TOYOTA GI I PHÓNG

Khách hàng là trên hết
Toyota Giải Phóng (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 Nhật Bản
(SUMITOMO CORPORATION).
có kh n*ng cung c p các chng lo;i xe
ca Toyota vi s l+ng ln (trên 50 xe),
cho các khách hàng ln nh: Taxi Mai
Linh; Bo him xã h i Vit Nam; Ngân hàng Công
th2ng… và ký kt các “H+p ng cung ng dch v bo
d1ng, s$a cha ô tô” cho các c2 quan, doanh nghip có
i xe ln, nh: V*n phòng Quc h i, V*n phòng B Ngo;i
giao; V*n phòng B Xây d ng…

TGP

Ho;t
ng chuyên nghip theo mô hình 3S, hin
nay TGP gm có hai c2 s là Toyota Gii Phóng (TGP)
và Toyota Pháp Vân (TPV) ;t chng ch công nhn là
“Tr;m Dch v tiêu chu[n ca Toyota” và “Tr;m s$a
cha thân v0 và s2n tiêu chu[n Toyota” do Toyota
Nht Bn c p.
Tr s chính t;i 807 %ng Gii Phóng, qun Hoàng
Mai, có din tích mt sàn xây d ng gn 2.000m2, trong ó
din tích Phòng trng bày r ng khong 339m2 và Khu v c
xng s$a cha 1 tng có din tích khong 750m2 vi 12
khoang chuyên s$a cha, bo d1ng, bo trì và thay th
ph tùng xe ô tô.
Chi nhánh Toyota Pháp Vân có tng din tích sàn
gn 10.000m2, bao gm showroom, 2 tng xng và khu
v*n phòng. Xng dch v 2 tng vi din tích trên
3.400m2 vi 54 khoang s$a cha theo tiêu chu[n ca
TMV, trong ó bao gm 16 khoang s$a cha chung và 34
khoang gò s2n.

Showroom tại 807 Giải Phóng,
Hà Nội.
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Ông Nguyễn Trung Kiên - Phó TGĐ Công ty LD TOYOTA
Giải Phóng.
Hin TGP ang xúc tin thành lp chi nhánh t;i tnh
Nam !nh.
Áp dng ph2ng pháp ci tin liên tc “Kaizen” và
“Tiêu chu[n hóa” trên m=i l_nh v c ho;t ng, quy trình
dch v hoàn ho, i ng nhân viên tn tâm và chuyên
nghip, công ngh Jng c p quc t, ch t l+ng Toyota
toàn cu, TGP góp phn không nh0 trong vic giúp Toyota
chim l_nh th tr%ng Vit và khJng nh v trí !;i lý s
1 trong lòng khách hàng.

Nhân viên Công ty LD TOYOTA Giải Phóng
tư vấn cho khách hàng.

Khu xưởng Dịch vụ TOYOTA
Giải Phóng.
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LI TÒA SON
àng ngàn năm nay, Đền Hùng - nơi cội nguồn của dân tộc, của đất nước luôn là biểu tượng
tôn kính, linh nghiêm, quy tụ và gắn bó mọi người con nước Việt. Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày
10 tháng 3 âm lịch có vị thế đặc biệt trong tâm thức của người Việt Nam và là ngày lễ trọng
đại của cả dân tộc, để tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng, những vị vua
đầu tiên của dân tộc.
Hướng về nguồn cội, Tạp chí Mặt trận số tháng 4 có bài nghiên cứu về tín ngưỡng thờ cúng
Hùng Vương - một loại hình tín ngưỡng thể hiện tâm thức và triết lý “uống nước nhớ nguồn” của
người Việt Nam.
Hòa trong không khí kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975
- 30/4/2018), non sông thu về một mối, mở ra kỷ nguyên mới cho thống nhất, hòa bình và cũng là một
trang mới cho đoàn kết dân tộc, Tạp chí có bài viết với chủ đề: “Đại đoàn kết dân tộc - Sức mạnh của sự
nghiệp thống nhất non sông”, khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử to lớn của Đại thắng mùa xuân
năm 1975 và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc,
thống nhất đất nước. Bài viết cũng khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta, đặc
biệt bài học về xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc là một trong những nhân tố quyết định làm nên thắng
lợi vĩ đại trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của dân tộc, để lại những bài học sâu sắc về xây dựng khối
đại đoàn kết dân tộc trong bối cảnh ngày nay.
Tạp chí Mặt trận số tháng 4 còn có bài viết sâu sắc về vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
về vấn đề dân tộc vào thực tiễn công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay. Cùng với đó, Tạp
chí đăng tải nhiều bài viết của các nhà nghiên cứu, những người hoạt động trong công tác Mặt trận về:
“Phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của đồng bào Khmer Nam Bộ trong công cuộc xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc” và công tác phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng... góp phần nâng cao trình
độ lí luận, phát huy tốt hơn vai trò của cán bộ Mặt trận các cấp.
Tiếp tục đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Tạp
chí Mặt trận số này gửi đến bạn đọc bài dịch “Các yếu tố then chốt trong cuộc chiến chống tham nhũng
của Singapore” mang tính tham khảo từ thế giới trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Trân trọng kính mời Quý độc giả đón đọc Tạp chí Mặt trận số tháng 4.
Tổng Biên tập
VŨ VĂN TIẾN
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VN DNG T TNG CA CH TCH H CHÍ MINH

v v n đ dân t c vào th c tin
công tác vn đ ng đng bào
dân t c thiu s hin nay
HẦU A LỀNH*

Tóm tắt: Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc và xây dựng
khối đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công
của cách mạng Việt Nam. Vận dụng tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực
tiễn công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay, bảo đảm quyền của
các dân tộc thiểu số, đoàn kết các dân tộc và nâng cao đời sống của đồng bào
là những vấn đề lý luận - thực tiễn cần được nhận thức thấu đáo và thực hiện
có hiệu quả.
Summary: Ho Chi Minh’s thought about the national solidarity and the building
of great national unity bloc was considered as the strategic significance which
decided the success of the Vietnam’s revolution. Applying Ho Chi Minh’s
thought in the current context of mobilizing ethnic minorities, ensuring the
rights of ethnic minorities, uniting the ethnic minorities, and improving the
living standards of people are theoretical and practical issues which should be
understood and implemented effectively.
Từ khoá: Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng, vận động, đoàn kết, dân tộc thiểu số, Việt Nam.
Key words: President Ho Chi Minh, thought, movement, solidarity, ethnic minorities, Vietnam.
Nhận bài: 6/3/2018; Sửa chữa: 9/3/2018; Duyệt đăng: 28/3/2018.

Bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số,
đoàn kết các dân tộc là vấn đề có tầm
quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc
Ba6o a6m quyê7n ca ca8c dân tô9c thiê6u sô8 co8 tâ7m quan
tro9ng *9c biê9t ô8i v28i s n nh và phát trin ca t
nc. Th m nhun l%i d;y ca Ch tch H Chí Minh:
“!ng bào Kinh hay Th, M%ng hay Mán, Gia Rai hay Ê
!ê, Xê !*ng hay Ba Na và các dân t c thiu s khác, u
*

là con cháu Vit Nam, u là anh em ru t tht”, nhng
n*m qua, !ng, Nhà nc ta luôn coi tr=ng chính sách
dân t c, quan tâm ch*m lo, t;o i u kin tt nh t 
ng bào các dân t c thiu s gìn gi bn s>c v*n hóa,
phát trin v m=i mt và th hng các quy n l+i khác v
chính tr, kinh t, v*n hóa, xã h i…
Các dân t c thiu s  Vit Nam c trú trên a bàn
r ng ln, có v trí chin l+c c bit quan tr=ng v chính
tr, kinh t, an ninh, quc phòng và môi tr%ng sinh thái.
Mi n núi là n2i có ngun tài nguyên thiên nhiên phong

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Đại biểu dự Hội nghị Tổng kết quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam năm 2017, trọng tâm phối hợp năm 2018, tại Hà Nội.
ẢNH: QUANG VINH

phú, a d;ng, phc v cho phát trin kinh t t nc,
gi vai trò c bit quan tr=ng trong vic bo v môi
tr%ng sinh thái. M?i dân t c u có bn s>c v*n hóa
riêng, +c hình thành và phát trin g>n vi lch s$ phát
trin ca t nc, góp phn t;o nên s phong phú, a
d;ng trong tính thng nh t ca n n v*n hóa Vit Nam.
Bo m quy n ca các dân t c thiu s 26 Viê9t Nam là
công vic ca nhi u ch th, t@ !ng, Nhà nc, Mt trn
T quc, các t chc chính tr - xã h i, các doanh nghip
và toàn xã h i. Trong V*n kin ca !ng, có th khJng
nh vai trò ca Mt trn T quc Vit Nam i vi s
nghip cách m;ng Vit Nam nói chung, trong thành t u
bo m quy n ca các dân t c thiu s nói riêng ã +c
ghi nhn trong hu ht các v*n kin qua các th%i kW cách
m;ng ca !ng ta. Trong V*n kin !;i h i X ã khJng
nh: “Mt trn T quc Vit Nam và các oàn th nhân

