bi�t, cùng nhau trao ��i h�ng t�i ��ng
thu�n vì l
i ích chung, m?i thành viên ��u bình ��ng và
��c l�p th� hi�n chính ki�n c�a mình, không quy ch�p,
m�nh l�nh, áp ��t d�i m?i hình th�c. Cái c�t lõi và c�ng
là th�c �o c�a h�i ngh+ hi�p th�ng dân ch� trong M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam là th�c hành dân ch�, phát huy trí
tu�, �� cao trách nhi�m ��i di�n c�a m?i thành viên,
thuy�t ph�c l[n nhau, h�ng t�i s� ��ng thu�n, th�ng
nh	t ý chí và hành ��ng vì l
i ích chung.

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

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các tỉnh, thành phố năm 2017.
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Chính vì th�, h�i ngh+ hi�p th�ng dân ch� c�a M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam �
c d lu�n quan tâm, nhi�u ng)i
ví nh H�i ngh+ Diên H�ng c�a th)i k` m�i. Th�c s� nh>ng
n/m qua, các di@n �àn c�a M�t tr�n th� hi�n rõ tinh th�n
dân ch�, trí tu�, trách nhi�m �
c c� h� th�ng chính tr+
và d lu�n hoan nghênh, nhi�u cán b� nghiên c�u � các
c� quan Trung �ng có nguy�n v?ng tìm hi�u, trong �ó �ã
có nh>ng cán b� t3 c� quan nghiên c�u c�a ��ng t�
nguy�n v� làm vi�c � c� quan Trung �ng M�t tr�n.

Hi�p th�ng dân ch�, ph�i h
p th�ng nhât hành ��ng
v3a là nguyên t$c t� ch�c, v3a là ph�ng th�c ho�t ��ng
��c trng, mang b�n s$c c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam.
Nh�n th�c và th�c hi�n các nguyên t$c này � các c	p M�t
tr�n �ã thành n�n n�p và ngày càng có k�t qu�, tuy nhiên
v[n có lu�c, có n�i còn xem nh�, th�m chí có vi�c còn hình
th�c ho�c kinh nghi�m ch� ngh#a, hi�u qu� cha cao.

�	t n�c ta �ang trên �à th�c hi�n công cu�c ��i m�i
toàn di�n và h�i nh�p qu�c t� sâu r�ng, nhìn nh�n t3 nhu
c�u và xu th� dân ch� trong h� th�ng chính tr+ và toàn
xã h�i thì vi�c nâng cao nh�n th�c và th�c hi�n nghiêm
và có hi�u qu� nguyên t$c hi�p th�ng dân ch� trong M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam s� có ý ngh#a th�c ti@n không chJ
trong công tác M�t tr�n mà còn có hi�u �ng lan t�a trong
h� th�ng chính tr+ và toàn xã h�i.

T3 Ngh+ quy�t ��i h�i X c�a ��ng, l�n ��u tiên ��ng
ta �ã nêu ra: "Xây d�ng m�t xã h�i dân ch�, trong �ó cán
b�, ��ng viên và công ch�c th�c s� là công b�c c�a nhân
dân. Xác �+nh các hình th�c và có c� ch� �� nhân dân
th�c hi�n quy�n dân ch� trên các l#nh v�c kinh t�, chính
tr+, v/n hóa xã h�i"1. M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam th�c hi�n
nguyên t$c hi�p th�ng dân ch� và ph�i h
p th�ng nh	t
hành ��ng gi>a các thành viên nh�m phát huy va� b�i
d�ng s�c dân, l$ng nghe và h?c h�i nhân dân �� th�c
hi�n ngày càng t�t h�n, ��ng th)i nguyên t$c và ph�ng
th�c hi�p th�ng dân ch� trong M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam c�ng lan t�a ra toàn xã h�i, ��n ca�ch �ng x( trong
các m�i quan h� con ng)i v�i con ng)i, ��n vi�c gi�i
quy�t quan h� l
i ích gi>a ca�c bên b�ng th�ng l
ng,
hoà gi�i và v�n d�ng x( lý nhi�u tình hu�ng � c�ng ��ng
dân c theo cách th�ng th�o v�i nhau, làm cho các bên
��u hài lòng... Rõ ràng, hi�p th�ng dân ch� trong M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam �
c th�c hi�n t�t s� có s�c lan t�a
r�ng kh$p, làm phong phú, �a d�ng hoá các hình th�c và
c� ch� th�c thi dân ch� trong xã h�i.

Dân ch� v3a là m�c tiêu v3a là ��ng l�c pha�t tri�n �	t
n�c, ch	t l
ng m�i c�a s�c m�nh ��i �oàn k�t toàn dân
t�c là �oàn k�t g$n li�n v�i dân ch� và ��ng thu�n xã
h�i. Vì v�y, �� ti�p t�c nâng cao vai trò, v+ th� trong giai
�o�n m�i, M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam th�c hi�n hi�p

th�ng dân ch�, ph�i h
p th�ng nh	t hành ��ng ngày
càng �i sâu và t�p trung vào trách nhi�m ��i di�n, b�o v�
quy�n và l
i ích h
p pháp c�a nhân dân, th�c hi�n giám
sát và ph�n bi�n xã h�i, xây d�ng ��ng và chính quy�n,
góp ph�n tích c�c vào quá trình ��i m�i h� th�ng chính
tr+ theo tinh th�n: "Toàn b� t� ch�c và ho�t ��ng c�a h�
th�ng chính tr+ n�c ta trong giai �o�n m�i là nh�m xây
d�ng và t3ng b�c hoàn thi�n n�n dân ch� xã h�i ch�
ngh#a, b�o ��m quy�n l�c thu�c v� nhân dân".

Trong h� th�ng chính tr+ n�c ta, �a ph�n các t� ch�c
th�c hi�n nguyên t$c t�p trung dân ch�, M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam là b� ph�n trong h� th�ng chính tr+ th�c hi�n
nguyên t$c hi�p th�ng dân ch�, �i�u này không có gì
mâu thu[n mà còn góp ph�n làm t/ng tính dân ch� trong
h� th�ng. T�i Ngh+ quy�t H�i ngh+ Ban Ch	p hành Trung
�ng l�n th� 7 (khoá IX) v� "Phát huy s�c m�nh ��i �oàn
k�t dân t�c, vì dân giàu, n�c m�nh, xã h�i công b�ng,
dân ch�, v/n minh" �ã nêu rõ: "k�t h
p vi�c th�c hi�n ch�
�� t�p trung dân ch� trong ��ng v�i ch� �� hi�p th�ng
dân ch� trong M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam �� làm phong
phú thêm n�n dân ch� � n�c ta".

� n�c ta, ��ng C�ng s�n Vi�t Nam là ��ng duy nh	t
c�m quy�n, ��ng lãnh ��o Nhà n�c và toàn xã h�i. ��i
v�i M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, ��ng v3a là thành viên
v3a là ng)i lãnh ��o. �ây là m�i quan h� kép, ��ng �
trong M�t tr�n và ��ng lãnh ��o M�t tr�n. ��ng lãnh ��o
M�t tr�n c�ng gi�ng nh lãnh ��o các t� ch�c khác trong
h� th�ng chính tr+, nhng � �ây ��ng lãnh ��o còn b�ng
s� g�ng m[u c�a m�t thành viên ��c bi�t trong M�t
tr�n. Nh v�y, ��ng lãnh ��o M�t tr�n thông qua ��ng
�oàn và t� ch�c ��ng trong M�t tr�n b�ng nguyên t$c
t�p trung dân ch�. ��ng là thành viên c�a M�t tr�n thì
��ng tuân th� �i�u l� M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam th�c
hi�n nguyên t$c hi�p th�ng dân ch�, � �ây ��ng v3a
�
c l$ng nghe ý ki�n khác nhau c�a các thành viên, v3a
có d+p trao ��i, thuy�t ph�c b�ng trí tu� và trách nhi�m
c�a ��ng. �ây là s� k�t h
p khéo léo và nhu�n nhuy@n
trong vi�c th�c hi�n nguyên t$c t�p trung dân ch� c�a
��ng v�i nguyên t$c hi�p th�ng dân ch� c�a M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam. �ây c�ng là nhu c�u, là c� s� �� s�m
có quy ch� v� m�i quan h� và cách làm vi�c gi>a ��ng và
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam. T3 nhi�u n/m nay, quy ch�
và ch�ng trình ph�i h
p gi>a �oàn Ch� t+ch U~ ban
Trung �ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam v�i Ch� t+ch n�c,
v�i Chính ph�, v�i U~ ban Th)ng v� Qu�c h�i �ã �
c
th�c hi�n theo �úng tinh th�n Ngh+ quy�t ��i h�i VII c�a
��ng �ã nêu rõ: "Quy �+nh c� th� m�i quan h� và l� l�i
làm vi�c gi>a ��ng v�i Nhà n�c và ca�c �oàn th� nhân
dân � các c	p, tr�c h�t là � Trung �ng"2.�

Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia , H. 2006, tr. 125. 
2. Nghị quyết Đại hội VII, Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới, Nxb. Sự thật, tr. 301.
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XÃ H�I HÓA 
là đ�ng l�c xây d�ng 
nông thôn m�i thành công

HOÀNG HOA MAI*

Tóm tắt: Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn do Đảng Cộng sản Việt
Nam khởi xướng và lãnh đạo. Trong đó, công tác xã hội hóa là một biện pháp
hiệu quả, thể hiện dưới hình thức nhân dân tự đóng góp tiền của, ngày công lao
động, còn Nhà nước tạo điều kiện về cơ chế chính sách, Mặt trận thì tham gia
vận động người dân thực hiện.

Summary: New rural development is an important policy which has been built
and led by the Communist Party of Vietnam. Socialization is an effective measure,
expressed in the form of contribution money and labor days of people. Besides,
the State facilitates policies and the Vietnam Fatherland Front mobilizes people to
implement.
Từ khóa: Xây dựng nông thôn mới, xã hội hóa, nhân dân hưởng lợi, Việt Nam.
Key words: New rural development, socialization, people get benefit, Vietnam .
Nhận bài: 26/10/2017; Sửa chữa: 6/11/2017; Duyệt đăng: 29/11/2017.

Trong công cu�c �	u tranh cách m�ng, ��ng, Nhà
n�c Vi�t Nam �ã kh�i x�ng và chJ ��o nhi�u
phong trào yêu n�c sôi n�i, r�ng l�n, có tác ��ng
m�nh m� ��n các nhi�m v� chi�n l
c kháng chi�n

ki�n qu�c thành công: ch�ng Pháp, ch�ng M� và công cu�c
xây d�ng ch� ngh#a xã h�i th$ng l
i. Các phong trào 	y �ã
t�p h
p �
c �ông ��o nhân dân, t�ng l�p tôn giáo, già,
tr_, trai gái t3 mi�n xuôi ��n mi�n ng
c t� giác, tích c�c
��ng lòng th�c hi�n trên m?i l#nh v�c, kinh t�, chính tr+,
v/n hóa xã h�i, an ninh qu�c phòng trong c� n�c và �ã
tr� thành ��ng l�c quan tr?ng �� cách m�ng toàn th$ng.

Trong cu�c kháng chi�n ch�ng Pháp, ��ng và Bác H�

�ã phát ��ng nhi�u phong trào yêu n�c nh “Di�t gi�c
�ói, gi�c d�t”, “��i �oàn k�t dân t�c, giúp nhau s�n xu	t,
ch�ng �ói nghèo”, phong trào “Xóa mù ch>”, “Tòng quân
c�u qu�c”, phong trào “Ti�t ki�m”,… �� ��t hi�u qu�,
các phong trào thi �ua trong nông dân, ph� lão, ph� n>,
thi�u niên, nhi ��ng, tri th�c, tôn giáo,… là nh>ng y�u
t� tích c�c �� �a cách m�ng dân t�c dân ch� th�c hi�n
ng)i cày có ru�ng, nhân dân, công nhân, trí th�c làm
ch� v�n m�nh T� qu�c. Trong cu�c kháng chi�n ch�ng M�
c�u n�c, nhi�u phong trào cách m�ng thi �ua yêu n�c
l�i n� r� nh “S�n xu	t gi�i”, “V>ng tay cày, ch$c tay
súng”, “Ph� n> ba ��m �ang, thanh niên ba s�n sàng”,

* Nguyên Giám đốc Sở  Văn hóa - Thông tin tỉnh Thanh Hóa.
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“M\i ng)i làm vi�c b�ng hai vì mi�n Nam ru�t th+t”; �
ti�n tuy�n mi�n Nam có phong trào thi �ua di�t M� “N$m
th$t lng �+ch mà �ánh”; � mi�n B$c thì “V3a s�n xu	t
v3a s�n sàng chi�n �	u”, “Ti�t ki�m l�ng th�c �� nuôi
quân, chi�n �	u lâu dài”. K� ti�p các phong trào thi �ua
trong th)i chi�n, khi hòa bình l�p l�i, giang s�n quy v�
m�t m�i, ��ng và Nhà n�c ta �ã chJ ��o nhi�u phong
trào m�i cho công cu�c ki�n qu�c xây d�ng ch� ngh#a xã
h�i, nh: “Doanh nhân thành ��t”, thi �ua sáng t�o trong
khoa h?c k� thu�t nâng cao n/ng su	t lao ��ng, phong
trào nông dân, ph� n>, thanh niên trên các l#nh v�c kinh
t�, an ninh, qu�c phòng, phong trào “Xây d�ng làng v/n
hóa”, “Xây d�ng v/n hóa � khu dân c”, � tr)ng h?c
“D�y t�t h?c t�t”,… G�n �ây, ��ng ta �ã phát ��ng xây
d�ng nông thôn m�i, m�t phong trào khá toàn di�n trên
nhi�u l#nh v�c mà ch� y�u là m�i quan h� gi>a nông dân,
nông thôn và nông nghi�p � th)i k` h�i nh�p.

Có th� nói, xây d�ng nông thôn m�i là tâm t,
nguy�n v?ng và là nhu c�u c�n thi�t c�a nhân dân, tinh
th�n 	y, ��ng, Nhà n�c �ã n$m b$t �� �� ra ch� tr�ng
chJ ��o và có c� ch�, chính sách thích h
p cho phong
trào xây d�ng nông thôn m�i v�n hành và phát tri�n m�t
cách tích c�c, �úng h�ng. Trong cu�c v�n ��ng xây
d�ng nông thôn m�i, ��ng �ã khuy�n khích xã h�i hóa,
coi xã h�i hóa v3a là ��ng l�c v3a là cách th�c huy ��ng
t�ng l�c h� th�ng chính tr+ vào cu�c �� th�c hi�n có hi�u
qu� vi�c xây d�ng nông thôn m�i. Trong �ó nguyên t$c
xã h�i hóa d�a trên c� s� Nhà n�c và nhân dân cùng
làm, �
c bi�u hi�n � 4 n�i dung, nh:

M�t là, nhân dân làm ch� trong vi�c sáng t�o cách làm ��
th�c hi�n thành công các tiêu chí xây d�ng nông thôn m�i. 

Ch� tr�ng c�a ��ng là �+nh h�ng chJ ��o thông qua
c� ch�, chính sách c�a Nhà n�c t3 khâu quy ho�ch ��n
k� ho�ch th�c hi�n � �+a ph�ng. Không ai khác, chính
ng)i dân ch� ��ng tham gia ý ki�n sát �úng vào quy
ho�ch, ph�ng h�ng cho l� trình xây d�ng nông thôn
m�i. Chính nhân dân là ng)i v�n d�ng c� ch�, chính
sách �� sáng t�o cách làm, v3a �� lãng phí ti�n c�a mà
v[n ��m b�o �
c ch	t l
ng, b�n v>ng, h
p lòng dân.
Nhi�u �+a ph�ng �ã bi�t l�ng ghép các phong trào thi
�ua � khu dân c, v�i c� quan, tr)ng h?c,… t�o ra s�c
m�nh toàn di�n v� m�t tinh th�n trong dân �� ti�n hành
các nhi�m v� c� th� xây d�ng nông thôn m�i. Có nh>ng
�+a ph�ng �ã bi�t khai thác th� m�nh ��c thù c�a t3ng
vùng khác nhau �� th�c hi�n các tiêu chí nông thôn
m�i,… Nhi�u n�i trong c� n�c �ã ��t m�i quan h� trong
h� th�ng chính tr+ nh công tác dân v�n M�t tr�n, ph�
n>, thanh niên, chính quy�n và các �oàn th�, h�i ngh�
nghi�p, các doanh nghi�p, nh>ng ng)i thành ��t làm /n
xa quê vào cu�c �ng h� phong trào ��i m�i quê h�ng.

Th�c t� s� ph�i h
p có hi�u qu� thông qua cách làm sáng
t�o, nhân dân �+a ph�ng �ã ph�i h
p ch�t ch� v�i các t�
ch�c �oàn th� ph	n �	u hoàn thành t�t nhi�u tiêu chí c�
b�n mà Trung �ng �� ra. Qua �ó �ã ch�ng minh tính
sáng t�o t3 ch� tr�ng xã h�i hóa �� hoàn thành t�t
nhi�m v�, �
c nhân dân h�ng �ng, t� giác th�c hi�n
và s� th�c nh>ng thành qu� c�a các tiêu chí là s�n phZm
�ích th�c ph�c v� l�i l
i ích cho nhân dân. Nhi�u �+a
ph�ng ch?n �úng m�c tiêu trong 19 tiêu chí �� tìm cách
làm, tiêu chí nào làm tr�c, tiêu chí nào làm sau cho phù
h
p v�i �i�u ki�n � �+a ph�ng, ��m b�o ch	t l
ng lâu
b�n. Trong quá trình th�c hi�n các tiêu chí, nhi�u �+a
ph�ng �ã không c�ng nh$c mà bi�t khai thác l
i th� h
p
lý, v�n d�ng �+a th� xã nào g�n n�i huy�n th+ có s�n b�nh
vi�n, nhà v/n hóa, ch
,… g�n xã thì không c�n xây d�ng
n>a mà có th� khai thác c� s� �ó �� phát huy tác d�ng
v3a �� t�n kém mà v[n �� n�i dung c�a 19 tiêu chí. 

Hai là, xã h�i hóa trong vi�c xây d�ng nông thôn m�i
là nhân dân ch� ��ng t� giác b� ti�n, c�a và công s�c lao
��ng �� làm, có s� h\ tr
 c�a Nhà n�c mà ch� y�u là c�
ch� chính sách, t�o �i�u ki�n thu�n l
i cho các �+a
ph�ng th�c hi�n t�t các tiêu chí theo quy �+nh. 

Nhân dân các �+a ph�ng t3 làng, xã, thôn, xóm �ã
th	u hi�u chính nh>ng công trình h? xây d�ng, sáng t�o
ra là �� ph�c v� nhu c�u cho chính h?, nh: �)ng làng,
�)ng liên thôn, liên xã, tr�m xá, tr)ng h?c, các công
trình v/n hóa nh di s�n ki�n trúc ��n, chùa, nhà v/n
hóa,… Do �ó mà nhi�u ng)i dân �ã hy sinh quy�n l
i cá
nhân nh �	t ru�ng, �	t v)n, cây /n qu� lâu n/m, cây
l	y g\, th�m chí có gia �ình ph�i d� �i ph�n nhà �� làm
�)ng bê tông, công trình ho�c tr)ng h?c,…  Nhi�u gia
�ình v�n ��ng con em làm /n khá gi� �ng h� ti�n, v�t li�u
�� �ng h� �+a ph�ng xây d�ng nông thôn m�i. Quá trình
xã h�i hóa �ã t/ng thêm s� nh�n th�c �úng �$n, tích c�c
c�a ng)i dân v� vi�c �óng góp nhân tài, v�t l�c vào xây
d�ng các tiêu chí là tôn vinh giá tr+ c�a b�n thân mình ��i
v�i c�ng ��ng �� �
c h�ng thành qu� do nh>ng cá
nhân mang l�i. Qua s� �óng góp, ��u t c�a ng)i dân k�
c� nh>ng ng)i làm /n xa quê, ki�u bào có quê h�ng
�ang xây d�ng nông thôn m�i và qua �ó mà t/ng c)ng
s� �oàn k�t, hi�u bi�t l[n nhau, th�ng yêu nhau h�n.
Nhi�u làng quê có nh>ng gia �ình không có kh� n/ng
�óng góp ti�n c�a nhng h? �ã có tinh th�n trách nhi�m
s_ chia, ��ng viên con cháu trong gia �ình th�c hi�n t�t
các quy ch� xây d�ng nông thôn m�i mà �+a ph�ng ��
ra �� m?i ng)i cùng th�c hi�n, tôn tr?ng thành qu� c�a
làng xã t�o ra. 

Ba là, xã h�i hóa �ã t�o ra ch	t l
ng h�ng l
i cho
chính ng)i dân t�i �+a ph�ng.
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��ng ta ch� tr�ng xây d�ng nông thôn m�i, m�c �ích
cu�i cùng là làm cho m?i ng)i dân mà c� th� là nông
dân, ng)i lao ��ng � nông thôn, b�n làng có �
c m�t
cu�c s�ng 	m no, t�t ��p h�n nhi�u trên m?i l#nh v�c.
Chính vì th�, ngay c� tiêu chí v� môi tr)ng, ng)i dân
��u ph�i ch� ��ng, áp d�ng các ki�n th�c khoa h?c k�
thu�t mà Nhà n�c h�ng d[n �� t� giác làm theo, ph�c
v� �� nâng cao s�c kh�e cho chính h? và bi�t g$n nó vào
m�c �ích phát tri�n du l+ch, nh	t là vùng mi�n núi, h�i
��o, ven bi�n. Nhi�u xã � vùng cao ng)i dân �ã r	t quan
tâm ��n n�c sinh ho�t, nhà tiêu, nhà t$m, rác th�i...
cu�c �	u tranh vì dân sinh, gi>a cái l�c h�u v�i cái ti�n
b� trong vi�c b�o v� môi tr)ng c�a quá trình xây d�ng
nông thôn m�i. Vì th� mà khó kh/n ��n m	y nhi�u �+a
ph�ng �ã ��t ra bi�n pháp th�c hi�n tiêu chí môi tr)ng
v�i tinh th�n ph	n �	u cao �� hoàn thành. Nhân dân �ã
bi�t nh�n th�c rõ có môi tr)ng là có s�c kh�e, có s�c
kh�e là có lao ��ng kh�e �� làm kinh t� gi�i, xây d�ng
b�n làng giàu ��p. Xã h�i hóa v� ��u t c� s� v�t ch	t cho
cái chung c�ng là l
i ích riêng cho t3ng gia �ình �� xóa
nghèo ti�n t�i làm giàu. Nhi�u xã, làng t3 vùng núi xa xôi
��n ��ng b�ng nh) có ch� tr�ng xã h�i hóa mà nhi�u
huy�n trong tJnh �ã có �)ng liên thôn, liên xã, tr)ng
h?c, b�nh vi�n, tr�m xá khang trang, giúp ng)i dân có
�)i s�ng kinh t� v/n hóa ti�n b�, phát tri�n, ch	t l
ng
cu�c s�ng ngày càng t�t h�n. Ngay trong vi�c d�n �i�n
��i th(a, lúc ban ��u nhi�u ng)i không hi�u th	u �áo,
song khi �ã th�c hi�n, chính nh>ng ng)i dân �ã ph�i
nói lên nh) có ch� tr�ng này mà h? �� t�n công, ti�t
ki�m lao ��ng, chi phí ch/m sóc ru�ng ��ng, có �)ng
v�n chuy�n nhanh h�n, �em l�i l
i ích cao h�n so v�i
tr�c �ây.

B�n là, xã h�i hóa trong quá trình xây d�ng nông thôn
m�i ph�i g$n li�n v�i s� qu�n lý c�a Nhà n�c. 

Qu�n lý nhà n�c chính là Nhà n�c �� ra c� ch�,
chính sách �� các �+a ph�ng, các ngành chung s�c,
chung lòng nh�m t�o ra s�c b�t mang tính �òn bZy ��
nhân dân v�n d�ng th�c hi�n �em l�i hi�u qu� cao mà
m�c tiêu là xây d�ng thành công, b�n v>ng nông thôn
m�i. Nhà n�c, ngoài vi�c t�o ra nh>ng hành lang pháp
lý, còn h\ tr
 m�t ph�n kinh phí h
p lý ti�p s�c cho các
�+a ph�ng ti�n hành các h�ng m�c mà s�c dân không

��m ��ng �
c, nh: c� s� h� t�ng, phúc l
i v/n hóa,
dân sinh có quy mô l�n.

Trong quá trình xây d�ng nông thôn m�i, có nh>ng
v	n �� n�y sinh liên quan ��n di tích l+ch s(, di s�n thiên
nhiên, cây di s�n hàng tr/m n/m tu�i c�n �
c b�o t�n
�� phát huy truy�n th�ng và góp ph�n vào du l+ch c�ng
��ng, m�t nhu c�u c�a du khách g�n xa trong th)i k` h�i
nh�p. Nh>ng mâu thu[n v� b�o t�n và phát tri�n là
nh>ng v	n �� hi�n nay có nh>ng ý ki�n trái chi�u, vì v�y
r	t c�n có s� qu�n lý c�a Nhà n�c thông qua Lu�t Di s�n
v/n hóa. �i�u �áng m3ng là sau khi �
c các c� quan
ch�c n/ng qu�n lý di s�n, nhân dân, chính quy�n �+a
ph�ng �ã ��ng thu�n �� k�t h
p vi�c xây d�ng �)ng
liên thôn, liên xã, xây d�ng công trình th�y l
i, d�n �i�n
��i th(a m�t cách h
p lý m�c dù có t�n kém công s�c, chi
phí nhng v[n b�o t�n �
c các công trình ki�n trúc ��n
chùa, cây c� th� � nông thôn. Nh>ng tiêu chí mà nhân
dân b� ti�n c�a, công s�c và có s� h\ tr
 c�a Nhà n�c �ã
hoàn thành, phát huy tác d�ng, nâng cao ch	t l
ng cu�c
s�ng b�n làng c�n �
c duy trì, nh	t thi�t ph�i có s�
qu�n lý c�a Nhà n�c �� công trình 	y có giá tr+ lâu b�n.
Qu�n lý nhà n�c th�c ch	t không nh>ng th)ng xuyên
theo dõi ki�m tra, b�o v�, th�ng, ph�t mà Nhà n�c còn
ph�i ��u t h
p lý, có tr?ng �i�m �� t�o �i�u ki�n phát
tri�n kinh t�, v/n hóa, an sinh xã h�i � �+a ph�ng. Nhi�u
tJnh thành trong c� n�c �ã �� ra quy ch� v/n hóa �ng
x(, trong �ó có v/n hóa giao thông, d�a trên tinh th�n
lu�t �+nh c�a Nhà n�c.

�� duy trì b�n v>ng ch	t l
ng nông thôn m�i � các
tiêu chí, ngoài s� n\ l�c, n/ng ��ng làm ch� trên m?i l#nh
v�c kinh t� - xã h�i, an ninh qu�c phòng � �+a ph�ng,
không th� không có s� qu�n lý c�a Nhà n�c thông qua
c� ch�, chính sách h\ tr
 nông dân, nông nghi�p v� v�n
kinh doanh, s�n xu	t và �ào t�o cán b� qu�n lý khoa h?c
k�. Xã h�i hóa trong quá trình xây d�ng nông thôn m�i là
Nhà n�c và nhân dân cùng làm, m?i vi�c ph�i �
c công
khai dân ch�, bàn b�c �� ��ng thu�n t3 ng)i qu�n lý ��n
ng)i lao ��ng. Trên tinh th�n Ngh+ quy�t ��i h�i XII c�a
��ng, v�i ý th�c, trí tu�, sáng t�o ��i m�i, tin ch$c r�ng
công cu�c xây d�ng nông thôn m�i s� giành �
c nhi�u
thành công v_ vang, góp ph�n �a n�c ta s�m tr� thành
n�c công nghi�p hi�n ��i và phát tri�n.�

Tài liệu tham khảo:
1. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011).
2. Nghị quyết số 23-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

vì “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
3. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
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M�t tr�n TP. H�i Phòng
v�n đ�ng toàn dân tham gia b�o đ�m
tr�t t� an toàn giao thông giai đo�n
2012-2017

TRẦN ANH TUẤN*

Tóm tắt: Trong 5 năm qua, thực hiện việc vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật
tự an toàn giao thông ở thành phố Hải Phòng, ý thức tự giác chấp hành pháp luật
của người tham gia giao thông từng bước được nâng cao. Nhiều mô hình mới về văn
hóa giao thông được xây dựng, triển khai và nhân rộng trên địa bàn thành phố.

Summary: In the past 5 years, by mobilizing people to participate in ensuring traffic
order and safety in Hai Phong city, the voluntary self-discipline of traffic participants
has been improved step by step. Many new models of traffic culture have been built,
implemented, and expanded in the city.
Từ khóa: An toàn giao thông, văn hóa giao thông, vận động toàn dân, Hải Phòng.
Key words: Traffic safety, traffic culture, mobilizing people, Hai Phong. 
Nhận bài: 2/10/2017; Sửa chữa: 11/10/2017; Duyệt đăng: 15/11/2017.

Thực hiện Chương trình phối hợp về “Vận
động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự
an toàn giao thông”

Trong 5 n/m qua, Ban Th)ng tr�c ^y ban M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam thành ph� và Ban An toàn giao thông
(ATGT) thành ph� �ã ch� ��ng xây d�ng k� ho�ch ph�i
h
p tuyên truy�n sâu r�ng v� ch� tr�ng c�a ��ng, pháp
lu�t c�a Nhà n�c, các bi�n pháp �i�u hành c�a Chính
ph� v� b�o ��m tr�t t� an toàn giao thông (TTATGT),
trong �ó chú tr?ng quán tri�t th�c hi�n ChJ th+ s� 18-
CT/TW, ngày 4/9/2012 c�a Ban Bí th Trung �ng ��ng,
Ngh+ quy�t s� 30/NQ-CP ngày 1/3/2013 c�a Chính ph�
v� ch�ng trình hành ��ng th�c hi�n ChJ th+ s� 18-
CT/TW; Ch�ng trình s� 31/MTTW-BTT, ngày 20/11/2012
c�a Ban Th)ng tr�c ^y ban Trung �ng M�t tr�n T� qu�c

Vi�t Nam; Thông tri s� 09-TT/TU, ngày 4/1/2013 c�a Ban
Th)ng v� Thành �y H�i Phòng; K� ho�ch hành ��ng s�
215/KH-UBND, ngày 10/1/2013 c�a ^y ban nhân dân
Thành ph� th�c hi�n ChJ th+ s� 18/CT-TW c�a Ban Bí th
Trung �ng ��ng v� "T/ng c)ng s� lãnh ��o c�a ��ng
��i v�i công tác b�o ��m tr�t t�, an toàn giao thông
�)ng b�, �)ng s$t, �)ng th�y n�i �+a và kh$c ph�c ùn
t$c giao thông".

Bám sát Ch�ng trình N/m an toàn giao thông theo
ch� �� hàng n/m, Ban Th)ng tr�c ^y ban M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam Thành ph� ban hành h�ng d[n công tác
phong trào, trong �ó n�i dung tham gia b�o ��m an toàn
giao thông �
c 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 hoá � khu dân
c”, nay là Cu�c v�n ��ng “Toàn dân �oàn k�t xây d�ng
nông thôn m�i, �ô th+ v/n minh”. Thông qua cu�c v�n

* Tiến sĩ, Phó Trưởng ban Phong trào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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��ng, ^y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c	p c�a
thành ph� t� ch�c th�c hi�n t3ng b�c hi�u qu�, thi�t
th�c phong trào “Toàn dân tham gia b�o ��m an toàn giao
thông”, g$n tiêu chí xây d�ng gia �ình, thôn, t� dân ph�
b�o ��m an toàn giao thông v�i vi�c xây d�ng thôn, t�
dân ph�, gia �ình v/n hóa, góp ph�n nâng cao ý th�c c�a
ng)i dân v� ch	p hành pháp lu�t an toàn giao thông.

Hàng n/m, Ban Th)ng tr�c ^y ban M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam Thành ph� �ã chJ ��o, h�ng d[n h� th�ng M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c	p t� ch�c cho các thôn, t�
dân ph� và gia �ình ký cam k�t xây d�ng thôn, t� dân
ph�, gia �ình b�o ��m TTATGT; t� ch�c các bu�i giao ban
chuyên �� “Toàn dân tham gia b�o ��m TTATGT”; t� ch�c
các h�i ngh+ tuyên truy�n cho cán b� Ban Công tác M�t
tr�n và các �oàn th� nhân dân v� ch� tr�ng c�a ��ng,
chính sách pháp lu�t c�a Nhà n�c v� b�o ��m TTATGT;
v�n ��ng ng)i dân tham gia b�o v� các công trình giao
thông và hành lang ATGT; v�n ��ng ng)i �i�u khi�n
ph�ng ti�n giao thông tuân th� quy t$c giao thông; ch	p
hành v� quy �+nh n�ng �� c�n ��i v�i ng)i �i�u khi�n
ph�ng ti�n c� gi�i �)ng b�…. Ban Th)ng tr�c ^y ban
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam T  hành ph� c�ng �ã ph�i h
p

v�i các c� quan ch�c n/ng t� ch�c các ho�t ��ng tuyên
truy�n, ph� bi�n, giáo d�c pháp lu�t v� giao thông, nh:
Ph�i h
p v�i công an thành ph� t� ch�c t�p hu	n cho ��i
ng� cán b� chuyên trách thành ph�, huy�n qu�n và các
t� ch�c thành viên nhi�u chuyên �� v� an toàn giao
thông; ph�i h
p v�i Giáo h�i Ph�t giáo Vi�t Nam thành
ph� t� ch�c các h�i ngh+ tuyên truy�n v� an toàn giao
thông; ph�i h
p v�i �ài Phát thanh - Truy�n hình H�i
Phòng xây d�ng chuyên �� v� công tác M�t tr�n tham gia
b�o ��m TTATGT; ph�i h
p v�i Ban An toàn giao thông
thành ph� phát t) r�i, khZu hi�u, b/ng rôn, pa nô, áp
phích, video-clip tuyên truy�n t�i các tuy�n �)ng chính,
t�i m�t s� thôn, t� dân ph� tr?ng �i�m.

Theo báo cáo c�a Ban ATGT thành ph� H�i Phòng,
trong 6 tháng ��u n/m 2017 trên �+a bàn thành ph� �ã
x�y ra 52 vu� tai na�n giao thông, làm chê�t 54 ng)i, b+
th�ng 24 ng)i. Công tác tu�n tra, ki�m soát, x( lý vi
ph�m ti�p t�c �
c t/ng c)ng, ngoài l�c l
ng c�nh sát
giao thông (CSGT), các l�c l
ng nh C�nh sát c� ��ng,
C�nh sát tr�t t�, công an xã… c�ng tích c�c tham gia,
ch� ��ng ph�i h
p, qua �ó �ã phát hi�n, x( lý nhi�u
tr)ng h
p vi ph�m. 

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng ban ATGT thành phố tặng bằng khen cho các tập thể
đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình phối hợp về “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao
thông” 5 năm (2012 - 2017).
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Trong 5 n/m qua, cùng v�i s� vào cu�c c�a c� h�
th�ng chính tr+ c�a thành ph�, vi�c th�c hi�n Ch�ng
trình ph�i h
p s� 02/CTrPH-MTTQ-BATGT, ngày
19/4/2012 gi>a Ban Th)ng tr�c ^y ban M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam thành ph� và Ban An toàn Giao thông
thành ph� v� “V�n ��ng toàn dân tham gia b�o ��m tr�t
t� an toàn giao thông” �ã �
c tri�n khai r�ng kh$p,
��ng lo�t trên toàn thành ph�, �
c các c	p, các ngành
cùng chung tay th�c hi�n, các t�ng l�p nhân dân và
ng)i tham gia giao thông ��ng tình �ng h�. Công tác
tuyên truy�n, ph� bi�n pháp lu�t v� b�o ��m an toàn
giao thông �i �ôi v�i vi�c c�ng ch� hành chính �ang
�
c phát huy tác d�ng, d�n lo�i b� �
c thói quen tu`
ti�n trong m�t b� ph�n ng)i dân khi tham gia giao
thông. Công tác qu�n lý, x( lý các tr)ng h
p vi ph�m
giao thông trên các tuy�n �)ng b�, �)ng th�y n�i �+a
�
c th�c hi�n nghiêm túc, quy�t li�t; trách nhi�m c�a
các c� quan qu�n lý nhà n�c, ban, ngành, �oàn th� luôn
�
c �� cao, g$n quy�n n/ng pháp lý c�a cá nhân v�i
nhi�m v� chính tr+ c�a c� quan, ��n v+, �+a ph�ng v�
l#nh v�c TTATGT, ph�c v� �$c l�c công cu�c xây d�ng và

phát tri�n kinh t� - xã h�i c�a thành ph�. Tai n�n giao
thông �ã gi�m v� s� v�, s� ng)i ch�t và b+ th�ng,
không có tai n�n giao thông ��c bi�t nghiêm tr?ng, ý
th�c t� giác ch	p hành pháp lu�t c�a ng)i tham gia giao
thông t3ng b�c �
c nâng cao trong vi�c ch	p hành các
quy �+nh c�a pháp lu�t. Nhi�u mô hình m�i v� v/n hóa
giao thông �
c xây d�ng, tri�n khai và nhân r�ng. K�t
qu� 100% qu�n, huy�n, xã, ph)ng, th+ tr	n, thôn, t�
dân ph� �/ng ký th�c hi�n 5 n�i dung Cu�c v�n ��ng
“Toàn dân �oàn k�t xây d�ng �)i s�ng v/n hóa � khu
dân c” và 3 tiêu chí gia �ình v/n hóa. ��n nay, �ã có
85,76% s� h� ��t danh hi�u gia �ình v/n hóa; 6,33% h�
��t danh hi�u gia �ình v/n hóa tiêu bi�u; 65% thôn, t�
dân ph� ��t danh hi�u v/n hóa (tham gia th�c hi�n ��y
�� các phong trào thi �ua, trong �ó có cam k�t b�o ��m
tr�t t� an toàn giao thông, tr�t t� �ô th+ gi> gìn v� sinh
môi tr)ng và n�p s�ng v/n minh là m�t trong nh>ng
n�i dung tiêu chí xét danh hi�u gia �ình v/n hóa).

V�i nh>ng k�t qu� �ã ��t �
c, hàng n/m Ban ATGT
thành ph� t� ch�c �ánh giá công tác n/m, qua �ó bi�u
d�ng khen th�ng các t�p th�, cá nhân có thành tích t�t

Đồng chí Phạm Văn Mợi, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tặng bằng khen
cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình phối hợp về “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật
tự an toàn giao thông” 5 năm (2012 - 2017).
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trong công tác v�n ��ng nhân dân tham gia b�o ��m tr�t
t� an toàn giao thông trên �+a bàn toàn thành ph�.

Ban Th)ng tr�c ^y ban M�t tr�n T� qu�c thành ph�
H�i Phòng và Ban An toàn Giao thông thành ph� �ã ký k�t
Ch�ng trình ph�i h
p v� “V�n ��ng toàn dân tham gia
b�o ��m tr�t t� an toàn giao thông” giai �o�n 2017-2022.

Nhân rộng mô hình điểm “Toàn dân tham
gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”

N/m 2015, thành ph� H�i Phòng �ã xây d�ng mô hình
�i�m “Sông C	m - tuy�n sông v/n hóa - an toàn” là m�t
trong hai mô hình �i�m ��u tiên do ^y ban An toàn giao
thông qu�c gia ph�i h
p v�i thành ph� xây d�ng. Qua 5
n/m tri�n khai, ��n nay thành ph� H�i Phòng �ã xây d�ng
�
c 10 mô hình v/n hóa giao thông �)ng th�y trên
Tuy�n sông C	m và �ã nhân r�ng mô hình v/n hóa giao
thông �)ng th�y trên �+a bàn thành ph�. 

N/m 2016, ph)ng Hùng V�ng là �i�m nóng v� an
toàn giao thông c�a qu�n H�ng Bàng; trên �+a bàn ph)ng
có các tuy�n �)ng: �)ng b�, �)ng s$t, �)ng th�y n�i
�+a, ��c bi�t là �)ng b� có Qu�c l� 5 c�, Qu�c l� 5 m�i v�i
m�t �� tham gia giao thông l�n, nhi�u xe container qua l�i
mà không có h� th�ng �èn tín hi�u giao thông, ti�m Zn
nguy c� m	t an toàn giao thông. Trên tuy�n Qu�c l� 5 m�i
hàng n/m x�y ra trung bình ít nh	t là 10 v� tai n�n giao
thông; trên tuy�n �)ng s$t n/m 2012, 2014, 2016 ��u
x�y ra tai n�n có ng)i th�ng vong; l
ng tàu thuy�n
ch�y qua và neo ��u vào các b�n c�ng �)ng th�y n�i �+a
t�ng ��i �ông trong khi các �i�m t$m t� phát ngày càng
nhi�u, ti�m Zn nguy c� m	t an toàn, nguy c� �u�i n�c.
N/m 2017, ph)ng Hùng V�ng �ã tri�n khai mô hình
“Toàn dân tham gia b�o ��m tr�t t� an toàn giao thông”;
��ng th)i, toàn b� h� th�ng chính tr+ c�a ph)ng vào
cu�c, tuyên truy�n, v�n ��ng nhân dân tích c�c tham gia
h�ng �ng, th�c hi�n mô hình, nh	t là khi thành ph� thu
hút l
ng xu	t nh�p khZu, v�n t�i, du l+ch cao, áp l�c giao
thông l�n; ph�i h
p ch�t ch� v�i Ban An toàn giao thông
thành ph� kh$c ph�c các �i�m �en v� an toàn giao thông,
gi�m thi�u h�u qu� c�a tai n�n giao thông trên c� 3 tiêu
chí: v� s� v�, s� ng)i ch�t và s� ng)i b+ th�ng; �a
ph)ng Hùng V�ng tr� thành �i�m sáng c�a qu�n, thành
ph� v� phong trào “Toàn dân tham gia b�o ��m tr�t t� an
toàn giao thông”.

Thi�t th�c thi �ua l�p thành tích chào m3ng thành
công ��i h�i �oàn Thành ph� l�n th� XIII, ti�n t�i ��i
h�i �oàn toàn qu�c l�n th� XI, �oàn c� s� Phòng C�nh sát

giao thông �)ng b� - �)ng s$t công an Thành ph� ph�i
h
p v�i Qu�n �oàn Lê Chân t� ch�c ch�ng trình tri�n
khai tuyên truy�n và phát ��ng cu�c thi Tìm hi�u pháp
lu�t tr�c tuy�n n/m 2017 ��i v�i trên 1.500 h?c sinh và
��i di�n �oàn viên, thanh niên 15 ph)ng. Phát huy tinh
th�n xung kích, tình nguy�n c�a tu�i tr_ vì cu�c s�ng
c�ng ��ng, tu�i tr_ thành ph� H�i Phòng nói chung và
qu�n Lê Chân nói riêng, trong nh>ng n/m qua �oàn viên,
thanh niên qu�n Lê Chân �ã tích c�c ph�i h
p cùng các
ban ngành, �oàn th� tham gia các ho�t ��ng tuyên
truy�n, gi> gìn tr�t t� an toàn giao thông. Hình �nh c�a
�oàn viên, thanh niên cùng l�c l
ng c�nh sát giao thông
cùng tham gia gi> gìn tr�t t� an toàn giao thông t�i các
c�ng tr)ng h?c tr� nên g�n g�i và th)ng xuyên.

Phân tích các v� tai n�n giao thông �)ng b� cho
th	y, �a s� các v� tai n�n giao thông x�y ra là do ý th�c
c�a ng)i tham gia giao thông. Vai trò trách nhi�m c�a
ng)i ��ng ��u �+a ph�ng cha ��m b�o, công tác giám
sát vi�c ch	p hành pháp lu�t v� tr�t t� an toàn giao thông
cha �
c �� cao. Bên c�nh �ó, h� t�ng giao thông cha
hoàn thi�n, v[n còn t�n t�i các �i�m �en, ti�m Zn nguy
c� tai n�n giao thông... 

Giai �o�n 2016 - 2021, ^y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam thành ph� H�i Phòng và Ban An toàn giao thông
thành ph� ti�p t�c ph�i h
p th�c hi�n có hi�u qu� các chJ
th+, ngh+ quy�t c�a Ban Bí th, Chính ph�, Chi�n l
c
Qu�c gia v� b�o ��m tr�t t� an toàn giao thông �)ng b�
��n n/m 2020, t�m nhìn 2030; ��i m�i n�i dung, ph�ng
th�c tuyên truy�n nâng cao nh�n th�c ng)i dân; t� ch�c
�ánh giá k�t qu� th�c hi�n vi�c ký cam k�t khu dân c và
gia �ình �/ng ký b�o ��m tr�t t� an toàn giao thông; phát
huy vai trò giám sát c�a ng)i dân trong giám sát vi�c
th�c thi pháp lu�t liên quan ��n l#nh v�c tr�t t� an toàn
giao thông. Hai bên s� ti�p t�c ch�ng trình v�n ��ng
toàn dân tham gia b�o ��m tr�t t� an toàn giao thông,
ki�m ch� các v� tai n�n giao thông, h�ng t�i gi�m t3
5-10% s� v�, s� ng)i ch�t, s� ng)i b+ th�ng vì tai n�n
giao thông hàng n/m… 

Thành ph� H�i Phòng ti�p t�c �Zy m�nh công tác tuyên
truy�n, v�n ��ng, ph� bi�n pháp lu�t v� tr�t t� an toàn
giao thông; xây d�ng, th�c hi�n v/n hóa giao thông trong
các t�ng l�p nhân dân, góp ph�n nâng cao ch	t l
ng, hi�u
qu� phong trào ''Toàn dân tham gia b�o ��m tr�t t� an toàn
giao thông''; ti�p t�c xây d�ng, nhân r�ng các mô hình,
�i�n hình v� v�n ��ng toàn dân tham gia b�o ��m tr�t t�
an toàn giao thông t�i c�ng ��ng dân c.�
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Sau khi kh�o sát t�ng th�, Công ty TNHH MTV Thoát
n�c Hà N�i xác �+nh l
ng bùn tích t� trong lòng
h� �ã d�n l�i r	t nhi�u, v
t quá m�c cho phép. T�i
m�t s� �i�m, bùn � �áy h� dày ��n 1m. Trong khi

�ó, m�c n�c trong lòng h� t�i nhi�u �i�m chJ còn kho�ng
50cm. Ngoài tình tr�ng c�n n�c, ��n v+ kh�o sát c�ng xác
�+nh lòng h� �ã b+ ô nhi@m. Quá trình thi công, các ��n v+
s( d�ng máy xúc ��ng trên phà nh�, xúc bùn lên ph@u
ch�a c�a xe b�m bùn công su	t 80m3/h, �ng d[n bùn n�m
trên các ph�ng ti�n n�i �� d[n vào b), các công nhân s�
b�m bùn t3 xe b�m lên xe téc và v�n chuy�n �i ��. 

��n v+ thi công huy ��ng g�n 100 ph�ng ti�n nh
máy g�u xúc, phà nh�, xe b�m, xe téc, thùng phuy, xe

ch� rác, thuy�n thu gom… và g�n 200 công nhân. Theo
k� ho�ch, t�ng kh�i l
ng n�o vét � h� Hoàn Ki�m là
57.400m3, m\i ngày kho�ng trên 800m3 bùn �	t, di�n tích
khu v�c n�o vét bùn là 9,7ha. Vi�c thi công n�o vét �
c
th�c hi�n t3 1/12/2017 ��n 7/2/2018, t3 21h ��n 5h
sáng m\i ngày (th� 2 ��n th� 5) và sau 24h ��n 5h sáng
hôm sau (t3 th� 6 ��n ch� nh�t).

Theo k� ho�ch, s� bùn th�i s� �
c di chuy�n 13km v�
khu v�c �� ph� th�i  t�i xã Yên M�, huy�n Thanh Trì.
T�ng m�c kinh phí d� ki�n �� th�c hi�n d� án này là 29
t~ ��ng, b�ng ngu�n v�n s� nghi�p thu�c ngân sách
Thành ph� Hà N�i.�

Quá trình thi công, các đơn vị sử dụng máy  xúc đứng trên phà nhỏ xúc bùn lên phễu chứa của xe bơm bùn công suất  80m3/h.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã giao Công ty TNHH
MTV Thoát nước Hà Nội khảo sát, thi công nạo vét lòng Hồ Gươm.

Công ty xác định lượng bùn tích tụ trong lòng hồ đã dồn lại rất
nhiều, vượt quá mức cho phép. 

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

Kh'c ph�c tình tr�ng ô nhi(m
đáng báo đ�ng t�i h� Hoàn Ki�m

KỲ ANH

Hồ Hoàn Kiếm - đền Ngọc Sơn được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt vào năm
2013. Tuy nhiên gần đây, hồ đã bị ô nhiễm trầm trọng và mất khả năng tự làm sạch.
Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, gần 200 công nhân
của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội nạo vét liên tục để tránh tình trạng cạn
nước và ô nhiễm môi trường nước tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.
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Ống dẫn bùn nằm trên các phương tiện nối để dẫn vào bờ, các
ông nhân sẽ bơm bùn từ xe bơm lên xe téc và vận chuyển đi đổ.

Công nhân làm việc khẩn trương, liên tục từ 21h đến 5h sáng hôm
sau (thứ 2 đến thứ 5) và 24h đến 5h sáng (thứ 6 đến Chủ nhật).

Đơn vị thi công huy động gần 100 phương tiện như máy gầu
xúc, phà nhỏ, xe bơm, xe téc, thùng phuy, xe chở rác, thuyền thu
gom… với gần 200 công nhân.

Tổng khối lượng nạo vét ở hồ Hoàn Kiếm là 57.400m3, mỗi
ngày khoảng trên 800m3 bùn đất, diện tích khu vực nạo vét bùn
là 9,7ha.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết:  Công ty
phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu đa dạng sinh học và nguồn
lợi thủy sản thuộc Viện Nghiên cứu, nuôi trồng thủy sản 1 thực
hiện ngăn lưới, cách ly động vật thủy sinh tại hồ. Thi công dứt
điểm trong từng khu vực nên hạn chế ảnh hưởng đến nguồn
thủy sinh đặc hữu của hồ.

Đơn vị thi công đã huy động cả trăm công nhân để thực hiện thi
công tại hồ Hoàn Kiếm.

M � T  T R � N  V � I  C Á C  P H O N G  T R À O ,  C U � C  V � N  � � N G
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KINH NGHI�M - TH�C TI�N

PHÁT TRI)N L*C L!+NG S.N XU/T 
� Vi�t Nam 

TRƯƠNG THỊ THU HẠNH*

Tóm tắt: Sau hơn 30 năm đổi mới, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ở
Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể. Hiện nay, cần ưu tiên phát triển lực
lượng sản xuất hiện đại để tạo đà cho việc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật
tiên tiến, nhằm thực hiện mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn
với phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế.

Summary: After more than 30 years of renovation, the development of
production forces in Vietnam has made remarkable progress. At present, it is
necessary to develop the modern production forces and build up the advanced
material-technical foundation in order to accelerate the industrialization and
modernization associated with knowledge economy development and
international integration.
Từ khóa: Lực lượng sản xuất, phát triển lực lượng sản xuất, Việt Nam.
Key words: Production force, production force development, Vietnam. 
Nhận bài: 15/11/2017; Sửa chữa: 16/11/2017; Duyệt đăng: 30/11/2017.

Thực trạng ứng dụng những thành tựu
của khoa học - công nghệ hiện đại vào
phát triển lực lượng sản xuất ở Việt Nam

Khoa h?c - công ngh� là m�t trong nh>ng y�u t� �óng
vai trò quan tr?ng trong phát tri�n l�c l
ng s�n xu	t �
Vi�t Nam. Nh>ng thành t�u c�a khoa h?c, công ngh� �ã
góp ph�n �áng k� trong vi�c phát tri�n t li�u s�n xu	t,
tr�c h�t là c�i bi�n nh>ng công c� lao ��ng c� trong l#nh
v�c công nghi�p và nông nghi�p.

Trong th)i gian qua, v�i xu th� toàn c�u hóa, s�
chuy�n giao và h�i nh�p qu�c t� v� khoa h?c, công ngh�
�ã khi�n n�n kinh t� n�c ta phát tri�n m�nh m�. Nh>ng
công c� lao ��ng gi�n ��n mang tính ch	t ti�u th� công
nghi�p �ã �
c thay th� b�ng nh>ng dây chuy�n máy
móc thi�t b+ t�i tân, hi�n ��i. S�c lao ��ng c�a con ng)i
�
c gi�i phóng, lao ��ng chân tay d�n �
c thay th� b�i
lao ��ng trí óc, lao ��ng gi�n ��n d�n �
c thay th� b�ng
s� chuyên môn hóa ngày càng cao. Nh>ng s� thay ��i l�n
lao c�a công c� s�n xu	t �ã làm cho n/ng su	t lao ��ng

t/ng v
t b�c, kh�i l
ng s�n phZm làm ra ngày càng
nhi�u và có ch	t l
ng cao. C�ng nh) s� phát tri�n c�a
công c� s�n xu	t, n�n kinh t� n�c ta �ang có s� chuy�n
d+ch l�n m�nh v� c� c	u kinh t�. Trong nh>ng n/m g�n
�ây, tJ tr?ng �óng góp c�a các ngành công nghi�p, xây
d�ng và d+ch v� có xu h�ng t/ng m�nh h�n so v�i các
ngành nông nghi�p. T3 m�t n�c thu�n nông, Vi�t Nam
�ã xây d�ng �
c nhi�u nhà máy, xí nghi�p có nh>ng dây
chuy�n công ngh� ti�n ti�n; nhi�u khu ch� xu	t công
ngh� cao. Tuy nhiên, so v�i nhi�u qu�c gia khác trên khu
v�c và trên th� gi�i, là m�t n�c �i sau nên nhìn chung
n�n s�n xu	t công nghi�p c�a Vi�t Nam v[n còn nhi�u
h�n ch�, nh>ng ngành công nghi�p ch� t�o cha th�c s�
phát tri�n, m�i phát tri�n nh>ng ngành công nghi�p l$p
ráp theo dây chuy�n công ngh� c�a n�c ngoài, m�c ��
hi�n ��i hóa trong các ngành công nghi�p cha ��ng ��u
gi>a các ngành và gi>a các �+a ph�ng trong c� n�c, tính
c�nh tranh c�a các m�t hàng s�n xu	t công nghi�p nhìn
chung còn th	p nên giá thành không cao, nh	t là nh>ng
ngành v�n là th� m�nh c�a n�c ta nh d�t may, da giày,
khoáng s�n… 

* Thạc sĩ, Khoa Lý luận chính trị và xã hội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
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K I N H  N G H I � M  -  T H � C  T I � N

Theo Báo cáo chJ s� ��i m�i toàn c�u n/m 2014 c�a T�
ch�c S� h>u trí tu� th� gi�i (WIPO), chJ s� ��i m�i công
ngh� c�a Vi�t Nam ��ng th� 71/143 n�c, ��ng th� 4
trong s� các n�c thu�c kh�i ASEAN. Tuy nhiên, vi�c
nghiên c�u, phát tri�n và �ng d�ng khoa h?c, công ngh�
vào s�n xu	t còn nhi�u h�n ch�. Trình �� c� khí hóa, t�
��ng hóa và tin h?c hóa c�a nhi�u ngành kinh t� nhìn
chung còn nhi�u h�n ch�. Theo �i�u tra các doanh nghi�p
s�n xu	t, ch� bi�n, ch� t�o n/m 2015, kho�ng 57% doanh
nghi�p có công ngh� th	p, 31% doanh nghi�p có công
ngh� trung bình, 12% doanh nghi�p có công ngh� cao.
Trong khi các n�c trong khu v�c ��u có t~ tr?ng ��u t
cao cho khoa h?c, công ngh� trong s�n xu	t thì m�c ��u
t c�a Vi�t Nam còn khá khiêm t�n: t3 n/m 2006 - 2016,
t~ l� ��u t cho khoa h?c, công ngh� m�i chJ chi�m
kho�ng 0,6% GDP. Trong vòng 10 n/m, t~ l� này chJ t/ng
t3 0,48% GDP lên 0,51% GDP. B�i v�y, qua h�n 30 n/m ��i
m�i, n�n công nghi�p Vi�t Nam v[n chJ d3ng l�i � trình
�� gia công. 

Thực trạng kết cấu hạ tầng phục vụ cho
phát triển lực lượng sản xuất ở Việt Nam

Ngoài vi�c �ng d�ng nh>ng thành t�u c�a khoa h?c -
công ngh� hi�n ��i vào s�n xu	t, c�i ti�n công c� lao
��ng và m� r�ng ��i t
ng lao ��ng; các ph�ng ti�n lao
��ng c�a n�c ta c�ng có nh>ng b�c phát tri�n �áng k�.
�i�u �ó �
c th� hi�n rõ nét nh	t qua s� phát tri�n c�a
k�t c	u h� t�ng ph�c v� cho s�n xu	t. K�t c	u h� t�ng
chính là cái “c�t v�t ch	t” c�a các l#nh v�c kinh t� - xã
h�i � m\i qu�c gia. Trong l#nh v�c s�n xu	t v�t ch	t, k�t
c	u h� t�ng không chJ giúp cho vi�c lu thông hàng hóa,
hi�n ��i hóa quá trình s�n xu	t mà còn là ��ng l�c thúc
�Zy quá trình s�n xu	t phát tri�n.

Hi�n nay, � n�c ta �ã hình thành �
c h�u h�t các
tr�c �)ng b� t3 B$c ��n Nam, t3 �ông sang Tây, không
chJ n�i li�n các vùng kinh t� trong c� n�c mà còn ��m
b�o thông th�ng v�i các n�c láng gi�ng. ��c bi�t, trong
nh>ng n/m g�n �ây, nhi�u tuy�n �)ng cao t�c t3 các
tJnh, thành ph� trung tâm �ã �
c xây d�ng nh Hà N�i
- Lào Cai, Hà N�i - H�i Phòng, Thành ph� H� Chí Minh -
V�ng Tàu, �à N�ng - Dung Qu	t... làm gi�m �áng k� th)i
gian v�n chuy�n, lu thông hàng hóa t3 30-50%. H�n
n>a, nhi�u cây c�u �ã �
c xây d�ng nh c�u C�n Th�,
c�u Nh�t Tân, c�u Thanh Trì... góp ph�n quan tr?ng trong
vi�c hi�n ��i hóa n�n kinh t� �	t n�c.

V� giao thông �)ng bi�n, n�c ta có 49 c�ng bi�n,
166 b�n c�ng, 350 c�u c�ng, n/ng l�c thông quan kho�ng
350-370 tri�u t	n/n/m. ��c bi�t, quá trình v�n chuy�n,
b�c d� hàng hóa c�ng �ã �
c hi�n ��i hóa �áng k� b�ng
vi�c thay th� s�c lao ��ng c�a con ng)i thành nh>ng
máy móc, cZu nâng t� ��ng hóa. �i�u �ó góp ph�n �áng
k� trong vi�c thúc �Zy s� phát tri�n nhanh và b�n v>ng
c�a các ngành kinh t� bi�n � n�c ta.

V� giao thông �)ng không, Vi�t Nam �ang �a vào
khai thác 21 sân bay, trong �ó có 10 c�ng hàng không
qu�c t�, s� l
ng hành khách t/ng m�nh t3 4,9 tri�u
khách n/m 2000 lên ��n 56,8 tri�u khách n/m 2014. Nh
v�y, chJ cha ��n 15 n/m, s� l
ng hành khách �ã t/ng
lên h�n 10 l�n. Giao thông hàng không c�ng góp ph�n
quan tr?ng trong vi�c v�n chuy�n, lu thông hàng hóa
gi>a các vùng kinh t� tr?ng �i�m trong c� n�c và v�i các
n�c khác trên th� gi�i.

V� giao thông �)ng s$t, m�ng l�i �)ng s$t c�a
n�c ta có t�ng chi�u dài là 3.143 km, trong �ó có 2.531
km tuy�n chính, 612 km �)ng nhánh và �)ng ga. Giao
thông �)ng s$t n�c ta góp ph�n quan tr?ng trong vi�c
v�n chuy�n hành khách và hàng hóa t3 th� �� Hà N�i
��n các vùng trong c� n�c.

Nh v�y, h� t�ng giao thông c�a n�c ta không chJ
��m b�o s� lu thông gi>a các vùng kinh t� mà còn là
�òn bZy �� thúc �Zy s�n xu	t phát tri�n và h�i nh�p qu�c
t�. Ngoài h� t�ng giao thông, h� t�ng thông tin, �i�n,
n�c... c�ng có nh>ng b�c ti�n �áng k�, ��m b�o nhu
c�u thông thông liên l�c, duy trì và phát tri�n s�n xu	t. 

M�c dù �ã ��t �
c nh>ng thành t�u to l�n, nhng
vi�c xây d�ng k�t c	u h� t�ng ph�c v� s�n xu	t � n�c
ta v[n còn b�c l� nhi�u �i�m y�u kém nh h� th�ng k�t
c	u h� t�ng thi�u tính ��ng b� và m	t cân ��i �áng k�
gi>a các vùng mi�n. H� th�ng k�t c	u h� t�ng � các thành
ph� l�n nh th� �ô Hà N�i và Thành ph� H� Chí Minh khá
hi�n ��i nhng � các vùng nông thôn, mi�n núi, h�i ��o
còn l�c h�u, y�u kém, ch	t l
ng h�n ch�; công tác qu�n
lý, khai thác và s( d�ng d+ch v� h� t�ng còn nhi�u b	t
c�p. Vì v�y, xây d�ng k�t c	u h� t�ng ��ng b� �
c ��ng
ta xác �+nh là m�t trong nh>ng b�c ��t phá chi�n l
c
trong vi�c phát tri�n kinh t� - xã h�i nói chung và phát
tri�n l�c l
ng s�n xu	t hi�n ��i nói riêng.

Thực trạng đội ngũ người lao động trong
lực lượng sản xuất ở Việt Nam

Tính ��n n/m 2015, Vi�t Nam có dân s� trên 93 tri�u
ng)i, ��ng th� 13 th� gi�i, th� 7 châu Á và th� 3 trong
khu v�c �ông Nam Á. Dân s� phân b� không ��u gi>a các
vùng mi�n trong c� n�c và có s� khác bi�t l�n v� trình
�� theo vùng. Trong c� c	u dân s� Vi�t Nam, c dân nông
thôn chi�m kho�ng 68% dân s�. Trong s� trên 93 tri�u
ng)i, c� n�c có 69,3 tri�u ng)i t3 15 tu�i tr� lên,
trong �ó có 53,7 tri�u ng)i tham gia vào l�c l
ng lao
��ng, chi�m 77,7% dân s�, trong �ó 70,2% t�p trung �
nông thôn. Hàng n/m � n�c ta, trung bình có kho�ng
h�n 1 tri�u thanh niên b�c vào tu�i lao ��ng. 

Hi�n nay, Vi�t Nam là n�c có c� c	u dân s� tr_, �ang
� th)i k` dân s� vàng. Trong s� 53,7 tri�u lao ��ng có
��n 50,2% s� ng)i có �� tu�i t3 15 ��n 39. V�i ngu�n lao
��ng tr_ d�i dào, Vi�t Nam �ang có l
i th� l�n �� phát
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tri�n l�c l
ng s�n xu	t, �áp �ng nhu c�u ngày càng cao
c�a n�n s�n xu	t hi�n ��i, thúc �Zy n�n kinh t� c�a �	t
n�c. Ngu�n lao ��ng tr_ s� g�p nhi�u thu�n l
i trong
vi�c ti�p thu nh>ng ti�n b� c�a khoa h?c, công ngh� vào
s�n xu	t; thích �ng và b$t nh+p nhanh v�i quá trình s�n
xu	t �òi h�i công ngh� cao, áp l�c l�n và thích �ng �
c
vi�c thay ��i ngh� nghi�p, �i�u ki�n làm vi�c theo yêu
c�u c�a quá trình s�n xu	t. 

Theo s� li�u th�ng kê n/m 2015, trong t�ng s� 53,7
tri�u ng)i t3 15 tu�i tr� lên thu�c l�c l
ng lao ��ng c�a
n�c ta, có 9,99 tri�u ng)i �ã qua �ào t�o, chi�m 18,6%
trong t�ng s� lao ��ng trên c� n�c, trong �ó � thành th+
là 33,7%, g	p 3 l�n t~ l� này � khu v�c nông thôn là
11,2%, phân theo gi�i tính t~ l� này là 20,3% ��i v�i nam
và 15,4% ��i v�i n> . Trong nh>ng n/m g�n �ây, tJ l� lao
��ng có trình �� ��i h?c c�a l�c l
ng lao ��ng tr�c ti�p
không ng3ng t/ng lên. N/m 2012, trung bình c� n�c có
4,7%, n/m 2013 là 5,8%, ��n n/m 2014, t~ l� này là 6,2%.
S� t/ng lên không ng3ng c�a ��i ng� nhân l�c có trình
�� chuyên môn �ã b�c ��u �áp �ng �
c nhu c�u ngày
càng cao c�a n�n s�n xu	t hi�n ��i trong vi�c �ng d�ng
nh>ng thành t�u c�a khoa h?c, công ngh� vào vi�c c�i
t�o n�n s�n xu	t theo h�ng hi�n ��i.

M�t trong nh>ng ��c �i�m n�i b�t c�a con ng)i Vi�t
Nam trong l+ch s( là s� c�n cù, linh ho�t, sáng t�o. �ó c�ng
chính là u �i�m c�a ng)i lao ��ng n�c ta hi�n nay. Nh)
�ó, ng)i lao ��ng có n/ng l�c trong vi�c s�n xu	t nh>ng
m�t hàng �òi h�i s� khéo léo, tJ mJ, có �� tinh x�o cao.
C�ng v�i tính c�n cù, ch/m chJ, ngày nay s� l
ng lao ��ng
Vi�t Nam làm vi�c trong các ngành công nghi�p l$p ráp
công ngh� cao c�ng chi�m tJ l� khá l�n. Do quá trình công
nghi�p hóa, hi�n ��i hóa, trong nh>ng n/m g�n �ây, � Vi�t
Nam có r	t nhi�u các công ty, nhà máy l�n �
c xây d�ng
do các t�p �oàn kinh t� l�n b� v�n nh Sam Sung, Toyota,
Deawoo... Các ch� ��u t c�a nh>ng công ty �ó �ã nhìn
th	y u �i�m n�i b�t c�a ngu�n lao ��ng n�c ta là s� c�n
cù, ch/m chJ, khéo léo. Nh) �ó, c� c	u lao ��ng c�a Vi�t
Nam �ã có s� chuy�n bi�n theo h�ng tích c�c, gi�m d�n
tJ l� lao ��ng nông nghi�p, t/ng lên �áng k� tJ l� lao ��ng
công nghi�p, góp ph�n gi�i quy�t tình tr�ng thi�u vi�c làm
cho lao ��ng � nông thôn, nâng cao �)i s�ng v�t ch	t và
tinh th�n cho ng)i lao ��ng.

Tuy nhiên, do n�n kinh t� phát tri�n c�a Vi�t Nam

cha th�c s� phát tri�n nên vi�c ��u t cho công tác y t�
ch/m sóc s�c kh�e nhân dân nhìn chung còn th	p. Hi�n
nay, chi tiêu c�a Chính ph� còn khá th	p so v�i nhu c�u
khám ch>a b�nh c�a ng)i lao ��ng: “Chi tiêu c�a chính
ph� cho công tác chJ t�ng ��ng v�i 2,8% GDP. H�n 50%
chi tiêu cho y t� chính là chi tiêu t3 túi ti�n c�a b�nh
nhân. Chi tiêu công cho y t� chi�m kho�ng 8,7% chi tiêu
công � Vi�t Nam so v�i m�c 14,1% � Thái Lan và 9,9% �
Trung Qu�c”. M�c ��u t cho công tác y t� còn th	p c�ng
�ã �nh h�ng �áng k� ��n vi�c khám ch>a b�nh và công
tác b�o hi�m y t� cho ng)i lao ��ng. Ngoài ra, v	n �� an
toàn, v� sinh lao ��ng c�ng �ang là m�t trong nh>ng y�u
t� �nh h�ng �áng k� ��n s�c kh�e, th� l�c c�a ng)i lao
��ng c� trong l#nh v�c công nghi�p và nông nghi�p �
n�c ta hi�n nay. 

M�t trong nh>ng yêu c�u quan tr?ng hàng ��u c�a s�
phát tri�n l�c l
ng s�n xu	t hi�n ��i là tJ l� nh>ng ng)i
lao ��ng �ã qua �ào t�o, lao ��ng tay có tay ngh�, có trình
�� chuyên môn k� thu�t chi�m �a s� nhng � Vi�t Nam
hi�n nay, m�c dù �ã t/ng lên �áng k� nhng so v�i nhu
c�u hi�n t�i c�a n�n s�n xu	t, t~ l� �ó còn khá th	p. Theo
�ánh giá c�a Ngân hàng Th� gi�i (WB), ch	t l
ng ngu�n
nhân l�c c�a Vi�t Nam chJ ��t 3,79 �i�m (thang �i�m 10),
x�p th� 11 trong 12 n�c � châu Á �
c tham gia x�p
h�ng; thi�u nhi�u chuyên gia trình �� cao, thi�u công
nhân lành ngh�; chJ s� Kinh t� Tri th�c ( KEI) c�a n�c ta
còn th	p, chJ ��t 3,02 �i�m, x�p th� 102/133 qu�c gia
�
c phân lo�i; lao ��ng nông thôn ch� y�u cha �
c
�ào t�o ngh�, n/ng su	t lao ��ng th	p. �ây là nh>ng
thách th�c l�n ��i v�i n�c ta trong quá trình phát tri�n
l�c l
ng s�n xu	t nh�m �Zy m�nh công nghi�p hóa, hi�n
��i hóa g$n v�i phát tri�n kinh t� tri th�c.