dân có vai trò quan tr=ng trong vic tp h+p, vn ng,
oàn kt r ng rãi các tng lp nhân dân; ;i din cho
quy n và l+i ích h+p pháp ca nhân dân; a các ch
tr2ng, chính sách ca !ng, Nhà nc, các ch2ng trình
kinh t, v*n hóa, xã h i, quc phòng, an ninh vào cu c
sng, góp phn xây d ng s ng thun trong xã h i…
làm tt công tác dân vn theo phong cách tr=ng dân, gn
dân và có trách nhim vi dân, nghe dân nói, nói dân
hiu, làm dân tin…”1. T;i !;i h i XII, !ng ta tip tc
khJng nh: “Mt trn T quc óng vai trò nòng ct
trong tp h+p, vn ng nhân dân, [y m;nh phong trào
thi ua yêu nc, phát huy sc m;nh ;i oàn kt toàn
dân t c, th c hin dân ch, t*ng c%ng s ng thun xã
h i; giám sát và phn bin xã h i; tham gia xây d ng
!ng, Nhà nc, ho;t ng i ngo;i nhân dân góp phn
xây d ng và bo v T quc”2.
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Hin pháp Vit Nam n*m
2013 ã ghi nhn: “Nc C ng
hòa xã h i ch ngh_a Vit Nam
là quc gia thng nh t ca các
dân t c cùng sinh sng trên
t nc Vit Nam. Các dân
t c bình Jng, oàn kt, tôn
tr=ng và giúp nhau cùng phát
trin; nghiêm c m m=i hành vi
kW th, chia r` dân t c. Ngôn
ng quc gia là ting Vit. Các
dân t c có quy n dùng ting
nói, ch vit, gi gìn bn s>c
dân t c, phát huy phong tc,
tp quán, truy n thng và v*n
hóa tt jp ca mình. Nhà
nc th c hin chính sách
phát trin toàn din và t;o
i u kin  các dân t c thiu
s phát huy n i l c, cùng phát
trin vi t nc” (!i u 5);
Các quy nh v quy n bình
Jng gia các dân t c trong
Hin pháp +c th ch b~ng
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh
ch nh v H i ng Dân t c
thăm hỏi đồng bào tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Lào Cai, tháng 2/2018.
(!i u 75). Lut Bu c$ ;i biu
ẢNH: QUANG VINH
Quc h i và ;i biu H i ng
nhân dân n*m 2015 (!i u 8,
trin “Con ng%i” c ng ng dân t c thiu s làm mc
!i u 9) quy nh v s tham gia bình Jng ca các dân t c tiêu phát trin, nh: v bin i trong mc sng, %i sng
thiu s vào vic bu c$, ng c$ ;i biu Quc h i, H i vt ch t và tinh thn, s hng th các phúc l+i xã h i
ng nhân dân... Kê8t qua6 ca8c cuô9c bâ7u c6 Quô8c hô9i, Hô9i
+c t;o ra trên a bàn  xây d ng và ánh giá chính
ô7ng nhân dân nhng ky7 gâ7n ây cho thâ8y viê9c ba6o a6m
sách. Có nh vy, chính sách dân t c mi tht s i úng
quyê7n tham d9 chi8nh tri9 cu6a a9i diê9n cô9ng ô7ng ca8c dân
v n , úng hng và s u t ca Nhà nc mi a
tô9c thiê6u sô8. Ngày 9/6/2016, H i ng Bu c$ quc gia ã
l;i nhng hiu qu thit th c.
công b Ngh quyt v kt qu bu c$ ;i biu Quc h i
khóa XIV. Theo ó, có 86/496 ;i biu trúng c$, t2ng
ng 17,30% tng s ;i biu trúng c$ là ng%i dân t c Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí
thiu s. Trong 4 nhim kW Quc h i gn ây, t l ;i Minh về vấn đề dân tộc vào thực hiện
biu Quô8c hô9i la7 ng%i dân t c thiu s chim t@ 15,6% chính sách dân tộc cho hợp lòng dân
n 17,27% (so vi t l dân s ca8c dân tô9c thiê6u sô8 chiê8m trong tình hình hiện nay
14,3% trong tô6ng dân sô8 ca6 n28c). Nh vy, ;i biu là
Chi8nh sa8ch h29p lo7ng dân la7 nhng chi8nh sa8ch la7m iê7u
ng%i dân t c thiu s luôn chim m t t l cao trong
có
l29
i cho nhân dân, tra8nh làm iê7u ha9i t28i dân, pha6i la7m
tng s các ;i biu nói chung xét trên tng dân s.
minh ba9ch thông tin va7 tra8ch nhiê9m gia6i tri7nh cung nh
!ô7ng ba7o ca8c dân tô9c Vit Nam ê7u a hi7nh tha7nh va7 công khai kê8t qua6 x6 ly8 cho dân biê8t, t7 o8 tôn tro9ng
pha8t triê6n y8 th8c quô8c gia - dân tô9c, ê7u xa8c i9nh “n28c tiê8ng no8i t7 phi8a ng27i dân. Chi8nh sa8ch h29p lo7ng dân pha6i
Viê9t Nam la7 n28c chung” nh Chu6 ti9ch Hô7 Chi8 Minh kh*6ng
xuâ8t pha8t t7 cuô9c sô8ng cu6a ng%i dân ê6 dân +c h26ng
i9nh trong Th g6i !a9i hô9i ca8c dân tô9c thiê6u sô8 miê7n Nam
l+i
ích, dân a8nh gia8, gia8m sa8t. Ngh quyt !;i h i ln th
ta9i Plâycu (tha8ng 4/1946)3. Ba6o a6m quyê7n cu6a ca8c dân
II ca !ng ã ch rõ, các dân t c sng trên t Vit Nam
tô9c thiê6u sô8 la7 vâ8n ê7 l28n câ7n 29c nhâ9n th8c, x6 ly8 â7y
u +c bình Jng v quy n l+i và ngh_a v, phi oàn
u6, thâ8u a8o trong th9c hiê9n chi8nh sa8ch dân tô9c 26 n28c
kt
giúp 1 nhau  kháng chin và kin quc. Tháng
ta hiê9n nay. M=i n i dung, mc tiêu ca chính sách dân
8/1952,
B Chính tr có Ngh quyt v “Chính sách dân t c
t c cn +c xác nh rõ h2n và phi l y tiêu chí phát
thiu s ca !ng hin nay”; ngày 22/6/1953, Chính ph
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ban hành chính sách dân t c ca Nhà nc khJng nh,
oàn kt các dân t c trên nguyên t>c bình Jng, t2ng
tr+  kháng chin, kin quc, giúp nhau tin b v m=i
mt. T;i !;i h i !ng toàn quc ln th III n*m 1960,
Ch tch H Chí Minh ã ch rõ: “Vì s phát trin không
ng u trong lch s$, nên gia mi n xuôi và mi n núi,
gia dân t c Kinh và dân t c thiu s tn t;i nhng s
chênh lnh v trình
kinh t - v*n hóa. Riêng  mi n
núi, gia vùng th p và vùng cao, mc tin b và trình
sinh ho;t càng có s chênh lnh... !ng và Nhà nc dân
ch nhân dân cn phi làm cho mi n núi tin kp mi n
xuôi, vùng cao và vùng biên gii tin kp vùng n i a, các
dân t c thiu s tin kp dân t c Kinh, giúp 1 các dân
t c phát huy tinh thn cách m;ng và n*ng l c to ln ca
mình, cùng nhau oàn kt cht ch`  tin lên ch ngh_a
xã h i”4. Trong th%i kW [y m;nh công nghip hóa, hin
;i hóa t nc, công tác vn ng ng bào các dân
t c oàn kt, g>n bó vng ch>c di s lãnh ;o ca !ng
là m t nhim v quan tr=ng hàng u, t;o nên sc m;nh
vt ch t to ln, giúp dân t c ta luôn luôn ng vng
trc m=i th$ thách  vng bc i lên.
Th c tin ca công tác vn ng ng bào dân t c cho
th y, không bao gi% cho phép chúng ta coi nhj vic xây
d ng khi ;i oàn kt các dân t c. S oàn kt y phi
+c th hin  m=i n2i, m=i lúc, trong m?i c ng ng,
m?i a ph2ng, nó phi tr thành tâm huyt và ý chí;
phi là suy ngh_ và hành ng ca m?i cán b , ng viên
và nhân dân. Báo cáo Chính tr t;i !;i h i ln th XII ca
!ng nêu rõ: “Tip tc hoàn thin các c2 ch, chính sách,
bo m các dân t c bình Jng, tôn tr=ng, oàn kt, gii
quyt hài hòa quan h gia các dân t c, giúp nhau cùng
phát trin, t;o chuyn bin rõ rt trong phát trin kinh
t, v*n hóa, xã h i vùng có ông ng bào dân t c thiu
s, nh t là các vùng Tây B>c, Tây Nguyên, Tây Nam B ,
Tây Duyên hi mi n Trung”5.
Ch tch H Chí Minh ã ch rõ: “Ch
ta là ch
dân ch, tc là t t c ng bào các dân t c u là ng%i
ch nc nhà”6. T t c m=i ng%i không phân bit dân t c
u bình Jng v quy n l+i và ngh_a v. S bình Jng
gia các dân t c  Vit Nam là c2 s cho s oàn kt, g>n
bó gia các dân t c. Vì vy, Ch tch H Chí Minh khJng
nh: “!ng và Chính ph ta luôn luôn kêu g=i các dân t c
xóa b0 xích mích do  quc và phong kin gây ra, cùng
nhau oàn kt cht ch` trên c2 s bình Jng v quy n l+i
và ngh_a v…”7. Ch tch H Chí Minh luôn nh>c nh các
dân t c phi th2ng yêu nhau nh anh em trong m t gia
ình, ht sc tránh nhng t tng t tôn hoc t ti dân
t c. Ng%i vit: “Ng%i dân t c ln d m>c bnh kiêu
ng;o. Cán b a ph2ng, nhân dân a ph2ng l;i d cho
mình là dân t c bé nh0, t ti, cái gì cng cho là mình
không làm +c, ri không c g>ng. !ó là nhng im
phi tránh”8.
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Th c hin chc n*ng và nhim v ca mình, y ban
Mt trn T quc Vit Nam và các t chc thành viên các
c p ã tích c c tuyên truy n và vn ng các tng lp
nhân dân tham gia th c hin các ch tr2ng, %ng li
ca !ng và chính sách, pháp lut ca Nhà nc. !ng
th%i, b~ng nhi u hình thc giám sát. Mt trn T quc
Vit Nam ã ch ng t chc các oàn giám sát vic th c
hin các chính sách dân t c; gii quyt khiu n;i, t cáo
ca công dân; giám sát vic th c hin Pháp lnh Dân ch
 c2 s; giám sát cán b , công chc, ng viên  khu dân
c; giám sát u t ca c ng ng…  các ch2ng trình,
d án m bo th c hin hiu qu các n i dung ã
ra,
tránh tình tr;ng l+i dng s u t ca Nhà nc  tham
nhng, lãng phí, u t không hiu qu. Trong nhng
n*m qua, các c p, các ngành ã t*ng c%ng u t c2 s
h; tng k thut, phát trin kinh t - xã h i, xóa ói gim
nghèo và ;t +c nhi u kt qu quan tr=ng: 98% xã có
%ng ô tô n trung tâm; 98,5% xã có tr;m y t; 94% xã
có in li quc gia; 90% xã +c ph sóng, phát thanh
truy n hình; 92% h gia ình +c s$ dng in li quc
gia; t l h nghèo theo tiêu chí mi n*m 2016 còn
khong 23,1%. !ng bào m au +c Nhà nc h? tr+
bo him y t khám cha bnh; con em ng bào n tui
+c i h=c, Nhà nc th c hin chính sách h? tr+ ti n,
g;o  *n h=c  các tr%ng n i trú, bán trú… vùng dân
t c thiu s ã có s thay i tin b v+t bc trên nhi u
l_nh v c.
Mt trn T quc Vit Nam các c p ã t*ng c%ng t
chc các cu c kho sát vic th c hin Ngh quyt Trung
2ng 7 v công tác dân t c  các tnh mi n núi và vùng
ng bào dân t c thiu s, Ch2ng trình 135, Ch2ng
trình 30a t;i m t s tnh mi n núi phía B>c, m t s tnh
khu v c Tây Nguyên và Tây Nam B , Ch th 06 ca Th
tng Chính ph v phát huy vai trò ca ng%i có uy
tín... Trong n*m 2017, y ban Trung 2ng Mt trn T
quc Vit Nam ã t chc m t s cu c kho sát t;i m t s
a ph2ng  ánh giá kt qu th c hin Ngh nh
20/CP ca Chính ph v th c hin ph cp giáo dc mm
non, tiu h=c, trung h=c c2 s, xóa mù; kho sát vic th c
hin Ngh nh 82/CP ca Chính ph v d;y và h=c ting
nói, ch vit dân t c thiu s trong các c2 s giáo dc
ào t;o và trung tâm giáo dc th%ng xuyên. Nh% có ch
tr2ng, chính sách úng >n và phù h+p ca !ng, Nhà
nc, n nay trên a bàn vùng dân t c thiu s ã có
nhi u mô hình tr%ng h=c dành cho con em ng bào các
dân t c, nh: Tr%ng thanh niên dân t c, tr%ng v@a h=c
v@a làm, tr%ng ph thông dân t c n i trú và bán trú,
tr%ng d b ;i h=c dân t c. H thng giáo dc t@ mm
non n trung h=c ph thông +c cng c và phát trin,
áp ng bc u nhu cu h=c tp ca con em ng bào
các dân t c. Theo kt qu i u tra mi nh t v tình hình
kinh t - xã h i 53 dân t c thiu s ca Tng cc Thng

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 176 (4/2018) 7

NGHIÊN CU - LÝ LUN
kê và y ban Dân t c mi +c công b, tính n ngày
1/8/2015: s l+ng ng%i dân t c thiu s t@ 15 tui tr
lên bit =c, bit vit là 7.465.062 ng%i, ;t 79,8%; s
l+ng ng%i dân t c thiu s t@ 15 tui tr lên bit =c,
bit vit ch ph thông là 7.416.732 ng%i, ;t 79,2%;
t l ng%i có vic làm t@ 15 tui tr lên ã qua ào t;o,
;t 6,2%; t l h=c sinh trong
tui i h=c, i h=c úng
c p ;t 70,2%. Tng s tr%ng h=c ca các xã vùng dân
t c thiu s là 17.722 tr%ng. Theo thng kê ca B Giáo
dc và !ào t;o, trong n*m h=c 2014-2015, c nc ã có
304 tr%ng ph thông dân t c n i trú vi gn 64.697 h=c
sinh thu c 45/53 dân t c thiu s theo h=c, trong ó có
215 tr%ng c p huyn, 89 tr%ng c p tnh. N*m h=c 2014
- 2015 s h=c sinh tiu h=c là con em dân t c là 1.316.048
em; trung h=c c2 s là 816.995 em; trung h=c ph thông
có 296.868 em. Cùng vi s phát trin ca h thng giáo
dc ph thông, n nay ã có 4 trung tâm ;i h=c khu
v c: Tây B>c, !ông B>c, Tây Nguyên và Tây Nam B . H
thng tr%ng ào t;o ngh , tr%ng cao Jng +c cng
c, phát trin. Hin c nc có trên 13 ngàn ng%i dân
t c thiu s có trình
trên ;i h=c, ;i h=c, cao Jng;
h2n 78 nghàn ng%i có trình
trung h=c chuyên
nghip,... ã th c hin c2 bn s nghip xóa mù ch, ph
cp giáo dc tiu h=c và trung h=c c2 s; quy mô ào t;o
;i h=c, cao Jng, trung h=c chuyên nghip và d;y ngh
tip tc t*ng vi tc
cao; trình
tay ngh , chuyên
môn k thut ca lao ng t@ng bc +c nâng lên; ti m
l c và trình
khoa h=c - công ngh ã có bc phát
trin áng k. H thng các tr%ng d b ;i h=c và các
khoa d b ;i h=c dân t c ang +c phát trin c v
quy mô ào t;o và c2 s vt ch t. Vi chính sách c$ tuyn
ã có nhi u dân t c thiu s ln u tiên có h=c sinh +c
c$ tuyn i h=c các tr%ng trung c p, cao Jng, ;i h=c
nh các dân t c: Hà Nhì, C2 Lao, Pà thn, Kháng, Sinh
Mun, B Y,... ch tiêu c$ tuyn cho h=c sinh các dân t c
thiu s sau khi tt nghip ph thông trung h=c ngày
càng t*ng, m?i n*m trung bình c nc có khong h2n 3
ngàn h=c sinh các dân t c thiu s +c c$ i h=c theo
ch
t;i các tr%ng trung c p, cao Jng và ;i h=c.
Tuy nhiên, trc yêu cu phát trin ca t nc
trong th%i kW h i nhp khu v c và quc t, ng th%i
nh~m th c hin chính sách "bình Jng, oàn kt, tôn
tr=ng và giúp nhau cùng phát trin gia các dân t c", xoá
dn khong cách chênh lch gia "mi n ng+c và mi n
xuôi", òi h0i vic th c hin chính sách  các vùng dân
t c thiu s phi tip tc quan tâm, u t h2n na và
cn chú ý vào nhng v n
sau:
1. Phi rà soát vic th c hin chính sách dân t c th%i
gian qua. !i vi u t quy ho;ch, xây d ng c2 s h;
tng k thut thit yu trong vùng dân t c thiu s phi
c*n c vào tình hình, c im ca t@ng dân t c, t@ng
vùng, t@ng a ph2ng vi nhng i u kin phong tc
tp quán, tình hình phát trin kinh t - xã h i... Gii
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quyt dt im tình tr;ng di c t do, tái du canh du c,
bên c;nh chính sách chung phi có chính sách c thù,
cn kiên nh xây d ng các im dân c tp trung có
trên 40 h  các tnh Tây B>c và biên gii phía B>c, kh>c
phc c2 bn tình hình dân c phân tán vài ba h trên
m t qu núi nh  các tnh mi n núi phía B>c. &u tiên
h? tr+, giúp 1 quy ho;ch, xây d ng hoàn thin các
Trung tâm xã và Trung tâm cm xã  làm nhim v là
ng l c, là trung tâm phát trin. Sm có v*n bn quy
ph;m pháp lut quy nh gii h;n ti a, ti thiu v
dân s và din tích 2n v làng, bn dân t c thiu s 
mi n núi sm a t t c các h dân ra kh0i các vùng d
b thiên tai e d=a.
2. !u t, h? tr+ các dân t c thiu s phát trin sn
xu t hàng hóa, h i nhp vào kinh t th tr%ng theo nh
hng xã h i ch ngh_a. !ng th%i, i mi vic qun lý
t ai và r@ng trong vùng dân t c thiu s. Ban hành
chính sách phù h+p  các dân t c thiu s Tây Nguyên,
mi n Trung và !ông Nam b ch ng m bo t , t
sn xu t và t sinh ho;t ca c ng ng.
3. Ch*m lo xây d ng %i sng v*n hóa mi, bo tn
phát huy bn s>c v*n hóa các dân t c, ng th%i xóa b0
nhng phong tc tp quán l;c hu làm nh hng x u
n sc kh0e, ging nòi, cn tr phát trin sn xu t…
4. T;o i u kin  ng bào, cán b các dân t c ngày
càng tip cn thun l+i, hiu qu h2n vi chính sách giáo
dc và ào t;o, nh~m th c hin mc tiêu t;o ngun và
ào t;o. Nâng cao ch t l+ng chính sách dân t c i vi
xây d ng i ng trí thc dân t c thiu s, t;o nên ngun
l c, hiu qu ào t;o v s l+ng và ch t l+ng trong xây
d ng i ng trí thc dân t c thiu s, t*ng c%ng ngun
nhân l c cho s phát trin các vùng dân t c trong th%i kW
h i nhp quc t sâu r ng  nc ta hin nay.