Sau h�n 30 n/m ��i m�i, trình �� phát tri�n c�a l�c
l
ng s�n xu	t � Vi�t Nam �ã có nhi�u thay ��i �áng k�
nh trình �� c�a t li�u s�n xu	t, nh	t là công c� lao
��ng �
c c�i ti�n; khoa h?c - công ngh� �
c �ng d�ng
nhi�u vào s�n xu	t; trình ��, k� n/ng c�a ng)i lao ��ng
không ng3ng t/ng lên nhng so v�i yêu c�u c�a n�n s�n
xu	t hi�n ��i, trình �� phát tri�n c�a l�c l
ng s�n xu	t
� Vi�t Nam v[n còn nhi�u h�n ch�. Do �ó, c�n có nh>ng
gi�i pháp thi�t th�c, hi�u qu� nh�m phát tri�n l�c l
ng
s�n xu	t � Vi�t Nam �áp �ng yêu c�u �Zy m�nh công
nghi�p hóa, hi�n ��i hóa và h�i nh�p qu�c t�.�
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Tóm tắt: Trong thời đại công nghệ số hiện nay, sản phẩm truyền thông đa phương
tiện cần được chú trọng đầu tư, đổi mới, đáp ứng nhu cầu và điều kiện tiếp nhận
của công chúng. Bài viết phần nào cho thấy hiệu quả bước đầu trong quá trình triển
khai mô hình Chính phủ điện tử đến người dân và doanh nghiệp tại Đồng Tháp. 

Summary: In today's digital age, it is necessary to invest and innovate multi-media
products to meet the demands and access abilities of the public. This article will
show the initial efficiency in implementing E-Government to people and businesses in
Dong Thap province.
Từ khóa: Chính phủ điện tử, truyền thông đa phương tiện, Cổng thông tin điện tử, Đồng Tháp, Việt Nam.
Key words: E-government, multi-media, e-portal, Dong Thap, Vietnam.
Nhận bài: 1/12/2017; Sửa chữa: 5/12/2017; Duyệt đăng: 6/12/2017.

4ng d�ng truy�n thông đa
ph�
ng ti�n trong phát tri�n
Chính ph đi�n t� trên C�ng thông
tin đi�n t� Đ	ng Tháp

* Tiến sĩ, Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
** Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp.

V� xây d�ng Chính ph� �i�n t(, Chính ph� �ã có
Ngh+ quy�t 36a do Th� t�ng Chính ph� ký ngày
14/10/2015. Tính ��n quý II n/m 2017, vi�c th�c
hi�n nh>ng nhi�m v� chung c�a Ngh+ quy�t 36a

�ã �
c các b�, ngành, �+a ph�ng c� b�n hoàn thành. C�
th�, có 29/30 b�, c� quan ngang b�, c� quan thu�c Chính
ph� và 63/63 tJnh, thành ph� tr�c thu�c Trung �ng �ã
l�p k� ho�ch hành ��ng xây d�ng chính quy�n �i�n t(.
Theo �ó các tJnh, thành ph� �ã công khai ti�n �� x( lý
h� s� trên C�ng thông tin �i�n t( Chính ph�. T�i ��ng
Tháp, C�ng thông tin �i�n t( �ã �ng d�ng hi�u qu� các
tính n/ng c�a truy�n thông �a ph�ng ti�n (TT�PT) trong
vi�c truy�n thông ��n ng)i dân, doanh nghi�p. 

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo 4
cấp độ

M�t trong nh>ng n�i dung quan tr?ng mà C�ng thông
tin ��ng Tháp th�c hi�n ��t hi�u qu� là cung c	p d+ch v�
công tr�c tuy�n theo 4 c	p �� (1, 2, 3, 4) theo h�ng

“��n gi�n hóa”, “h�ng ��n s� ti�n ích cho t� ch�c và cá
nhân”. N/m 2017, C�ng thông tin �ã tri�n khai th�c hi�n
thí �i�m s�n phZm TT�PT ��i v�i 3 th� t�c hành chính
�
c ng)i dân quan tâm và th�c hi�n nhi�u nh	t là c	p
��i gi	y phép lái xe, c	p phi�u lý l+ch t pháp - tr)ng
h
p cá nhân u~ quy�n và c	p phi�u lý l+ch t pháp. C�ng
thông tin �ã ti�n hành th�c hi�n thí �i�m v� �� h?a
chuy�n ��ng ��i v�i các th� t�c hành chính này.

V�i cách làm này, ng)i dân s� r	t thu�n l
i trong vi�c
th�c hi�n các th� t�c hành chính, b�i qua �� h?a, ng)i
dân v3a �
c nghe h�ng d[n b�ng âm thanh và nhìn các
thao tác b�ng hình �nh nh �
c th+ ph�m th�c t�...

Cập nhật nội dung văn bản, hoạt động
điều hành, ý kiến trả lời của chính quyền 

C�ng thông tin �i�n t( tJnh ��ng Tháp �/ng t�i g�n
nh t	t c� nh>ng quy�t �+nh, v/n b�n mà lãnh ��o UBND
tJnh �ã ký trong ngày. Cu�i gi) chi�u ng)i dân, doanh
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nghi�p �ã �?c �
c các thông tin �ó. Th�c hi�n ph�ng
châm chuy�n d�n t3 “cung c	p cái mình có” sang “cung
c	p cái ��c gi� c�n”, “ch� ��ng cung c	p thông tin và
cung c	p thông tin theo �+a chJ”, C�ng thông tin �i�n t(
tJnh �ã chính th�c phát hành B�n tin ho�t ��ng chJ ��o,
�i�u hành c�a lãnh ��o tJnh h�ng ngày (t3 tháng
9/2015), B�n tin tu�n (t3 tháng 5/2015) và B�n tin tháng
(t3 tháng 4/2017) g(i các c� quan c	p tJnh, huy�n, xã, c�
quan báo chí và doanh nghi�p trong, ngoài tJnh thông
qua h� th�ng th �i�n t( ��n trên 1.000 �+a chJ e-mail và
�/ng t�i ��ng th)i lên C�ng thông tin �i�n t3 qua B�n tin
t�ng h
p c�a trang chính (www.dongthap.gov.vn),
facebook (https://www.facebook.com/cttdongthap) ph�c
v� ��c gi�. 

V/n b�n yêu c�u các c� quan ch�c n/ng xem xét, gi�i
quy�t và có 	n �+nh th)i gian c� th� ��i v�i các ý ki�n th$c
m$c, các ki�n ngh+ c�a ng)i dân và các n�i dung liên quan
�
c �/ng công khai lên C�ng thông tin �� ng)i dân n$m,
theo dõi, giám sát quá trình th�c hi�n. H�ng tháng, C�ng
thông tin công b� t�ng h
p k�t qu� x( lý. H�u h�t ý ki�n
ph�n ánh, ki�n ngh+ c�a t� ch�c, cá nhân ��u �
c gi�i
quy�t, tr� l)i tr�c và �úng h�n; ��i v�i tr)ng h
p tr@
h�n, ng)i ��ng ��u chính quy�n tJnh phê bình và yêu
c�u nghiêm túc rút kinh nghi�m. Nh) �ó, nh>ng ý ki�n

c�a ng)i dân �
c gi�i quy�t ��n n�i ��n ch�n. 

�� t�o s� h	p d[n v� hình th�c chuy�n t�i, �áp �ng
nhu c�u và th+ hi�u ��i v�i công chúng, các s�n phZm �a
ph�ng ti�n trên C�ng thông tin ��ng Tháp th)ng �
c
k�t h
p �a d�ng các y�u t� nh ch> vi�t, hình �nh t#nh, âm
thanh, �� h?a, video. Ví d�, s( d�ng bi�u �� minh h?a cho
các s� li�u v� t/ng tr�ng kinh t�: so sánh th� h�ng, các
chJ s� n/ng l�c c�nh tranh c	p tJnh (PCI), chJ s� "Hi�u qu�
Qu�n tr+ và Hành chính công c	p tJnh" (PAPI), chJ s� s�n
sàng �ng d�ng công ngh� thông tin (ICT) v.v…; ho�c s(
d�ng 4 y�u t�  ch> vi�t, hình �nh t#nh, âm thanh, �� h?a
chuy�n ��ng khi �a tin v� Homestay - B�c phát tri�n
m�i cho du l+ch ��ng Tháp, �/ng ngày 11/10/2016. 

Hiệu quả truyền thông cho người dân và
doanh nghiệp

Tính ��n nay, C�ng thông tin �i�n t( ��ng Tháp �ã có
trên 10 n/m ho�t ��ng, nhng trong 2 n/m g�n �ây, t3
khi tri�n khai t� ch�c s�n xu	t s�n phZm TT�PT, ch	t
l
ng c�a tác phZm, s�n phZm làm ra ngày càng �
c
nâng cao, �áp �ng nhu c�u tìm hi�u thông tin c�a công
chúng. ��n nay, t�ng s� l
t truy c�p C�ng thông tin �i�n
t( tJnh ��t g�n 19 tri�u. D�a theo phân tích c�a Google

Hình 1: Đồ họa chuyển động về cấp lý lịch tư pháp.
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Analytic - t3 tháng 6/2016 ��n tháng 6/2017, C�ng thông
tin �i�n t( ��ng Tháp thu hút g�n 380.000 ng)i dùng,
t/ng g�n 120.000 ng)i dùng; v�i s� phiên là 1.545.000,
t/ng 321.562; có g�n 4.385.000 l
t xem trang
(pageview), t/ng g�n 262.000 l
t xem trang so v�i cùng
k` n/m tr�c. C�ng thông tin �i�n t( ��ng Tháp ��ng
��u các tJnh trong khu v�c ��ng b�ng sông C(u Long
(ngo�i tr3 thành ph� C�n Th�). N�u so v�i C�ng thông tin
�i�n t( c	p tJnh ��ng sau li�n k� là An Giang thì C�ng
thông tin �i�n t( ��ng Tháp cao h�n 353 h�ng. So v�i
C�ng thông tin ��ng cu�i b�ng c�a khu v�c là Trà Vinh,
thì ��ng Tháp cao h�n 5.396 b�c (th)i �i�m so sánh là
ngày 22/10/2017). Qua kh�o sát cho th	y, công chúng
�ánh giá v� ch	t l
ng s�n phZm TT�PT trên C�ng thông
tin �i�n t( ��t lo�i t�t chi�m 33,5%; lo�i khá 54,4%%;
lo�i trung bình 11,2%; lo�i kém không �áng k� (0,9%). 

C�ng thông tin �i�n t( ��ng Tháp �ã có m�t trên
m�ng xã h�i thông qua fanpage (��t trên 20.000 l
t

thích), youtube (��t g�n 18.000 l
t xem), zalo. Vì v�y,
thông tin nói chung, s�n phZm TT�PT nói riêng khi �
c
chia s_ trên m�ng xã h�i ��u �
c c�ng ��ng m�ng h�ng
�ng tích c�c. ��c bi�t, có nh>ng s�n phZm thu hút hàng
tr/m ngàn l
t like. 

T3 tháng 6/2015 - tháng 6/2017, thông qua nhi�u
kênh t�ng tác, C�ng thông tin �i�n t( tJnh ti�p nh�n 663
ý ki�n, t	t c� ��u �
c ti�p thu, xem xét, tr� l)i ��y ��
và nghiêm túc. N�u nh th)i �i�m tháng 6/2015 ��n
tháng 6/2016, qua trang chính C�ng thông tin, email c�a
Ban Biên t�p và �)ng bu chính, C�ng thông tin ti�p
nh�n 138 ý ki�n c�a ��c gi�; 36 ý ki�n c�a báo, �ài trong
và ngoài tJnh thì giai �o�n tháng 6/2016 ��n tháng
6/2017, ý ki�n c�a ��c gi� C�ng (g(i qua trang chính,
facebook, email, �)ng bu chính) là 392 (t/ng g�n 140 ý
ki�n so v�i cùng k` n/m tr�c) và ý ki�n c�a báo, �ài
trong và ngoài tJnh là 97 (t/ng g�n 61 ý ki�n so v�i cùng
k` n/m tr�c).�

Hình 2: Sản phẩm đa phương tiện, Homestay - Bước phát triển mới cho du lịch Đồng Tháp.
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Vai trò c�a nhà tr��ng trong 
phòng, ch�ng B5O L*C GIA ĐÌNH

PHÙNG THỊ AN NA*

Tóm tắt: Bạo lực gia đình (BLGĐ) ở Việt Nam không phải là một vấn đề mới, song
lại đang trở nên khá “nóng”, khi mà đời sống kinh tế, xã hội ngày càng phát triển.
Hầu hết các vụ bạo lực gia đình đều gây tổn thất đối với trẻ em. Do vậy, tuyên
truyền nâng cao nhận thức trong mỗi gia đình, nhất là sự phối hợp giữa nhà
trường và tổ dân phố, khu dân cư nơi các em sinh sống sẽ có tác dụng hỗ trợ, bảo
vệ trẻ em, giảm thiểu những nguy cơ, hậu quả do nạn BLGĐ gây ra.

Summary: Domestic violence in Vietnam is not a new issue but it has in fact
become a hot issue especially in the context of the development of economics and
society. Most domestic violence cases cause injury to children. Therefore, the
propagation of raising the awareness about the important role and position of the
family and the serious harm of domestic violence must become a regular activity of
all sectors, social communities and schools. Particularly, the coordination between
schools and residential authorities where the children live will be a positive support
in protecting and reducing the risks and bad consequences of domestic violence.
Từ khóa: Phòng chống bạo lực gia đình, trẻ em, học sinh, nhà trường, Việt Nam.
Key words: Domestic violence, children, students, schools, Vietnam.
Nhận bài: 2/11/2017; Sửa chữa: 15/11/2017; Duyệt đăng: 30/11/2017.

Kho�n 2 �i�u 1 Lu�t Phòng, ch�ng b�o l�c gia �ình
�ã �a ra �+nh ngh#a: “B�o l�c gia �ình là hành
vi c� ý c�a thành viên gia �ình gây t�n h�i ho�c
có kh� n/ng gây t�n h�i v� th� ch	t, tinh th�n,

kinh t� ��i v�i thành viên khác trong gia �ình”1. Các hành
vi �
c coi là b�o l�c gia �ình (BLG�) �
c li�t kê t�i
kho�n 1 �i�u 2, trong �ó, hành vi b�o l�c �
c chia làm
3 nhóm: b�o l�c v� th� ch	t, b�o l�c v� tinh th�n, b�o l�c
v� kinh t�. Tuy nhiên, trong th�c t�, quan ni�m v� BLG�
c�a ng)i dân còn khá m� h�, th)ng chJ chú ý t�i hành
vi b�o l�c v� m�t th� ch	t. Khi chúng ta còn ngh# r�ng,
hành vi m$ng ch(i nhau lúc nóng gi�n, b� m� �ánh con
cái, ch�ng �ánh v
 �� “d�y d\” là bình th)ng, v
 ph�i
�áp �ng nhu c�u tình d�c c�a ch�ng nh là �i�u hi�n
nhiên thì v	n �� BLG�, vi ph�m pháp lu�t d)ng nh v[n

“��ng ngoài” cánh c(a c�a m\i gia �ình. Do �ó, c�n ph�i
giúp ng)i dân hi�u rõ h�n nh>ng hành vi b+ coi là “b�o
l�c” gia �ình, cách th�c ��i phó v�i BLG�… Tr_ em/h?c
sinh là m�t trong nh>ng n�n nhân “y�u th�” c�a BLG�,
cho nên, nhi�m v� b�o v�, h�ng d[n, h\ tr
 tr_ em kh�i
BLG� c�n s� chung tay c�a c� h� th�ng, trong �ó có vai
trò h�t s�c quan tr?ng c�a nhà tr)ng - n�i các em �
c
h?c “l@”, h?c “v/n”.

Trẻ em/học sinh - một trong những nạn
nhân của BLGĐ

�� c�p t�i n�n nhân c�a b�o l�c nói chung và BLG�
nói riêng, ng)i ta hay g$n ph� n> v�i tr_ em b�i tính
ph� thu�c “��c bi�t” c�a tr_ ��i v�i ng)i ng)i m�. Tr_
em là nhóm ng)i y�u �u�i và d@ b+ t�n th�ng nh	t

* Tiến sĩ, Trung tâm Nghiên cứu Giới và Lãnh đạo nữ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
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trong gia �ình. �� xác �+nh gi>a ph� n> và tr_ em, ai là
ng)i ch+u �au kh� h�n trong các v� BLG� là r	t khó,
nhng, có th� kh�ng �+nh r�ng, trong nhi�u tr)ng h
p,
n\i �au ��n, thi�t thòi c�a tr_ em là vô cùng l�n b�i nó
không chJ �nh h�ng t�i hi�n t�i mà còn �nh h�ng t�i
t�ng lai lâu dài c�a tr_.

Trong 5 n/m (t3 2011��n 2015), c� m\i ngày � Vi�t
Nam l�i có 64 ph� n>, 10 tr_ em và 7 ng)i cao tu�i là n�n
nhân c�a BLG�. Trong t�ng 157.859 v� BLG� �
c phát
hi�n t3 n/m 2011 t�i 2015, n�n nhân là ph� n> (t3 16-
59 tu�i) chi�m t�i 117.206 tr)ng h
p (74,24%), 17.586
tr)ng h
p là tr_ em (11,14%) và 14.017 tr)ng h
p là
ng)i cao tu�i (8,91%)2.

B�o l�c x�y ra trong gia �ình là do hành vi b�o l�c c�a
m�t s� thành viên này ��i v�i các thành viên khác, song
ph�n l�n là b�o l�c c�a ng)i ch�ng ��i v�i ng)i v
, cha
m� ��i v�i con cái. Lu�t pháp Vi�t Nam �ã có nh>ng �i�u
kho�n b�o v� quy�n b	t kh� xâm ph�m v� thân th� c�a
con ng)i - ph� n> tr�c ch�ng c�a h? nhng cha có
�i�u kho�n c� th� �� b�o v� ��y �� quy�n c�a tr_ em
tr�c cha m� chúng. T3 xa t�i nay, nhi�u b�c cha m�
v[n coi vi�c �ánh ��p con cái là quy�n c�a h?, là vi�c
“d�y d\” con khi chúng h. H? quan ni�m có �ánh thì chJ
�ánh vào nh>ng v+ trí “an toàn” nh mông, chân, tay tr_
nên không �nh h�ng t�i tính m�ng. Song, trên th�c t�,
chúng ta ch�ng ki�n có nhi�u k_ mù quáng �ã �ánh con
vào b	t c� ch\ nào, b�ng b	t c� lo�i v� khí gì h? có trong
tay, không c�p �i sinh m�ng thì c�ng khi�n tr_ tàn ph�
su�t �)i. Ho�c �ã có không ít tr)ng h
p, khi cha m� b�
t$c mu�n tìm ��n cái ch�t, h? c�ng tìm cách bu�c con cái
ph�i ch�t theo. Rõ ràng, tr_ em �ã ph�i tr� giá �$t cho
nh>ng v	n �� riêng c�a ng)i l�n. Nh>ng tr�n �òn s� h�n
sâu trong �)i s�ng tinh th�n và tình c�m c�a tr_, làm t�n
th�ng ��n quan h� gi>a tr_ v�i cha m� chúng. BLG�
không chJ �e d?a cu�c s�ng, s� phát tri�n v� th� ch	t và
tâm lý mà còn �e d?a ��n tính m�ng c�a các em.

Nhân cách c�a con ng)i �
c hình thành cùng v�i
kho�ng th)i gian c� th� phát tri�n và hoàn chJnh. Khi
�
c s�ng trong m�t gia �ình hòa thu�n êm 	m, tr_ em
s� phát tri�n t�t, kh�e m�nh v� c� th� và tinh th�n.
Ng
c l�i, s�ng trong môi tr)ng gia �ình b�o l�c, tr_ em
không th� tránh kh�i vi�c ph�i ti�p xúc, làm quen và tiêm
nhi@m l�i s�ng b�o l�c. Hi�n nay, v[n còn khá nhi�u b�c
cha m� không hi�u �
c r�ng, vi�c dùng b�o l�c v�i con
cái ��ng ngh#a v�i vi�c d�y d\, t�p cho chúng thói quen
dùng b�o l�c v�i ng)i khác, b�i m�t ��c �i�m c�a tr_
nh� là h?c theo các khuôn m[u t3 cu�c s�ng xung quanh
mình. T	t c� nh>ng gì di@n ra trong quãng �)i th� 	u c�a
tr_, chúng ta t�ng nh nó trôi qua nhng ��u �� l�i
nh>ng d	u 	n khó phai trong tâm trí tr_. Khi tr�ng
thành, nh>ng �i�u này s� r	t d@ l�p l�i. M�t ng)i t3ng
b+ b�o hành khi còn nh� d@ l�p l�i s� b�o hành ��i v�i th�

h� sau. Nh v�y, trong m�t ch3ng m�c nào �ó, b�o hành
có th� t�o ra nhi�u th� h� n�n nhân3. 

Ti�p c�n truy�n thông, chúng ta bi�t nh>ng câu
chuy�n v� cu�c �)i c�a nhi�u em nh� do b+ ng)i l�n
�ánh m$ng, hành h� tàn b�o mà tr� nên ��n ��n, h?c
hành sút kém, hay lo s
, thi�u t� tin. Các em nh� vì
không ch+u n�i các hình th�c BLG� mà b� nhà ra �i, ��u
tr�m l�ng, ít nói, s�ng xa lánh m?i ng)i và trong lòng
ch�a ��y m�c c�m. B� nhà ra �i c�ng là gi�i pháp cu�i
cùng c�a nhi�u ��a tr_ sinh ra trong hoàn c�nh cha m�
v[n còn chung s�ng nhng có BLG�. Chúng mu�n tránh
ph�i ti�p t�c ch+u ��ng nh>ng tháng ngày n�ng n� s

hãi, nh>ng tr�n �òn roi tàn nh[n, nh>ng n\i c/m h�n �è
nén. BLG� không chJ gây th�ng tích n�ng n� mà còn
�nh h�ng x	u ��n tinh th�n tr_ nh�, khi�n chúng khi�p
nh
c, th�m chí m$c các b�nh liên quan ��n th�n kinh4.

Nguy h�i h�n, cu�c s�ng xa lánh gia �ình c�a nh>ng
��a tr_ sinh ra và l�n lên t3 BLG� khi�n chúng d@ sa ngã
vào các t� n�n xã h�i. S� t�n t�i c�a v/n hóa phZm ��i
tr�y, b�o l�c, ma túy, m�i dâm… là nh>ng “cám d\” ��i
v�i các em nh� y�u �u�i, �ang b+ t�n th�ng. Chúng
không có �� ngh+ l�c và lý trí �� t� b�o v� b�n thân. ��c
bi�t, BLG� �ã bi�n nhi�u ��a tr_ hi�n lành tr� nên hung
d>, th�m chí tr� thành t�i ph�m “nhí”. Hành ��ng c�a
chúng “kh�ng khi�p” không thua kém các b/ng ��ng
ng)i l�n, c�ng dao g/m, mã t	u, �âm chém, gi�t
ng)i… Theo m�t k�t qu� nghiên c�u c�a B� Công an,
ph�n nhi�u ph�m nhân tr_ em ��u l�n lên t3 nh>ng gia
�ình không hòa thu�n và ph�i quen nhìn th	y nh>ng
c�nh b�o l�c trong chính gia �ình c�a chúng: 8% tr_
ph�m t�i có b� m� ly hôn, 49% phàn nàn v� cách ��i x(
c�a b� m�. Theo s� li�u �i�u tra 2.209 h?c viên các
tr)ng giáo d�ng, có t�i 49,81% trong s� này s�ng
trong c�nh b+ ��i x( hà kh$c, thô b�o, ��c ác c�a b� m�.
S� em b+ b� �ánh chi�m 23% (g	p 6 l�n m� �ánh); b+ dì
gh_, b� d
ng �ánh chi�m 20,3%5. 

Nh v�y, BLG� không chJ gây h�u qu� tiêu c�c cho xã
h�i hi�n t�i mà còn cho t�ng lai khi nh>ng ��a tr_ b+ t�n
th�ng v� th� xác và tâm lý �ang ngày m�t nhi�u h�n. 

BLG� có th� x�y ra � b	t c� �âu, v�i b	t k` ai, song
d)ng nh có v_ khá nguy hi�m ��i v�i h?c sinh, ��c bi�t
là h?c sinh n> và h?c sinh LGBT6. Hi�n nay, h?c sinh n>
�ang ��i di�n v�i nguy c� b+ xâm h�i tình d�c t3 chính
nh>ng ng)i thân trong gia �ình c�a các em. Nh>ng v�
án �i�n hình nh cha d
ng, cha �_, chú, ông n�i “hãm
hi�p” con/cháu gái mình �ang gióng lên h�i chuông c�nh
tJnh cho s� “xu�ng c	p”, “b/ng ho�i” ��o ��c xã h�i,
nhng l�i ít có nh>ng phân tích v� nguyên nhân, b�n
ch	t s� vi�c. Ph�i ch/ng, �ó là m�t hình th�c BLG� mà
m?i ng)i cha nh�n th�c ��y �� v� nó, do v�y, khi x�y
ra, th)ng không ngh# �ó là hành vi b�o l�c �� lên án, t�
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cáo. M�t ph�n vì tâm lý e ng�i, x	u h� c�a ng)i Á �ông
v�n không quen nói chuy�n liên quan ��n tình d�c,
nhng ph�n nhi�u do tr_ cha �
c h�ng d[n, giáo d�c
v� v	n �� gi�i tính, s�c kh�e tình d�c, s�c kh�e sinh s�n
�� có th� t� b�o v� mình.

Còn ��i v�i h?c sinh LGBT, áp l�c c�a các em là c�c k`
n�ng n�. ��i �a s� cha m� h?c sinh có hi�u bi�t r	t h�n
ch� v� �a d�ng gi�i. H? s� can thi�p ngay khi tr_ em có
nh>ng d	u hi�u khác bi�t v� gi�i hay không theo các
khuôn m[u gi�i. Do v�y, các em LGBT không dám công
khai và chia s_ v�i cha m� v� xu h�ng tính d�c hay b�n
d�ng gi�i c�a mình vì s
 s� làm cha m� bu�n, ho�c có em
�ã b+ cha m� �ánh ��p, ru�ng b�, �u�i ra kh�i nhà. M�t
nghiên c�u cho th	y, b�o l�c x�y ra d�i m?i hình th�c
��i v�i t	t c� các nhóm h?c sinh, song v�i các em có s�
khác bi�t gi�i, ho�c không theo khuôn m[u gi�i (nh>ng
em t� nh�n hay �
c coi là LGBT) thì t�n su	t b+ b�o l�c
cao h�n h�n so v�i h?c sinh theo �úng các khuôn m[u
gi�i riêng bi�t dành cho nam và n>7. 

Vai trò của nhà trường trong việc bảo vệ,
hướng dẫn trẻ em/học sinh khỏi BLGĐ

Có th� th	y m�t th�c tr�ng �áng lo ng�i v� s� thi�u
n/ng l�c và k� n/ng �ng phó v�i BLG� c�a h?c sinh hi�n
nay. C�ng không lo�i tr3 kh� n/ng nhi�u h?c sinh lo s

r�ng các em có th� không an toàn khi nói ra s� th�t. Vi�c
ch	p nh�n BLG� và không làm gì khi ph�i ��i m�t v�i nó
ph�n nào ph�n ánh thái �� c�a gia �ình, giáo viên, cán
b� nhà tr)ng và xã h�i nói chung. Trong m�t xã h�i v/n
minh, ti�n b�, m?i hành vi b�o l�c ph�i b+ các thành viên
c�a xã h�i d�ng c�m lên án và tích c�c lo�i b�, ��ng th)i
l�p tr_ c�n ph�i �
c ng)i l�n trang b+ k� n/ng và h�ng
d[n cách th�c �� ch�ng l�i các hình th�c b�o l�c. Trong
tr)ng h
p này, nhà tr)ng �óng vai trò h�t s�c quan
tr?ng. Nhà tr)ng �
c xem là cái nôi th� hai sau gia �ình
có nhi�m v� nuôi d�ng, b�o ban, d�y d\ tr_ em. N�u nh
tr_ �
c hình thành nhân cách t3 trong gia �ình thì nhà
tr)ng có công b�i �$p, dung d�ng �� nhân cách 	y tr�
nên t�t ��p, �� các h?c sinh s� tr� thành công dân t�t
trong t�ng lai. Nhà tr)ng có 2 nhi�m v� quan tr?ng
góp ph�n ng/n ng3a, gi�m thi�u n�n BLG�, th� nh	t là
trang b+ ki�n th�c v� BLG� �� h?c sinh hi�u và tránh th�c
hi�n các hành vi b�o l�c nói chung, BLG� nói riêng, ho�c
có nh>ng k� n/ng ch�ng l�i BLG�; th� hai là giúp ��, h\
tr
 các h?c sinh là n�n nhân c�a n�n BLG�.

Vi�c trang b+ ki�n th�c v� BLG�, tr�c h�t thu�c trách
nhi�m c�a các nhà qu�n lý giáo d�c. Các c� quan, cá nhân
xây d�ng ch�ng trình giáo d�c, các c� quan ho�ch �+nh
chính sách c�n ph�i rà soát các môn h?c, các ch�ng
trình giáo d�c hi�n nay d�i l/ng kính gi�i �� lo�i b�
nh>ng n�i dung ngôn ng> hay hình �nh còn th� hi�n
�+nh ki�n gi�i, khuôn m[u gi�i. ��ng th)i, c�n b� sung
nh>ng cách th�c b�o v� hi�u qu� cho các nhóm có nguy
c� cao (trong �ó có h?c sinh LGBT) vào trong các quy

�+nh, h�ng d[n phòng ng3a b�o l�c, kèm theo gi�i thích
phù h
p v� các khái ni�m, quan �i�m liên quan ��n �a
d�ng gi�i, bi�u hi�n gi�i và tính d�c... T�i sao BLG� l�i
liên quan ��n v	n �� gi�i? Theo nhi�u nghiên c�u, y�u
t� c� b�n nh	t gây ra n�n BLG� là nh�n th�c v� v	n ��
bình ��ng gi�i còn h�n ch�, b	t bình ��ng gi�i là g�c r@
c�a BLG�. �nh h�ng c�a n�n v/n hóa phong ki�n v�i
nh>ng quan ni�m mang ��m màu s$c �+nh ki�n gi�i, �ó
là nh>ng �+nh ki�n n�m ngay trong truy�n th�ng v/n
hóa, phong t�c tâp quán, chuZn m�c ��o ��c b	y lâu nay
trong xã h�i: t t�ng tr?ng nam, khinh n>; ch�ng chúa,
v
 tôi; t t�ng gia tr�ng; �+nh ki�n gi�i: ph� n> là
ng)i gi> gìn h�nh phúc gia �ình - “m�t �i�u nh+n là
chín �i�u lành”… Nh>ng quan ni�m này �ã khi�n cho
ng)i nam gi�i cho r�ng h? có vai trò tr� c�t trong gia
�ình, có quy�n �+nh �o�t m?i vi�c, h? luôn có t t�ng
mình là “ti�ng nói” trong gia �ình nên có th� m$ng ch(i
v
 m�t vài câu là �i�u bình th)ng, th�m chí tát v
 m�t
vài cái c�ng không sao; hay do hi�u sai m�c �ích c�a bi�n
pháp nghiêm kh$c trong giáo d�c con cái theo quan ni�m
“yêu cho roi, cho v?t” d[n ��n nhi�u b�c cha m� t� cho
mình quy�n �
c �ánh ��p, hành h� con cái mình. R�i
nh�n th�c c�a chính b�n thân c�a ng)i ph� n> b+ b�o
l�c: h? mang t t�ng: “x	u chàng h� ai”, h? s
: “v�ch
áo cho ng)i xem lng”, hay s
 hàng xóm, b�n bè chê
c)i… nên ra s�c cam ch+u. C�ng ��ng, xã h�i coi v	n ��
BLG� là chuy�n thông th)ng, chuy�n riêng c�a m\i gia
�ình: “�èn nhà ai nhà n	y r�ng”, s� can thi�p, lên án
c�a c�ng ��ng, làng xóm, chính quy�n �+a ph�ng chJ
mang tính ch	t nh	t th)i, m) nh�t8. Do �ó, BLG� v[n có
�i�u ki�n t�n t�i và phát tri�n.

Do v�y, các khía c�nh liên quan ��n gi�i và gi�i tính,
bình ��ng gi�i, �a d�ng gi�i c�n �
c các nhà giáo d�c và
chuyên gia xây d�ng ch�ng trình, vi�t sách giáo khoa rà
soát, nhìn nh�n l�i m�t cách th	u �áo và toàn di�n h�n.
�i�u này có ý ngh#a quan tr?ng nh�m ��m b�o các n�i
dung giáo d�c và ho�t ��ng trong tr)ng s� �
c thi�t k�
phù h
p v�i lu�t pháp qu�c t� và nh>ng cam k�t c�a Vi�t
Nam ��i v�i các công �c quan tr?ng, c�ng nh phù h
p
v�i xu th� ��i m�i giáo d�c hi�n nay. Nó bao g�m c� vi�c
�a ra nh>ng mô t� toàn di�n v� BLG� d�i nhi�u hình
th�c th� hi�n, cùng nh>ng tình hu�ng gi� �+nh v�i minh
h?a v� cách th�c ng/n ng3a BLG�. Nh>ng �i�u �ó s� t�o
c� h�i cho c� giáo viên và h?c sinh có nh>ng tr�i nghi�m
d�y và h?c h>u ích, nâng cao nh�n th�c v� s� �a d�ng và
t/ng c)ng n/ng l�c c�a h? trong vi�c gi�i quy�t các v	n
�� BLG� m�t cách �úng �$n, hi�u qu�.

Các tr)ng h?c nên ��u t b� sung vào t� sách và th
vi�n c�a nhà tr)ng các tài li�u liên quan ��n gi�i và gi�i
tính, bình ��ng gi�i, xu h�ng tính d�c và �a d�ng gi�i
�� t�o �i�u ki�n cho giáo viên và h?c sinh ti�p c�n thông
tin d@ dàng h�n.

BGH các nhà tr)ng c�n ti�n hành các khóa t�p hu	n,
b�i d�ng chuyên môn, h�i th�o, t?a �àm... cho ��i ng�
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giáo viên và cán b� qu�n lý nhà tr)ng v� các v	n �� liên
quan ��n bình ��ng gi�i, �a d�ng gi�i c�ng nh phòng
ch�ng BLG�. �i�u này là thi�t y�u �� giúp giáo viên và
cán b� qu�n lý nhà tr)ng có nh�n th�c �úng �$n h�n v�
các hình th�c bi�u hi�n và ��c �i�m c�a BLG�.

Khuy�n khích giáo viên, cán b� nhân viên nhà tr)ng
t� ch�c nhi�u ho�t ��ng phong phú, h	p d[n, phù h
p
v�i l�a tu�i h?c sinh, h�ng vào các ch� �� bình ��ng
gi�i và �a d�ng gi�i �� t�o cho các em c� h�i nâng cao
nh�n th�c và thái �� ��i v�i nh>ng v	n �� này, xây d�ng
các m�i t�ng tác và quan h� b�n bè tích c�c gi>a và
trong nhóm b�n h?c v�i s� tôn tr?ng �úng m�c ��i v�i
nh>ng khác bi�t, phát tri�n và rèn luy�n nh>ng k� n/ng
phòng ch�ng và báo cáo các hành vi b�o l�c. H?c sinh c�n
�
c ti�p xúc ngay t3 khi còn nh� tu�i v�i các khái ni�m
v� bình ��ng gi�i, �a d�ng gi�i, và s� c�n thi�t ph�i tôn
tr?ng gi�i tính và s� �a d�ng tính d�c c�a ng)i khác
theo các nguyên t$c v� quy�n con ng)i. Nói cách khác,
khi �
c ti�p c�n t3 s�m v�i quy�n con ng)i, các em s�
ý th�c �
c hành vi và trách nhi�m c�a b�n thân. Khi
h?c sinh ��t �
c hi�u bi�t � m�c �� cao h�n thì các em
có th� tham gia th�o lu�n sâu v�i thông tin toàn di�n
h�n, th�m chí, có th� tham gia vào các d� án nghiên c�u,
tìm hi�u.

Nhà tr)ng c�n xây d�ng và th�c thi các quy �+nh
phòng ch�ng BLG� v�i quy trình rõ ràng ��i v�i c� h?c
sinh và giáo viên, bao g�m nh>ng nguyên t$c c� b�n là
ch	p nh�n nh>ng khác bi�t, không ch	p nh�n s� phân
bi�t ��i x( và b�o l�c. Khuy�n khích lãnh ��o và giáo
viên, cán b� nhà tr)ng xây d�ng v/n hóa phi b�o l�c,
không k` th+ và không phân bi�t ��i x( trong nhà tr)ng
thông qua vi�c tham gia vào các chi�n d+ch v�n ��ng,
nâng cao nh�n th�c c�a h?c sinh, giáo viên, cán b� nhà
tr)ng và cha m� h?c sinh v� s� ch	p nh�n �a d�ng gi�i
trong tr)ng h?c. 

Nhà tr)ng c�n có các bi�n pháp x( lý nghiêm kh$c
và hi�u qu� v�i nh>ng v� b�o l�c ho�c ch� ��ng ng/n
ch�n không �� nh>ng m�m m�ng c�a b�o l�c phát
tri�n. R	t nhi�u v� b�o l�c h?c �)ng x�y ra g�n �ây
cho th	y vai trò c�a nhà tr)ng trong phòng ch�ng b�o
l�c d)ng nh cha th�c s� hi�u qu�. B�o l�c h?c
�)ng r	t có th� là m�m m�ng n�y sinh BLG� trong
t�ng lai c�a các em h?c sinh này. Nhà tr)ng c�ng c�n
có nh>ng quy �+nh v� vi�c giám sát và qu�n lý m�t cách
hi�u qu� vi�c s( d�ng các thi�t b+ di ��ng, m�ng
internet, facebook c�a h?c sinh, nh�m phát hi�n nh>ng
bi�u hi�n ban ��u, ti�m Zn nguy c� b�o l�c t3 các em
và t3 gia �ình c�a các em.

�� th�c hi�n vai trò giúp ��, h\ tr
 các h?c sinh là n�n
nhân c�a BLG�, nhà tr)ng nên ch� ��ng thành l�p
phòng công tác xã h�i h?c �)ng, d+ch v� tâm lý h?c
�)ng ho�c các phòng tham v	n cho h?c sinh do nh>ng
cán b�, nhân viên �
c �ào t�o nghi�p v� ��m nh�n.
Nh>ng chuyên gia tâm lý h?c �)ng này s� ��m ��ng vai
trò cùng v�i nhà tr)ng phòng ng3a, ng/n ch�n các hành
vi b�o l�c, ��ng th)i, h\ tr
 k+p th)i và hi�u qu� vi�c x(
lý và can thi�p khi b�o l�c x�y ra. Nh>ng phòng tham v	n
này nên xây d�ng theo h�ng phù h
p v�i tâm sinh lý,
�� tu�i c�a các c	p h?c, �� các em h?c sinh luôn ��m b�o
s� an toàn khi chia s_ v� n�n BLG� c�ng nh c�m th	y
�
c che ch�, b�o v�, “t�m lánh” kh�i BLG�.

Nhà tr)ng c�n thi�t l�p và duy trì, thông qua nhi�u
kênh liên l�c khác nhau c�ng nh các hình th�c ho�t
��ng �a d�ng h�n - các m�i liên h� h
p tác ch�t ch� v�i
cha m� h?c sinh và c�ng ��ng �+a ph�ng �� b�o v� và
��m b�o an toàn � m�c cao nh	t cho h?c sinh. ��c bi�t,
s� ph�i h
p gi>a nhà tr)ng và t� dân ph�, khu dân c
n�i các em sinh s�ng s� có tác d�ng h\ tr
, b�o v�, gi�m
thi�u nh>ng nguy c�, h�u qu� do n�n BLG� gây ra cho các
em h?c sinh.�
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Vấn đề già hóa dân số 
� các n��c phát tri�n

THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Dân số thế giới đang già đi nhanh chóng, những người trên độ tuổi 60 đang
chiếm 12,3% dân số toàn cầu. Đến năm 2050, con số này được dự đoán sẽ tăng lên
đến 22%. Mặc dù việc tuổi thọ của người dân tăng chứng minh cho thành công trong
các lĩnh vực dinh dưỡng, vệ sinh, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và kinh tế, nhưng nó
cũng trở thành thách thức đối với kinh tế và xã hội. Điều này đòi hỏi những chính sách
cấp bách và hợp lý của từng quốc gia.

Summary: World population is aging rapidly, people over the age of 60 accounts for
12.3% of the global population. By 2050, this number is expected to increase to 22%.
Although the increasing of longevity proves the success in the fields of nutrition,
hygiene, health care, education and economics, it has also become a challenge for the
economy and society. This requires the urgent and reasonable policies of each country. 
Nhận bài: 26/10/2017; Sửa chữa: 15/11/2017; Duyệt đăng: 30/11/2017.

Qu� Dân s� Liên h�p qu�c (UNFPA) �ã có nh�ng
ho�t ��ng c	 th
 �
 nâng cao nh�n th�c ca
ng��i dân v� v�n �� già hóa dân s�, khai thác
nh�ng c� h�i, ��ng th�i gi�i quy�t nh�ng thách

th�c ��t ra. UNFPA �ã h� tr� vi�c nghiên c�u và thu th�p
thông tin �
 cung c�p c� s� d� li�u v�ng ch�c cho vi�c ��
ra các chính sách, k� ho�ch và ��m b�o r�ng v�n �� già
hóa dân s� ���c l�ng ghép vào các ch��ng trình phát
tri
n qu�c gia và chi�n l��c xóa �ói gi�m nghèo.

Dân s� già m�t trong nh�ng xu h��ng quan tr�ng
nh�t ca th� k� XXI. C� 8 ng��i trên th� gi�i thì s� có 1
ng��i � �� tu!i 60 tr� lên. Ch"ng nào mà t� l� sinh ti�p
t	c gi�m, tu!i th� ti�p t	c t#ng thì s� ng��i già v$n s�
t#ng theo t� l� dân s�. M�c dù, già hóa dân s� là m�t hi�n
t��ng toàn c%u nh�ng ti�n trình này x�y ra nhanh h�n �
các qu�c gia �ang phát tri
n, bao g�m c� nh�ng qu�c gia
có dân s� tr& �ông h�n.

S' �óng góp ca ng��i già cho xã h�i là vô giá. R�t
nhi�u nh�ng �óng góp ca h� không th
 �o ��m v� m�t
kinh t� nh� s' ch#m sóc, tình nguy�n và vi�c truy�n l�i
truy�n th�ng v#n hóa cho th� h� tr&. Ng��i già còn gi�
v* trí quan tr�ng nh� nh�ng ng��i lãnh ��o, th��ng n�m
vai trò trong vi�c gi�i quy�t các mâu thu$n trong gia
�ình, xã h�i và ngay c� trong nh�ng tr��ng h�p kh+n
c�p. Tuy nhiên, h� c/ng là ��i t��ng d2 b* t!n th��ng
b�i m�ng l��i h� tr� xã h�i y�u kém, thu nh�p th�p hay

là n�n nhân ca n�n phân bi�t ��i x3, l�m d	ng. 4�c bi�t,
ph	 n� l�n tu!i d2 b* t!n th��ng b�i s' phân bi�t trong
xã h�i, b* t" ch�i quy�n th"a k� tài s�n. Bên c�nh �ó,
ph	 n� có xu h��ng s�ng th� h�n nam gi�i, do �ó, h� có
th
 ph�i ch*u �'ng cu�c s�ng thi�u th�n, �ói nghèo tr%m
tr�ng h�n khi h� già �i.

M�c dù, nhi�u ng��i cao tu!i hi�n nay �ã có s�c kh5e
t�t h�n, nh�ng tu!i tác cùng v�i nh�ng thay �!i v� sinh
lý c/ng làm t#ng nguy c� b�nh t�t và tàn t�t. Các chính
sách và ch��ng trình c�ng ��ng c%n gi�i quy�t thêm nhu
c%u ca nh�ng ng��i cao tu!i nghèo khó và không có kh�
n#ng ch#m sóc s�c kh5e cho b�n thân. Ngoài ra, các môi

Già hóa dân số là một hiện tượng toàn cầu.
ẢNH: THE SLOVENIA TIMES
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tr��ng thân thi�n c/ng r�t c%n thi�t �
 ��m b�o s' an
toàn, s�c kh5e và s' ��c l�p cho ng��i cao tu!i. Ví d	
nh� nhà � giá ph�i ch#ng và ph��ng ti�n giao thông d2
ti�p c�n có th
 giúp ng��i cao tu!i tr� thành thành viên
tích c'c ca xã h�i. Vi�c ng#n ng"a, �i�u tra và gi�i quy�t
nh�ng v�n �� liên quan ��n s' k> th*, l�m d	ng hay b�o
l'c ��i v�i ng��i cao tu!i c/ng vô cùng quan tr�ng.

Nhi�u ng��i cao tu!i c%n s' ch#m sóc, trách nhi�m
này th��ng thu�c v� gia �ình ca h�. Nh�ng s' suy gi�m
t� l� sinh và vi�c �ô th* hóa nhanh chóng c/ng làm thay
�!i quan h� gia �ình truy�n th�ng, �ôi khi gánh n�ng ��t
vào m�ng l��i h� tr� xã h�i. Khi s� ng��i cao tu!i t#ng
lên, các gia �ình s� c%n s' h� tr� ch#m sóc h� và s' b�o
tr� xã h�i ngày càng tr� nên c%n thi�t h�n ��i v�i ng��i
cao tu!i. Các kho�n l��ng h�u có th
 giúp gi�m �ói nghèo
��i v�i r�t nhi�u ng��i cao tu!i, nó không ch? h� tr�
ng��i cao tu!i mà còn cho c� gia �ình h�, th�m chí giúp
phá v@ chu k> �ói nghèo liên th� h�. L��ng h�u còn giúp
nâng cao v* tr* ca ng��i cao tu!i, giúp cân b�ng các m�i
quan h� gi�a các th� h� trong gia �ình.

Nh�t B�n có dân s� già nhanh h�n b�t k> qu�c gia nào
trên th� gi�i. Vào cu�i th�p niên này, t� l� c� m�t ��a tr&
d��i 15 tu!i s� t��ng �ng v�i 3 ng��i v� h�u và trong 6
ng��i Nh�t B�n s� có 1 ng��i trên 80 tu!i. Dân s� qu�c gia
này s� s�m gi�m g%n 1 tri�u ng��i m�i n#m và nhi�u
ng��i d' �oán r�ng m�t lúc nào �ó trong th� k� t�i,
ng��i Nh�t B�n cu�i cùng c/ng s� “ch�t”.

Nhi�u qu�c gia �ang khuy�n khích vi�c nh�p c� �

gi�i quy�t v�n �� v� dân s�. Tuy nhiên, Nh�t B�n không
áp d	ng gi�i pháp này, thay vào �ó h� �ã phát tri
n m�t
lo�t các s�n ph+m và d*ch v	 công ngh� cao.

Ng��i cao tu!i � Nh�t B�n n�m gi� m�t n3a tài s�n
ca ��t n��c. M�t n�n kinh t� ���c chi ph�i b�i ngành
d��c ph+m, ch#m sóc s�c kh5e và trang thi�t b* y t� �ang
th*nh hành xung quanh h�. Có th
 k
 ��n nh�ng thi�t k�
�� n�i th�t và thi�t b* h� tr� thông minh dành riêng cho
ng��i cao tu!i �ã và �ang ���c s3 d	ng ph! bi�n � Nh�t
B�n. Nhà v� sinh thông minh ���c l�p ��t thi�t b* c�m
bi�n y t� �o l��ng ���ng trong máu d'a trên n��c ti
u
và huy�t áp ca ng��i s3 d	ng. Thi�t k� ô tô thông minh
có th
 h�n ch� b�t k> ho�t ��ng b�t th��ng và nguy hi
m
ca ng��i lái. H� th�ng ch#m sóc y t� thông qua máy
tính, bác sW và các y tá s� t��ng tác v�i b�nh nhân t" xa
thông qua các công ngh� hi�n ��i. Robot thú c�ng có th

bi
u hi�n các c�m xúc nh� b�t ng�, h�nh phúc hay t�c
gi�n giúp kích thích ph�n �ng cho nh�ng ng��i cao tu!i
b* ch�ng sa sút trí nh�. Nh�ng chi�c gi��ng có th
 bi�n
thành xe l#n giúp h� tr� ng��i cao tu!i g�p khó kh#n
trong vi�c di chuy
n…

Chính ph Nh�t B�n c/ng có nh�ng bi�n pháp �
 gi�i
quy�t nh�ng v�n �� liên quan ��n s' già hóa dân s� ca
qu�c gia này. 4�i v�i v�n �� thi�u h	t l'c l��ng lao ��ng,
Chính ph �ã kêu g�i các công ty kinh doanh tuy
n d	ng

nhi�u ph	 n� h�n và thúc �+y h� lên nh�ng v* trí cao.
Vi�c khuy�n khích ph	 n� tham gia vào l'c l��ng lao
��ng ca �ã nh�n ���c nh�ng thành công nh�t �*nh. 4�i
v�i v�n �� suy gi�m v� m�c sinh, m�t s� ng��i cho r�ng
m�t nguyên nhân gây ra tình tr�ng này là do v#n hóa
truy�n th�ng Nh�t B�n ch�a ch�p nh�n vi�c tr& em sinh
ra t" các bà mY ch�a l�p gia �ình. Xu h��ng k�t hôn
mu�n và không sinh con �%u lòng cho t�i �� tu!i cu�i 30
c/ng là m�t nguyên nhân. Ngay c� khi có m�t s' thay �!i
mang tính cách m�ng trong thái �� truy�n th�ng ca
Nh�t B�n c/ng ph�i m�t nhi�u n#m �
 ng��i dân thích
nghi giúp t#ng t� l� sinh và h��ng ��n s' !n �*nh dân s�.

Vi�c suy gi�m s� ng��i tr& tu!i c/ng gây �nh h��ng
��n s' ho�t ��ng ca các t��ng trung h�c, ��i h�c c/ng
nh� cho ngành công nghi�p và th��ng m�i. 4i�u này
c/ng có nghWa là vi�c duy trì qu� l��ng h�u cho ng��i
cao tu!i c/ng tr� nên khó kh#n h�n. M�t cách �
 ��i phó
v�i s� l��ng lao ��ng tr& �ang gi�m là t#ng nh�p kh+u
hàng hóa thành ph+m t" các qu�c gia có m�c thu nh�p
t��ng ��i th�p. Cán cân thanh toán ca Nh�t B�n có th

cho phép duy trì vi�c này trong m�t th�i gian. M�t cách
khác �
 ��i phó v�i tình tr�ng thi�u h	t lao ��ng là vi�c
t#ng c��ng s3 d	ng robot trong s�n xu�t và cung c�p d*ch
v	. Vi�c này s� d%n lo�i b5 các công vi�c nh�t �*nh.

Người cao tuổi ở Nhật Bản nắm giữ một nửa tài sản của đất nước.
ẢNH: SLATE MAGAZINE

Hệ thống chăm sóc sức khỏe tiên tiến cho người già ở Thụy Điển.
ẢNH: DAILY SABAH
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M�t qu�c gia � châu Âu c/ng ph�i ��i m�t v�i tính
tr�ng già hóa dân s� �ang di2n ra nhanh chóng, �ó là
Th	y 4i
n. Theo d' báo, trong hai th�p k� t�i, s� ng��i
trên 80 tu!i � Th	y 4i
n s� t#ng t" kho�ng 500.000 -
800.000 ng��i. Thay �!i nhân kh+u h�c ���c cho là m�t
trong nh�ng thay �!i v� m�t xã h�i lâu dài và quan tr�ng
nh�t x�y ra � qu�c gia này.

Xu h��ng kéo dài tu!i th� tr� thành m�t thách th�c
��i v�i mô hình phúc l�i xã h�i ca Th	y 4i
n. Khi t� l�
ng��i cao tu!i t#ng, nhu c%u v� các d*ch v	 phúc l�i xã
h�i c/ng gia t#ng theo. S� là m�t nhi�m v	 khó kh#n
trong vi�c tìm ki�m các ngu�n l'c �
 ch#m sóc s�c kh5e
cho ng��i cao tu!i.

4
 gi�i quy�t nh�ng thách th�c ��t ra, Chính ph
Th	y 4i
n �ã tìm ki�m và chú tr�ng phát tri
n các gi�i
pháp tích c'c và hi�n ��i. Trong �ó công ngh� �óng m�t
vai trò vô cùng quan tr�ng. Hi�n nay, chúng ta �ang
ch�ng ki�n xu h��ng toàn c%u hóa khi mà nh�ng lo�i
d��c ph+m m�i và ph��ng pháp ch#m sóc s�c kh5e tiên
ti�n có th
 ch�a ���c nhi�u b�nh c�p tính �ang ���c
phát tri
n. Các sáng ki�n v� ch#m sóc s�c kh5e �óng vai
trò c%n thi�t trong vi�c gi�i quy�t thách th�c v� dân s�,
các lo�i thu�c sinh h�c hi�n ��i có th
 cung c�p cho nhi�u
ng��i dân Th	y 4i
n. M�t ví d	 �i
n hình khác � qu�c
gia này �ó là nh�ng n� l'c tuy�t v�i �ã ���c th'c hi�n �

t�o ra máy tr� thính t�t h�n. Ngoài vi�c h� tr� thính giác,
nó còn giúp gi�m nguy c� gia t#ng các ch�ng b�nh liên
quan ��n tu!i tác khác nh� ch�ng sa sút trí nh�.

Bên c�nh �ó, h� th�ng ch#m sóc s�c kh5e công c�ng
ca Th	y 4i
n t" nhi�u n#m nay �ã ���c bi�t ��n trên
toàn th� gi�i. M	c tiêu c�t lõi ca h� th�ng y t� công
c�ng là khuy�n khích m�i ng��i dân gi� ���c s�c kh5e
t�t su�t c� cu�c ��i. Trên th'c t�, y h�c và công ngh�
thông tin hi�n ��i �ang ngày càng có th
 phát hi�n ���c
các lo�i b�nh t�t có th
 �nh h��ng ��n các cá nhân ngay
tr��c khi b�nh phát tác. Gi�ng nh� nhi�u hình th�c �%u
t� khác, ch#m sóc s�c kh5e � Th	y 4i
n th��ng có th
 ��t
���c nhi�u h�n � m�t m�c chi phí th�p.

Ngoài ra, Th	y 4i
n �ã có nh�ng chính sách �
 khuy�n
khích các gia �ình sinh thêm con th� 2, 3 ho�c 4. M�t
ch��ng trình ���c tài tr� b�i liên bang dành cho các b�c
cha mY Th	y 4i
n tham gia nh�n nuôi các tr& em m� côi �
châu Phi hay � các n��c phát tri
n. Nh� ch��ng trình này,
s� l��ng tr& em t�i Th	y 4i
n s� t#ng lên, h�a hYn s� ng��i
s�p tham gia vào l'c l��ng lao ��ng nhi�u h�n.

M�t gi�i pháp ti�m n#ng khác là m�t chính sách nh�p
c� m� c3a. Có r�t nhi�u �àn ông và ph	 n� trên toàn th�
gi�i � �� tu!i lao ��ng nh�ng hi�n không có vi�c làm.
N�u h� ���c khuy�n khích ��n Th	y 4i
n thì l'c l��ng
lao ��ng � qu�c gia này s� t#ng lên �áng k
. 4i�u này có
s� giúp gi�i quy�t v�n �� thi�u ti�n �
 v�n hành qu�
ch#m sóc s�c kh5e và tr� c�p ng��i cao tu!i, ��ng th�i
gi�i quy�t khng ho�ng tài chính � lWnh v'c d*ch v	 cho

ng��i cao tu!i. Thêm vào �ó, khuy�n khích vi�c ngh? h�u
mu�n �
 duy trì m�t c�ng ��ng lao ��ng to l�n c/ng là
m�t gi�i pháp �áng chú ý.

4�c, m�t c��ng qu�c kinh t� ca châu Âu c/ng �ang
ph�i ��i m�t v�i v�n �� già hóa dân s�. Trong 15 n#m t�i,
4�c có th
 m�t 5 tri�u ng��i trong l'c l��ng lao ��ng.
Tuy nhiên, d' báo v� nhân kh+u h�c c/ng c%n ph�i có
nh�ng thay �!i �áng k
, b�i s� ng��i nh�p c� ca qu�c
gia này �ang dao ��ng m�nh m� và khó d' �oán ���c.

M�t trong nh�ng gi�i pháp ���c ��a ra là chính sách
nh�p c�. Tuy nhiên, gi�i pháp này ch? gi�i quy�t ���c
ph%n nào v�n �� này. H�n ch� v� vi�c d*ch chuy
n lao
��ng t" các n��c thành viên EU � 4ông Âu cu�i cùng �ã
���c d@ b5, Berlin hy v�ng vi�c này s� giúp t#ng thêm
100.000 lao ��ng trong nh�ng n#m t�i.

M�t gi�i pháp c/ng gây tranh cãi � 4�c �ó là vi�c nâng
�� tu!i ngh? h�u t" 65 lên 67. Nh�ng thay �!i này ���c
th'c hi�n trong kho�ng th�i gian t" n#m 2012-2029.

4�i v�i 4�c, v�n �� già hóa dân s� còn t�o ra nhi�u áp
l'c lên l'c l��ng lao ��ng h�n c� v�n �� th�t nghi�p �
thanh niên. T� l� th�t nghi�p � thanh niên 4�c là 7,9%,
th�p h�n nhi�u so v�i các n��c trong khu v'c nh� Anh
20% hay Tây Ban Nha 40%.

Vào n#m 2015, l%n �%u tiên trong vòng 30 n#m qua, t� l�
sinh � 4�c �ã t#ng lên là 1,5 tr&/m�t bà mY. 4ây có th
 là
thành công nh� s' h� tr� t�p trung ca các gia �ình và n�n
kinh t� t#ng tr��ng. T� l� sinh ca qu�c gia này ���c d' ki�n
s� t��ng ��i !n �*nh trong t��ng lai g%n. Bên c�nh �ó, tu!i
th� trung bình trong nh�ng th�p k� g%n �ây liên t	c t#ng
nhanh h�n s' mong ��i ca các nhà nhân kh+u h�c.

N�u nh� 4�c gi� ���c m�c t#ng tr��ng kinh t� hi�n t�i
trong nh�ng th�p k� t�i, thì 3 y�u t� thúc �+y s' gia t#ng
dân s� là nh�p c�, sinh �& và tu!i th� trung bình c/ng s�
theo chi�u h��ng t#ng, d$n ��n dân s� t��ng ��i !n �*nh.
Trong tr��ng h�p này, n�u 4�c có th
 ��a ng��i nh�p c�
tham gia vào l'c l��ng lao ��ng và t#ng t� l� tham gia làm
vi�c ca ng��i cao tu!i thì �ây s� là c� h�i t�t �
 gia t#ng
tài tr� cho các ch��ng trình phúc l�i xã h�i hi�n có.�

Nhập cư là một giải pháp cho vấn đề già hóa dân số ở Đức.
ẢNH: LIVEMINT
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HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Mùa Giáng sinh và đón năm mới là mùa lễ hội lớn nhất trong năm của các quốc
gia châu Âu, Bắc Mỹ và nhiều nơi trên thế giới. Ngày nay, không chỉ có những người dân
theo Kitô giáo đón mừng dịp lễ này mà nhiều người dân theo các tôn giáo khác cũng hòa
vào không khí nhộn nhịp này.

Summary: Christmas and New Year is the largest festival of the year in Europe, North America and
many other countries in other regions of the world. Today, not only the Christian people celebrate
this holiday but other people following different religions also get into this bustling atmosphere. 
Nhận bài: 1/12/2017; Sửa chữa: 4/12/2017; Duyệt đăng: 5/12/2017.

M�i qu�c gia trên th� gi�i ��u có nh�ng truy�n
th�ng t! ch�c l2 Giáng sinh khác nhau. f nhi�u
n�i l2 Giáng sinh g�n li�n v�i vi�c trang trí cây
thông, treo vòng hoa, dây kim tuy�n, chuông,

sao và t�o ra khung c�nh miêu t� s' ra ��i ca Chúa
Jesus. Các bài hát m"ng Giáng sinh ���c phát � kh�p n�i
nh� Baby Jesus, St Nicholas, Santa Claus, Father Christ-
mas, Christkind hay Grandfather Frost. 

Nh�ng món #n truy�n th�ng là th� không th
 thi�u
trong mùa Giáng sinh. f m�i qu�c gia nh�ng món #n trong
d*p l2 này l�i ���c ng��i dân chu+n b* khác nhau. T�i Anh,
m�t b�a t�i v�i gà tây quay #n cùng v�i khoai tây, b�p c�i
mini, n��c s�t bánh mì, n��c th*t, xúc xích gói trong th*t
xông khói r�t quen thu�c trong mùa Giáng sinh. Món tráng
mi�ng có th
 là bánh pudding Giáng sinh (bánh trái cây
khô �ôi khi có r��u brandy), bánh kem Giáng sinh (bánh
trái cây khô và kem ���ng) hay bánh khúc cây.

T�i Pháp, cá h�i hun khói, hàu, �c th��ng ���c ng��i
dân chu+n b* cho h%u h�t các b�a #n mùa Giáng sinh. Các
món #n chính h%u nh� luôn luôn có th*t (th*t gà tây quay,
ng�ng, th*t bò n��ng và gi#m bông). Món tráng mi�ng
ca ng��i dân Pháp th��ng có bánh khúc cây, bánh kem
socola, kem b� ho�c kem t��i r�t phong phú v� h��ng v*.

Nhi�u ng��i dân 4�c �a chu�ng nh�ng b�a #n ��n gi�n
vào ngày 24 tháng 12 �
 dành th�i gian xem nh�ng ch��ng
trình ��c bi�t trên truy�n hình vào ngày này. B�a #n ca
h� tr��ng có xúc xích 4�c và sa lát khoai tây. Vào ngày 25
và 26, ng��i dân 4�c th��ng ��n th#m ng��i thân, h�
hàng, các món #n chu+n b* �ón khách trong nh�ng ngày
này th��ng công phu h�n v�i v*t quay, ng�ng và th*t bò.

Theo truy�n th�ng ca ng��i Hy L�p, b�a #n chính
trong ngày Giáng sinh th��ng có th*t l�n quay và nh�ng
món ngon khác. Th��ng th�c gà tây vào d*p Giáng sinh �ã
tr� nên ph! bi�n h�n � qu�c gia này trong nh�ng n#m
g%n �ây. Melomakarona và Kourabiedes là hai lo�i bánh
dành cho Giáng sinh và n#m m�i ca ng��i Hy L�p.
Melomakarona ���c làm t" b�t mì semolina, qu�, m�t
ong, lo�i bánh th� hai ���c làm tinh t� v�i n��c hoa
h�ng, b� t��i r�c v�i ���ng b�t.

Ng��i Italy l�i yêu thích h��ng v* ca h�i s�n nh� sa
lát b�ch tu�c cùng m> spaghetti, cá bi
n, cá h�i mu�i
chiên, cá chình rán… Món tráng mi�ng ph! bi�n ca
ng��i Italy c/ng �a d�ng t" B�c t�i Nam.

Bữa tối Giáng sinh truyền thống của người Anh.
ẢNH: THE SUN

Không khí đón Giáng sinh và năm mới 2018
tưng bừng khắp thế giới
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Ng��i dân B� 4ào Nha l�i không h� c%u k> trong b�a
#n d*p Giáng sinh. Vào �êm Giáng sinh m�t b�a #n ch?
g�m cá tuy�t lu�c và các lo�i rau. Vào ngày Giáng sinh,
h%u h�t các gia �ình #n th*t dê n��ng v�i khoai tây, m�t
s� gia �ình l�i th��ng th�c gà tây hay gà th��ng. 

M� là ��t n��c �a chng t�c, do �ó, phong t	c và truy�n
th�ng t! ch�c Giáng sinh ca ng��i dân M� c/ng có s' �a
d�ng, khác nhau t" các h� trang trí nhà, các món #n h�
chu+n b* và các nghi th�c. Gà tây và gi#m bông v$n là th'c
ph+m ph! bi�n trong b�a t�i Giáng sinh � qu�c gia này. 

D*p l2 Giáng sinh là th�i gian ng��i dân Pháp dành
cho gia �ình. Pháp không ph�i là m�t ��t n��c n�ng v�
tôn giáo nên không có nhi�u ng��i �i l2 nhà th� vào d*p
này. Nh�ng c3a hàng quà t�ng th��ng ���c m� c3a mu�n
vào �êm Giáng sinh.

Ng��i Anh l�i có truy�n th�ng �i l2 nhà th� vào bu!i
sáng ngày Giáng sinh, ti�p �ó là t�ng quà Giáng sinh cho
ng��i thân và th��ng th�c b�a t�i bên gia �ình. Nhi�u
ng��i ch� ��i xem N� hoàng Anh chúc m"ng Giáng sinh
trên truy�n hình. Ngày sau Giáng sinh � Anh ���c g�i là
Ngày t�ng quà (Boxing day) là th�i �i
m mà m�i ng��i s�
nh�n quà t" nh�ng ng��i yêu th��ng h�. Ngày t�ng quà
có ngu�n g�c t" V��ng qu�c Anh và ���c công nh�n �
Australia, Canada, New Zealand và Ireland. f Ireland, ngày
này còn có tên là Ngày thánh Stephen. 

L2 Giáng sinh ��i v�i ng��i M� là m�t d*p l2 theo tôn
giáo nh�ng Tòa án Liên bang xem �ây là m�t k> ngh? h�p
pháp, tuy nhiên � m�t s� ti
u bang nh� New England,
Pennsylvania nhi�u ng��i dân v$n �i làm bình th��ng.
Mùa Giáng sinh là d*p th* tr��ng bán l& � M� tr� nên sôi
��ng. Ti�p theo s' ki�n “Black Friday” (Th� 6 �en) - ngày
vàng mua s�m ca ng��i dân M� thì mùa Giáng sinh kéo
dài �em l�i cho các nhà bán l� m�t t� l� l�n trong doanh
thu hàng n#m. 

N�m � Nam bán c%u nên Australia �ón d*p Giáng sinh
vào mùa hè, ng��i dân n�i �ây th��ng th�c bia � các bãi
bi
n thay vì r��u ���c hâm nóng, gà quay và khoai tây
n��ng nh� ng��i Anh và M�. 

Ngoài Giáng sinh vào tháng 12, ng��i Australia còn có

Giáng sinh vào tháng 7, b�i �ây là tháng l�nh nh�t vào
mùa 4ông. Ng��i dân Australia c/ng chu+n b* nh�ng món
#n nh� th*t b5 lò và các món �� u�ng �m nóng ���c dùng
trong không gian �m cúng ca gia �ình. Giáng sinh vào
tháng 7 không thay th� d*p l2 chính th�c vào tháng 12,
�ây ch? là truy�n th�ng ca m�t s� ng��i dân nh�ng �ang
ngày càng ph! bi�n h�n � Australia.

T�i ��t n��c m�t tr�i m�c, m�c dù r�t ít ng��i Nh�t
theo Kitô giáo nh�ng �i�u này không �nh h��ng gì ��n
vi�c m"ng l2 Giáng sinh. 4ây không ph�i k> ngh? qu�c
gia nh�ng có r�t nhi�u ho�t ��ng ���c t! ch�c liên quan
��n d*p này. T" Hokkaido ��n Kyushu, ng��i Nh�t t! ch�c
Giáng sinh theo ki
u châu Âu trong su�t mùa �ông. Gà
rán Kentucky tr� thành món #n truy�n th�ng ca ng��i
Nh�t t" nh�ng n#m 1970. Trang trí ���ng ph� b�ng h�
th�ng �èn là m�t trong nh�ng �i
m �a thích ca ng��i
Nh�t �
 chào m"ng Giáng sinh. Các trung tâm th��ng m�i
l�n nh� Tokyo Midtown, công viên công c�ng nh�
Inokashira và các �*a danh n!i ti�ng nh� ga Tokyo ��u
���c trang trí b�ng h� th�ng �èn ��c �áo. 

Sau Giáng sinh, th�i kh�c mà ng��i dân trên toàn th�
gi�i mong ch� nh�t là �ó là giây phút giao th"a. Thành
ph� New York là m�t trong nh�ng �i
m ��n ���c yêu
thích nh�t trong �êm giao th"a. Qu�ng tr��ng Th�i ��i
chính là n�i mà m�i ng��i dân t�p trung �
 cùng ��m
ng��c ��n giây phút b��c sang m�t n#m m�i. M�t s� �*a
�i
m khác c/ng thu hút �ông ��o ng��i dân và du khách
nh� t%ng th��ng nhà hàng STK n�i các DJ ch�i nh�ng
b�n nh�c s�ng ��ng các quán bar nhìn ra sông Hudson
hay nh�ng nhà hàng có t%m nhìn t�i tòa nhà n!i ti�ng
Empire State. T�t c� các thành ph� l�n nh� San Francisco,
Los Angeles, Orlando, Atlanta… ��u có nh�ng màn trình
di2n pháo hoa ��c s�c ph	c v	 ng��i dân. Các h� th�ng
giao thông công c�ng có th
 ho�t ��ng nh� bình th��ng
ho�c gi�m th�i gian ph	c v	. M�t s� công ty cung c�p
ph��ng ti�n v�n chuy
n v$n ho�t ��ng vào r�ng sáng
ngày 1/1 �
 ��a ng��i dân �i �ón giao th"a tr� v� nhà
m�t cách an toàn. 

Ngày �%u n#m m�i là ngày ngh? � 4�c. Trong khi các
b�u �i�n, ngân hàng, c3a hàng và m�t s� doanh nghi�p

Melomakarona là món bánh dành cho
Giáng sinh của người Hy Lạp.

ẢNH: GOURMED

Nhiều người châu Âu đi lễ nhà thời trong
dịp Giáng sinh.

ẢNH: WESTPORT NEWS

Lễ đếm ngược tại Quảng trường Thời
đại thu hút đông đảo người dân.

ẢNH: PINTEREST



Lễ hội đếm ngược sôi động tại thủ đô
Hà Nội.

ẢNH: LAO ĐỘNG THỦ ĐÔ
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Lễ hội pháo hoa đón năm mới ở
Sydney.

ẢNH: SYDNEY EXPERT

kinh doanh �óng c3a thì m�t s� công ty cung c�p du l*ch,
các c3a hàng t�i nhà ga, sân bay, d�c tuy�n ���ng cao t�c
v$n m� c3a. Rugen, 4�c - Hòn ��o Baltic huy�n tho�i là
m�t trong nh�ng �i
m �ón n#m m�i ���c yêu thích � châu
Âu. 4ây c/ng là n�i mà ng��i dân �*a ph��ng ng�i trên bãi
bi
n và ng�m pháo hoa r'c r@ b�n lên b%u tr�i ��i d��ng. 