Đổi mới nội dung và phương thức vận
động đồng bào dân tộc thiểu số
Mt trn T quc Vit Nam do !ng C ng sn Vit
Nam và Ch tch H Chí Minh sáng lp. T@ khi thành lp
n nay ã tri qua quá trình phát trin di nhi u tên
g=i khác nhau, ho;t ng ca Mt trn T quc Vit
Nam u g>n li n vi quá trình phát trin ca cách
m;ng Vit Nam, vn dng sáng t;o m=i t tng ca
Ch tch H Chí Minh thành các phong trào thi ua ái
quc trong các tng lp nhân dân. Hin nay, toàn !ng,
toàn quân và toàn dân ta ang tích c c trin khai th c
hin th>ng l+i Ngh quyt !;i h i ;i biu toàn quc
ln th XII ca !ng, Ch th 05 ca B Chính tr khóa
XII v [y m;nh h=c tp và làm theo t tng, ;o c,
phong cách H Chí Minh và Ngh quyt H i ngh Ban
Ch p hành Trung 2ng !ng ln th t khóa XI và khóa
XII v công tác xây d ng, chnh n !ng c v chính
tr, t tng, t chc và ;o c. Do vy, oàn kt các
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dân t c là mc tiêu, nhim v quan tr=ng ca Mt trn
T quc Vit Nam.
Mt trn T quc Vit Nam có nhim v tuyên truy n
v t tng ;i oàn kt toàn dân t c, các ch tr2ng,
chính sách pháp lut ca !ng và Nhà nc v dân t c.
Phi h+p trin khai, th c hin các cu c vn ng, phong
trào thi ua phù h+p vi vùng ng bào dân t c thiu s;
hng dn, tuyên truy n, vn ng, xây d ng và nhân
r ng các in hình, mô hình trong các l_nh v c, giúp nhau
phát trin kinh t, gim nghèo và v v*n hóa, xã h i, bo
m quc phòng, an ninh  vùng ng bào dân t c thiu
s. Vn ng ng bào gi gìn, bo tn, phát huy nhng
giá tr truy n thng v v*n hóa, xây d ng np sng v*n
minh, gia ình v*n hóa, bài tr@ các t n;n xã h i, mê tín
d oan, các h tc l;c hu; m bo an ninh, trt t xã
h i; u tranh vi nhng lun iu xuyên t;c, chia r`
khi ;i oàn kt toàn dân t c. M?i dân t c  nc ta u
có nhng s>c thái v*n hoá c áo, nói lên bn s>c dân
t c. Cn tìm hiu phong tc, tp quán sinh ho;t ca t@ng
dân t c, phi “nghiên cu cho hiu rõ phong tc m=i n2i”

ra ch tr2ng, nhim v công tác úng >n, sát
h+p, có tính kh thi. Tìm hiu v t chc xã h i truy n
thng trong t@ng dân t c  k th@a và phát huy nhng
nhân t cn thit và có tác dng tích c c, khéo léo s$
dng, phát huy vai trò ca t chc xã h i truy n thng
trong quá trình trin khai th c hin các ch tr2ng,
chính sách ca !ng và Nhà nc là m t yêu cu và bin
pháp công tác quan tr=ng.
Công tác tuyên truy n, vn ng ng bào dân t c
thiu s phi c th, thit th c, chính xác  ng bào d
nghe, d hiu, d tin, d tip thu và th c hin. Ch tch
H Chí Minh ã ch ra r~ng: “Công tác tuyên truy n phi
c th, thit th c. Tuyên truy n cái gì? Tuyên truy n cho
ai? Tuyên truy n  làm gì? Tuyên truy n cách th nào?”.
N i dung tuyên truy n, vn ng phi chân th c, không
tô v`. Ng%i ã d;y: “Tuyên truy n không cn phi nói
tràng giang, ;i hi. Mà nói ng>n g=n, nói nhng v n
thit th c, ch>c ch>n làm +c,  cho m=i ng%i hiu rõ
và quyt tâm làm b~ng +c”, “Nu xu t phát t@ nhit
tình cách m;ng, th2ng yêu ng bào thì nh t nh s`
làm tt. !ng bào dân t c r t tht thà và r t tt. Nu nói
úng thì ng bào nghe, ng bào làm và làm +c”.
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Mun làm tt công tác vn ng ng bào dân t c thiu
s thì cán b , ng viên phi tích c c h=c tp và nói +c
ting ca ng bào. Ng%i ã d;y r~ng: “Nc ta có nhi u
dân t c, y là im tt. M?i dân t c có m t ting nói
riêng, có khi hai dân t c m t ting nói. Cán b i làm vic
ch? nào, phi h=c ting  y”. M?i cán b , ng viên
phi i sâu, i sát, n>m vng tình hình c2 s và th%ng
xuyên ch*m lo %i sng ca ng bào các dân t c. Cán b
các c p phi có k ho;ch c th  i kho sát, nghiên
cu, n>m tình hình t;i c2 s, nh t là i vi vùng sâu,
vùng xa, vùng ng bào dân t c thiu s c bit khó
kh*n. Trên c2 s ó, n>m b>t kp th%i tình hình %i sng
vt ch t, tinh thn, tâm t, nguyn v=ng ca ng bào
các dân t c và có nhng gii pháp kp th%i gii quyt
nhng v n
bc xúc  c2 s. Vn ng ng bào các
dân t c th c hin th>ng l+i nhim v phát trin kinh t
- xã h i, tp trung vào công tác xóa ói, gim nghèo,
nâng cao mc sng ca ng bào dân t c thiu s, tr=ng
tâm là ng bào  vùng cao, vùng sâu, vùng xa và ng
bào các dân t c thiu s c bit khó kh*n. Ch*m lo l+i
ích chính áng ca ng bào các dân t c, tc là phi quan
tâm vic ci thin dân sinh, nâng cao dân trí, th c hành
dân ch, hng dn, t;o i u kin v m=i mt  ng
bào [y m;nh sn xu t, phát trin kinh t, v*n hoá, xã
h i, nh~m ci thin và nâng cao %i sng. Ch*m lo %i
sng vt ch t, tinh thn ca ng bào các dân t c phi i
ôi vi vic phát huy ý thc t l c, t c%ng ca ng
bào, phi tuyên truy n, gii thích  ng bào th y rõ
vic ó là l+i ích cho h= và nhim v ca h=  ng bào
t giác th c hin.
!i mi n i dung, ph2ng thc tuyên truy n, vn
ng theo hng g>n vi th c tin, phù h+p vi t@ng i
t+ng là ng bào dân t c thiu s, gii áp +c nhng
v n
t ra t@ th c tin. M?i cán b làm công tác Mt
trn, oàn th khi th c thi nhim v, nh t là  vùng dân
t c thiu s cn phi “óc ngh_, m>t trông, tai nghe,
ming nói, tay làm”. Ch tch H Chí Minh ã ch rõ: “L c
l+ng ca dân r t to. Vic dân vn r t quan tr=ng. Dân
vn kém thì vic gì cng kém. Dân vn khéo thì vic gì
cng thành công”. !ây là nhng bài h=c vô cùng quý giá
trong công tác vn ng ng bào dân t c thiu s 
nc ta hin nay.

Chú thích:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t. 4, tr. 249.
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2006, tr. 43, 44.
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr. 166.
Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2011, t. 11, tr. 135.
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr. 164, 125.
Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t. 10, tr. 326.
Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t. 9, tr. 587.
Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t. 11, tr. 136.
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Phát huy truy n thng đoàn kt, yêu nc
ca đng bào Khmer Nam B trong công cu c
xây d ng và bo v T quc
NGUYỄN HỮU DŨNG*

Tóm tắt: Đồng bào dân tộc Khmer có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh
giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để tiếp tục động viên đồng bào
Khmer phát huy tinh thần đoàn kết, yêu nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện
nay, các địa phương vùng đồng bào dân tộc Khmer sinh sống cần triển khai tốt
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đầu tư phát triển kinh tế gắn với
bảo đảm an sinh xã hội trong vùng, từ đó góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện
đời sống của đồng bào, bảo đảm định canh, định cư và giảm nghèo bền vững.
Summary: Khmer people have contributed to the struggle for national liberation,
the building and defending of the nation. In order to encourage Khmer people to
promote solidarity and patriotism in international integration period, local
authorities in Khmer ethnic minority areas need to well implement the Party’s
guidelines and the State’s policies. In which economic investment and
development need to go along with social security insurance for raising income,
improving life standard, sedentarization, and sustainable poverty reduction.
Từ khóa: Đồng bào dân tộc Khmer, đoàn kết, phát triển kinh tế, định canh, định cư, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,
Việt Nam.
Key words: Khmer ethnic group, solidarity, economic development, sedentary farming, settlement, national building
and defending, Vietnam.
Nhận bài: 5/3/2018; Sửa chữa: 12/3/2018; Duyệt đăng: 28/3/2018.
ng bào Khmer là m t c ng ng sinh sng lâu
%i trên a bàn các tnh Nam B , thu c 18 tnh,
thành ph, gm: Sóc Tr*ng, Trà Vinh, Cn Th2,
B;c Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, Hu
Giang, V_nh Long, Tây Ninh, Long An, Ti n Giang, !ng
Nai, Bình Phc, Bình D2ng, Lâm !ng, Bà Ra - Vng
Tàu và Thành ph H Chí Minh. Cùng vi các dân t c anh
em có công khai phá t;o lp, gi gìn và bo v vùng t
phía Nam thân yêu ca T quc, úng nh tên g=i Khmer
theo ting Ph;n “Khê ma ra” có ngh_a là an bình, h;nh
phúc, ng bào Khmer luôn lao ng cn cù, sng nhân
ái theo giáo lý ;o Pht.