T�i Sydney, Australia, n#m m�i b�t �%u b�i màn
trình di2n pháo hoa kh!ng l�. Ng��i ta ��c tính r�ng có
��n 1,5 tri�u ng��i xem màn trình di2n này t�i C�ng
Sydney. f các th* tr�n và thành ph� khác, các màn b�n
pháo hoa v�i quy mô nh5 h�n c/ng ���c chính quy�n
�*a ph��ng th'c hi�n. 4�i v�i nhi�u ng��i Australia,
ngày �%u n#m m�i là th�i �i
m �
 “t?nh l�i” sau các b�a
ti�c �êm giao th"a t�i hôm tr��c. Nhi�u ng��i dành
th�i gian này cho các thành viên trong gia �ình hay k�t
thúc k> ngh? hè. Nh�ng ng��i thích �ua ng'a có th

xem ho�c ��t c��c t�i cu�c �ua ng'a Perth Cup. 4ây là
cu�c �ua dài 3.200m t�i tr��ng �ua ng'a Ascot � thành
ph� Perth, Australia. 

M�t qu�c gia châu Á �ón n#m m�i theo l*ch d��ng nh�
m�t trong nh�ng d*p l2 l�n nh�t trong n#m �ó là Nh�t
B�n. Ng��i Nh�t #n nh�ng món #n ��c bi�t v�i nh�ng ý
nghWa và lý do c	 th
 nh� tôm, cá trích, bánh g�o. H%u
h�t các doanh nghi�p � Nh�t B�n th��ng �óng c3a t"
ngày 29/12 ��n 4/1. Vi�c �óng c3a còn ph	 thu�c vào
lo�i hình kinh doanh. Trong nh�ng n#m g%n �ây, nhi�u
nhà hàng, c3a hàng ti�n ích, c3a hàng bách hóa, siêu th*
v$n m� c3a trong d*p n#m m�i. 

Trong kho�ng m�t th�p niên g%n �ây, c� ��n �%u
tháng 12, kh�p các con ph� � Hà N�i, Tp.H� Chí Minh l�i
r'c r@ b�i màu s�c Giáng sinh. Ngày nay, dù không chính
th�c nh�ng Giáng sinh d%n d%n ���c coi nh� m�t ngày
l2 chung, th��ng ���c t! ch�c vào t�i 24 ��n ngày
25/12. L2 Giáng sinh � Vi�t Nam hi�n nay �ã tr� thành
m�t d*p sinh ho�t v#n hóa c�ng ��ng nh�n nh*p, tr& em
háo h�c ch� s' xu�t hi�n ca ông già Noel, gia �ình bè
b�n r nhau h�i h�p. R�t nhi�u ng��i n��c ngoài �ón
Giáng sinh t�i Vi�t Nam và th'c s' thích không khí �m
cúng, yên bình nh�ng không kém ph%n sôi ��ng. Tuy
cách �ón Giáng sinh ca ng��i theo và không theo ��o

có nh�ng nét khác bi�t, nh�ng �i�u �ó th'c s' không
quan tr�ng. 

T�i Hà N�i, Nhà th� L�n tr� thành �i
m tham quan
thu hút khách b�c nh�t trong d*p Giáng sinh. Nhà th�
L�n n#m nào c/ng ���c trang hoàng l�ng l$y vào d*p
Giáng sinh, �em l�i cho ng��i dân và du khách c�m giác
�m áp, an lành. M�t s� �*a �i
m �ón Giáng sinh lý t��ng
khác t�i Hà N�i có th
 k
 ��n nh� H� G��m, Khu ph� �i
b�, ph� Hàng Mã, các trung tâm th��ng m�i nh� Royal
City, Times City, AEON Mall Long Biên, Vincom Center
Nguy2n Chí Thanh…

Dù ít hay nhi�u, l2 Giáng sinh �ã góp ph%n làm phong
phú thêm ��i s�ng tâm linh và sinh ho�t v#n hoá ca ng��i
dân. Thông qua sinh ho�t v#n hoá c�ng ��ng, ng��i dân
b�t kì tôn giáo nào s� có d*p hi
u và �oàn k�t nhau h�n,
�ây c/ng là m�t cách làm t#ng c��ng kh�i ��i �oàn k�t
dân t�c, th�ng nh�t ý chí và nguy�n v�ng ca ng��i dân. 

Ngày mùng 1 tháng 1 D��ng l*ch hay còn g�i là t�t
D��ng l*ch hay t�t Tây �ã hi�n di�n � các �ô th* Vi�t Nam
kho�ng h�n m�t tr#m n#m nay. Vài n#m g%n �ây, ng��i
dân các thành ph� l�n nh� Hà N�i, Qu�ng Ninh, 4à N}ng,
Tp.H� Chí Minh, C%n Th� l�i �ón l2 h�i ��m ng��c ��n
giao th"a v�i nh�ng ti�t m	c âm nh�c trên sân kh�u
hoành tráng, quy t	 nh�ng tên tu!i ca sW ���c gi�i tr&
m�n m�. Và nh�ng s' ki�n này �ã thu hút ���c s� l��ng
l�n ng��i dân trong và ngoài n��c tham d'. Nh�ng ng��i
dân không có �i�u ki�n �ón giao th"a ngoài tr�i có th

th��ng th�c không khí náo nhi�t này thông qua ch��ng
trình truy�n hình tr'c ti�p nh� “4�m ng��c 2017 - T'
hào Vi�t Nam - K�t n�i toàn c%u” t" các �i
m c%u nh� Hà
N�i, Tp.H� Chí Minh, Hu� và các nhóm phóng viên còn
��n Hàn Qu�c, M� �
 ghi hình tr'c ti�p không khí �ón
n#m m�i ca các qu�c gia này.

Th�i gian ngh? l2 t�t D��ng l*ch là m�t ngày, n�u ngày
1/1 r�i vào cu�i tu%n thì ph%n l�n ng��i dân Vi�t Nam
���c ngh? bù. Do th�i gian ngh? t�t D��ng không dài nên
nhi�u ng��i dân ch�n các chuy�n du l*ch ng�n ngày ��n
các �*a �i
m trong n��c �
 t�n h��ng k> ngh? bên gia
�ình hay b�n bè.�

Nhà thờ Lớn Hà Nội rực rỡ trong đêm 
Giáng sinh. 

ẢNH: ĐỜI SỐNG
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Ng��i Công giáo Vi�t Nam
tham gia vào quá trình 
phát tri�n kinh t� đ
t n��c

LÊ ĐỨC THỊNH*

Tóm tắt: Hoạt động kinh tế - xã hội và hoạt động tôn giáo là hai lĩnh vực khác nhau,
nhưng khi hai hoạt động này do một chủ thể là tổ chức tôn giáo thực hiện thì lại gắn
chặt và có tác dụng thúc đẩy nhau phát triển. Chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà
nước tiếp tục được hoàn thiện trong những năm qua đã góp phần phát huy những giá trị
trong hoạt động tôn giáo, hoạt động kinh tế - xã hội của các tôn giáo ở Việt Nam nói
chung và đồng bào Công giáo nói riêng, đáp ứng yêu cầu của phát triển và hội nhập.

Summary: Socio-economic activity and religious activity are two different aspects;
however, when these two activities are carried out by one religious organization, they are
tied together and have the effect of promoting the development of each other. The
policies on religion of the Party and the State have been improved in recent years and
have contributed to the promotion of religious activities and socio-economic activities of
Vietnamese religions in general and Vietnamese Catholics in particular, and have met the
requirements of development and integration. 
Từ khóa: Tôn giáo, Công giáo, hoạt động kinh tế - xã hội, Việt Nam.
Key words: Religion, Catholicism, Socio-economic activities, Vietnam.
Nhận bài: 26/10/2017; Sửa chữa: 2/11/2017; Duyệt đăng: 30/11/2017.

Vài nét về Công giáo ở Việt Nam
Công giáo ���c truy�n vào Vi�t Nam t" n#m 1533, hi�n

là m�t trong s� các tôn giáo l�n � Vi�t Nam, v�i kho�ng
6,7 tri�u tín ��, chi�m g%n 7% dân s� c� n��c. Là tôn giáo
có hàng ng/ giáo sW, tu sW ���c �ào t�o bài b�n chuyên
ho�t ��ng tôn giáo: 45 giám m	c, 5.431 linh m	c, 26 giáo
ph�n, h�n 3.057 giáo x� (tính ��n ngày 31/12/2015), 124
dòng tu v�i kho�ng 18.000 tu sW �ã ho�t ��ng !n �*nh �
63 t?nh, thành ph� trong c� n��c.

L*ch s3 hình thành và phát tri
n Công giáo � Vi�t Nam
g�n v�i l*ch s3 dân t�c, g�n v�i quá trình xây d'ng và
phát tri
n ��t n��c. Trong công cu�c �!i m�i ��t n��c,
cùng v�i xu h��ng toàn c%u hóa, h�i nh�p qu�c t�, ngoài

vi�c cng c� t! ch�c, thành l�p các t! ch�c tôn giáo tr'c
thu�c và �+y m�nh các ho�t ��ng truy�n giáo, Giáo h�i
Công giáo luôn c! v/ các thành ph%n trong Giáo h�i ho�t
��ng kinh t�, tham gia công tác an sinh xã h�i.

Thông qua các sinh ho�t tôn giáo, ch�c s�c, tu sW Công
giáo �ã góp ph%n tuyên truy�n nâng cao trình �� nh�n
th�c cho ��ng bào ch#m ch? làm #n, phát tri
n kinh t�,
bi�t cách làm giàu, v��n lên thoát nghèo, nêu cao tinh
th%n yêu n��c, ý chí t' l'c t' c��ng, chung s�c ��ng
lòng v�i tôn giáo b�n, ��ng bào c� n��c xây d'ng và phát
tri
n ��t n��c ngày m�t giàu m�nh. Có th
 nói, Công giáo
là m�t kênh quan tr�ng góp ph%n ��a chính sách, pháp
lu�t v� kinh t� - xã h�i và tôn giáo ca 4�ng và Nhà n��c
vào cu�c s�ng.

* Hiệp sĩ Đại Thánh giá, Tước phẩm Giáo hoàng ban tặng cho giáo dân, Giáo phận Xuân Lộc.
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Nhận thức của người Công giáo đối với
phát triển kinh tế

Giáo h�i công giáo �ã và �ang n� l'c cùng v�i chính
quy�n các c�p ch#m lo ��i s�ng v�t ch�t và tinh th%n cho
ng��i dân, trên n�n t�ng ca tình ng��i, tình dân t�c,
không nh�ng vì s' phát tri
n ca ��t n��c, mà còn vì
chính ��i s�ng tín �� và s' l�n m�nh ca Giáo h�i. Ngay
t" Th� chung 1980, Giáo h�i �ã kh�ng �*nh: Lòng yêu
n��c ca chúng ta ph�i thi�t th'c, nghWa là chúng ta ph�i
ý th�c nh�ng v�n �� hi�n t�i ca quê h��ng, ph�i hi
u
bi�t ���ng l�i, chính sách và pháp lu�t ca Nhà n��c và
tích c'c cùng ��ng bào toàn qu�c góp ph%n b�o v� và xây
d'ng m�t n��c Vi�t Nam giàu m�nh, t' do và h�nh phúc.
Giáo h�i không nhìn nh�ng v�n �� kinh t�, chính tr*, xã
h�i, giáo d	c không �nh h��ng ��n Giáo h�i mà nh�n
th�c �ó là nh�ng v�n �� ca Giáo h�i và ch ��ng góp
ph%n gi�i quy�t cho m�i ng��i ���c s�ng và s�ng d�i dào.
Giáo h�i không th
 th� � v�i nh�ng ch��ng trình phát
tri
n c/ng nh� tình tr�ng nghèo �ói và nh�ng t� n�n xã
h�i, b�i vì Giáo h�i ý th�c mình là thành viên ca c�ng
��ng dân t�c v�i t�t c� quy�n l�i và nghWa v	.

Trong s�n xu�t, phát tri
n kinh t�, Giáo h�i còn giáo
d	c tín �� ph�i bi�t b�o v� môi tr��ng. H�ng y Ph�m

Minh M$n trong Th� m	c t3 T!ng giáo ph�n Thành ph�
H� Chí Minh n#m 2009 �ã nh�n m�nh: “B!n ph�n ng��i
Kitô h�u còn là tôn tr�ng, gi� gìn b�o v� môi tr��ng. 4%u
t� vào s�n xu�t c%n quan tâm ��n tác ��ng môi tr��ng.
Dù không ph�i là nhà s�n xu�t, m�i ng��i ��u ph�i bi�t
b�o v� và gi� gìn môi tr��ng s�ng ca mình và ca m�i
ng��i b�ng nh�ng hành ��ng c	 th
 trong ��i s�ng hàng
ngày, nh�: không x� rác n�i công c�ng, không làm m�t
v� sinh n�i khu xóm… 4�i v�i các tín h�u gìn gi�, b�o v�,
ch#m sóc môi tr��ng thiên nhiên không ch? là m�t trách
nhi�m xã h�i, mà còn là �òi h5i ca ni�m tin, là m�t
nghWa v	 cao c� vì l� ta ���c c�ng tác v�i Thiên Chúa
trong công trình t�o d'ng”.

T" ch tr��ng ca Giáo h�i, các ch�c s�c, tu sW �ã
truy�n t�i ��n tín �� �
 h� nâng cao nh�n th�c ch#m ch?
trong làm #n phát tri
n kinh t�, xóa �ói gi�m nghèo, thay
vì trông ch� � l�i vào Nhà n��c.

Người Công giáo trong hoạt động kinh tế
4ánh giá vi�c Công giáo v�i ho�t ��ng kinh t� không

ph�i tìm m�t kh�i l��ng tài s�n to l�n mà Công giáo t�o
ra, mà c%n �ánh giá hành vi, thái �� ca ng��i Công giáo
tham gia các ho�t ��ng kinh t�. V�i nh�ng l�i r#n d�y

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đến thăm Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh,
người có uy tín trong cộng đồng giáo dân Giáo hội Công giáo Việt Nam, tháng 7/2017.
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trong giáo lý Công giáo �ã góp ph%n
cng c� các giá tr* �*nh h��ng con ng��i
tr� nên l��ng thi�n, nhân v#n h�n
trong các ho�t ��ng làm kinh t� và giao
d*ch th��ng m�i hay không. Khi tín ��
có ni�m tin tôn giáo thì trách nhi�m
trong ho�t ��ng kinh t� ���c th'c hi�n
b�ng chính ni�m tin, tinh th%n h#ng say
lao ��ng và làm giàu chính �áng, �ây
c/ng là m	c tiêu trong làm #n kinh t�
luôn ���c Giáo h�i khuy�n d�y và c/ng
phù h�p v�i t� duy phát tri
n kinh t�
theo h��ng b�n v�ng ca 4�ng và Nhà
n��c Vi�t Nam.

G%n 7 tri�u tín �� Công giáo là l'c
l��ng quan tr�ng có nghWa v	, trách
nhi�m và quy�n l�i trong phát tri
n
kinh t�. H� là nh�ng ng��i tr'c ti�p s�n
xu�t ra ca c�i, v�t ch�t v"a t' lo cho
gia �ình, v"a cùng tín �� các tôn giáo
b�n và c�ng ��ng xã h�i làm nên s'
phát tri
n ca ��t n��c. T#ng tr��ng
kinh t� !n �*nh hàng n#m ca c� n��c
có s' �óng góp quan tr�ng ca các tín �� Công giáo.

Quá trình truy�n giáo, các ch�c s�c, tu sW là ng��i có
trình ��, có v�n ki�n th�c xã h�i, h� ch? d�y ng��i dân
bi�t t! ch�c cu�c s�ng, bi�t áp d	ng khoa h�c k� thu�t
vào s�n xu�t, bi�t ch�n gi�ng v�t nuôi, cây tr�ng. Thông
qua sinh ho�t tôn giáo, Giáo h�i bi�t rõ ��i s�ng kinh t�
ca t"ng h� gia �ình trên �*a bàn, t" �ó tìm cách giúp �@
h�. V�i gia �ình nghèo thì h� tr� cho vay v�n không lãi
�
 s�n xu�t, ch#n nuôi, h� tr� k� thu�t, gi�ng. V�i gia
�ình s�n xu�t gi5i h� giúp tìm �%u ra cho s�n ph+m, giúp
�ào t�o ngh�, t�o công #n vi�c làm cho thanh niên (Dòng
Don Bosco, Vinh S�n, Phanxicô). 4i�u này �ã thay �!i
nh�n th�c ca tín �� trong phát tri
n kinh t�, ch#m ch?
làm #n, nâng cao trình �� s�n xu�t, tuyên truy�n ph!
bi�n kinh nghi�m, k� thu�t trong s�n xu�t, góp ph%n giúp
�@ ��ng bào thoát nghèo.

Nhi�u linh m	c trong quá trình truy�n giáo �ã tranh
th h�c nông nghi�p, h�c kinh nghi�m cách tr�ng, ch#m
bón cây cà phê, m�i nh�ng ng��i có chuyên môn v� ch?
d�y cho bà con cách làm (Linh m	c Nguy2n H�ng L�i, Giáo
x� Thanh Hà, Lâm 4�ng). Xen trong thánh l2 là nh�ng
bu!i nói chuy�n d�y ng��i dân cách tr�ng cây cà phê, cách
ch#n nuôi, t! ch�c cu�c s�ng, nh� th� mà nhi�u gia �ình
�ã thoát nghèo, xây d'ng nhà c3a khang trang. Các giáo
ph�n thành l�p nhóm tín d	ng giúp ph	 n� ng��i dân t�c
phát tri
n kinh t� ho�t ��ng hi�u qu�. N#m 2016, Giáo
ph�n 4à L�t �ã t! ch�c các khóa t�p hu�n cho nhân viên
v� nông nghi�p b�n v�ng, nông nghi�p sinh thái, qu�n lý
c�ng ��ng và lâm nghi�p, th'c hành nông nghi�p t�t.

Phát tri
n kinh t� trên n�n t�ng ��c tin chính là s'
phát tri
n b�n v�ng vì m	c tiêu chung, h�n ch� cách làm
#n vì l�i nhu�n tr��c m�t mà �nh h��ng ��n s�c kh5e
c�ng ��ng và môi tr��ng. 4i
n hình là mô hình tr�ng rau
s�ch ca Tu h�i Truy�n giáo Thánh Vinh S�n, C�ng �oàn
K’Long ca Dòng Don Bosco… hàng n#m cung c�p nhi�u
t�n rau s�ch ��n tay ng��i tiêu dùng; mô hình nhân r�ng
gi�ng mít ngon, gi�ng bò t�t cho ng��i dân trong vùng
ca Dòng N� v��ng Hòa Bình, 4�k L�k… không ch? tác
��ng ��n tâm lý ng��i tiêu dùng bi�t ch�n l'a s�n ph+m
s�ch vì s�c kh5e, mà còn tác ��ng ��n hành vi, ��o ��c
ca các h� gia �ình kinh doanh, s�n xu�t các s�n ph+m
cùng lo�i trên �*a bàn.

Ho�t ��ng kinh t� ca ��ng bào Công giáo còn ���c
th
 hi�n rõ nét trong ho�t ��ng y t�, giáo d	c và t" thi�n
nhân ��o, mà ch th
 là các giáo ph�n, giáo x�, dòng tu
và thông qua các ho�t ��ng c	 th
 ca ch�c s�c, tu sW
Công giáo. H� v"a là ng��i kêu g�i ngu�n v�n, v"a là
ng��i t! ch�c cho tín �� th'c hi�n các ho�t ��ng an sinh
xã h�i, góp ph%n cùng các thành ph%n trong xã h�i gi�m
nghèo và v��n lên làm giàu. 4i
n hình nh� Giáo ph�n
Xuân L�c t" n#m 2002 ��n nay �ã chi 1.320 t� cho ho�t
��ng an sinh xã h�i; Giáo ph�n Long Xuyên n#m 2016 �ã
chi h�n 52 t� cho các ho�t ��ng bác ái.

Có th
 nói, thành qu� trong vi�c ch#m lo ��i s�ng kinh
t� - xã h�i ca ng��i dân xu�t phát t" ch tr��ng, chính
sách phát tri
n kinh t� ca 4�ng, Nhà n��c. Nh�ng v�i s'
n#ng ��ng và tinh th%n c�ng ��ng trách nhi�m ca ng��i
Công giáo ��ng thu�n v�i ch tr��ng, chính sách ca 4�ng,
Nhà n��c có tác d	ng ��ng viên tín �� ch#m ch? làm #n,
phát tri
n kinh t�, góp ph%n phát tri
n ��t n��c.�

Anh Trần Văn Kiều, giáo dân tiêu biểu trong sáng tạo khoa học công nghệ giới thiệu
lò đốt rác thải sinh hoạt LOSIHO. ẢNH: PV
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BÁC S�  PHÙNG V�N CUNG
v�i M�t tr�n Dân t�c gi�i phóng mi�n Nam
và s� nghi	p đ�i đoàn k�t toàn dân t�c

ĐOÀN HƯƠNG* - DƯƠNG MINH HUỆ**

Tóm tắt: Bác sĩ Phùng Văn Cung là một trí thức yêu nước tiêu biểu cho tinh
thần đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân kháng chiến chống Mỹ cứu
nước. Ông là một trong những người lãnh đạo đầu tiên của Mặt trận Dân tộc
giải phóng miền Nam, được nhân dân miền Nam cử làm Trưởng đoàn đại biểu
ra thăm cán bộ, chiến sĩ và đồng bào miền Bắc.

Summary: Doctor Phung Van Cung is a patriotic intellectual, representing the
spirit of national unity. He mobilized people to carry out a war of resistance
against the United States. He was one of the first leaders of the National
Liberation Front of South Vietnam. Southern compatriots nominated him to be
the head of delegation to visit Northern soldiers and compatriots.
Từ khóa: Bác sĩ Phùng Văn Cung, trí thức yêu nước, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam.
Key words: Doctor Phung Van Cung, representative patriotic intellectual, the National Liberation Front of South
Vietnam, the Vietnam Fatherland Front..
Nhận bài: 2/8/2017; Sửa chữa: 12/9/2017; Duyệt đăng: 25/10/2017.

Bác sỹ Phùng Văn Cung là một trong
những người lãnh đạo đầu tiên của Mặt
trận Dân tộc giải phóng miền Nam

Trong nh�ng n#m 1959-1960, phong trào “4�ng kh�i”
phát tri
n m�nh m� � mi�n Nam, làm cho th� và l'c ca
cách m�ng mi�n Nam b��c sang m�t giai �o�n m�i. S'
phát tri
n ca phong trào cách m�ng mi�n Nam ��t ra yêu
c%u ph�i xây d'ng m�t hình th�c t! ch�c công khai, d��i
m�t ng�n c� duy nh�t �
 quy t	 s�c m�nh ca kh�i ��i
�oàn k�t toàn dân, thúc �+y phong trào cách m�ng mi�n
Nam ti�n lên theo con ���ng �ã v�ch ra t�i H�i ngh* l%n
th� 15 Ban Ch�p hành Trung ��ng 4�ng.

Tr��c yêu c%u �ó, 4�ng ch tr��ng thành l�p t�i mi�n
Nam m�t t! ch�c chính tr* công khai �
 t�p h�p l'c l��ng.
Tuy nhiên, s' ra ��i ca M�t tr�n Dân t�c gi�i phóng mi�n
Nam Vi�t Nam l�i di2n ra trong m�t tình th� h�t s�c kh+n

tr��ng do s' thay �!i ��t bi�n ca tình hình mi�n Nam và
�i�u �ó càng th
 hi�n rõ vai trò ca nh�ng ng��i tham
gia thành l�p M�t tr�n, trong �ó có bác sW Phùng V#n Cung. 

Ngày 11/11/1960, B� Chính tr* Ban Ch�p hành Trung
��ng 4�ng Lao ��ng Vi�t Nam g3i 4i�n s� 17-NB t�i X� y
Nam B� và Liên khu y V, ch? rõ: “Tình hình m�i c%n ph�i
chuy
n nh�ng hình th�c ��u tranh m�i v�i nh�ng kh+u
hi�u m�i cho thích h�p �
 t�p h�p thêm l'c l��ng ta, cô
l�p và �ánh �! �*ch. Mu�n v�y, ph�i ra c��ng lWnh M�t
tr�n Dân t�c gi�i phóng mi�n Nam, có th
 l�y tên là
phong trào Dân t�c gi�i phóng mi�n Nam”1.

Ngày 12/11/1960, B� Chính tr* ra 4i�n s� 20-NB g3i X�
y Nam B� và Liên khu y V yêu c%u nhân c� h�i khng
ho�ng chính tr* trong hàng ng/ �*ch mà t#ng c��ng l'c
l��ng, qua hi�u tri�u ca M�t tr�n Dân t�c gi�i phóng mà
t�p h�p d� lu�n, lãnh ��o qu%n chúng ��u tranh làm cho

*, ** Tiến sĩ, Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
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tình th� chuy
n bi�n có l�i cho ta. B� Chính tr* nh�n
m�nh: “C%n ph�i ��a M�t tr�n gi�i phóng không c%n ch�
nhân s'. Trong tình hình hi�n nay ch�a c%n công b� toàn
b� c��ng lWnh M�t tr�n mà ch? nêu nh�ng �i
m chính
trong c��ng lWnh �
 có ti�ng nói chính �áng ca ta trong
c� h�i này (...) Nh��c �i
m ca phong trào ca ta � mi�n
Nam, trong m�y n#m nay là không lôi kéo ���c các ph%n
t3 ch�ng Di�m thu�c t%ng l�p trên m�t cách r�ng rãi,
không thành l�p ���c M�t tr�n v�i nh�ng ph%n t3 ch�ng
M� - Di�m (....) 4ây là c� h�i thu�n l�i cho ta s3a ch�a
nh��c �i
m ca phong trào và thành l�p M�t tr�n gi�i
phóng mi�n Nam”2. 

Th'c hi�n s' ch? ��o ca B� Chính tr*, X� y Nam B�
�ã nhanh chóng thành l�p Ban V�n ��ng �
 g�p rút thành
l�p M�t tr�n Dân t�c gi�i phóng mi�n Nam. Bác s� Phùng
V#n Cung cùng ki�n trúc s�, ��ng viên Hu>nh T�n Phát
���c ch�n tham gia Ban V�n ��ng và ���c báo cáo ra Ban
Bí th� Trung ��ng ngoài B�c3. Vi�c ng��i th%y thu�c tên
tu!i, có uy tín l�n v� ��c �� và tài n#ng, ���c �ông ��o
nhân dân khâm ph	c Phùng V#n Cung tham gia Ban V�n
��ng có tác d	ng h� tr� l�i kêu g�i ca X� y Nam B�,
thúc gi	c các nhân s�, trí th�c yêu n��c, ti�n b� tham gia
kháng chi�n. Có th
 nói, t" s' kh�i �%u ca bác sW Phùng
V#n Cung, ��n cu�i n#m 1960, m�t lo�t nh�ng trí th�c,
nhân s� tiêu bi
u, n!i ti�ng ho�t ��ng trong �ô thành Sài
Gòn, trong các �ô th*, các �*a ph��ng t�i mi�n Nam l%n
l��t quy t	 d��i ng�n c� ca M�t tr�n dân t�c th�ng nh�t. 

Trong th�i gian chu+n b* cho s' ra ��i ca M�t tr�n,
là thành viên ca Ban V�n ��ng, bác sW Phùng V#n Cung
�ã d�n tâm l'c tham gia cùng X� y Nam B� d' th�o tên
g�i, tuyên ngôn, c��ng lWnh ca M�t tr�n Dân t�c gi�i
phóng mi�n Nam Vi�t Nam theo tinh th%n ch? ��o ca B�
Chính tr* �
 xin ý ki�n B� Chính tr*, Ban Bí th� tr��c khi
công b� chính th�c. Ngày 24/11/1960, b�n Tuyên ngôn và
tên g�i ca “M�t tr�n Dân t�c gi�i phóng mi�n Nam Vi�t
Nam” do X� y Nam B� d' th�o ���c B� Chính tr* nh�t trí
thông qua. B� Chính tr* giao cho X� y Nam B� c#n c� vào
��c �i
m Nam B� mà th
 hi�n v#n phong cho thích h�p.
4ây là m�t thành công do s' n� l'c ca t�p th
 X� y và
có ph%n �óng góp ca bác sW Phùng V#n Cung. 

Sau m�t th�i gian g�p rút chu+n b*, vào ngày
20/12/1960, t�i Rùm 4uôn, xã Tân L�p, huy�n Châu
Thành, m�t �*a �i
m n�m sâu trong vùng c#n c� �*a B�c
Tây Ninh, 4�i h�i ��i bi
u qu�c dân mi�n Nam ���c ti�n
hành. T�i 4�i h�i này, M�t tr�n Dân t�c gi�i phóng mi�n
Nam Vi�t Nam ���c chính th�c thành l�p v�i Ch��ng
trình hành ��ng 10 �i
m nêu rõ ph�i �ánh �! ch� �� ��c
tài phát xít tay sai ca M�, gi�i phóng nhân dân kh5i các
chính sách nô d*ch ca M� - Di�m, xây d'ng ch� �� m�i
��c l�p t' ch v� kinh t�, chính tr*, quân s', v#n hóa -
xã h�i và L�i hi�u tri�u nhân dân mi�n Nam �oàn k�t
��ng lên giành l�y chính quy�n. Ch��ng trình 10 �i
m
ca M�t tr�n ���c 4�ng, Bác H� và nhân dân c� n��c,
nhân dân th� gi�i ca ng�i, kh�ng �*nh tính �úng ��n,

phù h�p, có ý nghWa thi�t th'c ��i v�i nguy�n v�ng ca
toàn th
 nhân dân hai mi�n Nam B�c và nhân lo�i ti�n b�,
t�o �i�u ki�n cho phong trào cách m�ng mi�n Nam ti�n
lên. 4�i h�i c3 ra �y ban Trung ��ng lâm th�i, trong �ó,
bác sW Phùng V#n Cung ���c b%u làm Phó Ch t*ch. Vi�c
bác sW Phùng V#n Cung ���c b%u gi� c��ng v* lãnh ��o cao
c�p trong M�t tr�n bi
u hi�n rõ nét s' ghi nh�n ca 4�ng
v� �óng góp ca bác sW trong vi�c hình thành M�t tr�n;
��ng th�i, th
 hi�n rõ uy tín ca bác sW trong t%ng l�p
nhân sW, trí th�c và �ông ��o các t%ng l�p nhân dân.

V�i c��ng v* là Phó Ch t*ch �y ban Trung ��ng lâm
th�i M�t tr�n Dân t�c gi�i phóng mi�n Nam Vi�t Nam, v�i
��c �� và uy tín cao, bác sW Phùng V#n Cung ���c các t%ng
l�p nhân dân, nh�t là ��i ng/ trí th�c yêu n��c kính n
,
b%u làm Ch t*ch H�i H�ng th�p t' Gi�i phóng (H�i Ch�
th�p �5 Gi�i phóng) ca mi�n Nam Vi�t Nam, Ch t*ch �y
ban B�o v� hòa bình th� gi�i ca mi�n Nam Vi�t Nam. 

G%n hai tháng sau ngày công b� thành l�p, �úng ngày
m�ng 1 T�t Tân S3u (15/2/1961), t�i c#n c� Tây Ninh, �y
ban Trung ��ng lâm th�i M�t tr�n Dân t�c gi�i phóng
mi�n Nam Vi�t Nam làm L2 ra m�t nhân dân. Bác sW Phùng
V#n Cung ��i di�n �y ban Trung ��ng lâm th�i M�t tr�n
Dân t�c gi�i phóng mi�n Nam Vi�t Nam tham gia 4oàn
Ch t*ch bu!i l2. �y ban Trung ��ng lâm th�i M�t tr�n
Dân t�c gi�i phóng mi�n Nam Vi�t Nam ra m�t nhân dân,
g�m: Bác sW Phùng V#n Cung, ki�n trúc s� Hu>nh T�n Phát
và ��ng chí Võ Chí Công. C/ng t�i bu!i l2 này, �y ban
Trung ��ng lâm th�i ti�n hành k�t n�p L'c l��ng v/
trang gi�i phóng mi�n Nam Vi�t Nam vào M�t tr�n, góp
ph%n nâng cao uy tín, v* th� ca M�t tr�n.

Đóng góp của bác sĩ Phùng Văn Cung đối
với công tác Mặt trận và phong trào đấu
tranh của cách mạng miền Nam

Ngày 15/2/1961, Gi�i phóng quân mi�n Nam Vi�t
Nam ���c thành l�p (tr��c �ó, ngày 9/1, H�i Liên hi�p
sinh viên, h�c sinh gi�i phóng mi�n Nam Vi�t Nam ra
��i). Nhân ngày này, �y ban Trung ��ng M�t tr�n Dân
t�c gi�i phóng mi�n Nam ra m�t ��ng bào và c/ng là
ngày chính th�c xu�t hi�n lá c� ��u tranh ca M�t tr�n.
Do �ó, m�t cu�c mít tinh tr�ng th
 ���c t! ch�c t�i
Tr�ng Chiên v�i hàng ngàn ng��i tham d'. 4oàn Ch
t*ch cu�c mít tinh g�m có bác sW Phùng V#n Cung, Phó
Ch t*ch M�t tr�n; ��ng chí Nguy2n V#n Linh, Quy�n Bí
th� X� y Nam B�; ��ng chí Lê Thanh, ��i di�n l'c l��ng
v/ trang gi�i phóng; và m�t s� v* ��i di�n khác... Sau
h�n 6 n#m chi�n ��u kiên c��ng, bám tr	 n�i chi�n
tr��ng ác li�t, nh�ng ng��i chi�n s� cách m�ng ���c
t�p h�p v� vùng c#n c� Tr�ng Chiên làm l2 mít tinh ra
m�t. S' ki�n này �ánh d�u m�t m�c quan tr�ng ��i v�i
s' ra ��i ca M�t tr�n, �
 l�i nhi�u c�m xúc thiêng liêng
cho nh�ng cán b� bám ��t, bám r"ng, ho�t ��ng cách
m�ng: “… Nh�ng xúc ��ng h�n c� là lúc lá c� M�t tr�n
Dân t�c gi�i phóng ���c kéo lên, lá c� l�n, v�i hai màu
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xanh �5 có ngôi sao vàng t��i th�m, ph�p ph�i hiên
ngang trong gió r"ng chi�n khu. Và �i�u gây �n t��ng
m�nh h�n c� là lúc bác sW Phùng V#n Cung, nhân danh
�y ban Trung ��ng lâm th�i M�t tr�n Dân t�c gi�i phóng
mi�n Nam Vi�t Nam, trao c� l�nh cho ��ng chí Ph�m
Công K?nh, ng��i ch? huy l'c l��ng b�o v� khu c#n c�,
gi�a lúc hàng ngàn binh s� b�ng súng chào và b�n nh�c
Lên �àng hùng tráng c�t cao nh� thúc gi	c m�i ng��i x�
thân xông t�i…"3.

T" th�i kh�c �y, lá c� quy�t chi�n quy�t th�ng ca
M�t tr�n l%n l��t xu�t hi�n kh�p m�i mi�n, m�i vùng,
m�i n&o ���ng ca mi�n Nam Vi�t Nam. Sau bu!i l2 ra
m�t tr�ng th
, Phó Ch t*ch M�t tr�n Phùng V#n Cung và
các ��ng chí lãnh ��o ca M�t tr�n dành h�t công s�c,
tâm huy�t �
 v�n ��ng, t�p h�p qu%n chúng t! ch�c ra
hàng ch	c �oàn th
 yêu n��c xung quanh M�t tr�n, cùng
v�i M�t tr�n lãnh ��o qu%n chúng nhân dân ��u tranh l�t
�! ách th�ng tr* M�-Di�m. 

Th'c hi�n Ch? th* ca B� Chính tr* (tháng 1/1961) v�
ph��ng h��ng và nhi�m v	 tr��c m�t ca cách m�ng
mi�n Nam và Ngh* quy�t ca H�i ngh* l%n th� nh�t
Trung ��ng C	c mi�n Nam (tháng 10/1961) v� m� r�ng
kh�i �oàn k�t dân t�c � mi�n Nam, 4�i h�i M�t tr�n Dân
t�c gi�i phóng mi�n Nam l%n th� nh�t ���c ti�n hành
v�i s' tham d' ca h�n 100 ��i bi
u các chính ��ng, các
�oàn th
, các l'c l��ng v/ trang gi�i phóng, các dân t�c,
các giai c�p, các tôn giáo và nhi�u nhân s� trí th�c yêu
n��c tiêu bi
u. 4�i h�i b%u ra �y ban Trung ��ng chính
th�c g�m 52 v*, Lu�t s� Nguy2n H�u Th� ���c b%u làm
Ch t*ch; bác sW Phùng V#n Cung ���c b%u làm Phó Ch
t*ch (5 Phó Ch t*ch g�m Phùng V#n Cung, Võ Chí Công,
Hu>nh T�n Phát, 4�i ��c S�n V�ng và ông Bih Alêô);
Giáo s� Nguy2n V#n Hi�u làm T!ng Th� ký M�t tr�n. �y
ban Trung ��ng ca M�t tr�n Dân t�c gi�i phóng mi�n
Nam Vi�t Nam g�m �%y � các ��i di�n ca các giai c�p,
��ng phái, các dân t�c, tôn giáo, �oàn th
 và các nhân
s� yêu n��c, tr� thành ng�n c� t�p h�p t�t c� m�i l'c
l��ng yêu n��c, m�i khuynh h��ng hòa bình, trung l�p
� mi�n Nam.

Sau 4�i h�i l%n th� nh�t, ph�m vi và �nh h��ng ho�t
��ng ca M�t tr�n ngày càng r�ng rãi. Các v* lãnh ��o M�t
tr�n trong �ó có s' �óng góp quan tr�ng ca bác sW Phùng
V#n Cung t! ch�c lãnh ��o nhân dân mi�n Nam k�t h�p
��u tranh chính tr* v�i ��u tranh quân s', �+y m�nh công
tác binh v�n � c� nông thôn và thành th*, m� r�ng vùng
gi�i phóng. T�i vùng gi�i phóng, �y ban M�t tr�n các c�p

�ã ���c thành l�p, chuy
n sang làm ch�c n#ng ca chính
quy�n cách m�ng, có nhi�m v	 �oàn k�t, t! ch�c nhân
dân chi�n ��u, s�n xu�t và xây d'ng ��i s�ng m�i.

Trong nh�ng ngày cu�i tháng 2 n#m 1969, thay m�t
cho 14 tri�u ��ng bào mi�n Nam, �oàn ��i bi
u M�t tr�n
Dân t�c gi�i phóng mi�n Nam do bác sW Phùng V#n Cung,
Phó Ch t*ch M�t tr�n, Ch t*ch �y ban B�o v� hòa bình
th� gi�i ca mi�n Nam Vi�t Nam, Ch t*ch H�i H�ng th�p
t' gi�i phóng mi�n Nam Vi�t Nam, làm Tr��ng �oàn th#m
mi�n B�c. M�c dù �ang b* �m n�ng, nh�ng H� Ch t*ch
v$n thân m�t ti�p �oàn. 

V�i t� cách là Phó Ch t*ch M�t tr�n Dân t�c gi�i phóng
mi�n Nam Vi�t Nam, bác sW Phùng V#n Cung bày t5: “Nhân
dân mi�n Nam Vi�t Nam tr�i qua nh�ng c�n dông t� bão
bùng, m�y ch	c n#m nay v$n m�t d� s�t son, th�t ch�t
nghWa tình B�c - Nam ru�t th*t, Nam - B�c m�t nhà. Cùng
v�i ��ng bào mi�n B�c thân yêu, nhân dân mi�n Nam Vi�t
Nam, v��t qua m�i hy sinh, gian kh!, quy�t �ánh �u!i
quân thù, ph�n ��u ��n cùng cho ��c l�p và t' do. M�i
chi�n s�, m�i ��ng bào � mi�n Nam khi c%m súng xông lên
gi�t gi�c, khi ��u tranh m�t ��i m�t v�i k& thù, khi b* tra
t�n, tù �ày trong ng	c t�i, c/ng nh� khi b��c ra pháp
tr��ng, ��u m�t lòng tin t��ng v�ng ch�c r�ng mi�n Nam
nh�t �*nh ���c gi�i phóng, T! qu�c Vi�t Nam nh�t �*nh
th�ng nh�t, B�c - Nam nh�t �*nh sum h�p m�t nhà.”4.

Có th
 nói, nh�ng trang s3 �%u tiên ca M�t tr�n Dân
t�c th�ng nh�t mi�n Nam Vi�t Nam mang ��m ��u �n ca
nh�ng ng��i tham gia kh�i d'ng mà bác sW Phùng V#n
Cung là ng��i tiêu bi
u. 4ây c/ng là ch�ng ���ng �%u
trong quãng ��i tr'c ti�p tham gia ho�t ��ng cách m�ng,
t�o nh�ng ti�n �� �
 ng��i trí th�c Phùng V#n Cung tr�
thành ng��i c�ng s�n và có nh�ng c�ng hi�n to l�n v�
nhi�u m�t cho cu�c ��u tranh gi�i phóng mi�n Nam Vi�t
Nam. M�t �i�u �áng quý là, � c��ng v* lãnh ��o cao c�p
trong M�t tr�n c/ng nh� trong Chính ph C�ng hòa mi�n
Nam Vi�t Nam sau này, bác sW Phùng V#n Cung luôn th

hi�n m�t l�i s�ng gi�n d*, thanh cao, hòa ��ng và th��ng
yêu m�i ng��i. Nh�ng c�ng hi�n không m�t m5i cho
nhân dân, cho cách m�ng, nh�ng ph+m ch�t cao �Yp,
t�m lòng nhân ��c, luôn hy sinh l�i ích b�n thân �

ph	ng s' nhân dân, ph	ng s' dân t�c ca bác sW Phùng
V#n Cung �ã ��a ông vào hàng ng/ nh�ng trí th�c có
nhân cách l�n, nh�ng nhà lãnh ��o xu�t s�c ca M�t tr�n
T! qu�c Vi�t Nam.�

Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. CTQG, H. 2002, t.21, tr.1014-1015.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. CTQG, H. 2002, t.21, tr.1021.
3. Chung một bóng cờ (Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam), Nxb. Sự thật, H.1993, tr.403.
4. Báo Nhân Dân, ngày 6/3/1969, tr. 3.
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QUÁN TRIT VÀ TH�C HIN T� T��NG 
“HI�U V�I DÂN” ca Ch t�ch H� Chí Minh
góp ph�n t�ng c��ng đoàn k�t quân - dân
trong tình hình m�i

ĐỒNG NGỌC CHÂU*

Tóm tắt: “Hiếu với dân” là phẩm chất hàng đầu của đạo đức cách mạng, thể
hiện sự “tận hiếu với dân” là cái gốc bền vững, cội nguồn sức mạnh của Quân đội
nhân dân Việt Nam. Quán triệt và thực hiện tốt tư tưởng “hiếu với dân” của Chủ
tịch Hồ Chí Minh, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ gắn bó máu thịt
giữa quân đội với nhân dân.

Summary: “Dutiful with the people” is the leading revolutionary virtues,
expressing the “graciousness of the people” is the sustainable origin and the
source of strength of Vietnam People's Army. Grasping thoroughly and
implementing well the idea of “Dutiful with the people” of President Ho Chi Minh
can strengthen the close relationship between the army and the people.
Từ khóa: Đạo đức cách mạng, hiếu với dân, Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Key words: Revolutionary virtue, dutiful with the people, Vietnam People’s Army, President Ho Chi Minh, Vietnam.
Nhận bài: 5/11/2017; Sửa chữa: 16/11/2017; Duyệt đăng: 30/11/2017.

“Hi�u” là m�t ph�m trù ��o ��c truy�n th�ng
ca dân t�c Vi�t Nam. K� th"a ��o ��c
truy�n th�ng �ó, Ch t*ch H� Chí Minh
kh�ng �*nh: Quân ��i ph�i hi�u v�i dân.

Ng��i ch? rõ: cán b�, chi�n sW ta ph�i yêu th��ng, kính
tr�ng nhân dân. B�i vì, quân ��i ta là quân ��i nhân dân,
t" nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chi�n ��u, cán b� và
chi�n sW ��u là con em ca nhân dân; nhân dân là n�n
t�ng v�ng ch�c ca b� ��i. Hi�u v�i dân là m�t ph+m ch�t
t�t �Yp, là truy�n th�ng quý báu ca quân ��i ta, là cái
g�c b�n v�ng ca s�c m�nh chi�n ��u, c#n nguyên sâu xa
ca m�i chi�n th�ng v�i b�t k> m�t th� l'c xâm l��c nào.
S' giúp �@, �ùm b�c ca nhân dân là c�i ngu�n s�c m�nh
vô �*ch ca quân ��i, có ý nghWa quan tr�ng và luôn g�n
li�n v�i s' tr��ng thành và chi�n th�ng ca quân ��i ta
73 n#m qua. Vì v�y, Ng��i luôn nh�c nh� quân ��i ta ph�i
g%n g/i nhân dân; n�u xa r�i nhân dân là th�t b�i. B� ��i
g%n dân và ���c lòng dân, dân tin, dân m�n, dân yêu, �i
dân nh�, � dân th��ng, ���c dân che ch�, giúp �@ thì

vi�c khó kh#n m�y c/ng hoàn thành, k& thù nào c/ng
�ánh th�ng.

Trong quá trình ho�t ��ng cách m�ng, Ch t*ch H� Chí
Minh luôn coi mình là công b�c ca dân, vì nhân dân mà
chi�n ��u, mà ph	c v	, mà quên mình. Ng��i �ã nêu m�t
t�m g��ng m$u m'c v� trung v�i 4�ng, hi�u v�i dân. Bác
t"ng nói: “Trong b� máy cách m�ng, t" ng��i quét nhà,
n�u #n cho ��n Ch t*ch m�t n��c ��u là phân công làm
�ày t� cho dân”, “Mình �ánh gi�c là vì dân. Nh�ng mình
không ph�i là “c�u tinh” ca dân, mà mình có trách
nhi�m ph	ng s' nhân dân”.

Trong giai �o�n cách m�ng gi�i phóng dân t�c, b� ��i
luôn � cùng nhân dân, ���c nhân dân �ùm b�c che ch�.
S�ng trong nhà dân, b� ��i luôn coi �ó nh� gia �ình ca
mình và luôn luôn kính tr�ng, hi�u th�o v�i nhân dân.
Bi
u hi�n cao nh�t ca hi�u v�i dân lúc này là s}n sàng
hy sinh tính m�ng �
 giành ��c l�p, t' do cho T! qu�c,
h�nh phúc cho nhân dân. 

* Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trường Sĩ quan Lục quân 2 - Bộ Quốc phòng.
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Ngày nay, tr��c s' phát tri
n ca tình hình nhi�m v	
cách m�ng trong �i�u ki�n m�i, hi�u v�i dân là ph�i kính
tr�ng dân, giúp �@ dân.

Kính tr�ng dân là yêu c%u ��o ��c �%u tiên ca n�i
dung hi�u v�i dân. Nhân dân là cha mY ca b� ��i, do �ó,
b� ��i không ���c làm �i�u gì m�t lòng dân. Nh�ng �i�u
dân ch�a rõ, ch�a hi
u thì ph�i gi�i thích cho dân hi
u,
không ���c b�t kính v�i nhân dân. Khi ti�p xúc v�i nhân
dân, ph�i kính tr�ng, l2 phép; th'c hi�n �úng 10 l�i th�
danh d' và 12 �i�u k� lu�t quan h� quân dân; tôn tr�ng
phong t	c t�p quán, nh�ng giá tr* ��o ��c truy�n th�ng
t�t �Yp ca nhân dân �*a ph��ng n�i �óng quân. Theo
Ch t*ch H� Chí Minh, cán b�, chi�n sW quân ��i c%n kính
tr�ng dân, s' “Tôn tr�ng có nhi�u cách, không ph�i � ch�
chào h5i kính th�a có l2 phép mà �. Không ���c phung
phí nhân l'c, v�t l'c ca dân. Khi huy ��ng nên v"a ph�i,
không nên nhi�u quá lãng phí vô ích. Ph�i khôn khéo
tránh �i�u gì có h�i cho ��i s�ng nhân dân. Bi�t giúp �@
nhân dân c/ng là bi�t tôn tr�ng dân...”.

Hi�n nay, hi�u v�i dân là h�t lòng ph	c v	 nhân dân
thông qua vi�c giúp �@, h��ng d$n nhân dân t#ng gia s�n
xu�t, nâng cao n#ng su�t, ch�t l��ng, hi�u qu� lao ��ng,
làm cho ��i s�ng ca nhân dân t"ng b��c ���c c�i thi�n,
��ng th�i tích c'c giúp dân kh�c ph	c, xoá b5 nh�ng h
t	c l�c h�u, xây d'ng “c	m dân c� an toàn”, b�n, làng
v#n hoá m�i. Các ��n v* quân ��i ph�i h�p ch�t ch� v�i
c�p y, chính quy�n �*a ph��ng và các l'c l��ng ch�c
n#ng nh�m gi� v�ng an ninh chính tr* t�i �*a bàn �óng
quân �
 nhân dân yên tâm lao ��ng s�n xu�t và th'c hi�n
t�t chính sách xã h�i � �*a ph��ng. T�i nhi�u b�n, làng
vùng sâu, vùng xa, vùng biên gi�i, h�i ��o, “B� ��i C	
H�” không ch? ��m nhi�m vai trò ng��i chi�n sW gi� gìn
an ninh chính tr*, tr�t t' an toàn xã h�i, mà còn ��m
nhi�m t�t c� vai trò ng��i th%y giáo, th%y thu�c, cán b�
khuy�n nông, khuy�n lâm, cán b� hoà gi�i... 

Hi�n nay, hi�u v�i dân còn ph�i góp ph%n b�o v� nhân
dân tr��c các th �o�n t�n công nham hi
m ca các th�
l'c thù �*ch trong chi�n l��c “di2n bi�n hoà bình”, b�o
lo�n l�t �! nh�m tách nhân dân ra kh5i s' lãnh ��o ca
4�ng, chia r� kh�i ��i �oàn k�t toàn dân t�c..., t" �ó làm
suy gi�m vai trò, s�c m�nh kh� n#ng ca nhân dân, xã h�i
m�t !n �*nh, ��i s�ng ca nhân dân khó kh#n, an toàn
cu�c s�ng không ���c b�o ��m, t�o nên các “�i
m nóng”
v� dân t�c, tôn giáo... B�o v� nhân dân hi�n nay còn ph�i
ch ��ng, tích c'c, k*p th�i trong th'c hi�n t�t công tác
c�u h�, c�u n�n; b�o v� tính m�ng, tài s�n nhân dân
tr��c thiên tai, ho� ho�n và th�m ho� môi tr��ng...; b�o
v� nhân dân �òi h5i ph�i gi� gìn và phát huy truy�n
th�ng th� cúng t! tiên, tôn vinh và nh� �n nh�ng ng��i
có công v�i T! qu�c, dân t�c và nhân dân; tôn tr�ng tín
ng�@ng, truy�n th�ng ca ��ng bào các dân t�c và ��ng
bào tôn giáo, thông qua �ó t#ng c��ng s' ��ng thu�n

gi�a nh�ng ng��i có tín ng�@ng, tôn giáo và không tín
ng�@ng, tôn giáo; gi�a nh�ng ng��i có các tín ng�@ng,
tôn giáo khác nhau; ��ng th�i, t�o c� s� �
 ��u tranh
ch�ng nh�ng tà ��o, nh�ng ho�t ��ng truy�n ��o trái
phép, mê tín d* �oan, l�i d	ng tôn giáo làm h�i ��n l�i ích
ca T! qu�c, dân t�c và nhân dân. Cán b�, chi�n sW có
nh�n th�c �úng ��n nh� v�y m�i phát huy ���c vai trò
trách nhi�m ca mình trong th'c hi�n nhi�m v	 công tác
dân v�n, m�i th'c s' nêu cao ý th�c v"a dân v�n, v"a
h�c dân.

Hi�u v�i dân còn ���c th
 hi�n � vi�c quân ��i tích
c'c, kiên quy�t ��u tranh v�i nh�ng hi�n t��ng vi ph�m
quy�n làm ch ca nhân dân, t� tham ô, tham nh/ng,
làm th�t thoát tài s�n ca nhân dân, gi� danh b� ��i, l�i
d	ng uy tín ca quân ��i �
 làm vi�c sai trái, gây phi�n
hà trong nhân dân, làm gi�m lòng tin ca nhân dân ��i
v�i quân ��i…

Trên c� s� nh�n th�c m�i v� n�i dung ph+m ch�t hi�u
v�i dân, Quân ��i ta ph�i góp ph%n tích c'c phát huy truy�n
th�ng t�t �Yp �ó. Trong giai �o�n hi�n nay, chúng ta c%n
n�m v�ng và làm t�t m�t s� n�i dung, bi�n pháp sau:

M�t là, th��ng xuyên giáo d	c cán b�, chi�n sW tinh
th%n h�t lòng vì nhân dân ph	c v	.

Trong �i�u ki�n ��t n��c �ang phát tri
n kinh t� th*
tr��ng, m� c3a và h�i nh�p qu�c t�, có nhi�u y�u t� tiêu
c'c tác ��ng làm xói mòn ��o ��c truy�n th�ng, trong �ó
có truy�n th�ng hi�u v�i dân ca Quân ��i ta. Vi�c coi
tr�ng công tác giáo d	c tinh th%n h�t lòng vì nhân dân
ph	c v	 là �
 gi� gìn và phát huy ��o hi�u ca cán b�,
chi�n sW trong Quân ��i ta trong �i�u ki�n m�i v"a ��m
b�o xây d'ng quân ��i theo h��ng cách m�ng, chính quy,
tinh nhu� và t"ng b��c hi�n ��i, v"a gi� ���c giá tr*
truy�n th�ng ca m�t quân ��i t" nhân dân mà ra, vì
nhân dân mà chi�n ��u. C%n t�p trung giáo d	c t� t��ng
ca Ch t*ch H� Chí Minh v� quan h� quân - dân, nh�ng
g��ng sáng h�t lòng vì nhân dân ph	c v	 ca b� ��i ta;
giáo d	c ý th�c ch�p hành k� lu�t quan h� quân - dân;
tuyên truy�n, giáo d	c b� ��i hi
u và tôn tr�ng nh�ng
phong t	c, t�p quán ca nhân dân �*a ph��ng n�i �óng
quân; giáo d	c tinh th%n s}n sàng nh�n và hoàn thành
m�i nhi�m v	 ���c giao. Các n�i dung giáo d	c ���c th'c
hi�n thông qua các ch��ng trình giáo d	c t�p trung, nh�t
là trong giai �o�n ��n v* hành quân dã ngo�i làm công tác
dân v�n, hu�n luy�n ngoài doanh tr�i và thông qua sinh
ho�t h�c t�p hàng ngày �
 bi
u d��ng nh�ng quân nhân
th'c hi�n t�t, ��ng th�i nh�c nh�, ch�n ch?nh nh�ng
quân nhân vi ph�m; k�t h�p ch�t ch� v�i �*a ph��ng �

nâng cao hi�u qu� giáo d	c b� ��i.

Hai là, coi tr�ng b�i d�@ng cho cán b�, chi�n sW ý th�c
g%n dân, tr�ng dân, yêu th��ng, b�o v� dân và phát huy
ph+m ch�t “B� ��i C	 H�” trong th�i k> m�i.



68 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 172 (12/2017)

NHÂN V	T - S
 KI�N

4ây là v�n �� c� b�n, gi� vai trò quan tr�ng trong b�i
d�@ng nâng cao ph+m ch�t hi�u v�i dân cho cán b�, chi�n
sW. Vì v�y, b�i d�@ng nâng cao ph+m ch�t hi�u v�i dân
cho cán b�, chi�n sW c%n t�p trung vào nh�ng n�i dung
ch y�u v� quan �i
m ca ch nghWa Mác - Lênin, t�
t��ng H� Chí Minh, ch tr��ng, chính sách ca 4�ng, Nhà
n��c, ngh* quy�t, ch? th* ca trên v� vai trò ca qu%n
chúng; ý th�c giai c�p, quan �i
m l�p tr��ng giai c�p; ý
th�c tr�ng dân, h�c t�p dân, b�o v� dân, g�n bó v�i nhân
dân, ��ng cam c�ng kh! cùng nhân dân trong m�i hoàn
c�nh, cùng toàn dân thi �ua xây d'ng và b�o v� T! qu�c;
b�i d�@ng v� ��o ��c cách m�ng, l�i s�ng, n�p s�ng m$u
m'c, g%n g/i, th��ng yêu, tôn tr�ng qu%n chúng…; ��ng
th�i, t#ng c��ng công tác dân v�n, g�n bó m�t thi�t v�i
nhân dân, th'c s' là ch� d'a trung thành, tin c�y ca
nhân dân, b�o v� l�i ích chính �áng ca nhân dân, l�y
ph	ng s' nhân dân làm m	c tiêu, lý t��ng.

Ba là, b�i d�@ng n#ng l'c v�n ��ng qu%n chúng và
ph��ng pháp tác phong công tác dân v�n cho cán b�,
chi�n sW.

Chú tr�ng b�i d�@ng cho cán b�, chi�n sW trong th'c
hi�n “ba bám” (bám ��n v*, bám �*a bàn, bám nhân dân);
“b�n cùng” (cùng #n, cùng �, cùng làm và cùng nói ti�ng
��ng bào); “n#m t�t” (n#ng l'c tham m�u cho c�p u�,
chính quy�n �*a ph��ng t�t; �oàn k�t n�i b�, �oàn k�t
quân dân t�t; tinh th%n trách nhi�m t�t; ý th�c t' giác
tinh th%n k� lu�t t�t; g��ng m$u, có tính khoa h�c, tâm
huy�t và qu%n chúng t�t). Trên c� s� �ó, cán b�, chi�n sW
nh�n th�c sâu s�c v� ch�c n#ng, nhi�m v	 ca quân ��i,
��n v* ��i v�i công tác dân v�n hi�n nay, xây d'ng ��ng
c�, trách nhi�m và �*nh h��ng hành ��ng �úng ��n trong
th'c ti2n ch? ��o, t! ch�c th'c hi�n công tác dân v�n
���c giao.

4�ng th�i, giáo d	c cho các cán b�, chi�n sW ph+m ch�t
hi�u v�i dân v�i nh�ng n�i dung c� b�n sau �ây: 

Toàn tâm, toàn ý, h�t lòng ph	c v	 nhân dân - chu+n
m'c này �òi h5i cán b�, chi�n sW ph�i huy ��ng toàn b�
kh� n#ng ca b�n thân nh� bám sát cu�c s�ng lao ��ng
ca nhân dân �
 “trông”, �
 “nghe” nhân dân lao ��ng
s�n xu�t; “chân” ph�i �i, ��n tr'c ti�p v�i nhân dân;
“mi�ng” ph�i tìm m�i cách gi�i thích cho nhân dân hi
u
r�ng vi�c “ki�n qu�c, �!i m�i ��t n��c” �ó là l�i ích cho
nhân dân và là nhi�m v	 ca h�, h� ph�i �oàn k�t ra s�c
thi �ua làm cho k> ���c.

Sâu sát qu%n chúng, nói �i �ôi v�i làm. Cán b�, chi�n
sW mu�n th'c s' hi�u v�i dân, toàn tâm, toàn ý ph	c v	

nhân dân thì trong quá trình th'c thi nhi�m v	 ph�i n#ng
��ng, sáng t�o, sâu sát th'c t�, g�n bó v�i qu%n chúng �

không nh�ng “nghe”, “trông” nhân dân �ang nghW gì, làm
gì, �ang ph�i tr�i qua nh�ng khó kh#n, th3 thách gì mà
còn ph�i tuyên truy�n, giác ng�, t! ch�c nhân dân thành
phong trào hành ��ng cách m�ng và ��c bi�t ph�i cùng
“làm” v�i nhân dân �
 h��ng d$n, giúp �@ ��ng bào.

Th�t thà nhúng tay vào vi�c. 4òi h5i cán b�, chi�n sW
các ��n v* quân ��i khi làm dân v�n ph�i th�t thà
“nhúng” tay vào vi�c, làm vi�c m�t cách th'c s', ph�i
th'c hi�n “ba bám”, “b�n cùng” trong cu�c s�ng hàng
ngày ca nhân dân. Làm vi�c v�i t�t c� ph+m ch�t, ��o
��c ca ng��i quân nhân cách m�ng là t�t c� vì nhân dân
mà ph	c v	. 

B�n là, cán b�, chi�n sW quân ��i tích c'c h�c t�p, tu
d�@ng, rèn luy�n tr� thành ng��i con hi�u th�o ca
nhân dân.

H�c t�p, tu d�@ng, rèn luy�n là bi�n pháp t�t nh�t
thúc �+y m�i cán b�, chi�n sW quân ��i nâng cao ph+m
ch�t hi�u v�i dân trong �i�u ki�n m�i. 4
 gây lòng tin
c�y, yêu m�n ca nhân dân, m�i cán b�, chi�n sW ph�i
luôn tích c'c h�c t�p, hu�n luy�n chuyên môn nghi�p v	,
trình �� k�, chi�n thu�t, nâng cao trình �� chi�n ��u và
s}n sàng chi�n ��u, �áp �ng yêu c%u nhi�m v	 trong m�i
tình hu�ng, thành th�o các ph��ng án tác chi�n, nh�t là
ph��ng án v� phòng ch�ng cháy n!, bão l	t, b�o lo�n l�t
�!, gây r�i tr�t t' an ninh...; ��ng th�i, ph�i rèn luy�n
b�n lWnh chính tr* v�ng vàng, th��ng xuyên tu d�@ng ��o
��c cách m�ng, xây d'ng tác phong công tác m$u m'c:
“tr�ng dân, hi
u dân, h�c dân và có trách nhi�m v�i dân”,
“nghe dân nói”, “nói dân hi
u”, “h��ng d$n dân làm”,
“làm dân tin” và ph��ng châm: “chân thành, tích c'c,
th�n tr�ng, kiên trì, t� nh*, hi�u qu�”. Quá trình th'c
hi�n t�t các n�i dung trên �òi h5i ph�i t"ng b��c nâng
cao ch�t l��ng hu�n luy�n sát v�i yêu c%u nhi�m v	 ca
t"ng ��n v* và quân ��i qua các giai �o�n, coi tr�ng công
tác giáo d	c chính tr*, �� cao tính t' giác tu d�@ng, rèn
luy�n ca m�i cá nhân, ��c bi�t là trách nhi�m, vai trò
g��ng m$u ca ��i ng/ cán b�.

M�i cán b�, chi�n sW Quân ��i nhân dân Vi�t Nam quán
tri�t và th'c hi�n t�t t� t��ng hi�u v�i dân ca Ch t*ch
H� Chí Minh là góp ph%n t#ng c��ng h�n n�a m�i quan
h� máu th*t gi�a quân ��i v�i nhân dân, �
 Quân ��i ta
th�t s' là ng��i con hi�u th�o ca nhân dân, th'c hi�n
th�ng l�i m�i nhi�m v	 mà 4�ng, Nhà n��c và nhân dân
giao phó trong tình hình m�i.�
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Vai trò c�a ng��i cha qua các
nghiên c�u trong và ngoài n��c

NGUYỄN THỊ THƠM*

Tóm tắt: Quan điểm trước thời kỳ công nghiệp hóa về vai trò làm cha thường tập
trung khá hẹp vào sự hỗ trợ về kinh tế. Tuy nhiên, sau giai đoạn công nghiệp hóa,
các nhà nghiên cứu đã tập trung làm rõ hơn vai trò đa dạng của người cha, trong
đó thay đổi hướng tới giáo dục và chăm sóc con cái là vai trò trung tâm. Những
thay đổi của xã hội cũng tác động tới tầm quan trọng của người cha đối với sự
phát triển của người con hiện nay.

Summary: The idea of the role of father in pre-industrialization period often
focused narrowly on economic support. However, after the industrialization period,
researchers focused on clarifying the various roles of the father, in which the shift
towards education and childcare is the central. The social changes also influence
the importance of the father to the development of children in modern society.
Từ khóa: Vai trò, người cha, kinh tế, chăm sóc, giáo dục, trẻ em.
Key words: Role, father, economics, care, education, children. 
Nhận bài: 26/10/2017; Sửa chữa: 2/11/2017; Duyệt đăng: 30/11/2017.

T" cu�i th� k� XX, th� gi�i b�t �%u thay �!i sâu s�c
t" xã h�i, kinh t� cho t�i k� thu�t công ngh� kéo
theo �ó là nh�ng chuy
n �!i c#n b�n v� c�u trúc
và ch�c n#ng ca gia �ình. Vai trò ca ng��i cha,

ng��i mY ��i v�i con cái trong b�i c�nh m�i là ch ��
���c nhi�u h�c gi� chú ý và ��c bi�t ngày càng nhi�u
nghiên c�u nh�n m�nh vai trò ca ng��i cha trong gia
�ình. Các nghiên c�u cho th�y s' �a d�ng ca vai trò
ng��i cha ��i v�i nh�ng ng��i con nói riêng và gia �ình
nói chung, tùy thu�c vào góc �� phân tích và ��i t��ng
liên quan. Tuy nhiên, trong hoàn c�nh nào, th�i �i
m
nào, ng��i cha c/ng có vai trò r�t quan tr�ng ��i v�i
ng��i con và �i�u này ���c th
 hi�n qua hai khía c�nh
ch y�u:

Khía cạnh vai trò về kinh tế
Vai trò kinh t� có ý nghWa r�t quan tr�ng, vì s' xu�t

hi�n ca ng��i con có th
 có tác ��ng �áng k
 ��i v�i c�
gia �ình. Ng��i con xu�t hi�n �i li�n v�i vi�c ng��i mY
th��ng ph�i t�m d"ng công vi�c m�t cách t�m th�i ho�c
trong th�i gian dài và t�n nh�ng chi phí l�n �
 nuôi

d�@ng và ch#m sóc con (McDonald, 2000). Do v�y, th�i
�i
m này ng��i cha là ng��i s� ch*u trách nhi�m chính v�
kinh t� cho gia �ình và ��m b�o cho gia �ình ít nh�t có
m�t m�c s�ng t�i thi
u. 

Ng��i cha �óng vai trò tr	 c�t kinh t� gia �ình b�i
ng��i cha là ng��i lao ��ng chính (cùng v�i ng��i mY) �

duy trì cu�c s�ng cho các thành viên gia �ình. Có th

nh�n th�y hình �nh m�t ng��i cha �%y uy quy�n trong xã
h�i tr��c th�i k> công nghi�p hóa. M�c dù ng��i mY c/ng
tham gia s�n xu�t, t�o d'ng kinh t� cho gia �ình nh�
ng��i cha, nh�ng vi�c quy�t �*nh l�i hoàn toàn do ng��i
cha. Uy quy�n này m�t ph%n ���c t�o nên chính t" vai
trò làm ch kinh t� trong gia �ình.

T" n#m 1960, khi công nghi�p hóa phát tri
n, ng��i
ph	 n� �i làm trong các nhà máy, xí nghi�p nh� nam gi�i;
do v�y, có s' �óng góp v� thu nh�p m�t cách rõ ràng gi�a
ng��i cha và ng��i mY trong gia �ình. Lúc này, vai trò
kinh t� ca ng��i cha ���c xác �*nh thông qua vi�c h� tr�
ng��i mY trong nuôi d�@ng, ch#m sóc con. Nghiên c�u
ca Christensen, Palkovitz (2001) cho r�ng s' h� tr� v�

* Thạc sĩ, Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
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m�t kinh t�, tr��c h�t là ng��i cha �óng góp vào vi�c
nuôi d�@ng th
 ch�t và s�c kh5e tinh th%n ca ng��i con
và h� tr� kinh t� ca ng��i cha có tác ��ng tr'c ti�p ��i
v�i s' phát tri
n ca tr&. Các tác gi� ghi nh�n r�ng, h� tr�
kinh t� ca ng��i cha ��i v�i tr& có th
 mang l�i k�t qu�
cho tr& t�t h�n là nh�ng h� tr� các ngu�n thu nh�p khác;
b�i vì, khi ng��i cha tham gia chi tr� h� tr� cho ng��i con
thì có th
 t��ng tác v�i ng��i con nhi�u h�n. Khi so sánh
v�i ng��i cha không h� tr� v� kinh t� cho gia �ình,
Christensen, Palkovitz (2001) nh�n th�y nh�ng ng��i cha
không h� tr� kinh t� gia �ình, không có c� h�i tham gia
vào nhi�u khía c�nh khác trong cu�c s�ng ca con cái h�.

N�u xét riêng v� thành tích h�c t�p, k�t qu� nghiên
c�u ca m�t s� tác gi�, �i
n hình nh� Argys et al (1998)
cho th�y, s� ti�n h� tr� ca ng��i cha dành cho ng��i
con s� làm t#ng thành tích h�c t�p và �i
m s� các bài
ki
m tra nh�n th�c ca tr& em c/ng nh� ca tr& v* thành
niên nhi�u h�n là b�t k> ngu�n h� tr� thu nh�p nào khác.
4�ng th�i, vi�c h� tr� ti�n cho con cái có tác ��ng làm
gi�m �áng k
 nh�ng v�n �� v� hành vi tiêu c'c ca tr&. 

Trên góc �� r�ng h�n, nghiên c�u ca Klerman (1991)
ch? ra r�ng, nghèo �ói có nhi�u tác ��ng b�t l�i ��i v�i
k�t qu� phát tri
n ca tr&. Nghèo �ói khi�n tr& ph�i ��i
m�t v�i tình tr�ng thi�u dinh d�@ng và các v�n �� v� s�c
kh5e, �i
m s� h�c t�p th�p, b5 h�c; còn Levin (1986) cho
r�ng, có các v�n �� v� hành vi và c�m xúc nh� th�t v�ng,
t' ti, r�i lo�n hành vi, xung ��t v�i b�n bè. Nelson (2004)
cho r�ng, nh�ng ng��i cha thu nh�p th�p có ít kh� n#ng
có m�i liên h� v�i con cái mình h�n so v�i nh�ng ng��i
cha cùng c�nh ng� có thu nh�p cao h�n. Không ch? có
v�y, nh�ng ng��i cha có thu nh�p th�p và có ít giao ti�p
v�i con còn �nh h��ng ��n ng��i con trong t��ng lai. 

Trên khía c�nh pháp lu�t, h� tr� kinh t� c/ng là cách
th�c mà ng��i cha có quy�n th#m nom, ch#m sóc tr&
trong các gia �ình ly hôn ho�c ly thân và �i�u �ó tác ��ng
t�i s' phát tri
n ca ng��i con. Hetherington, Stanley-
Hagan (1997) và Aughinbaugh (2001) c/ng cho r�ng, s�
ti�n h� tr� nuôi tr& trong các gia �ình ng��i cha không
s�ng cùng có tác ��ng tích c'c và �áng k
 t�i h�nh phúc
ca ��a tr&. 4�ng th�i, nó c/ng làm t#ng vi�c �i�u ch?nh
hành vi tích c'c và thích �ng sau khi ly hôn.