!
*

Đồng bào Khmer Nam Bộ đoàn kết xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc
Trong tin trình phát trin ca lch s$ dân t c, ng
bào các dân t c nói chung và ng bào dân t c Khmer nói
riêng giàu truy n thng oàn kt, yêu nc, yêu lao
ng, sng nhân ngh_a, v+t qua muôn ngàn th$ thách
ca i u kin t nhiên và xã h i  tn t;i và phát trin.
Trc khi có !ng, th c dân Pháp ã th c hin chính sách
“chia  tr” gây nên nhng hu qu nghiêm tr=ng trong
quan h gia các dân t c anh em. T@ ngày có !ng lãnh
;o, ng%i Khmer  Nam B t giác u tranh, tình oàn

Tiến sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Nhân dịp mừng Chôl Chnăm Thmây - Tết cổ truyền của đồng bào Khmer Tây Nam Bộ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã tới thăm, chúc mừng Hội Đoàn kết sư sãi yêu
nước tỉnh Trà Vinh, tháng 4/2018.
ẢNH: QUỐC TRUNG

kt các dân t c Kinh, Khmer và Hoa +c cng c, t*ng
c%ng. T chc !ng ã tp trung xây d ng, cng c khi
oàn kt các dân t c, lãnh ;o qun chúng u tranh
chng âm mu thng tr và khai thác thu c a ca th c
dân Pháp; vn ng ng bào Khmer tích c c tham gia
vào “H i t2ng t ái hu” “Nông h i 0”, “Cu t 0”,
“H i ng h Issar*k”, “H i Cao Miên t do”, “Ban Sãi
vn”… giác ng ng bào Khmer u tranh giành c lp
dân t c; tiêu biu là cu c u tranh ca ng%i Khmer 
R;ch Giá do Mai V*n Dung ch huy, ã t chc phc kích,
c>t %ng giao thông, tiêu dit các ph2ng tin ca th c
dân Pháp, làm ch +c nhi u vùng r ng ln. Qua các
phong trào u tranh di s lãnh ;o ca !ng, ng
bào Khmer ngày càng nhn thc rõ h2n kh n*ng và sc
m;nh to ln ca chính c ng ng ca mình, tin tng
vào s nghip u tranh cách m;ng, chng ch
thu c
a, phong kin, chng phát xít, òi quy n t do, dân ch
ca nhân dân. Nhi u thanh niên, trí thc Khmer Nam B
ã giác ng lý tng cách m;ng ca !ng tích c c tuyên

truy n, vn ng ng bào Khmer tham gia Tng khi
ngh_a giành chính quy n, góp phn làm nên th>ng l+i ca
Cách m;ng Tháng 8 n*m 1945.
Sau n*m 1945, th c dân Pháp tr l;i xâm l+c Nam
B , cu c kháng chin toàn din chng th c dân Pháp ã
thu hút +c ông o ng bào Khmer tham gia, nhi u
c*n c kháng chin ca l c l+ng yêu nc vùng Tây Nam
B ã +c xây d ng và phát trin trong vùng ng bào
Khmer t;o ti n
quan tr=ng trong công cu c u tranh
chng th c dân Pháp và  quc M, nh: C*n c Trà Cú
- Trà Vinh; M Xuyên, Long Phú, V_nh Châu - Sóc Tr*ng;
U Minh, V_nh L+i, Ng=c Hin, Trn V*n Th%i - Cà Mau…
Trong cu c kháng chin chng M cu nc, di s
lãnh ;o ca !ng, ng bào Khmer Nam B ã tích c c
tham gia Mt trn Dân t c Gii phóng mi n Nam Vit Nam.
Di ng=n c% chính ngh_a, oàn kt chin u ca Mt
trn, l c l+ng cách m;ng trong vùng dân t c Khmer phát
trin nhanh chóng thu hút ông o s sãi và ng bào
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Khmer tham gia vào các t chc cách m;ng, nh: Ban
Khmer vn khu Tây Nam B , Ban Khmer vn các tnh,
huyn, xã và phát trin c2 s cách m;ng trong gii s sãi.
Nhi u v s sãi Khmer ã hoàn tc tr c tip cm súng
tham gia kháng chin; nhi u phong trào u tranh, biu
tình công khai ca ng bào và s sãi Khmer chng chính
quy n tay sai ca M - Ngy, nh: Chng dn dân, chng
b>n phá chùa chi n, chng l y chùa làm n bót, chng
àn áp ã din ra kh>p n2i  Nam B . Tiêu biu là cu c
u tranh ca h2n hai v;n ng bào dân t c Khmer  Trà
Vinh n*m 1967; cu c u tranh ca h2n hai tr*m s sãi 
R;ch S0i (Kiên Giang); cu c u tranh ca bn v;n ng%i
Khmer  Trà Cú (C$u Long) ã biu th tinh thn u
tranh b t khu t ca ng bào Khmer Nam B trong cu c
kháng chin chng M cu nc.
Trong 2 cu c kháng chin chng th c dân Pháp và
chng  quc M, nhi u ngôi chùa ca bà con Khmer ã
tr thành c2 s cách m;ng. Tnh B;c Liêu có chùa
Kosthum, xã Ninh Th;nh L+i, chùa !ìa Chui, xã V_nh
Bình, chùa Dì Quán, xã Ninh Qui; tnh Hu Giang có chùa
Bôrây Sêrây Chum xã Xà Phiên; tnh Trà Vinh có chùa
Phnô Om Pung… Tng s chùa chi n là c2 s cách m;ng
 vùng: Sóc Tr*ng có 39 chùa, Trà Vinh có 54 chùa, Cn
Th2 có 6 chùa, V_nh Long có 6 chùa, Cà Mau có 6 chùa…
Nhng n*m qua, Ban tr s Giáo h i Pht giáo tnh Trà
Vinh nói chung và H i oàn kt s sãi yêu nc tnh Trà
Vinh nói riêng ã có nhi u ho;t ng góp phn vào phong
trào thi ua yêu nc ca tnh.
H i oàn kt s sãi yêu nc tnh Trà Vinh ã tích c c
ng viên, khích l s sãi, tín  tham gia vào các ho;t
ng ;o %i hài hoà; tuyên truy n, vn ng các ch
t*ng, pht t$, th h tr nâng cao trình
h=c v n, duy
trì ting Khmer; tuyên truy n các ch tr2ng ca !ng,
chính sách pháp lut ca Nhà nc, các cu c vn ng,
phong trào do Mt trn phát ng theo hng ng lòng,
t@ ó phát huy vai trò ca H i trong cng c khi ;i
oàn kt toàn dân t c.
Trong cu c u tranh gii phóng dân t c, thng nh t
t nc ã có nhi u s sãi và ng bào dân t c Khmer
ã dng cm hy sinh cho s nghip cách m;ng, nh: Hòa
th+ng Hu Nhem, Th;ch Th Thanh, Neang Ghét, Danh
Th T2i, Th;ch Ng=c Biên, Kdam; nhi u chin s là ng%i
dân t c Khmer ã +c phong tng danh hiu Anh hùng,
nh: Kiên Th Nhn, Lâm S>c, S2n Ton, Lâm T2ng, Châu
Pút; nhi u s sãi ã gi c2ng v cao trong Mt trn Dân
t c Gii phóng mi n Nam Vit Nam, nh: Hòa th+ng S2n
V=ng, nguyên Phó Ch tch y ban Trung 2ng Mt trn
Gii phóng mi n Nam Vit Nam, nguyên Phó ch tch y
ban Bo v hòa bình th gii ca Mt trn Gii phóng
mi n Nam Vit Nam; Hòa th+ng Th;ch S2n, nguyên H i
trng H i ng s sãi yêu nc khu v c Tây Nam B ;
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Hòa th+ng Lui Sa Rat; nguyên Ch tch Mt trn Gii
phóng tnh Trà Vinh… !ng ã giác ng , dìu d>t nhi u
ng%i con u tú ca dân t c Khmer tham gia cách m;ng,
tr thành ng viên và n>m gi các chc v quan tr=ng
ca !ng, Nhà nc, nh: Ông S2n Thông, nguyên Khu y
viên khu Tây Nam B , ông Lâm Phái, nguyên Phó Trng
ban Dân t c Trung 2ng, ông Trnh Thi Cang, nguyên
Khu y viên khu Tây Nam B ; ông Th;ch Sên, nguyên Phó
Bí th Tnh y Sóc Tr*ng; ông HuWnh C2ng, nguyên y
viên y ban Trung 2ng Mt trn Gii phóng mi n Nam
Vit Nam, nguyên C v n Chính ph Cách m;ng lâm th%i
C ng hòa mi n Nam Vit Nam, nguyên y viên Ban Ch p
hành Trung 2ng !ng C ng sn Vit Nam khóa VII… Hu
ht các tnh thu c Tây Nam B
u có mj Vit Nam Anh
hùng là ng%i Khmer, nh: Trà Vinh có 42 mj, Sóc Tr*ng
có 24 mj, V_nh Long có 8 mj, Kiên Giang có 7 mj, B;c
Liêu có 3 mj, Cà Mau có 3 mj, Cn Th2 có 2 mj… ã có
nhi u s sãi và trí thc Khmer ã b ch b>t, tù ày  Côn
!o, nh: Hòa th+ng T*ng Hô, Lui Sa Rat, các ông S2n
Phi, Th;ch Ch2i, Th;ch Hoa…
T@ sau gii phóng mi n Nam, thng nh t t nc n
nay, th c hin chính sách dân t c “Bình Jng, oàn kt,
tôn tr=ng, giúp nhau cùng tin b ”, !ng, Nhà nc ã
ban hành nhi u ch tr2ng, chính sách nh~m phát trin
vùng ng bào Khmer. Ch th s 117-CT/TW ngày
29/9/1981 v công tác i vi ng bào Khmer; Ch th s
68 v công tác  vùng ng bào dân t c Khmer; Ch th
122 ca Th tng Chính ph v công tác i vi ng
bào Khmer; Kt lun s 28-KL/TW, ngày 14/8/2013 ca
B Chính tr v “Ph2ng hng, nhim v, gii pháp phát
trin kinh t - xã h i và m bo an ninh, quc phòng
vùng !ng b~ng sông C$u Long n n*m 2020” và mi
ây Ban Bí th Trung 2ng !ng ã ban hành Ch th s
19-CT/TW ngày 10/1/2018 “V t*ng c%ng công tác 
vùng ng bào dân t c Khmer trong tình hình mi”. Th c
hin các ch tr2ng, %ng li, chính sách ca !ng, Nhà
nc, các a ph2ng trong vùng ã trin khai th c hin,
+c s tham gia hng ng tích c c ca các v s sãi và
ng bào Khmer.

Một số kết quả đạt được về đầu tư phát
triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã
hội trong vùng
V kinh t, %i sng: Vùng dân t c Khmer +c u t
hàng tr*m t ng  trin khai h? tr+ phát trin sn
xu t, ào t;o ngh và xóa ói gim nghèo, ã xây d ng
90 nghìn nhà , h? tr+ t sn xu t, t  cho 30.025 h ;
h? tr+ ào t;o, chuyn i ngành ngh , gii quyt vic
làm cho 18.609 lao ng. Tính n n*m 2017, t l h
nghèo trong ng bào dân t c Khmer còn khong 23%,
m?i n*m gim 3-4%. T l h ng bào dân t c Khmer có

N G H I Ê N

ph2ng tin nghe nhìn t*ng cao, bình quân 98%, nhi u
a ph2ng ;t 100% nh Kiên Giang, Cn Th2, Bà Ra Vng Tàu… T l h +c s$ dng in ;t 95%, s$ dng
nc h+p v sinh ;t trên 80%, các tnh Sóc Tr*ng, Trà
Vinh, V_nh Long ;t trên 90%.
V giáo dc, ào t;o: T l huy ng tr em Khmer
trong
tui n tr%ng hin ;t trên 90%; vic d;y và
h=c ch dân t c +c quan tâm. Toàn vùng có 34 tr%ng
ph thông dân t c n i trú  c p tnh và huyn. Các tnh
có ng bào Khmer sinh sng u t chc d;y ch Khmer
t;i các im chùa; h~ng n*m có khong 500 sinh viên
Khmer +c c$ tuyn vào ;i h=c, cao Jng. ! i ng giáo
viên ng%i Khmer +c quan tâm, ào t;o, bi d1ng,
hin có khong gn 11 nghìn ng%i, trong ó có trên 110
ng%i có h=c v th;c s_, tin s_.
V y t: H thng y t c2 s và công tác ch*m lo sc
kh0e cho ng bào Khmer t@ng bc phát trin. M;ng
li y t c2 s th%ng xuyên +c u t, cng c. !n
nay, 100% các xã vùng ng bào Khmer ã có tr;m y t,
trong ó có gn 90% ;t chu[n quc gia. ! i ng y, bác
s_ +c ào t;o c2 bn, s l+ng cán b y t ng%i dân t c
Khmer ngày càng t*ng vi khong h2n 2.000 ng%i ang
làm t;i các bnh vin tnh và huyn; ch t l+ng khám,
cha bnh t@ng bc +c nâng lên, công tác phòng
chng dch bnh, ch*m sóc sc kh0e, v sinh an toàn th c
ph[m +c trin khai, 100% h gia ình dân t c Khmer
nghèo +c c p th bo him y t, hu ht tr em +c
tiêm chng, t l tr em suy dinh d1ng gim còn di
30%, m?i n*m có trên 70 nghìn l+t ng%i +c khám,
cha bnh.
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ho;t tín ng1ng, tôn giáo ca ng bào +c các c p
chính quy n t;o i u kin giúp 1. H=c vin Pht giáo
Nam tông Khmer ã bc u ào t;o +c hàng nghìn
chc s>c. M t s a ph2ng ã có tr%ng trung c p Pht
h=c. Tr%ng b túc v*n hóa Pali trung c p Nam B xây
d ng t;i Sóc Tr*ng ã ào t;o +c 17 khóa vi 1.500
t*ng sinh…

Tiếp tục động viên đồng bào Khmer
phát huy tinh thần đoàn kết, yêu nước
trong thời kỳ hội nhập quốc tế ở nước ta
hiện nay
! phát huy tinh thn oàn kt, yêu nc ca ng
bào Khmer hin nay, cn th c hin m t s gii pháp
nh sau:

M t là, tip tc [y m;nh công tác tuyên truy n, nâng
cao nhn thc ca ng bào Khmer v lch s$ vùng t
Tây Nam B , vn ng ng bào nâng cao tinh thn cnh
giác cách m;ng không tin, nghe theo các ho;t ng tuyên
truy n, kích ng, gây chia r` khi ;i oàn kt toàn dân
t c ca các th l c thù ch, nh t là ho;t ng ca cái g=i
là “Nhà nc Khmer Krôm”.
Hai là, trin khai th c hin tt các ch tr2ng, %ng
li ca !ng, Nhà nc, nh t là các n i dung ca Kt lun
s 28-KL/TW, ngày 14/8/2013 ca B Chính tr v
“Ph2ng hng, nhim v, gii pháp phát trin kinh t xã h i và m bo an ninh, quc phòng vùng !ng b~ng
sông C$u Long n n*m 2020” và Ch th s 19-CT/TW
ngày 10/1/2018 Ban Bí th Trung 2ng !ng “V t*ng
c%ng công tác  vùng ng bào dân t c Khmer trong tình
hình mi” nh~m nâng cao %i sng vt ch t, tinh thn
cho vùng ng bào Khmer v m=i mt.

V v*n hóa, thông tin: Vic bo tn, khai thác và
phát huy bn s>c v*n hóa dân t c Khmer trong nhng
n*m qua +c quan tâm. !ài phát thanh, truy n hình
ca các a ph2ng và Trung 2ng t*ng th%i l+ng phát
sóng các ch2ng trình b~ng ting Khmer. M t s tnh ã
xây d ng nhà truy n thng, nhà bo tàng dân t c
Khmer, su tm +c nhi u hin vt v*n hóa vt th,
phi vt th có giá tr. M t s trung tâm v*n hóa tiêu
biu ca ng bào dân t c Khmer +c tu b vi s vn
lên ti hàng tr*m t ng t@ ngân sách Trung 2ng và
a ph2ng. Các
i v*n ngh chuyên nghip, qun
chúng +c khuyn khích u t phát trin…

Ba là, quan tâm công tác ào t;o, bi d1ng và phát
trin i ng s sãi, t;o i u kin thun l+i cho s sãi
ho;t ng và tu h=c  trong nc. Tip tc quan tâm, bo
v di sn v*n hóa tôn giáo, xây d ng chùa Khmer th c s
là trung tâm v*n hóa ca ng bào dân t c Khmer, nghiên
cu xây d ng c2 ch, chính sách h? tr+ s$a cha, trùng
tu chùa chi n  làm n2i sinh ho;t v*n hóa, h=c tp,
tuyên truy n, chuyn giao khoa h=c k thut cho ng
bào dân t c Khmer.

V tôn giáo: Toàn vùng có 453 chùa và khong 10.000
v s sãi +c t do ho;t ng tôn giáo. Các tnh trong
vùng ã trùng tu xây d ng, s$a cha +c h2n 200 chùa;
có 14 chùa +c công nhn di tích lch s$ v*n hóa c p
quc gia, 29 chùa +c công nhn di tích c p tnh, ã
ghi công, khen thng 150 chùa có công vi cách m;ng
trong các th%i kW kháng chin chng Pháp, chng M.
Các l h i, tín ng1ng truy n thng áp ng yêu cu sinh

Bn là, tip tc cng c, phát trin và nâng cao ch t
l+ng các t chc c2 s !ng  vùng ng bào dân t c
Khmer, chú tr=ng công tác phát trin ng viên, oàn
viên, h i viên vùng ng bào dân t c Khmer, phát huy tt
vai trò ca s sãi, ng%i uy tín tiêu biu trong công tác
tuyên truy n, vn ng ng bào tham gia xây d ng
ng, chính quy n, xây d ng nông thôn mi  vùng
ng bào Khmer ngày càng giàu jp.
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y ban Mt trn T quc Thành ph
H Chí Minh nâng cao hiu qu hot đ ng
giám sát và phn bin xã h i
TRẦN TẤN NGỜI*

Tóm tắt: Công tác giám sát, phản biện xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
của hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp của Thành phố
Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Bài
viết đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Summary: Social supervision and criticism is one of the key tasks of the Vietnam
Fatherland Front and socio-political organizations at all levels of Ho Chi Minh City to build
a clean and strong Party and Government. This article mentions a number of solutions to
improve the effectiveness of social supervision and criticism in Ho Chi Minh City.
Từ khóa: Giám sát, phản biện xã hội, các đoàn thể chính trị - xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Key words: Social supervision, criticism, socio-political organizations, Hochiminh City, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 28/3/2018; Sửa chữa: 2/4/2018; Duyệt đăng: 3/4/2018.

Phối hợp với các tổ chức thành viên trong
triển khai thực hiện hoạt động giám sát
và phản biện xã hội
N*m n*m qua, t;i Thành ph H Chí Minh, công tác
giám sát và phn bin xã h i ã +c trin khai th c hin
có hiu qu vi nhi u n i dung i mi cùng các gii pháp
c*n c2. Ngày 12/12/2013, B Chính tr ban hành Quyt
nh s 217-Q!/TW v Quy ch giám sát và phn bin xã
h i ca Mt trn T quc Vit Nam và các oàn th chính
tr - xã h i, ây là v*n bn quan tr=ng, là c2 ch  h
thng Mt trn T quc và các oàn th chính tr - xã h i
t@ thành ph n c2 s th c hin có hiu qu công tác
giám sát, phn bin xã h i góp phn xây d ng !ng, xây
d ng chính quy n.
Ngay sau khi Quyt nh s 217-Q!/TW ca B Chính
tr và các v*n bn hng dn +c ban hành, Ban Th%ng
tr c y ban Mt trn T quc Thành ph H Chí Minh xây
d ng K ho;ch s 81/KH-MTTQ-BTT và Hng dn s
07/HD-MTTQ-BTT ngày 21/7/2014  trin khai th c hin
*

Quyt nh +c ng b và thng nh t trong h thng
Mt trn T quc t@ Thành ph n c2 s và ch=n Mt
trn T quc các Qun: 1, 6, 7 và huyn Nhà Bè t chc
th c hin thí im  rút kinh nghim chung.
Công tác giám sát
Ngay t@ u quý IV n*m trc, Ban Th%ng tr c y
ban Mt trn T quc Vit Nam Thành ph ã ban hành
Ch2ng trình giám sát ca n*m sau trên c2 s thng nh t
vi các oàn th chính tr - xã h i và H i ng nhân dân
Thành ph v các n i dung phi h+p giám sát. T@ n*m
2014 n nay, y ban Mt trn T quc Thành ph ã ch
trì t chc giám sát  24 n i dung, vi 32 cu c, trong ó
tp trung giám sát vào các n i dung, l_nh v c mà ng%i
dân quan tâm hoc còn bc xúc, nh: Giám sát vic th c
hin ch , chính sách bi th%ng, gii to; vic b trí
tái nh c và t;m c cho ng%i dân có nhà, t b thu
hi; vic th c hin quy ho;ch, d án còn  kéo dài nhi u
n*m; vic gii quyt các tr%ng h+p không  i u kin
c p gi y chng nhn quy n s$ dng t, quy n s hu

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
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Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý
Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố Hồ Chí Minh quản lý,
tháng 3/2018.
ẢNH: ANH HOÀNG

nhà  và tài sn g>n li n vi t; giám sát công tác qun
lý nhà nc i vi công tác bo m an toàn giao thông
- trt t ô th, v sinh môi tr%ng và công tác phòng,
chng t i ph;m, t n;n xã h i và phòng chng cháy n
trên a bàn dân c; giám sát quy trình gii quyt các th
tc hành chính ca y ban nhân dân các c p, c bit là
 c p c2 s; giám sát công tác tip công dân và gii quyt
2n th khiu n;i, t cáo ca công dân...
Th c hin Ch2ng trình phi h+p s 17-CTPH/HNDMTTQ-BNN&PTNT-BCT ngày 17/7/2014 gia H i Nông dân
Vit Nam, y ban Trung 2ng Mt trn T quc Vit Nam,
B Nông nghip và Phát trin nông thôn và B Công
Th2ng v vic giám sát vic th c hin pháp lut v sn
xu t, kinh doanh vt t nông nghip giai o;n 20142020, y ban Mt trn T quc Thành ph H Chí Minh ã
ký kt k ho;ch liên tch s 76-KHLT/HND-MTTQSNN&PTNT-SCT ngày 29/9/2015 vi H i Nông dân Thành
ph, S Nông nghip và Phát trin nông thôn và S Công
Th2ng v vic giám sát th c hin pháp lut v sn xu t,
kinh doanh vt t nông nghip giai o;n 2015-2020 và
trin khai k ho;ch giám sát hàng n*m i vi các 2n v

sn xu t, kinh doanh vt t nông nghip và các xã, th
tr n thu c các huyn ngo;i thành.
Th c hin Ch2ng trình phi h+p s 01-CTPH/MTTQTTCP-BTP-HLG-L!LS, ngày 11/11/2014 gia y ban Trung
2ng Mt trn T quc Vit Nam, Thanh tra Chính ph, B
T pháp, H i Lut gia Vit Nam, Liên oàn Lut s Vit
Nam v giám sát và nâng cao hiu qu vic gii quyt
khiu n;i, t cáo  c2 s, y ban Mt trn T quc Thành
ph H Chí Minh ã t chc ký kt Ch2ng trình phi h+p
gia y ban Mt trn T quc Vit Nam Thành ph, Thanh
tra, S T pháp, H i Lut gia, !oàn Lut s Thành ph v
giám sát và nâng cao hiu qu vic gii quyt khiu n;i,
t cáo  c2 s giai o;n 2014-2019, xây d ng và trin khai
k ho;ch th c hin hàng n*m. y ban Mt trn T quc
Thành ph ã ch trì, phi h+p t chc giám sát công tác
tip công dân và gii quyt các 2n th khiu n;i, t cáo,
các kin ngh phn ánh ca ng%i dân t;i m t s qun,
huyn và ph%ng, xã trên a bàn thành ph; ng th%i
hng dn y ban Mt trn T quc  24 qun, huyn
phi h+p vi các 2n v có liên quan t chc l ký kt
Ch2ng trình phi h+p vi các 2n v cùng c p.
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Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án điều chỉnh tăng mức thu phí tạm dừng, đỗ xe ô tô trên lòng đường, hè phố trên địa
bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 2/2018.
ẢNH: ANH HOÀNG

Ho;t

ng phn bin xã h i

T@ n*m 2014 n nay, y ban Mt trn T quc
Thành ph ã ch trì t chc 11 h i ngh phn bin xã
h i, vi các n i dung, nh: D tho ! án Quy ho;ch
phát trin h thng vn ti hành khách công c ng
Thành ph H Chí Minh n n*m 2025; d tho ban
hành Quy nh gii quyt tranh ch p t ai trên a
bàn Thành ph; d tho Quyt nh thay th các quy
nh hin hành liên quan n h;n ch và c p phép cho
xe ô tô vn ti lu thông trong khu v c n i ô Thành
ph; d tho Quyt nh s$a i, b sung m t s i u
ca Quy nh v bi th%ng, h? tr+, tái nh c khi
Nhà nc thu hi t trên a bàn Thành ph H Chí
Minh; d tho Quy nh qun lý, s$ dng hành lang
trên b% sông, sui, kênh, r;ch và h công c ng trên
a bàn thành ph; d tho Quy ch qun lý quy
ho;ch, kin trúc ô th Khu bit th Làng !;i h=c Th
!c, ph%ng Bình Th=, qun Th !c… trong các H i
ngh phn bin xã h i, thì c*n c n i dung phn bin
mà có s tham gia ca các oàn th chính tr - xã h i
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nh~m có ý kin phn bin i vi các n i dung có liên
quan n quy n, l+i ích h+p pháp, chính áng ca
oàn viên, h i viên, t chc, ho;t ng, chc n*ng,
nhim v ca oàn th mình. Qua các ý kin phn bin
và kin ngh ca h thng Mt trn T quc Thành
ph, y ban nhân dân cùng c p ã ch ;o các c2 quan
có liên quan nghiêm túc tip thu các ý kin kin ngh
ca Mt trn T quc.
!c bit, ngay sau Tt Mu Tu t n*m 2018, y ban
nhân dân thành ph ã
ngh Ban Th%ng tr c t chc
4 h i ngh phn bin xã h i i vi d tho ! án i u
chnh t*ng mc thu phí t;m d@ng ? xe ô tô trên lòng
%ng, hè ph; ! án i u chnh t*ng mc thu phí bo v
môi tr%ng i vi nc thi công nghip; ! án thí im
chi thu nhp t*ng thêm cho cán b , công chc, viên chc
thu c khu v c qun lý nhà nc, t chc chính tr, t
chc chính tr - xã h i và 2n v s nghip công lp do
thành ph qun lý và ! án thu hút chuyên gia, nhà khoa
h=c và lao ng sáng t;o tr v công tác  các s, ban,
ngành, các khu công ngh cao ca Thành ph giai o;n

N G H I Ê N

2018-2020 và tm nhìn n n*m 2025. Các án trên liên
quan n vic trin khai th c hin Ngh quyt s
54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 ca Quc h i v thí im
c2 ch, chính sách c thù phát trin Thành ph H Chí
Minh, +c s quan tâm c bit ca các chuyên gia, nhà
khoa h=c và nhân dân Thành ph. Nhi u ý kin óng góp
thJng th>n, có trách nhim, trên c2 s lý lun và th c
tin +c Ban Th%ng tr c tng h+p
xu t ã giúp cho
kW h=p b t th%ng ca H i ng nhân dân Thành ph có
c2 s biu quyt thông qua.

Một số bài học kinh nghiệm trong hoạt
động giám sát, phản biện xã hội
M t là, i vi ho;t ng giám sát, n i dung giám sát
cn xác nh có tr=ng tâm, tr=ng im; rõ i t+ng, n i
dung, ph;m vi giám sát c th, xu t phát t@ l+i ích h+p
pháp và chính áng ca ng%i dân; phi có quyt tâm
cao, m;nh d;n, sáng t;o trong cách làm, không ng;i
ng ch;m; v@a làm v@a rút kinh nghim, kiên trì eo
bám và giám sát có hiu qu vic tr l%i và gii quyt các
kin ngh ca Mt trn các c p sau các bui giám sát.
!ng th%i, th c hin tt quy ch phi h+p gia Th%ng
tr c H i ng nhân dân, U ban nhân dân vi Ban
Th%ng tr c U ban Mt trn T quc cùng c p là i u
kin quan tr=ng  Mt trn hoàn thành chc n*ng,
nhim v theo lut nh.
Hai là, trong tình hình hin nay,  t*ng c%ng ho;t
ng giám sát Mt trn T quc các c p ca Thành ph
cn t chc các oàn i giám sát công vic này ngoài cán
b chuyên trách Mt trn phi cn có s phi h+p, trc
ht là xem trong i ng y viên ca Mt trn ai là ng%i
phù h+p, có th m%i các chuyên gia, nhà khoa h=c có
liên quan n v n
giám sát  h= tham gia. Sau khi
kt thúc giám sát, phi sm có v*n bn kin ngh ngay
vi c2 quan có th[m quy n, trong ó cn xác nh th%i
gian yêu cu các c2 quan có liên quan phi tr l%i theo
quy nh t;i Thông tri s 23/TTr-MTTW-BTT ngày
21/7/2017 ca Ban Th%ng tr c y ban Trung 2ng Mt
trn T quc Vit Nam.
Th ba, i vi ho;t ng phn bin xã h i, cn xác
nh rõ n i dung phn bin  l a ch=n các ph2ng pháp
phn bin cho phù h+p, nh: t chc h i ngh phn bin,
t chc l y ý kin phn bin hoc t chc i tho;i tr c
tip gia ch th phn bin vi c2 quan, t chc có v*n
bn d tho +c phn bin. Trong quá trình t chc các
ho;t ng phn bin cn phát huy vai trò, huy ng trí
tu ca các v y viên, các t chc thành viên, các v nhân
s_, trí thc, các gii, dân t c, tôn giáo, các nhà khoa h=c,
các chuyên gia, nhng ng%i ã tham gia lãnh ;o, qun
lý liên quan n n i dung cn phn bin.
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-
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Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt
động giám sát, phản biện xã hội
! tip tc phát huy kt qu ;t +c, kh>c phc
nhng h;n ch, tn t;i nh~m th c hin có kt qu Quyt
nh s 217-Q!/TW ngày 12/12/2013 ca B Chính tr
(khóa XI) trong th%i gian ti. y ban Mt trn T quc
Thành ph H Chí Minh
ra m t s gii pháp nh sau:

Th nh t, tip tc phi h+p t chc các h i ngh quán
trit, tuyên truy n, ph bin, tp hu n n i dung Quyt
nh s 217-Q!/TW và các v*n bn hng dn thi hành
trong i ng cán b , ng viên, công chc, các t chc
thành viên Mt trn, oàn viên, h i viên các oàn th các
c p ca thành ph nh~m t chc th c hin các ho;t ng
giám sát, phn bin xã h i.
Th hai, t*ng c%ng các ho;t ng giám sát vic th c
hin các ch tr2ng, Ngh quyt ca !ng, chính sách
pháp lut ca Nhà nc liên quan n quy n và l+i ích
chính áng, h+p pháp ca nhân dân, c bit i vi l_nh
v c t ai, quy ho;ch, n bù gii t0a mt b~ng xây
d ng các công trình, d án; các v n
liên quan n
quy n dân ch ca nhân dân.
Th ba, vn ng nhân dân tham gia giám sát xây
d ng !ng, chính quy n trong s;ch vng m;nh, tích c c
tham gia công tác u tranh phòng, chng tham nhng,
tp trung giám sát phát hin, góp phn ng*n chn tình
tr;ng nhng nhiu ca cán b , công chc tr c tip gii
quyt công vic vi ng%i dân. Quan tâm giám sát các l_nh
v c v*n hóa - giáo dc - y t - bo v môi tr%ng nh~m
góp phn cùng các ngành chc n*ng ch*m lo ngày càng
tt h2n cu c sng ca nhân dân Thành ph.
Th t, cn t chc giám sát thông qua vic n>m b>t
tình hình các tng lp nhân dân, qua ó l a ch=n m t s
v vic phc t;p, bc xúc, gii quyt kéo dài  nghiên
cu, giám sát và kin ngh chính quy n các c p quan tâm
gii quyt; ng th%i giám sát vic gii quyt ca các c2
quan có th[m quy n i vi các v vic mà Mt trn T
quc ã kin ngh, qua ó góp phn xây d ng chính
quy n, bo v quy n, l+i ích h+p pháp, chính áng ca
nhân dân, m bo s nghiêm minh ca pháp lut.
Th n*m, cn ch ng g$i v*n bn
ngh các c2
quan, t chc thông báo các v*n bn cn phn bin. C*n
c vào yêu cu phn bin ca c2 quan, t chc g$i n,
y ban Mt trn T quc các c p xây d ng ch2ng trình,
k ho;ch phn bin xã h i, trong quá trình t chc các
ho;t ng phn bin cn phát huy vai trò, huy ng trí
tu ca các v y viên, các t chc thành viên, các v nhân
s_, trí thc, các gii, dân t c, tôn giáo, các nhà khoa h=c,
các chuyên gia, nhng ng%i ã tham gia lãnh ;o, qun
lý liên quan n n i dung cn phn bin.
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M t s v n đ lý lun và th c tin
v mi quan h gia Mt trn T quc
Vit Nam vi các t chc thành viên
TRẦN HẬU*

Tóm tắt: Đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện
nay có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng
thuận xã hội. Mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức thành
viên là vấn đề rất phong phú và rộng lớn, liên quan đến những vấn đề cơ bản về
xây dựng đoàn kết dân tộc và Mặt trận Dân tộc Thống nhất ở nước ta. Bài viết làm
rõ một cách sâu sắc các vấn đề nêu trên.
Summary: Today, the renovation of the Vietnam Fatherland Front’s activities has
played an important role in building the great national unity bloc and the social
consensus. The relationship between the Vietnam Fatherland Front and its member
organization, which is related to the basic issues on building national unity and the
Vietnam National United Front, is various and wide. This article clarifies in depth
these mentioned issues.
Từ khóa: Đổi mới hoạt động, đoàn kết dân tộc, đồng thuận xã hội, các tổ chức thành viên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Key words: Renovation of the Vietnam Fatherland Front’s activities, social consensus, member organizations, the Vietnam
Fatherland Front.
Nhận bài: 6/3/2018; Sửa chữa: 8/3/2018; Duyệt đăng: 29/3/2018.
t trn T quc Vit Nam là m t t chc liên
minh chính tr, liên hip t nguyn ca t chc
chính tr, các t chc chính tr - xã h i, t chc
chính tr - xã h i - ngh nghip, các t chc xã
h i, các t chc xã h i - ngh nghip, các cá nhân tiêu
biu trong các giai c p, các tng lp xã h i, các dân t c,
các tôn giáo, ng%i Vit Nam  nc ngoài. M t v n
tng nh 2n gin, không có gì cn nghiên cu v h
thng Mt trn, nhng trên bình din lý lun cng nh
ho;t ng th c tin, l;i ang có r t nhi u n i dung cn
+c làm rõ, ó là mi quan h gia Mt trn T quc Vit
Nam vi các t chc thành viên.

M

Trc m>t, có 3 v n

+c t ra, ó là:

Th nh t, nên hiu mi quan h gia Mt trn T quc
Vit Nam vi các t chc thành viên là quan h gia cái
*

toàn th và cái b phn hay là mi quan h gia hai lo;i
t chc: Mt trn và các t chc thành viên song song
tn t;i? Th c ch t, mi quan h gia Mt trn T quc
Vit Nam vi các t chc thành viên  các c p t@ Trung
2ng n c2 s là gì?

Th hai,  gii quyt tt mi quan h này, nên b>t
u t@ cái gc ca v n , tc là t@ lý thuyt tp h+p,
oàn kt dân t c, hay là ch d@ng  cái ng=n ca v n ,
tc là tìm nhng hình thc và bin pháp  cng c mi
quan h gia Mt trn T quc Vit Nam và các t chc
thành viên?
Th ba, cn có gii pháp gì  kh>c phc nhng tn
t;i, nh~m t*ng c%ng mi quan h gia Mt trn T quc
Vit Nam vi các t chc thành viên hin nay?

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nguyên Giám đốc Trung tâm Công tác lý luận, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Bắt đầu từ vấn đề lý thuyết tập hợp, đoàn
kết dân tộc
Theo lý thuyt h thng, oàn kt là s tp h+p các
nhân t riêng l, cá bit thành h thng có trt t , vn
ng theo quy lut nh t nh, t;o nên m t tng h+p l c
phát huy sc m;nh ca c h thng theo c p s nhân. Tp
h+p ó không phi là phép c ng c2 h=c các b phn, các cá
nhân, mà là s tp h+p có ý thc  g>n kt các b phn
và cá th ó vi nhau, nh~m phát huy mt m;nh, bù >p
mt yu ca nhau  i n m t tng h+p l c, t*ng lên sc
m;nh ca t@ng thành viên theo c p s nhân, mà nu tách
r%i t@ng cá th thì không th nào có +c. Nh vy:

T@ góc
xã h i, tp h+p và oàn kt th hin s
ng thun ca các thành viên, m=i ng%i ch p nhn
nhau, thun lòng g>n bó vi nhau  cùng hành ng
theo mc ích chung, trong ó m=i ng%i tìm th y l+i ích
và ch? ng ca mình trong dòng chy ca lch s$ và
+c xã h i th@a nhn, tôn tr=ng.
T@ góc
kinh t, tp h+p và oàn kt là quá trình
x$ lý hài hòa các mâu thun v l+i ích kinh t, nhng
xung t v quy n l+i mà m=i ng%i có th ch p nhn vì
l+i ích ca mình +c th0a mãn trong mi t2ng quan l+i
ích chung.
T@ góc
tâm lý xã h i, tp h+p và oàn kt là s
bao dung, nhân ái vi tình th2ng và l` phi, vi
truy n thng dân t c "nhiu i u ph l y giá
g2ng...". Con ng%i sng là  oàn kt, th2ng yêu
nhau vì mc ích sinh tn, ch không phi  lo;i tr@
nhau. Ch t@ khi xã h i phân hóa thành giai c p mi
dn n u tranh giai c p.
T@ góc
v*n hóa, tp h+p và oàn kt là s g>n bó
gia con ng%i trên n n tng m t giá tr v*n hóa chung
ca dân t c, trong ó con ng%i th hin ý thc c ng
ng, lòng v tha, tinh thn trách nhim bit g>n bó
gia cái cc b và cái toàn th, gia l+i ích riêng và l+i
ích chung, bit sng theo ;o lý "mình vì m=i ng%i,
m=i ng%i vì mình". Tp h+p và oàn kt không ch là
bn n*ng ca con ng%i, mà còn là m t c tính, m t
hành vi ng x$ th hin nét v*n hóa, m t giá tr cao c
và tt jp xng áng vi bn tính ca con ng%i, thoát
kh0i tính by àn  v2n ti trình
v*n minh ca
c ng ng.
T@ góc
t chc, oàn kt trong m t t chc là ã
;t ti trình
cao ca s tp h+p. Trong t chc, tính
c kt, tính ràng bu c, tính ch nh ln nhau +c nâng
lên n mc tr thành l` tn t;i ca m?i thành t ca t
chc. Theo ó, m t t chc s d_ +c g=i là m t t chc,
khi mà nó tp h+p trong mình nhng b phn, nhng
thành t có mi liên kt hu c2 vi nhau, là ti n
và
i u kin tn t;i ca nhau.
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Nh vy, tp h+p và oàn kt là m t thành qu ca con
ng%i trong lao ng và u tranh ch không phi là phn
thng do th+ng  ban tng. Nó do con ng%i, vì con
ng%i, thúc [y xã h i phát trin và mang l;i h;nh phúc
cho con ng%i b~ng t t c ti m n*ng, sc m;nh ca nó.
T@ vài nét khái quát s2 l+c trên ây v nhn thc i
vi s tp h+p, oàn kt, có th rút ra ôi i u v c2 s
lý lun ca mi quan h ca Mt trn T quc Vit Nam
vi các t chc thành viên:

M t là, phi xu t phát t@ yêu cu ca lý thuyt tp
h+p, oàn kt  nhn thc v chc n*ng c2 bn ca Mt
trn T quc Vit Nam - ó là chc n*ng oàn kt dân
t c. Mt trn T quc Vit Nam th c hin chc n*ng này
thông qua vic tp h+p các t chc thành viên và thông
qua t chc các phong trào, các cu c vn ng các tng
lp nhân dân.
Hai là, tp h+p, oàn kt toàn dân t c ;t ti trình
cao là thông qua t chc và b~ng t chc. !ó không phi
là s tp h+p, oàn kt t phát, tùy hng mang tính l0ng
lo, hình thc, mà là s tp h+p có ý thc, m t bc nhy
v=t trong s tp h+p.
Ba là, tp h+p, oàn kt thông qua t chc và b~ng t
chc thì phi tôn tr=ng nhng quy t>c ca h thng,
trong ó ni tr i là tính ph thu c liên hoàn, tính ch
nh ln nhau trong h thng ó.

Thực chất mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam với các tổ chức thành viên
là gì?
Mt trn T quc Vit Nam không ging vi các t chc
khác là tr c tip tp h+p h i viên, oàn viên  hình
thành t chc ca mình, Mt trn T quc Vit Nam mang
tính ch t m t t chc liên minh, liên hip bao gm các t
chc và các cá nhân tiêu biu ca các giai c p, các dân
t c, các tôn giáo và ng%i Vit Nam  nc ngoài. !c
im này quy nh nguyên t>c ho;t ng c2 bn ca Mt
trn T quc Vit Nam là hip th2ng dân ch, phi h+p
và thng nh t hành ng.
Tng kt kinh nghim lch s$ 88 n*m xây d ng và
phát trin, Mt trn ã rút ra 5 nguyên t>c ho;t ng, ó
là: Th2ng l+ng; dân ch; thng nh t hành ng; tôn
tr=ng tính c lp ca t chc thành viên; thân ái giúp
1 nhau cùng tin b .
Trong Mt trn không có s mnh lnh và áp t,
không có s phc tùng ca thiu s vi a s, c p di vi
c p trên, a ph2ng vi Trung 2ng, gia t chc thành
viên vi t chc liên minh.
Nguyên t>c và ph2ng thc ho;t ng ca Mt trn
T quc Vit Nam nói lên mi quan h gia t chc Mt
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trn T quc vi các t chc thành viên ca Mt trn, ó
là mi quan h gia cái b phn vi cái toàn th. Mt trn
T quc Vit Nam tn t;i  th c hin chc n*ng tp h+p
và oàn kt trên c2 s lý thuyt h thng là nh% s liên
minh, liên hip các t chc thành viên, trong ó có các
t chc chính tr - xã h i. Không có s liên minh, liên
hip y, Mt trn T quc Vit Nam không th hình
thành, tn t;i và phát trin. Mt trn T quc Vit Nam
là Mt trn mang tính toàn dân, tp h+p và oàn kt toàn
dân; Mt trn toàn dân ó bao gm công nhân, nông dân,
thanh niên, ph n, c u chin binh... và các gii khác.
M?i t chc th hin m t Mt trn riêng, n~m trong mt
trn oàn kt toàn dân, phi h+p vi mt trn ca toàn
dân  cùng hành ng vi mc ích chung ca toàn dân.
Mi quan h gia mt trn riêng t@ng b phn vi Mt
trn oàn kt chung ca toàn dân, phn ánh th c ch t
mi quan h gia các t chc thành viên vi Mt trn T
quc Vit Nam.
!i sâu tìm hiu mi quan h gia cái b phn và cái
toàn th y ta th y, Mt trn t@ng gii là ti n
hình
thành Mt trn oàn kt toàn dân. Không có Mt trn
t@ng gii, s` không có Mt trn toàn dân. Mt trn oàn
kt toàn dân là i u kin  phát huy vai trò, sc m;nh
ca Mt trn t@ng gii, vì nu tách r%i m t cách bit lp,
thì Mt trn t@ng gii s` r2i vào tình tr;ng cô lp, bit
phái và suy yu.
Nh vy có th th y r~ng, quan h gia Mt trn T
quc Vit Nam vi các t chc thành viên là quan h hu
c2 kh*ng khít, làm ti n
và i u kin cho s tn t;i và
phát trin ca nhau, thúc [y nhau cùng phát trin ln
m;nh vì l+i ích ca toàn dân. !ây là c2 s lý lun r t quan
tr=ng, làm n n tng t tng cho vic x$ lý mi quan h
gia Mt trn T quc Vit Nam vi các t chc thành
viên, giúp cho vic kh>c phc nhng h;n ch, lch l;c
trong nhn thc và hành ng phi h+p gia Mt trn T
quc Vit Nam vi các t chc thành viên.
T@ tính ch t liên minh, liên hip và nguyên t>c hip
th2ng dân ch, phi h+p và thng nh t hành ng ca
Mt trn T quc Vit Nam, có th xác nh v trí c lp
ca m?i t chc chính tr - xã h i, cng nh ca các t
chc thành viên khác trong Mt trn T quc Vit Nam. V
trí c lp ca các t chc chính tr - xã h i trong Mt trn
T quc Vit Nam +c th hin  ch?: ! c lp v t chc
(c v
i ng cán b ); c lp v ngân sách; c lp v n i
dung và ph2ng thc ho;t ng. Tuy gi v trí c lp, các
t chc chính tr - xã h i và các t chc thành viên khác
ho;t ng theo nguyên t>c phi h+p và thng nh t hành
ng, do ó cn tôn tr=ng và d a theo ph2ng hng và
ch2ng trình phi h+p thng nh t hành ng chung, th c
hin mc tiêu do Mt trn T quc Vit Nam ra, vì l+i ích
ca toàn dân, trong ó có l+i ích ca t@ng gii.
V@a c lp l;i v@a g>n vi ch2ng trình, mc tiêu
chung, ó là c im ca mi quan h gia Mt trn T
quc vi các t chc thành viên, th hin tính uyn
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chuyn, linh ho;t, tính a d;ng phong phú trong ho;t
ng ca Mt trn T quc Vit Nam và các t chc thành
viên. !c im này bo m cho ho;t ng ca Mt trn
T quc Vit Nam, phù h+p vi tính ch t liên minh, liên
hip, áp ng yêu cu c thù ca m?i t chc thành
viên, l;i bo m th c hin mc tiêu ca s tp h+p, oàn
kt ca c h thng Mt trn. V n
là phi t@ th c tin
ho;t ng mà tng kt và tìm tòi nhng ph2ng thc và
gii pháp thích h+p, nh~m th c hin tt nh t mi quan
h nói trên gia Mt trn T quc Vit Nam vi các t chc
thành viên trong giai o;n hin nay.

Nghiên cứu những hình thức và giải pháp
thực hiện sự phối hợp và thống nhất hành
động giữa Mặt trận Tổ quốc với các tổ
chức thành viên; yêu cầu của việc đổi mới
Mặt trận Tổ quốc hiện nay
Nhìn l;i quá kh cng nh hin t;i, s phi h+p thng
nh t hành ng gia Mt trn T quc Vit Nam vi các
t chc thành viên tuy có nhng bc ci tin, song s
phi h+p ó còn cha tht rõ nét, còn mang tính hình
thc. Không th nói r~ng không có s phi h+p trong
ch2ng trình hành ng chung, song tht khó ch ra m t
mô hình phi h+p c th và tính hiu qu ca nó trong
th c t. Chúng ta còn h;n ch và có phn lúng túng cha
a ra hình thc phi h+p c th i vi t@ng t chc
thành viên. M?i t chc thành viên có c im riêng, do
ó òi h0i có ph2ng thc phi h+p hành ng thích h+p.
Tuy nhiên, s phi h+p hin nay gia Mt trn T quc
Vit Nam vi các t chc thành viên cha ;t ti trình
ó. Tình tr;ng ph bin là hàng n*m và m?i nhim kW ;i
h i, Mt trn T quc Vit Nam công b m t ch2ng trình
hành
ng, nêu lên nhng ph2ng hng, mc tiêu
chung và g+i ý nhng gii pháp ln. C*n c vào ch2ng
trình chung y, t@ng t chc thành viên t v;ch ra
ch2ng trình hành ng ca t chc mình và t chc th c
hin b~ng ph2ng thc riêng ca t chc mình. Trong
quá trình ó, cha có hình thc phi h+p hu hiu nào
gia các t chc thành viên vi nhau trong Mt trn T
quc Vit Nam.
Khi nói quan h phi h+p gia các t chc thành viên
vi Mt trn T quc Vit Nam thì không có ngh_a ch bó
hjp s phi h+p gia các t chc thành viên vi y ban
Mt trn T quc Vit Nam các c p mà còn có c s phi
h+p gia m t t chc thành viên này vi các t chc
thành viên khác trong Mt trn T quc Vit Nam. Hin
nay cha có hình thc phi h+p nào ;t ti yêu cu ó.
Nguyên nhân c2 bn là cha làm rõ khái nim v mi quan
h này, mà th%ng ng nhn là ch có s phi h+p vi y
ban Mt trn các c p. Chính vì th  m?i th%i kW, y ban
Mt trn các c p mi ch
ra +c ch2ng trình hành
ng, mà cha
ra +c ch2ng trình phi h+p thng
nh t hành ng. Do vy, trên th c t, sau khi có ch2ng
trình hành ng do y ban Mt trn ra, vic hành ng
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ca m?i t chc thành viên
còn mang tính riêng l, r%i
r;c, không t;o nên +c sc
m;nh tng h+p ca c h
thng Mt trn. Có ý kin
nói r~ng, m t trong nhng
nh+c im ca con ng%i
Vit Nam là tính h+p ng
yu, ng%i ta quen ho;t
ng m t mình h2n là ho;t
ng trong m t tp th vi
s phi h+p nhp nhàng.
!i u ó th hin rõ s r%i r;c
trong ho;t
ng phi h+p
còn mang tính hình thc ca
h thng Mt trn hin nay.
! kh>c phc tình tr;ng
trên, cn tìm ra nhng gii
pháp hu hiu nh~m t*ng
c%ng tính thit th c và
hiu qu th c t ca s phi
h+p. Trong tình hình hin
nay, cn th c hin hai lo;i
gii pháp ln, ó là gii pháp
v nhn thc và gii pháp v
c2 ch phi h+p.

Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức Hội nghị
tổng kết hoạt động năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018.

V nhn thc
Cn nghiên cu và làm rõ nhng v n
sau ây 
t;o ra nhn thc mi, úng >n v mi quan h gia Mt
trn T quc Vit Nam vi các t chc thành viên, ó là:
Nhn thc rõ bn ch t và n i hàm ca mi quan h này.
Nhn thc rõ c im, tính ch t ca mi quan h
này; Nhn thc rõ th c tr;ng còn h;n ch ca mi quan
h phi h+p hành ng gia các t chc thành viên và
nguyên nhân ca nó; Nhn thc rõ s cn thit phi i
mi m;nh m` mi quan h ca Mt trn T quc Vit Nam
vi các t chc thành viên và coi vic xây d ng quan h
phi h+p hành ng gia các t chc thành viên ca Mt
trn là m t khoa h=c - ó là khoa h=c t chc, nó xa l;
vi t duy ch quan, duy ý chí và li hành x$ gin 2n,
nông c;n, hình thc.
V c2 ch phi h+p
Cn th y rõ tính liên h ph bin và a d;ng trong
mi quan h gia các t chc thành viên ca Mt trn T
quc Vit Nam  xây d ng c2 ch phi h+p. M t con
ng%i, vi tính cách là tng hòa các mi quan h xã h i,
h= có th cùng m t lúc liên quan n nhi u t chc, do
vy không có s hoàn toàn bit lp gia các t chc thành
viên. C2 ch phi h+p cn phi t;o ra +c nhng hình
thc phi h+p phong phú, linh ho;t, uyn chuyn. S
cng nh>c trong c2 ch phi h+p s` làm cho t chc
thành viên m t i tính linh ho;t, m m do vn là c
trng ca m t t chc dân s . Do vy, khó có th nh ra

ẢNH: HƯƠNG DIỆP

m t mô hình, m t s2  v quan h, nhng l;i cn và có
th a ra nhng yêu cu, nhng ch báo, nhng hình
thc chung ca s phi h+p.
Hin nay, trong Mt trn T quc Vit Nam có 47 t
chc thành viên. M?i t chc có c im riêng, do ó c2
ch phi h+p cng uyn chuyn theo. Trong c2 ch phi
h+p có th nêu ra hai lo;i hình thc phi h+p, ó là hình
thc c2 bn chung nh t và hình thc linh ho;t không xác
nh  tùy sáng kin vn dng t@ng n2i, t@ng lúc, t@ng
c p t chc do con ng%i c th th c hin.
Trong c2 ch phi h+p không th a ra +c ht các
hình thc và gii pháp phi h+p, nhng có th a ra h
tiêu chí ánh giá hiu qu ca s phi h+p. !ó là thc
o  xem xét ch t l+ng ca mi quan h gia Mt trn
T quc Vit Nam và các t chc thành viên. M t quy ch
phi h+p nh vy không th xây d ng b~ng ph2ng pháp
ch quan, duy ý chí, mà phi t@ tng kt th c tin, qua
kho sát, thí im, th c nghim...  rút ra nhng hình
thc, bin pháp phi h+p kh thi mang tính ph cp.
Th c hin tt hai v n
trên ây có th phn nào ci
thin tt h2n mi quan h bin chng gia Mt trn T
quc Vit Nam vi các t chc thành viên, làm cho khi
oàn kt dân t c trong Mt trn +c nhân lên thành sc
m;nh tng h+p, góp phn làm cho oàn kt dân t c th c
s tr thành ng l c thúc [y s phát trin nhanh chóng
và b n vng ca t nc ta.
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ĐI ĐOÀN KT DÂN TC
Sc mnh ca s nghip
thng nh t non sông
VŨ QUANG HIỂN*

Tóm tắt: Cuộc kháng chiến trường kỳ chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta
đã kết thúc thắng lợi với đại thắng mùa Xuân năm 1975. Đó là kết quả của
sức mạnh đại đoàn kết dân tộc - tất cả các dân tộc, đảng phái, tôn giáo,
những người yêu nước cùng đoàn kết chiến đấu dưới ngọn cờ của Mặt trận
Dân tộc Giải phóng miền Nam, đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và chính
quyền Ngô Đình Diệm.
Summary: The Vietnamese war against the Americans to save the nation
ended with the great victory of the 1975 spring. This was the success of great
national solidarity of all ethnic groups, parties and religions. The patriots
united under the banner of the South National Front for Liberation defeated
the yoke of the American imperialists and the Ngo Dinh Diem authorities.
Từ khóa: Đại đoàn kết dân tộc, chiến tranh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, kháng chiến chống Mỹ, Mặt trận Dân tộc
Giải phóng, đại thắng mùa Xuân năm 1975, Việt Nam.
Key words: Great national unity, people's war, national defense, war against the Americans, the National
Liberation Front, the great victory of 1975 spring.
Nhận bài: 2/3/2018; Sửa chữa: 5/3/2018; Duyệt đăng: 2/4/2018.

h m nhun quan im ca ch ngh_a Mác - Lênin,
coi cách m;ng là s nghip ca qun chúng, k
th@a và phát trin truy n thng oàn kt chng
ngo;i xâm ca dân t c, trong chin tranh cách
m;ng Vit Nam, H Chí Minh khJng nh: “Chin tranh
ngày nay r t gian kh và khó kh*n. Nu không dùng
toàn l c ca nhân dân mà ánh thì không th nào th>ng
+c gic”.

T

chính quy n và quân i Sài Gòn làm công c th c hin
chính sách th c dân mi, nh~m chia c>t lâu dài nc Vit
Nam. M mun bin mi n Nam thành m t quc gia riêng
bit. Vì th, Vit Nam tr thành n2i din ra cu c ng
u lch s$ mang tính ch t th%i ;i và có tm vóc quc t.
M t ln na, nhân dân Vit Nam phi tin hành m t cu c
chin tranh nhân dân v@a mang tính ch t gii phóng dân
t c, v@a mang tính ch t bo v T quc.

Trong th%i kW 1954-1975, nhân dân Vit Nam phi
2ng u vi cu c chin tranh xâm l+c ca  quc M,
 quc có ti m l c kinh t và quân s m;nh nh t th
gii1. Sau Hip nh Gi2nev2 1954 v !ông D2ng +c ký
kt, M vào thay Pháp  mi n Nam, xây d ng và s$ dng

! giành th>ng l+i trong chin tranh, nhân dân Vit
Nam cn có sc m;nh vt ch t và tinh thn h2n quân xâm
l+c. M t trong nhng yu t chin l+c t;o nên sc
m;nh chng l;i nhng th l c chia r` dân t c và chia c>t
t nc là khi ;i oàn kt toàn dân t c.

*

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.
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Nhân dân miền Nam chào đón đoàn Quân Giải phóng.
ẢNH: TƯ LIỆU

Khi ;i oàn kt dân t c là c2 s  th c hin ch
tr2ng ca !ng v
ng viên toàn dân, v trang toàn
dân và xây d ng l c l+ng v trang, ba th quân làm
nòng ct  phát ng toàn dân ánh gic toàn din,
b~ng m=i v khí có trong tay.
! oàn kt toàn dân, tp h+p l c l+ng toàn dân t c,
hai tháng sau khi Hip nh Gi2nev2 +c ký kt, Mt
trn T quc Vit Nam ra Tuyên ngôn kêu g=i các tng lp
nhân dân, không phân bit gái trai, già tr, dân t c,
thành phn xã h i, khuynh hng chính tr và tín ng1ng
tôn giáo, không phân bit trc ây ã ng v phe nào,
nhng ngày nay tán thành hoà bình, thng nh t, c lp,
dân ch, hãy xit cht hàng ng trong Mt trn Dân t c
Thng nh t, vì s nghip xây d ng và bo v mi n B>c,
vì s nghip u tranh hoà bình thng nh t t nc.
 mi n Nam, do vic thi hành Hip nh Gi2nev2, so
sánh l c l+ng thay i không có l+i cho cách m;ng. T@
th tin công chin l+c trong th%i kW chng Pháp (19451954), cách m;ng mi n Nam phi lui v th gi gìn l c
l+ng; nhân dân mi n Nam phi chuyn t@ u tranh v
trang sang u tranh chính tr hòa bình. Trong bi cnh
ó, hình thc tp h+p l c l+ng có s thay i nhng khá
phong phú, a d;ng; nhi u t chc oàn, h i công khai ra
%i. Qua th c tin u tranh thi hành Hip nh Gi2nev2,
th c hin hòa bình thng nh t t nc; u tranh chính

tr có v trang t v chng nhng chính sách khng b
tàn b;o ca  quc M và chính quy n Sài Gòn, l c l+ng
chính tr +c bo tn và phát trin, l c l+ng v trang và
c*n c a cách m;ng +c xây d ng l;i  nhi u n2i. !ó là
i u kin  tin lên “!ng khi”, chuyn cách m;ng mi n
Nam t@ th gi gìn l c l+ng sang th tin công. Yêu cu
bc thit ca cách m;ng mi n Nam là t*ng c%ng oàn kt
m=i tng lp nhân dân chng M và chính quy n Sài Gòn,
hoàn thành cu c cách m;ng dân t c dân ch nhân dân,
tin ti hòa bình thng nh t T quc.
H i ngh ln th 15 Ban Ch p hành Trung 2ng !ng
Khóa II (1/1959) ch rõ: Mt trn  mi n Nam phi “ oàn
kt t t c các dân t c a s và thiu s, các ng phái, các
tôn giáo và nhng cá nhân yêu nc, oàn kt vi ngo;i
ki u, c bit là Hoa ki u; không phân bit chng t c,
tôn giáo, chính kin, i u ct yu là chng M - Dim, tán
thành t do dân ch, ci thin dân sinh và hòa bình
thng nh t Vit Nam. Phi tranh th oàn kt m=i ng%i
có th oàn kt +c, phi trung lp m=i ng%i có th
trung lp +c, k c nhng ng%i có ít nhi u khuynh
hng chng M - Dim trong chính quy n mi n Nam, c
bit chú ý nhng tng lp bên di trong c2 quan hành
chính và quân i mi n Nam”. “Mt trn mi n Nam tuy là
riêng ca mi n Nam, không n~m trong Mt trn T quc
Vit Nam, nhng phi cùng th c hin mc tiêu chung ca
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Mt trn T quc là nh~m xây d ng m t nc Vit Nam
hòa bình, thng nh t, c lp, dân ch và giàu m;nh”2.
!;i h i ln th III ca !ng Lao
ng Vit Nam
(9/1960) xác nh, “nhân dân mi n Nam cn ra sc xây
d ng khi công nông binh liên h+p và th c hin m t Mt
trn Dân t c Thng nh t r ng rãi chng M - Dim, l y liên
minh công nông làm c2 s”. Mt trn này phi oàn kt
+c các giai c p và tng lp yêu nc, dân t c Kinh và
các dân t c thiu s, các ng phái và tôn giáo yêu nc,
và t t c nhng ng%i có khuynh hng chng M - Dim.
Mc tiêu ca Mt trân Dân t c Thng nh t chng M - Dim
 mi n Nam là hòa bình, c lp dân t c, t do dân ch, ci
thin dân sinh và hòa bình thng nh t T quc”3.
T@ trong th>ng l+i ca phong trào “!ng khi”, ngày
20/12/1960, Mt trn Dân t c Gii phóng mi n Nam Vit
Nam ra %i. Mt trn ra l%i kêu g=i: “T t c hãy ng lên,
t t c hãy oàn kt l;i. Hãy sit cht hàng ng chin u
di ng=n c% ca Mt trn Dân t c Gii phóng, ánh 
ách thng tr ca  quc M và Ngô !ình Dim”4.
Mt trn Dân t c Gii phóng mi n Nam Vit Nam
gi2ng cao ng=n c% oàn kt m=i tng lp nhân dân mi n
Nam chng M và chính quy n Sài Gòn, ph n u cho m t
mi n Nam Vit Nam c lp, hòa bình, dân ch, trung lp,
tin ti hòa bình thng nh t T quc. Nhân dân mi n Nam
 các tng lp, không phân bit chính kin, tín ng1ng,
dân t c ã tham gia vào các t chc ca Mt trn. L c
l+ng ca Mt trn còn bao gm ông o ki u bào  nc
ngoài,hng theo ng=n c% cu nc. Mt trn liên hip
vi nhi u t chc và cá nhân có khuynh hng khác
nhau, k c nhng ng%i không c ng sn. Có h2n 20 t
chc chính tr, quân s , tôn giáo ã gia nhp Mt trn,
tiêu biu là “Nhóm nhng ng%i u tranh cho hòa bình
thng nh t c lp T quc Vit Nam” ca nhng binh s_
yêu nc trong quân i Sài Gòn (4/1/1961)5, H i Liên
hip h=c sinh, sinh viên gii phóng (9/1/1961), !ng Dân
ch mi n Nam Vit Nam (31/1/1961), H i Nông dân gii
phóng (20/2/1961), H i Ph n gii phóng (8/3/1961),
H i ch n hng !;o c ca Pht giáo Hòa Ho
(30/3/1961), H i Liên hip thanh niên gii phóng
(24/4/1961), !oàn Thanh niên Nhân dân cách m;ng mi n
Nam (1/1/1962), H i Nhà giáo yêu nc mi n Nam Vit
Nam (20/11/1963)…
Di ng=n c% ca Mt trn Dân t c Gii phóng mi n
Nam, khi ;i oàn kt toàn dân ngày càng +c cng c
và phát trin, cô lp cao
 quc M và tay sai. William
Colby - m t nhân viên tình báo c p cao ca M trong cu c
chin tranh xâm l+c Vit Nam vit: “M t h thng 
màu s>c: thanh niên, ph n, nông dân, trí thc, không
c ng sn... ã +c xây d ng theo mô hình và kiu cách
tt nh t ca c ng sn. Nh% có h thng này, c ng sn ã
có th tin hành cu c chin tranh chng M - Dim và
th%i c2 ã n  a t t c các t chc ó vào m t c u
trúc có k lut h2n, có kh n*ng tr2ng lên làm biu
t+ng cho m t cu c tng khi ngh_a chng M - Dim”6.
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Vi h thng t chc cht ch`, Mt trn ã xây d ng
+c m t i quân chính tr và t chc phong trào u
tranh chính tr sôi ni, u kh>p trên t t c các a bàn7.
Phong trào u tranh chính tr ca nhân dân mi n Nam
không nhng phát trin m;nh  nông thôn, mà còn phát
trin r ng kh>p  ô th. Các cu c u tranh ca công
nhân, lao ng, h=c sinh, sinh viên, trí thc, ng bào
Pht giáo và các tng lp nhân dân thành th không khi
nào dt. Sc m;nh oàn kt u tranh sôi ni và r ng
kh>p ã làm cho chính quy n Sài Gòn b lung lay n tn
gc r, làm ri lo;n sào huyt ca M và tay sai.
Trên c2 s oàn kt r ng rãi m=i tng lp xã h i, Mt
trn là n2i t chc, xây d ng l c l+ng chính tr, t;o c2
s vng ch>c  phát trin l c l+ng v trang. Ngày
15/2/1961, Quân Gii phóng mi n Nam +c thành lp.
Các l c l+ng v trang gii phóng ngày càng trng
thành, làm nòng ct cho toàn dân ánh gic, chuyn cách
m;ng mi n Nam t@ th gi gìn l c l+ng sang th tin
công, t@ khi ngh_a t@ng phn tin lên chin tranh cách
m;ng, kt h+p u tranh chính tr vi u tranh v trang;
kt h+p ba mi giáp công: Quân s , chính tr và binh vn;
kt h+p ba vùng chin l+c: Nông thôn r@ng núi, nông
thôn ng b~ng và ô th… t;o ra sc m;nh tng h+p vô
cùng to ln, ánh th>ng t@ng chin l+c chin tranh ca
 quc M, th c hin giành th>ng l+i t@ng bc, tin lên
giành th>ng l+i hoàn toàn.
Nhân dân mi n Nam t@ nông thôn n thành th, t@
ng b~ng lên mi n núi u chung m t bóng c%, ht lòng,
ht sc ng h cách m;ng; ng viên con em tham gia chin
u và phc v chin u; ra sc xây d ng và bo v c*n c
cách m;ng; che ch, ùm b=c cán b , chin s_ l c l+ng v
trang gii phóng; t chc ào hm bí mt nuôi gi u cán b ,
c t gi u v khí; cùng l c l+ng v trang vn ng, thc
tnh anh em nhân viên chính quy n và s_ quan, binh s_ quân
i Sài Gòn v vi cách m;ng. 14 triu ng bào mi n Nam
là 14 triu chin s_ anh dng dit M, oàn kt nh m t, sát
cánh u tranh, m t t c không i, m t ly không r%i, cùng
quân gii phóng “n>m th>t lng ch mà ánh”, hình thành
th trn chin tranh nhân dân r ng kh>p.
Nguyn Cao KW, nguyên Phó Tng thng Vit Nam
C ng hòa ã th@a nhn: “Cu c chin tranh th c s ã b>t
u vi vic thành lp Mt trn Gii phóng Dân t c  Nam
Vit Nam... !