Khi nh�n xét v� gia �ình Vi�t, Nguy2n T" Chi (1989)
th�y r�ng, quy�n l'c trong gia �ình Vi�t Nam n�m trong
tay ng��i �àn ông. V� m�t kinh t�, ��t �ai, ru�ng v��n,
tài s�n ��u do ng��i cha n�m gi� và “ch? truy�n l�i cho
con trai trong nhà”. Vi�c giáo d	c con hay c��i g� con,
m�c dù ng��i cha có bàn b�c v�i ng��i mY, nh�ng quy�t
�*nh cu�i cùng v$n do ng��i cha. Trong xã h�i hi�n ��i
ngày nay, ng��i cha và ng��i mY ��m nhi�m r�t nhi�u
vai trò khác nhau; tuy nhiên ng��i cha v$n là ng��i
“cung c�p ngu�n s�ng” cho gia �ình ngay c� khi ph	 n�
có �óng góp �áng k
 trong thu nh�p (V/ Tu�n Huy,

2002). Mai Huy Bích (2003) l�i cho r�ng ng��i cha, ng��i
mY ��m nhi�m nh�ng vai trò ��c l�p khác nhau nh�ng
ng��i cha v$n ��m nhi�m vai trò chính là ng��i cung c�p
“ngu�n s�ng” cho gia �ình. Trong nhãn quan ca ng��i
v�, ng��i ch�ng c/ng ���c k> v�ng vào “vai trò tr	 c�t
kinh t� h�n là k> v�ng vào tình yêu và sinh ho�t tình
d	c ca v� ch�ng” (Lâm Ng�c Nh� Trúc, 2008). Ngoài ra,
t�p quán “tr�ng nam khinh n�” v$n còn t�n t�i trong xã
h�i Vi�t Nam, ��c bi�t là � nông thôn; do v�y, trong phân
chia tài s�n v$n còn “thiên v*” con trai nhi�u h�n.
Nghiên c�u ca Nguy2n H�u Minh (2012) cho th�y, ch? có
45,8% s� ng��i tr� l�i s� phân chia tài s�n ��u cho các
con, 28% s� �u tiên cho con trai và ch? có 0,6% s� �u
tiên cho con gái. 

Khía cạnh vai trò chăm sóc - giáo dục
Không ch? �óng vai trò v� kinh t�, vai trò ca ng��i

cha ngày càng ���c nhìn nh�n và xem xét m� r�ng h�n,
�ó là vai trò ca ng��i ch#m sóc và giáo d	c. Theo Levine,
Pitt (1995), m�t ph%n ca khái ni�m v� “trách nhi�m làm
cha” bao g�m vi�c tham gia vào ho�t ��ng ch#m sóc tinh
th%n và th
 ch�t cho ng��i con. Còn theo Dubowitz
(2006) và Shears (2006) thì vai trò ch#m sóc ca ng��i
cha ��i v�i ng��i con bao g�m vi�c dành tình yêu, h� tr�,
h��ng d$n, b�o v�, giám sát và ���c tin t��ng, m�t hình
m$u, m�t ng��i d�y d�, nh�ng ��ng th�i là m�t ng��i
c�ng s' ca ng��i mY.

Theo các nghiên c�u v� vai trò ca ng��i cha trong
ch#m sóc con cái, s' ch#m sóc ca ng��i cha mang l�i
nh�ng tác ��ng tích c'c ��i v�i ng��i con trên nhi�u m�t
khác nhau. S' tham gia ca ng��i cha trong các ho�t
��ng cùng ng��i con có tác ��ng tích c'c t�i k�t qu� h�c
t�p c/ng nh� các ch? báo khác liên quan ��n ho�t ��ng �
tr��ng ca ng��i con. Nghiên c�u ca Nord et al (1997)
cho th�y, tr& em th��ng nh�n ���c �i
m t�t, thích �i h�c
khi có c� cha mY tham gia vào các ho�t ��ng � tr��ng �
c�p �� cao ho�c v"a ph�i. Nh�ng ng��i cha không s�ng
cùng nhà v�i ng��i con, nh�ng c/ng có s' tham gia tích
c'c vào các ho�t ��ng t�i tr��ng h�c ca ng��i con c/ng
có k�t qu� t��ng t'. 

Tr& nh�n ���c s' ch#m sóc ca ng��i cha có th
 nh�n
���c nh�ng k�t qu� tích c'c không ch? trong m�t vài n#m
mà có th
 là nhi�u n#m sau �ó. Tr& nh�n ���c s' ch#m
sóc ca ng��i cha có kh� n#ng l�n lên tr� thành nh�ng
ng��i tr��ng thành gi5i giao ti�p và thành công h�n có
m�ng l��i xã h�i h� tr� v�i tình b�n thân thi�t lâu n#m
(Franz, McClelland, Weinberger, 1991); và thích nghi t�t
v�i ng��i khác c� v� m�t cá nhân và xã h�i (Reuter, Biller,
1973). Ngoài ra, tr& c�m th�y g%n g/i v�i ng��i cha c/ng
nhi�u kh� n#ng có hôn nhân thành công và kéo dài nhi�u
n#m, ít kh� n#ng d$n t�i ly hôn (Risch, Jodl, Eccles
(2004) và Lozoff (1974). Ngay c� ��i v�i ��i t��ng là thi�u
niên, nghiên c�u cho th�y nh�ng tr& ���c ng��i cha nuôi
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d�@ng và � bên c�nh trong quá trình tr��ng thành có kh�
n#ng c�m th�y b�n thân �áng tin c�y, trung th'c, thân
thi�n và d2 dàng thành công trong công vi�c ca mình
h�n (Biller, 1993).

S' tham gia tích c'c ca ng��i cha giúp tr& phát tri
n
n#ng l'c xã h�i, kh� n#ng ��ng c�m v�i ng��i khác: các
nghiên c�u ca Lindsey (1994); Lieberman, Doyle,
Markiewicz, (1999) cho th�y, ng��i con ���c ng��i cha
ch#m sóc có m�i quan h� b�n bè tích c'c, g%n g/i, ���c
nhi�u ng��i yêu quý h�n và có kh� n#ng t��ng tác v�i
anh ch* em t�t h�n, ��ng th�i ít c#ng th�ng h�n trong
quá trình t��ng tác v�i nh�ng ��a tr& khác và t' mình
gi�i quy�t xung ��t h�n là tìm ki�m s' tr� giúp ca giáo
viên. T��ng t', Aldous, Mulligan (2002) nh�n th�y r�ng,
s' tham gia càng nhi�u ca ng��i cha vào vi�c nuôi d�y
tr��c khi tr& t�i tr��ng góp ph%n làm gi�m các v�n �� v�
hành vi khi tr& �i h�c. M�i quan h� b�n bè ca nh�ng tr&
này có ��c �i
m là ít tiêu c'c, ít gây h�n, ít xung ��t h�n,
tr& r�ng l��ng và có m�i quan h� b�n bè tích c'c h�n. S'
ch#m sóc ca ng��i cha t� l� ngh*ch v�i t%n su�t nh�ng
hành vi phá ho�i, ch�ng ��i, tr%m c�m, bu�n chán và nói
d�i � tr& (Flouri, Buchanan, 2002; King, Sobolewski, 2006).  

T" n3a sau th� k� XIX, xã h�i Vi�t Nam �ã có nh�ng
thay �!i sâu s�c kéo theo s' bi�n �!i vai trò ca ng��i cha
trong gia �ình, ng��i cha �ã tham gia nhi�u h�n vào vi�c
ch#m sóc, giáo d	c con nh�ng so v�i ng��i mY, thì “vai

trò ca ng��i cha không h� t��ng x�ng” (Mai Huy Bích,
2003). Lý gi�i v� vai trò chính ca ng��i mY trong ch#m
sóc gia �ình và con cái, nghiên c�u ca V/ Tu�n Huy
(2002) cho r�ng ng��i cha tin t��ng s' ch#m sóc con cái
t�t ca ng��i ph	 n� b�i tr��c h�t �ó là “thiên ch�c b+m
sinh” trong khi �ó ng��i ph	 n� thì l�i cho r�ng ng��i
cha ít ch#m sóc con cái vì vai trò xã h�i ca h� nh� b�n
r�n v�i công vi�c ho�c ít ki�n th�c nuôi con. S' khác bi�t
l�n gi�a vai trò làm cha v�i vai trò làm mY � ch� ng��i mY
“mang tính sinh h�c” còn v�i ng��i cha thì s' g�n bó v�i
con là “do h�c h5i xã h�i mà có”. Vi�c th'c thi vai trò
ng��i cha “không tr'c ti�p mà thông qua trung gian là
ng��i mY”, m�i quan h� ca ng��i cha v�i con c/ng ph	
thu�c nhi�u vào m�i quan h� ca ng��i mY v�i con cái
(Mai Huy Bích, 2003:15). Tuy nhiên, dù ��m nhi�m vai
trò nào thì ng��i cha, ng��i mY ��u có �nh h��ng ��n
con cái và ��m nhi�m vai trò làm cha, làm mY không ph�i
là cái gì b�t bi�n, nó có th
 b* hoán �!i trong các gia �ình
di c� (Phan Th* Mai Thanh, Hà Th* Minh Kh��ng, 2012).
Ng��i cha có th
 ��m nhi�m và làm t�t h%u h�t các vai trò
ca ng��i mY, nh�: ch#m sóc con cái, ��a �ón �i h�c…
khi ng��i mY v�ng nhà. 4�ng th�i, m�i quan h� gi�a cha
mY và con cái ngày càng tr� nên b�t tính áp ��t h�n trong
xã h�i hi�n nay (Nguy2n H�u Minh, Mai V#n Hai, 2012)
nh�ng v� c� b�n m�i quan h� này v$n tuân th tôn ti,
tr�t t' truy�n th�ng. Cha mY v$n là nh�ng ng��i quy�t
�*nh m�i công vi�c liên quan ��n con cái.�

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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I. Quan điểm, chủ trương của
Đảng về Quyền con người

1. S' phát tri
n lý lu�n ca
4�ng v� quy�n con ng��i

T" cách m�ng dân t�c, dân ch
nhân dân ��n công cu�c �!i m�i
ngày ngay, ���ng l�i nh�t quán ca
4�ng C�ng s�n Vi�t Nam là vì con
ng��i, tôn tr�ng, b�o v� quy�n con

ng��i, quy�n công dân. 4i�u này �ã
���c th
 hi�n rõ trong các v#n ki�n
ca 4�ng, t" C��ng lWnh chính tr*
n#m 1930, Tuyên ngôn 4�c l�p n#m
1945, và trong Lu�n c��ng Cách
m�ng Vi�t Nam n#m 1951 kh�ng
�*nh rõ m	c tiêu ca cách m�ng
Vi�t Nam do 4�ng lãnh ��o là “B�o
v� chính quy�n nhân dân, b�o v�
quy�n l�i ca dân và b�o ��m công
dân làm tròn nghWa v	 v�i T! qu�c.

Quy�n l�i �ó là ���c h��ng nhân
quy�n, dân quy�n và tài quy�n.
NghWa v	 �ó là b�o v� ��t n��c, ng
h� chính quy�n nhân dân, �óng
góp cho công qu�, gi� gìn và phát
tri
n tài s�n chung ca qu�c gia”. 

Sau khi Vi�t Nam hoàn thành
cu�c cách m�ng dân t�c, dân ch
nhân dân (n#m 1975), Vi�t Nam tr�
thành thành viên ca Liên h�p

PGS. TS. TƯỜNG DUY KIÊN
Viện trưởng Viện nghiên cứu Quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Hội nghị tập huấn nâng cao hiệu quả công tác thông tin - tuyên truyền về Quyền con người ở Việt Nam tại Quảng Ninh tháng 12/2017.

K� NI�M NGÀY NHÂN QUY�N TH� GI�I 10/12

Quan đi�m, ch� tr��ng c�a Đ�ng
v� Quy�n con ng��i và vi	c phát huy vai trò ca
truy�n thông, báo chí trong b�o v	 và đ�u tranh
trên l�nh v�c Quy�n con ng��i � Vi	t Nam hi	n nay
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qu�c (n#m 1977), k
 t" �ó, �ã tham
gia nhi�u công ��c qu�c t� v�
quy�n con ng��i và tích c'c �óng
góp vào các ho�t ��ng b�o v� nhân
quy�n qu�c t�. M�c th�i gian chính,
�ánh d�u cam k�t ca Nhà n��c
Vi�t Nam trong vi�c thúc �+y và b�o
v� nhân quy�n giai �o�n này là vào
các n#m 1981, 1982 và 1983 - giai
�o�n Vi�t Nam b�t �%u th'c hi�n
Hi�n pháp 1980 (Hi�n pháp th�ng
nh�t trong c� n��c), Vi�t Nam �ã
gia nh�p m�t lo�t các �i�u ��c qu�c
t� v� nhân quy�n nh�: Công ��c
qu�c t� v� Ng#n ng"a và Tr"ng tr*
t�i ác di�t chng; Công ��c qu�c t�
v� Lo�i tr" t�t c� các hình th�c
phân bi�t chng t�c; Công ��c qu�c
t� v� Ng#n ng"a và Tr"ng tr* T�i ác
Apacthai; Công ��c qu�c t� v� Các
quy�n dân s' và chính tr*; Công ��c
qu�c t� v� Các quy�n kinh t�, xã
h�i và v#n hoá; Công ��c qu�c t� v�
Xoá b5 m�i hình th�c phân bi�t ��i
x3 v�i ph	 n�; Công ��c v� Không
áp d	ng th�i hi�u t� t	ng ��i v�i
t�i ph�m chi�n tranh và t�i ph�m
ch�ng l�i nhân lo�i. 

T" sau �!i m�i (1986) ��n nay,
Vi�t Nam ti�p t	c tham gia ký và
phê chu+n Công ��c qu�c t� v�
Quy�n tr& em n#m 1989; trong các
n#m 1994, 1996, Vi�t Nam gia nh�p
m�t lo�t các công ��c qu�c t� khác
v� quy�n tr& em ho�c liên quan ��n
quy�n tr& em do T! ch�c Lao ��ng
Qu�c t� thông qua. Trong n#m
2000, Vi�t Nam �ã gia nh�p Công
��c s� 182 (Công ��c v� Nghiên c�u
và Hành ��ng ngay l�p t�c �
 xoá
b5 các hình th�c lao ��ng tr& em
t�i t� nh�t). Ti�p �ó, vào tháng 12
n#m 2001, Vi�t Nam �ã phê chu+n
hai ngh* �*nh th� s! sung Công ��c
qu�c t� v� Quy�n tr& em (Ngh* �*nh
th� không b�t bu�c v� vi�c s3 d	ng
tr& em trong xung ��t v/ trang, và
Ngh* �*nh th� không b�t bu�c v�
buôn bán tr& em, m�i dâm tr& em và
v#n hoá ph+m khiêu dâm tr& em).
N#m 2014, Vi�t Nam ti�p t	c phê
chu+n Công ��c ca Liên h�p qu�c
v� Quy�n ca ng��i khuy�t t�t n#m
2006 và Công ��c v� Ch�ng tra t�n. 

Tham gia các �i�u ��c qu�c t� v�

quy�n con ng��i, Vi�t Nam ý th�c
sâu s�c �ó là s' cam k�t chính tr* -
pháp lý ca Nhà n��c trong s'
nghi�p b�o v� nhân quy�n tr��c
c�ng ��ng th� gi�i. Chính vì v�y, s'
nghi�p �!i m�i ngày nay, ���ng l�i
nh�t quán ca 4�ng, Nhà n��c ta là
��t con ng��i � v* trí trung tâm ca
các chính sách kinh t�, xã h�i,
trong �ó, thúc �+y và b�o v� quy�n
con ng��i ���c xem là nhân t�
quan tr�ng cho s' phát tri
n b�n
v�ng, ��m b�o th�ng l�i s' nghi�p
CNH, H4H ��t n��c. C��ng lWnh xây
d'ng ��t n��c trong th�i k> quá ��
lên CNXH, 4�ng ta xác �*nh: "Nhà
n��c �*nh ra các ��o lu�t nh�m xác
�*nh các quy�n công dân và quy�n
con ng��i". 

Th
 ch� hóa quan �i
m ca
4�ng, 4i�u 50, Hi�n pháp 1992, l%n
�%u tiên quy �*nh: "f n��c C�ng
hòa xã h�i ch nghWa Vi�t Nam, các
quy�n con ng��i v� chính tr*, dân
s', kinh t�, v#n hóa và xã h�i ���c
tôn tr�ng, th
 hi�n � các quy�n
công dân và ���c quy �*nh trong
Hi�n pháp và lu�t", �ã t�o c� s�
pháp lý v�ng ch�c cho vi�c xây
d'ng và hoàn thi�n h� th�ng pháp
lu�t ��m b�o quy�n con ng��i. 

Ti�p �ó, trong các v#n ki�n 4�i
h�i ��i bi
u toàn qu�c, t" 4�i h�i
VII, VIII và IX ca 4�ng, dù cách
th�c th
 hi�n có khác nhau, nh�ng
��u nh�n m�nh xây d'ng và hoàn
thi�n h� th�ng pháp lu�t b�o ��m
quy�n con ng��i, và trong ho�t
��ng l�p pháp thì “�u tiên xây
d'ng các lu�t v� kinh t�, v� các
quy�n công dân; ��ng th�i “kh�c
ph	c nh�ng hi�n t��ng vi ph�m
quy�n làm ch ca nhân dân, ch�ng
khuynh h��ng dân ch c'c �oan,
quá khích. D�t khoát bác b5 m�i
m�u toan l�i d	ng “dân ch”,
“nhân quy�n” nh�m gây r�i v�
chính tr*, ch�ng phá ch� ��, ho�c
can thi�p vào n�i b� n��c ta”. 

Nhà n��c �ã không ng"ng b!
sung và s3a �!i pháp lu�t hi�n
hành ho�c ban hành v#n b�n pháp
lu�t m�i nh�m �áp �ng các chu+n
m'c nhân quy�n qu�c t� và nh�ng

thay �!i to l�n ca ��i s�ng kinh t�
- xã h�i ca ��t n��c. 

Ngh* quy�t 4�i h�i X, XI ca
4�ng ti�p t	c kh�ng �*nh: “Xây
d'ng h� th�ng c� quan t� pháp
trong s�ch, v�ng m�nh, dân ch,
nghiêm minh, b�o v� công lý,
quy�n con ng��i”. 4�i h�i XI (2011)
ca 4�ng �ã thông qua C��ng lWnh
phát tri
n ��t n��c (b! sung, phát
tri
n) trong �ó nh�n m�nh, �u tiên
b�o ��m, b�o v� quy�n con ng��i.

4�i h�i XII ca 4�ng (tháng
1/2016), trên c� s� t!ng k�t th'c
ti2n h�n 30 n#m �!i m�i, �ã �i ��n
nh�n �*nh: 

- Quy�n con ng��i, quy�n và
nghWa v	 c� b�n ca công dân ���c
xác �*nh �%y � h�n trong Hi�n
pháp n#m 2013 và trong h� th�ng
pháp lu�t. 

- Kh�ng �*nh rõ các quy�n con
ng��i, quy�n công dân v� chính tr*,
dân s', kinh t�, v#n hoá, xã h�i
���c công nh�n, tôn tr�ng, b�o v�,
b�o ��m theo Hi�n pháp và pháp
lu�t; g�n quy�n công dân v�i nghWa
v	 và trách nhi�m ��i v�i xã h�i. 

- Ý th�c v� quy�n và nghWa v	
công dân, n#ng l'c làm ch, tham
gia qu�n lý xã h�i ca nhân dân, ý
th�c v� dân ch trong xã h�i ���c
nâng lên. Vi�c th'c hi�n Quy ch�
dân ch � c� s� và Pháp l�nh th'c
hi�n dân ch � xã, ph��ng, th* tr�n
có ti�n b�. 

- Coi tr�ng ch#m lo h�nh phúc
và s' phát tri
n toàn di�n ca con
ng��i, b�o v� và b�o ��m quy�n và
l�i ích h�p pháp, chính �áng ca
con ng��i, tôn tr�ng và th'c hi�n
các �i�u ��c qu�c t� v� quy�n con
ng��i mà n��c ta ký k�t. 

2. N�i dung chính các quan �i
m
ca 4�ng v� quy�n con ng��i và
b�o ��m quy�n con ng��i 

- Th� nh�t, quy�n con ng��i là
giá tr* chung ca nhân lo�i 

Ch? th* s� 12/CT/TW ngày
12/7/1992 ca Ban Bí th� Trung
��ng 4�ng v� v�n �� quy�n con

K� NI�M NGÀY NHÂN QUY�N TH� GI�I 10/12
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ng��i và quan �i
m, ch tr��ng ca
4�ng ta nêu rõ: “Quy�n con ng��i
là thành qu� ca cu�c ��u tranh lâu
dài qua các th�i ��i ca nhân dân
lao ��ng và các dân t�c b* áp b�c
trên th� gi�i, và c/ng là thành qu�
ca cu�c ��u tranh ca loài ng��i
làm ch thiên nhiên; qua �ó, quy�n
con ng��i tr� thành giá tr* chung
ca nhân lo�i”. Quan �i
m này �ã
ph nh�n lu�n thuy�t ca m�t s�
h�c gi� t� s�n �ã t"ng cho r�ng,
“nhân quy�n là sáng t�o ca
ph��ng Tây, mang giá tr* truy�n
th�ng t' do ph��ng Tây”.

- Th� hai, trong xã h�i có phân
chia giai c�p ��i kháng, khái ni�m
quy�n con ng��i có tính giai c�p
sâu s�c

Ch? th* s� 12/CT/TW ngày
12/7/1992 ca Ban Bí th� Trung
��ng 4�ng �ã ch? rõ: "Trong xã h�i
có phân chia giai c�p ��i kháng,
khái ni�m quy�n con ng��i mang
tính giai c�p sâu s�c".  

Ch? th* s� 41/2004/CT-TTg ngày
2/12/2004 ca Th t��ng Chính ph
v� T#ng c��ng công tác b�o v�, ��u
tranh v� nhân quy�n trong tình hình
m�i, nêu rõ, các th� l'c ph�n ��ng,
thù ngh*ch th'c ch�t không quan
tâm t�i quy�n dân ch ca ng��i dân
mà ch? l�i d	ng v�n �� dân ch,
nhân quy�n �
 can thi�p công vi�c
n�i b�, ch�ng phá ��t n��c ta, do �ó
cu�c ��u tranh trên v�n �� nhân
quy�n là cu�c ��u tranh mang tính
giai c�p sâu s�c, s� di2n ra liên t	c,
lâu dài và quy�t li�t.

- Th� ba, quy�n con ng��i ph	
thu�c vào trình �� phát tri
n kinh
t�, v#n hoá, xã h�i và truy�n th�ng
dân t�c

Ch? th* s� 12 ca Ban Bí th�
Trung ��ng 4�ng ch? rõ: "Quy�n
con ng��i luôn luôn g�n li�n v�i
l*ch s3, truy�n th�ng và ph	 thu�c
vào trình �� phát tri
n kinh t�, v#n
hoá ca ��t n��c. Do v�y, không
th
 áp ��t ho�c sao chép máy móc
các tiêu chu+n, mô th�c ca n��c
này cho n��c khác".

- Th� t�, quy�n con ng��i và
quy�n dân t�c c� b�n là th�ng nh�t

Sau Cách m�ng Tháng Tám n#m
1945, Nhà n��c Vi�t Nam ra ��i, �*a
v* ca nhân dân Vi�t Nam t" ng��i
nô l� tr� thành ch nhân ca qu�c
gia ��c l�p. L%n �%u tiên �*a v* ca
công dân Vi�t Nam ���c Hi�n pháp
và pháp lu�t quy �*nh. Nh� th�,
"quy�n con ng��i g�n v�i quy�n
dân t�c c� b�n và thu�c ph�m vi
ch quy�n qu�c gia".

- Th� n#m, quy�n con ng��i,
quy�n công dân ph�i ���c ghi nh�n và
b�o ��m b�ng Hi�n pháp và pháp lu�t 

f n��c ta, quy�n con ng��i,
quy�n và nghWa v	 c� b�n ca công
dân ���c quy �*nh trong Hi�n pháp
và lu�t. Chính vì v�y, hoàn thi�n h�
th�ng pháp lu�t ��ng b�, �áp �ng
yêu c%u xây d'ng Nhà n��c pháp
quy�n XHCN Vi�t Nam là nhân t�
quan tr�ng nh�t �
 quy�n con
ng��i ���c ��m b�o th'c hi�n. 

- Th� sáu, th'c hi�n quy�n ca
cá nhân không tách r�i nghWa v	 và
trách nhi�m ca công dân

Ch? th* s� 12/CT/TW ngày
12/7/1992 ca Ban Bí th� Trung
��ng 4�ng c/ng ch? rõ: “Quy�n dân
ch, t' do ca m�i cá nhân không
tách r�i nghWa v	 và trách nhi�m
công dân. Dân ch ph�i �i �ôi v�i
k� c��ng, pháp lu�t. M� r�ng dân
ch xã h�i ch nghWa, phát huy
quy�n làm ch ca nhân dân, ��ng
th�i th'c hi�n chuyên chính v�i
m�i hành ��ng xâm ph�m l�i ích T!
qu�c, ca nhân dân”.

“Th'c hi�n quy�n con ng��i,
quy�n và nghWa v	 c� b�n ca công
dân, theo tinh th%n ca Hi�n pháp
n#m 2013; g�n quy�n v�i trách
nhi�m, nghWa v	, �� cao ��o ��c xã
h�i. Ti�p t	c th'c hi�n t�t dân ch
� c� s�; hoàn thi�n h� th�ng pháp
lu�t, tôn tr�ng, b�o ��m, b�o v�
quy�n con ng��i, quy�n công dân”. 

- Th� b�y, b�o v�, thúc �+y và
th'c hi�n quy�n con ng��i tr��c
h�t là trách nhi�m ca m�i qu�c gia

f n��c ta, quan �i
m nh�t quán
ca 4�ng, Nhà n��c Vi�t Nam trong
vi�c b�o v� quy�n con ng��i ���c
xác �*nh là trách nhi�m ca 4�ng
và Nhà n��c. Sinh th�i Ch t*ch H�
Chí Minh th��ng nói: “Chúng ta
giành ���c t' do, ��c l�p r�i mà
dân c� ch�t �ói, ch�t rét, thì t' do
��c l�p c/ng ch�ng làm gì. Dân ch?
bi�t rõ giá tr* ca t' do, ca ��c
l�p, khi dân ���c #n no, m�c �.
Chúng ta ph�i th'c hi�n ngay: Làm
cho dân có #n; làm cho dân có m�c;
làm cho dân có ch� �; làm cho dân
có h�c hành.

II. Phát huy vai trò của
truyền thông, báo chí
trong đấu tranh, bảo vệ
Quyền con người 

1. V�i v* trí là ph��ng ti�n
thông tin thi�t y�u ��i v�i ��i s�ng
xã h�i, là c� quan ngôn lu�n ca
4�ng, c� quan Nhà n��c, t! ch�c
chính tr*, xã h�i; t! ch�c xã h�i,
ngh� nghi�p; t! ch�c xã h�i…; là
di2n �àn ca nhân dân, ch�c n#ng
thông tin, �*nh h��ng thông tin và
truy�n t�i thông tin là ch�c n#ng
quan tr�ng hàng �%u ca báo chí,
truy�n thông. Truy�n thông, báo
chí ra ��i chính là nh�m �áp �ng
nhu c%u thông tin, giao ti�p ca
công chúng và s' phát tri
n ca
báo chí, truy�n thông c/ng d'a
trên s' gia t#ng nhu c%u thông tin
- giao ti�p trong xã h�i. Chính vì
v�y, trong lWnh v'c b�o v� và ��u
tranh trên lWnh v'c quy�n con
ng��i, quy�n công dân � Vi�t Nam
hi�n nay, không th
 thi�u vai trò
ca truy�n thông, báo chí.

2. V�i ch�c n#ng và nhi�m v	
quan tr�ng ca truy�n thông, báo
chí trong lWnh v'c b�o v� và ��u
tranh trên lWnh v'c quy�n con ng��i
� Vi�t Nam hi�n nay, �òi h5i truy�n
thông, báo chí c%n phát huy h�n
n�a vai trò �*nh h��ng d� lu�n xã
h�i trên m�t s� n�i dung sau �ây:

2.1. V� b�o v�, b�o ��m quy�n
con ng��i, quy�n công dân

K� NI�M NGÀY NHÂN QUY�N TH� GI�I 10/12
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Th� nh�t, c%n tuyên truy�n kh�ng
�*nh nh�ng thành t'u trong b�o v�,
b�o ��m quy�n con ng��i, quy�n
công dân sau h�n 30 n#m �!i m�i. 

Th� hai, tuyên truy�n quan
�i
m, ch tr��ng, ���ng l�i ca
4�ng, chính sách ca Nhà n��c v�
giáo d	c, �ào t�o, nâng cao nh�n
th�c xã h�i v� quy�n con ng��i,
quy�n công dân, v� th'c thi các
nghWa v	 qu�c gia ��i v�i các �i�u
��c qu�c t� v� quy�n con ng��i mà
Vi�t Nam �ã tham gia; v� k�t qu�
các cu�c ��i tho�i, h�p tác v�i các
c� ch� ca Liên h�p qu�c v� nhân
quy�n và h�p tác qu�c t� v� quy�n
con ng��i. 

Th� ba, phát hi�n, phê phán
nh�ng hành vi vi ph�m pháp lu�t, vi
ph�m quy�n con ng��i, quy�n công
dân, quy�n làm ch ca ng��i dân 

Quan �i
m, chính sách ca 4�ng,
Nhà n��c v� tôn tr�ng, b�o v� và
b�o ��m quy�n con ng��i, quy�n
công dân là rõ ràng và nh�t quán.
Tuy nhiên, trong quá trình t! ch�c,
qu�n lý, v�n hành xã h�i, không
tránh kh5i nh�ng sai sót, có th
 do
c� ý ho�c do h�n ch� v� n#ng l'c,
v� nh�n th�c ca cán b�, công ch�c
nhà n��c � c� Trung ��ng và �*a
ph��ng d$n t�i các quy�n con
ng��i, quy�n công dân, quy�n dân
ch ca nhân dân còn b* vi ph�m �
m�t vài n�i. Vì v�y, truy�n thông,
báo chí c%n tích c'c phát hi�n, ��u
tranh v�i các hành vi tham nh/ng,
tiêu c'c, các t� n�n xã h�i, l�m
d	ng quy�n l'c �
 vi ph�m quy�n
con ng��i, quy�n công dân. Trong
th�i gian qua, nhi�u v	 vi�c tiêu c'c
trong qu�n lý nhà n��c, trong ho�t
��ng t� pháp �ã ���c chính báo chí
phát hi�n, các c� quan nhà n��c �ã
ph�i xem xét l�i, qua �ó quy�n và
l�i ích h�p pháp ca công dân và
Nhà n��c ���c b�o v� và ���c khôi
ph	c. Tuy nhiên, th'c ti2n ho�t
��ng báo chí th�i gian qua không
ph�i không có m�t s� v�n �� �áng
lo ng�i nh�: có s' vi ph�m quy�n bí
m�t ��i t�, nhi�u thông tin trên báo

chí còn thi�u ch�n l�c, n�ng v�
ph�n ánh m�t trái, tiêu c'c ca xã
h�i; nhi�u n�i dung tin, bài gi�t
gân, câu khách.

Th� t�, báo chí, truy�n thông
c%n nêu t�m g��ng v� ng��i t�t,
vi�c t�t trong ��i ng/ cán b�, công
ch�c trong b�o v�, ��u tranh v�
quy�n con ng��i; x3 lý nghiêm
minh các hành vi vi ph�m quy�n
con ng��i, quy�n công dân

Vi ph�m quy�n con ng��i, tr��c
h�t và ch y�u t" phía c� quan nhà
n��c, � c� ba nhánh quy�n l'c nhà
n��c (l�p pháp, hành pháp và t�
pháp), th�m chí c� truy�n thông,
báo chí. Tuy v�y, t" th'c ti2n qu�n
lý các lWnh v'c ca ��i s�ng xã h�i,
các vi ph�m quy�n con ng��i,
quy�n công dân d2 và th��ng hay
x�y ra trong ho�t ��ng qu�n lý
nhà n��c, trong lWnh v'c t� pháp
hình s' nh� vi�c b�t, giam, xét x3,
hay gi�i quy�t các khi�u ki�n,
khi�u n�i ca ng��i dân. Chính vì
v�y, nh�m ng#n ng"a, h�n ch� các
hành vi vi ph�m, truy�n thông,
báo chí c%n t�p trung h�n n�a vi�c
nêu g��ng ng��i t�t trong ��i ng/
cán b�, công ch�c, d/ng c�m ��u
tranh ch�ng hành vi vi ph�m
quy�n con ng��i; ��ng th�i x3 lý
nghiêm nh�ng hành vi l�i d	ng
quy�n con ng��i, quy�n t' do dân
ch �
 gây r�i, qua �ó s� góp ph%n
nâng cao h�n n�a nh�n th�c ca
��i ng/ cán b� lãnh ��o, qu�n lý
các c�p v� quy�n con ng��i � Vi�t
Nam hi�n nay.

2.2. V� ��u tranh trên lWnh v'c
quy�n con ng��i

Th� nh�t, c%n t#ng c��ng �*nh
h��ng d� lu�n ��u tranh ph�n bác
các lu�n �i�u tuyên truy�n xuyên t�c. 

Th� hai, t#ng c��ng tuyên
truy�n �*nh h��ng d� lu�n nh�n
di�n ���c các th� l'c ph�n ��ng,
thù �*ch.

Th� ba, t#ng c��ng tuyên
truy�n, �*nh h��ng d� lu�n nh�n
di�n ���c các âm m�u, th �o�n ca

các th� l'c ph�n ��ng, thù �*ch l�i
d	ng dân ch, nhân quy�n can
thi�p công vi�c n�i b� ca Vi�t Nam.

3. 4
 th'c hi�n t�t nh�ng �*nh
h��ng nêu trên, yêu c%u, nhi�m v	
��t ra phát huy hi�u qu� vai trò ca
truy�n thông, báo chí trong b�o v�,
��u tranh trên lWnh v'c quy�n con
ng��i trong th�i gian t�i, c%n th'c
hi�n t�t m�t s� nhi�m v	 sau �ây:

3.1. C%n n�m v�ng các quan
�i
m, ch tr��ng, chính sách ca
4�ng, pháp lu�t ca Nhà n��c v�
b�o v�, b�o ��m và ��u tranh trên
lWnh v'c quy�n con ng��i.

3.2. Hi
u, th'c hi�n t�t các
nguyên t�c, quy �*nh ca Hi�n
pháp, pháp lu�t v� quy�n t' do báo
chí, t' do ngôn lu�n trên báo chí -
�ó là các quy�n có gi�i h�n. 

3.3. C%n n�m v�ng tính hai m�t
ca thi�t ch� truy�n thông, báo chí
trong b�o v� quy�n con ng��i và
quy�n công dân…

Báo chí, truy�n thông có vai trò
quan tr�ng trong b�o v� và ��u
tranh trên lWnh v'c quy�n con
ng��i, nh�ng c/ng có th
 vi ph�m
quy�n con ng��i do nhi�u nguyên
nhân khác nhau. 

Trong th�i �i
m hi�n nay, v�i s'
phát tri
n ca khoa h�c, k� thu�t,
thông tin, báo chí Vi�t Nam phát
tri
n m�nh m� c� v� s� l��ng, lo�i
hình và ch�t l��ng thông tin, tr�
thành ph��ng ti�n thông tin ��i
chúng thi�t y�u trong ��i s�ng xã
h�i; tích c'c phát hi�n, ��u tranh
v�i các hành vi tham nh/ng, tiêu
c'c và các t� n�n xã h�i; chuy
n t�i
ý ki�n ca nhân dân �óng góp xây
d'ng chính sách, pháp lu�t, qua �ó
phát huy quy�n làm ch ca ng��i
dân; ��u tranh gi� v�ng ch quy�n,
lãnh th! qu�c gia; ph�n bác các
lu�n �i�u sai trái trên lWnh v'c
quy�n con ng��i, góp ph%n cng c�
ni�m tin ca nhân dân ��i v�i 4�ng,
Nhà n��c và ch� ��.�

K� NI�M NGÀY NHÂN QUY�N TH� GI�I 10/12
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Đẩy mạnh phát triển sản
xuất, nâng cao năng lực
cạnh tranh

Gi� v�ng !n �*nh s�n xu�t kinh
doanh và phát tri
n kinh t� - xã h�i
Thành ph� trong �i�u ki�n còn nhi�u
khó kh#n là nhi�m v	 chính tr* quan
tr�ng, S� Công th��ng �ã ban hành
và t! ch�c tri
n khai k� ho�ch giao
ban v�i các doanh nghi�p, l�ng nghe
nh�ng ki�n ngh* ca doanh nghi�p,
k*p th�i có gi�i pháp tháo g@ khó
kh#n, thúc �+y phát tri
n s�n xu�t
kinh doanh; vi�c t! ch�c giao ban
công tác qu�n lý nhà n��c v� lWnh
v'c công th��ng v�i 30 phòng kinh
t� qu�n, huy�n, th* xã và các cu�c
h�p chuyên �� v�i t"ng qu�n, huy�n,
�ã k*p th�i ch? ��o, h��ng d$n các
��n v* tháo g@ khó kh#n. 

Cùng �ó, S� th��ng xuyên rà soát,
ph�i h�p các s� ngành, qu�n, huy�n
liên quan h� tr� tháo g@ khó kh#n cho
cho doanh nghi�p trong lWnh v'c �i�n,
x#ng d%u, kinh doanh khí… cho g%n
300 doanh nghi�p; trình UBND Thành
ph� phân c�p c�p Gi�y ch�ng nh�n �
�i�u ki�n kinh doanh khí d%u m5 hóa
l5ng cho các c3a hàng bán LPG chai
thu�c h� kinh doanh và h�p tác xã
trên �*a bàn Thành ph�; t�o �i�u ki�n
cho doanh nghi�p, c� s� s�n xu�t làng
ngh� m� r�ng th* tr��ng tiêu th	

trong n��c và n��c ngoài (tham gia
H�i ch� qu�c t� t�i Singapore, CHLB
4�c, Trung Qu�c và Nh�t B�n; H�i ch�
trong n��c t�i TP H� Chí Minh, Th"a
Thiên - Hu�, Phú Th�,..).

Th'c hi�n ch��ng trình liên k�t
tiêu th	 s�n ph+m, S� �ã ph�i h�p
v�i các t?nh, thành ph�: S�n La, Hòa
Bình, Phú Th�, H�ng Yên, H�i D��ng,
B�c Giang… t! ch�c ch��ng trình k�t
n�i n�i cung c%u, tiêu th	 s�n ph+m.

Ngày 22/9/2017 trong khuôn kh!
H�i ch� hàng Vi�t thành ph� Hà N�i
n#m 2017, t! ch�c H�i ngh* giao
th��ng có s' tham gia ca 27 nhà
phân ph�i, siêu th*, chu�i th'c ph+m
ca Hà N�i, trên 80 doanh nghi�p s�n
xu�t ca 25 t?nh, thành ph� và s'
tham gia ca 29 qu�n, huy�n, th* xã
Hà N�i; ngày 3/11/2017, thành ph�
Hà N�i ph�i h�p v�i B� Công th��ng
t! ch�c H�i ngh* giao th��ng, k�t n�i

Đ�y m�nh các gi�i pháp h� tr�
doanh nghi�p, thúc đ�y phát
tri�n s�n xu
t kinh doanh

HỒNG VÂN

Năm 2017 là năm thứ 9 thành phố Hà Nội thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam
ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và là năm thứ 3 hưởng ứng chương trình “Nhận diện
hàng Việt Nam – Tự hào hàng Việt Nam” do Bộ Công thương phát động. Sở Công
thương với vai trò là cơ quan thường trực của Thành phố trong việc thực hiện cuộc
vận động, đã chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải
pháp, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, giúp các doanh nghiệp Việt trên địa bàn.

Bà Trần Thị Phương Lan - Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội kiểm tra hoạt động
khuyến mại của các doanh nghiệp tham gia điểm Vàng khuyến mại.

NGUỒN: BÁO CÔNG THƯƠNG ĐIỆN TỬ
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cung c%u s�n ph+m, có trên 50 t?nh,
thành ph� tham gia.

Tri
n khai K� ho�ch Khuy�n công
Thành ph�, K� ho�ch bình ch�n s�n
ph+m công nghi�p nông thôn tiêu bi
u
c�p Thành ph�, S� Công th��ng �ã
tham m�u UBND Thành ph� ban hành
Quy�t �*nh phê duy�t kinh phí �
 h� tr�
xây d'ng th��ng hi�u cho 10 làng ngh�
trên �*a bàn, S� �ã hoàn thành công tác
th+m �*nh, trình UBND Thành ph� xem
xét phê duy�t xét t�ng danh hi�u ngh�
nhân Hà N�i n#m 2017 cho 42 cá nhân;
xét công nh�n danh hi�u Làng ngh� Hà
N�i cho 8 làng ngh� t�i 2 huy�n Mê Linh
và Phú Xuyên; công nh�n 30/58 s�n
ph+m và b� s�n ph+m là s�n ph+m công
nghi�p nông thôn tiêu bi
u c�p Thành
ph� n#m 2017; �� ngh* H�i ��ng
chuyên môn B� Công th��ng xét phong
t�ng danh hi�u Ngh� nhân Nhân dân
cho 5 cá nhân và danh hi�u Ngh� nhân
�u tú cho 17 cá nhân.

4+y m�nh phát tri
n th��ng m�i,
bình !n th* tr��ng, S� tham m�u rà
soát tháo g@ khó kh#n, �+y nhanh th
t	c �%u t� tri
n khai các d' án phát
tri
n h� t%ng th��ng m�i, xây d'ng
danh m	c các d' án kêu g�i �%u t�,
trong �ó có 14 d' án thu�c lWnh v'c
th��ng m�i v�i t!ng m�c �%u t� h�
t%ng d' ki�n trên 5.000 t� ��ng. Trong
n#m 2017 �ã th'c hi�n phân h�ng và
phê duy�t n�i quy ho�t ��ng cho 14
siêu th*, 2 trung tâm th��ng m�i, t!ng
s� trung tâm th��ng m�i trên toàn
Thành ph� là 22 và siêu th* là 125.

Nh�n th�c ���c t%m quan tr�ng ca
th��ng m�i �i�n t3 ��i v�i phát tri
n
kinh t� Th �ô, S� �ã tham m�u UBND
Thành ph� ban hành các k� ho�ch, ��
án chi�n l��c, nh�: k� ho�ch phát tri
n
th��ng m�i �i�n t3, �� án phát tri
n
th��ng m�i d*ch v	 v#n minh, hi�n ��i,
�� án qu�n lý và phát tri
n ho�t ��ng
Logistics, k� ho�ch phát tri
n d*ch v	
Logistics làm c� s� cho s' phát tri
n;
��ng th�i ti�p t	c gi�i thi�u, qu�ng bá
wesite “B�n �� mua s�m thành ph� Hà
N�i” giúp khách hàng tìm ki�m nhanh
chóng các �i
m mua s�m tiêu dùng
trên �*a bàn Thành ph�; xây d'ng
danh m	c �*a �i
m công c�ng ��t máy
bán hàng t' ��ng và các tiêu chí l'a

ch�n th��ng nhân kinh doanh máy
bán hàng t' ��ng.

Nhiều đổi mới phục vụ
người tiêu dùng

Trong khi an toàn th'c ph+m �ang
là n�i lo ca ng��i tiêu dùng, thì gi�i
pháp t#ng c��ng qu�n lý các c3a hàng
kinh doanh trái cây, qu�n lý an toàn
th'c ph+m ��i v�i ch� dân sinh hay t!
ch�c ch��ng trình b�a #n an toàn,
chu�i cung �ng th'c ph+m an toàn trên
�*a bàn Thành ph�; xây d'ng các �i
m
bán th'c ph+m s�ch trên �*a bàn các
qu�n (Nam T" Liêm, Thanh xuân, 4�ng
4a, Tây H�,…) là nh�ng ho�t ��ng
thi�t th'c ca S� Công th��ng nh�m
��a s�n ph+m có ch�t l��ng, ��m b�o
an toàn ��n tay ng��i tiêu dùng.

Ch��ng trình bình !n th* tr��ng
các m�t hàng thi�t y�u ti�p t	c tri
n
khai có hi�u qu�. N#m 2017, �ã có 16
doanh nghi�p và 2 ngân hàng �#ng
ký tham gia ch��ng trình bình !n giá
(t! ch�c trên 1.200 �i
m bán hàng; 2
t! ch�c tín d	ng tham gia v�i t!ng
h�n m�c �#ng ký trên 2.100 t� ��ng,
lãi su�t ng�n h�n 5%-8%, lãi su�t dài
h�n 8,4%-10%).

Các ho�t ��ng h�i ch�, phiên ch�
hàng Vi�t ���c t! ch�c � kh�p các
qu�n, huy�n, th* xã, ��a hàng v�
nông thôn, khu công nghi�p, khu ch�
xu�t, ��c bi�t vào các d*p l2 h�i xuân.

Tháng khuy�n m�i Hà N�i n#m
2017 v�i ch �� “T�ng b"ng khuy�n
m�i — An tâm mua s�m” ���c t! ch�c
�*nh k> vào tháng 11 v�i 6 chu�i s'
ki�n n!i b�t: L2 khai m�c Tháng
khuy�n m�i, Ngày h�i khuy�n m�i du
l*ch, Ngày vàng khuy�n m�i, Tu%n
vàng online, Kh�i nghi�p cùng doanh
nghi�p, H�i ch� vàng khuy�n m�i.
4ây là nh�ng ho�t ��ng xúc ti�n
th��ng m�i t�p trung, sôi ��ng nh�t,
thu hút s' tham gia ca g%n 1.000
doanh nghi�p v�i 50 �i
m vàng và
trên 1.000 �i
m bán hàng khuy�n
m�i ca các doanh nghi�p t�i các
qu�n, huy�n, th* xã.

Phát bi
u t�i L2 khai m�c Tháng
khuy�n m�i Hà N�i n#m 2017, bà Tr%n
Th* Ph��ng Lan, Phó Giám ��c S� Công

th��ng Hà N�i cho bi�t: Qua 9 n#m
tri
n khai, ch��ng trình Tháng khuy�n
m�i �ã thu hút ���c s' quan tâm, chú
ý ca ng��i tiêu dùng. N#m 2017,
Tháng khuy�n m�i không ch? có s'
tham gia ca các doanh nghi�p bán l&
mà còn thu hút l��ng l�n các doanh
nghi�p s�n xu�t kinh doanh thu�c lWnh
v'c th'c ph+m, ngân hàng, y t�, giáo
d	c… Doanh thu ca các doanh nghi�p
t#ng t" 20-40% so v�i tháng tr��c.

4i
m m�i trong Tháng khuy�n m�i
n#m nay là s' ki�n “Tu%n Vàng online”
h��ng �ng ch��ng trình phát tri
n
th��ng m�i �i�n t3 ca B� Công
th��ng và thành ph� Hà N�i, t�o c� h�i
cho ng��i tiêu dùng ti�p c�n ch��ng
trình gi�m giá sâu t" các doanh nghi�p
th��ng m�i �i�n t3 v�i hàng tr#m
nghìn s�n ph+m �u �ãi tr'c tuy�n qua
wesite ca các doanh nghi�p và c!ng
k�t n�i thangkhuyenmaihanoi.vn. S'
ki�n “Kh�i nghi�p cùng doanh nghi�p”
nh�m k�t n�i các doanh nghi�p v�i
t%ng l�p tri th�c tr& �
 thúc �+y phong
trào kh�i nghi�p ca Thành ph�.

N#m 2017, S� t! ch�c Ch��ng trình
bình ch�n hàng Vi�t Nam ���c ng��i
tiêu dùng �a thích, thông qua h�
th�ng thông tin ��i chúng, ng��i tiêu
dùng công tâm, khách quan �ánh giá,
bình ch�n s�n ph+m có ch�t l��ng,
b�ng cách này doanh nghi�p ch? có th

gi� ch� tín b�ng chính ch�t l��ng s�n
ph+m ca mình. S� c/ng �ã t! ch�c
thành công L2 h��ng �ng “Ngày Quy�n
ca ng��i tiêu dùng”, Ngày h�i s�n
ph+m, hàng hóa vì ng��i tiêu dùng và
Tu%n l2 tri ân ng��i tiêu dùng.

V�i nh�ng ho�t ��ng thi�t th'c,
hi�u qu�, Cu�c v�n ��ng “Ng��i Vi�t
Nam �u tiên dùng hàng Vi�t Nam”
trên �*a bàn thành ph� Hà N�i n#m
2017 �ã ���c S� Công th��ng thành
ph� tri
n khai v�i nhi�u nét m�i, sáng
t�o. Các doanh nghi�p, làng ngh�
ngày càng nh�n th�c rõ vai trò trách
nhi�m trong nâng cao ch�t l��ng và
s�c c�nh tranh ca s�n ph+m, ��a s�n
ph+m ch�t l��ng ��n v�i ng��i tiêu
dùng trong n��c, góp ph%n gi� v�ng
!n �*nh s�n xu�t kinh doanh, phát
tri
n b�n v�ng kinh t� Th �ô.�
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Nhiều nơi vừa dọn xong đã bẩn
Tình tr�ng v�t rác th�i b"a bãi �ã tr�

thành v�n n�n ca không ch? Th �ô mà
còn � nhi�u �ô th* trên c� n��c. T�i Hà N�i,
URENCO �ã th'c hi�n nhi�u ph��ng án �

thu gom rác hi�u qu� theo ph��ng châm
“B5 rác ti�n l�i, thu rác v#n minh”. 4�c bi�t
trong n#m 2017, Công ty �ã b� trí h�n
5.000 thùng rác trên các tuy�n ph� t�i 4
qu�n trung tâm là Ba 4ình, Hoàn Ki�m, Hai
Bà Tr�ng, 4�ng 4a �
 ng��i dân ti�n b5 rác. 

Tuy v�y, v$n còn không ít ng��i dân b5
rác b"a bãi ra ���ng, n�i công c�ng, th�m
chí b5 rác ngay d��i chân hay trên n�p các
thùng rác. Trên nhi�u tuy�n ph�, khi công
nhân môi tr��ng ca URENCO v"a d�n dYp
s�ch s� thì m�t lúc sau ng��i dân l�i b5 rác
tràn lan ra ���ng; tình tr�ng �! ph� th�i
xây d'ng, ��t th�i ra ���ng còn khá ph!
bi�n, gây m�t m� quan �ô th*.

Có chế tài nhưng chưa ai phạt
Hi�n nay, có th
 nói các c� quan ch�c

n#ng có �%y � ch� tài �
 x3 ph�t các hành
vi vi ph�m liên quan ��n môi tr��ng th��ng
g�p nh� v�t rác b"a bãi và �i v� sinh tùy ti�n
ra ���ng ph�, n�i công c�ng. Theo Ngh* �*nh
155/2016/N4-CP quy �*nh v� x3 ph�t vi ph�m
hành chính trong lWnh v'c b�o v� môi tr��ng
thì l'c l��ng có th+m quy�n x3 ph�t là chính
quy�n các c�p, l'c l��ng công an các c�p,
thanh tra chuyên ngành và các l'c l��ng khác
có ch�c n#ng phù h�p… M�c x3 ph�t cho các
hành vi vi ph�m v� sinh công c�ng ���c quy
�*nh c	 th
 t" 500.000-7.000.000 ��ng. 

Tuy nhiên, s' vào cu�c ca các l'c l��ng
này ch�a quy�t li�t, ch�a th��ng xuyên liên

t	c; khi ra quân và có s' vào cu�c
m�nh m� ca các c�p chính quy�n
thì tình hình v� sinh môi tr��ng
t�t lên, nh�ng sau �ó không duy trì
���c. Th'c t� ghi nh�n r�t ít
tr��ng h�p x3 ph�t liên quan ��n
vi ph�m v� sinh môi tr��ng, d$n
��n vi�c nhi�u ng��i dân “nh�n”
các quy �*nh, v$n ngang nhiên v�t
rác và �i v� sinh b"a bãi ra ���ng
ph� và n�i công c�ng.

Nhi�u ng��i "m�c �*nh", vi�c
d�n v� sinh ���ng nhiên là ca
công nhân v� sinh môi tr��ng và
c� vô t� x�, khác có ng��i d�n.

Giữ gìn "ngôi nhà chung"
sạch đẹp, cần có bàn tay
của tất cả mọi người

Có th
 th�y, vi�c �! rác �úng
n�i quy �*nh không ph�i là vi�c
khó th'c hi�n. Tuy nhiên do t�p
quán sinh ho�t, thói quen b5 rác
b"a bãi �ã hình thành r�t lâu, nên
vi�c thay �!i nh�n th�c ca ng��i
dân c/ng g�p nhi�u khó kh#n.
Trong nhi�u cu�c giao ban Thành
ph�, Bí th� Thành y Hà N�i Hoàng
Trung H�i �ã r�t nhi�u l%n nh�n
m�nh:  “Gi� gìn v� sinh môi tr��ng
là cái n�p ca ng��i Th �ô t" x�a
��n nay và chúng ta ph�i th�y x�u
h! khi �
 m�t thành ph� hay m�t
khu dân c� b+n, không v#n minh”.
Do v�y, vi�c c%n thi�t nh�t v$n là
thay �!i, nâng cao ý th�c v� b�ov�
môi tr��ng ca m�i ng��i dân. 

Công ty Môi tr��ng �ô th* Hà
N�i v�i vai trò ca mình s� ph�i h�p
t�t v�i chính quy�n và nhân dân
Th �ô trong công tác v� sinh môi
tr��ng,  ��ng th�i l�ng nghe các ý
ki�n ca ng��i dân v�i tinh th%n
c%u th* �
 �i�u ch?nh quy trình cho
phù h�p v�i t"ng khu v'c, t"ng
tuy�n ph�. Vi�c gi� gìn môi tr��ng
s�ng xanh - s�ch - �Yp c%n s'
chung tay ca t�t c� m�i ng��i,
b�i l� n�u ch? có nh�ng bàn tay c%n
m$n ca công nhân môi tr��ng là
ch�a �, mà c%n ph�i có s' vào cu�c
m�nh m� ca các c�p chính quy�n,
các c� quan ch�c n#ng và ��c bi�t là
ca chính nh�ng ng��i dân Th �ô
t" nh�ng vi�c làm thi�t th'c nh�
b5 rác �úng n�i quy �*nh.�

HOÀNG HIỆP

Với vai trò là đơn vị chủ lực của thành phố trong việc duy trì vệ sinh môi trường,
làm sạch Thủ đô, trong thời gian tới, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội
(URENCO) sẽ tăng cường đổi mới công nghệ theo hướng văn minh, hiện đại và
mong muốn các cấp chính quyền và người dân Thủ đô hãy chung tay, chung sức,
chung lòng cùng giữ gìn Thủ đô ngày càng văn minh, sạch đẹp.

Chung tay vì m�t Th� �ô Hà N�i
xanh - sạch - đẹp

Nếu chỉ có những bàn tay cần mẫn của
công nhân môi trường là chưa đủ để có
một Thủ đô xanh - sạch - đẹp.

Còn cần người dân đổ rác đúng nơi
quy định.
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Tòa nhà Văn phòng cho
thuê Handio Tower (đường
Phạm Hùng, Nam Từ Liêm,
Hà Nội) của Tổng Công ty
Đầu tư và Phát triển nhà Hà
Nội được khánh thành đầu
năm 2016. Sau hơn một
năm đi vào hoạt động, hiện
tòa nhà đã lấp đầy 80%
diện tích cho thuê, tương
đương trên 30.000 m2 sàn.

Tòa nhà HANDICO TOWER �ang là
s' l'a ch�n t�i �u và lâu dài cho
nhi�u doanh nghi�p v�i thi�t k� hi�n
��i, v* trí ��c �*a t�i ngã t� ���ng M2
Trì - Ph�m Hùng. Công trình bao g�m
33 t%ng n!i v�i kh�i �� 6 t%ng và 2
t%ng h%m. T!ng di�n tích sàn xây
d'ng g%n 40.000 m2, di�n tích s3
d	ng m�i sàn là 850m2, có th
 linh
ho�t phân chia thành các di�n tích
nh5 t" 100m2 tr� lên �
 ph	c v	 t�t
nh�t nhu c%u thuê ca khách hàng.

T%ng 1 là không gian s�nh l�n k�t
h�p v�i trung tâm th��ng m�i, tr�ng
bày. T%ng 2 ��n t%ng 9 dành cho khu
d*ch v	 th��ng m�i, k� thu�t v�i di�n
tích g%n 10.000m2, g�m các d*ch v	

nh�: ngân hàng, phòng h�p, trung
tâm h�i ngh* �a n#ng (s�c ch�a 300
khách), 2 phòng h�i th�o, nhà hàng
cao c�p cho doanh nhân, không gian
cafe… T" t%ng 10 ��n t%ng 33 có di�n
tích h�n 27.000m2 dành tr�n cho
không gian v#n phòng cho thuê, ���c
�%u t� ��ng b� theo tiêu chu+n qu�c
t�, t�o môi tr��ng làm vi�c tho�i mái
và ti�n l�i… Di�n tích �� xe kho�ng
9.000m2, g�m 2 t%ng h%m, có s�c ch�a
200 ô tô và 1.500 xe máy.

HANDICO TOWER ���c nhi�u khách
hàng “s#n �ón”, ��c bi�t là các khách
hàng Hàn Qu�c. Sau h�n m�t n#m
ho�t ��ng, HANDICO TOWER �ã �ón
l��ng khách thuê l�p �%y 80% di�n
tích, là nh�ng ��n v* có uy tín và
th��ng hi�u trong nhi�u lWnh v'c nh�:
Highlands coffee, California fitness,
Mobifone, T!ng Công ty Th#ng Long,
T!ng Công ty Mitsubishi Electric, T�p
�oàn M�t tr�i �5 - Redsun, Anh ng�
GLN, Công ty TNHH Humax Vina, Công
ty Booyoung Vina…

Ngoài Tòa nhà HANDICO TOWER,
Công ty mY và các ��n v* thành viên
ca HANDICO �ã th'c hi�n nhi�u d'
án cho thuê nh�: V#n phòng, nhà �
cho thuê t�i s� 5 Thành Công, Ba
4ình, Hà N�i (�ang hoàn thi�n 10/10
nhà bi�t th'), Làng sinh viên

HACINCO, Tòa nhà Handiresco Tower
(s� 521 Kim Mã, Ba 4ình, Hà N�i), Tòa
nhà HANDICO 6 (Hoàng 4�o Thúy,
Thanh Xuân, Hà N�i), Tòa nhà 195
Khâm Thiên, T! h�p v#n phòng và nhà
� C’land Tower (156 Xã 4àn II, 4�ng
4a, Hà N�i)… v�i t� l� l�p �%y cao.�

Handico Tower đã l
p đ�y 80% di�n tích
cho thuê v�n phòng

Tòa nhà Văn phòng cho thuê HANDICO
TOWER.

Không gian hội thảo, trung tâm hội nghị. Không gian thương mại, nhà hàng.
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THÔNG TIN - QU�NG CÁO

Tem bò Wagyu và những câu chuyện thú vị
Không ph�i lo�i bò nào � Nh�t c/ng ���c g�n mác "Bò

Wagyu” tr" phi con bò �ó ���c g�n tem có hình M�t tr�i
m�c màu �5 kèm v�i dòng ch� "Wagyu Japanese Beef”.
Tem bò Wagyu chính th�c ���c ban hành r�ng rãi ra bên
ngoài k
 t" tháng 12/2007 �
 ng��i tiêu dùng d2 nh�n
bi�t c/ng nh� tôn vinh cho th��ng hi�u ca lo�i th*t cao
c�p "Made in Japan” ��n v�i Th� gi�i +m th'c th��ng
th"a. Chi�n d*ch tìm ki�m m$u thi�t k� cho bò Wagyu
c/ng nh� câu kh+u hi�u �ã t�n khá nhi�u chi phí và công
s�c ca Chính ph Nh�t khi ph�i ch�n l�c t" h�n 540 m$u
thi�t k� và 1.933 câu slogan ��c s�c ���c g3i v�.

V�i 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
ca c� dân t�c Nh�t, là nh�ng gì tinh túy và tuy�t h�o
nh�t ca tinh hoa +m th'c.

Bò Wagyu - "Vị vua” của sự khác biệt
Th*t bò Wagyu s� h�u nh�ng ���ng vân m@ tuy�t �Yp

nh� c+m th�ch xen ��u trong t"ng th� th*t. T? 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� �� dinh d�@ng ca bò
Wagyu "chính hi�u" vô cùng ��c bi�t, ���c áp d	ng
nghiêm ng�t ngay t" lúc bé cho ��n khi ���c �em �i gi�t
m!: cho #n �%y � 4,800 lo�i th'c ph+m "h�u c�" khác
nhau trong vòng 600 ngày, mát xa 2 l%n/ngày, nghe nh�c
giao h��ng, ���c u�ng bia và r��u sake... 

4i�u h�p d$n th� hai chính là mùi h��ng ca bò
Wagyu r�t khác bi�t. Th'c khách s� b�t g�p mùi h��ng r�t
��c tr�ng ca loài gia súc ch#n th� trên nh�ng cánh ��ng
c5 l�n, m�t mùi th�m ca v* th*t bò khó c�@ng ��c bi�t
khi n��ng lên khi�n các tuy�n n��c b�t ho�t ��ng không
ng"ng. 4ó là do th�c #n dùng cho bò ��u là th�c #n h�u
c�, không s3 d	ng thu�c kháng sinh, ���c ki
m soát b�ng
công ngh� hi�n ��i theo tiêu chu+n "Xanh" ca B� Nông
nghi�p Nh�t B�n. 4�c bi�t h�n, bò Wagyu còn có 1 h��ng
v* vô cùng ��c tr�ng, �ó là mùi s�a non th�m ph�c và
béo ng�y trên t"ng mi�ng th*t. 4ó là lý do t�i sao m�t
mi�ng bò Wagyu l�i có giá lên ��n hàng ngàn USD ngay
t�i n��c s� t�i mà v$n luôn trong tình tr�ng cháy hàng.

Màu s�c �5 h�ng mát m�t ca bò Wagyu c/ng chính là
�i
m ��c tr�ng "m�i g�i" ca món #n tuy�t tác này. 4�i
v�i các lo�i th*t �5 khác thì màu s�c ch y�u s� là màu �5
s$m ho�c �5 t��i thì v�i bò Wagyu, ngoài l�p vân m@
tr�ng h�p d$n thì màu h�ng t��i chính là gam màu tinh
t� ca lo�i th*t ��ng c�p th� gi�i.

Bò Wagyu ngày nay không ch? d"ng l�i là bi
u t��ng
ca ni�m t' hào ca m�t dân t�c tinh hoa và �%y kiêu
hãnh mà �ang d%n ���c qu�ng bá m�t cách r�ng rãi h�n
v�i nh�ng ng��i yêu +m th'c. 4
 "ch�m" ��n h��ng v*
tinh hoa +m th'c Nh�t m�t cách sâu s�c nh�t thì "hi
u”
v� bò Wagyu chính là con ���ng ng�n nh�t mà th'c
khách ph�i tìm tòi.�

Cách nhận biết
thịt bò Wagyu

chính hiệu Nhật Bản

4
 bi�t thêm thông tin, xin liên h�: 
Công ty C! ph%n D&A Vi�t Nam
4*a ch?: S� 489 Hoàng Qu�c Vi�t, C%u Gi�y, Hà N�i 
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 kh+u s�n
ph+m cao c�p này v�i m�t s� l��ng l�n,
theo hình th�c nguyên con �
 �áp �ng
nhu c%u �a d�ng ca ng��i tiêu dùng
trong n��c v�i m�c giá t�i �u nh�t.
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Th�i gian qua, liên ti�p các
c�n bão �! b� vào mi�n
Trung, trong �ó c�n bão s�
10 và s� 12 v�i s�c gió r�t

m�nh �ã tàn phá và gây ng�p l	t
hàng lo�t các t?nh mi�n Trung, ��c
bi�t gây thi�t h�i nghiêm tr�ng ��i
v�i các t?nh Qu�ng Nam, Qu�ng
Bình, Qu�ng Tr*... M�a l/ �ã khi�n
hàng tr#m nghìn ngôi nhà b* ng�p
và t�c mái, hàng nghìn hecta hoa
màu h� h�i, gây nhi�u t!n th�t,
thi�t h�i n�ng n� v� ng��i và tài
s�n cho các t?nh mi�n Trung.

V�i tinh th%n “T��ng thân
t��ng ái, lá lành �ùm lá rách”,
Ch t*ch H4QT T�p �oàn 4�t
Qu�ng Nguy2n Vi�t D/ng �ã kêu
g�i toàn th
 lãnh ��o, cán b�,
nhân viên Công ty ng h� ��ng
bào các t?nh b* thi�t h�i do c�n
bão s� 10 và s� 12 gây ra, v�i s�
ti�n h�n 450 tri�u ��ng.

S� ti�n ng h� ���c T�p �oàn
4�t Qu�ng mua g�o và các nhu y�u
ph+m c%n thi�t, nhanh chóng
chuy
n t�i bà con th* xã 4i�n Bàn và
huy�n Nam Trà My, t?nh Qu�ng Nam
b* thi�t h�i do l/ l	t. Ngoài ra, T�p
�oàn 4�t Qu�ng c/ng h� tr�
35.000.000 ��ng cho 7 h� gia �ình
có ng��i thi�t m�ng, m�i h� là
5.000.000 ��ng; ng h� 15 h� gia
�ình có ng��i b* th��ng s� ti�n
1.000.000 ��ng/h�; ng h�
100.000.000 ��ng vào qu� c�u tr�
ca �y ban MTTQ Vi�t Nam huy�n
Nam Trà My, �
 �*a ph��ng ch
��ng phân b! ��n nh�ng gia �ình b*
thi�t h�i do m�a, l/ gây ra.

T�p đoàn Đ�t Qu�ng
chung tay �ng h$ đ&ng bào 
b' �nh h��ng b�i thiên tai

Hưởng ứng thư kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng
Nam về việc tham gia ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt, ngày
14/11/2017, Tập đoàn Đất Quảng đã triển khai chương trình ủng hộ và cứu trợ với
số tiền trị giá hơn 450 triệu đồng.

Ông Nguyễn Viết Dũng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Quảng trao quà cho bà con xã
Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam dịp tết 2017.

Hi�n nay, T�p �oàn 4�t
Qu�ng �ã và �ang tri
n
khai �%u t� nhi�u d' án l�n
trên �*a bàn t?nh Qu�ng
Nam, thành ph� Hà N�i và
m�t s� �*a ph��ng khác.
Lãnh ��o Công ty cho bi�t,
trong t��ng lai, cùng v�i
vi�c phát tri
n kinh doanh
- �%u t�, Công ty s� ti�p
t	c có các ho�t ��ng h��ng
v� c�ng ��ng, nh�m chia s&
b�t khó kh#n v�i ��ng bào
nghèo. B�i Công ty nh�n
th�c ���c trách nhi�m xã
h�i ca mình còn mang l�i
nh�ng l�i ích to l�n trong
vi�c nâng cao giá tr*
th��ng hi�u và uy tín ca
��n v*.�
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Trong xu th� phát tri
n ca ngành xây d'ng, cùng
v�i quá trình công nghi�p hóa, hi�n ��i hóa ca
��t n��c, v�n �� ti�ng �n ngày càng tr� nên nan
gi�i, v��t quá m�c cho phép, �nh h��ng tr'c ti�p

t�i s�c kh5e hàng ngày ca con ng��i, ��c bi�t � nh�ng
khu v'c g%n ���ng giao thông, sân bay, nhà ga, khu công
nghi�p. Vì v�y, gi�i pháp cách âm và tiêu âm cho các công
trình r�t ���c quan tâm.

Xu�t phát t" nhu c%u th* tr��ng �òi h5i nh�ng s�n ph+m có
tiêu chu+n và ch�t l��ng cao, Công ty TNHH Austrong Vi�t
Nam �ã �%u t� m�t nhà máy s�n xu�t tr%n kim lo�i và t�m
ch�n n�ng mang th��ng hi�u Austrong t�i KCN Thu�n Thành
3, huy�n Thu�n Thành, t?nh B�c Ninh v�i t!ng v�n �%u t�
trên 63 t� ��ng, công su�t kho�ng 800.000m2 s�n
ph+m/n#m.

Tr%n kim lo�i Austrong ���c s�n xu�t t" nguyên li�u nhôm
h�p kim giúp t�o nên h� tr%n treo có tu!i th� s3 d	ng r�t
cao, kh� n#ng tiêu âm, cách âm t�t. S�n ph+m hoàn toàn

ch�ng cháy và ch�ng n��c, �� b�n màu cao, ch�ng ���c s'
#n mòn ca môi tr��ng khí h�u kh�c nghi�t, lo�i b5 hoàn
toàn y�u t� xâm th'c ca môi tr��ng và ��c bi�t phù h�p
v�i khí h�u nhi�t ��i gió mùa t�i Vi�t Nam.

4�n nay có th
 nói, s�n ph+m tr%n kim lo�i Austrong �ã
t"ng b��c kh�ng �*nh ���c uy tín trên th* tr��ng v�t li�u
xây d'ng t�i Vi�t Nam.

THÔNG TIN LIÊN H�

Tr	 s� chính Chi nhánh mi�n B�c Chi nhánh mi�n Nam

4*a ch?: 4*a ch?: Lô III.1, KCN Thu�n
Thành 3, huy�n Thu�n Thành, t?nh
B�c Ninh
Tel: (0222) 379 8879 
Fax: (0222) 379 8880 
Email: van.austrong@gmail.com

4*a ch?: 324 ���ng La Thành, qu�n
4�ng 4a, TP Hà N�i 
Tel: (024) 3512 0164 - (024) 3512
3682 - (024) 3512 3683 
Fax: (024) 3514 0411
Email: van.austrong@gmail.com

4*a ch?: 73-75 ���ng 53, KCN Tân
Bình, qu�n Tân Phú, TP H� Chí Minh 

Tel: (028) 3816 3886 

Fax: (028) 3816 3887 

Email: austrong.hcm@gmail.com

Công ty TNHH Austrong Việt Nam cam kết mang tới cho khách hàng những sản phẩm có

tiêu chuẩn chất lượng cao, chứng nhận chất lượng rõ ràng và chế độ bảo hành dài hạn.

TR�N KIM LO�I, T�M CH�N N�NG AUSTRONG 
Gi�i pháp cách âm và tiêu âm 
cho các công trình


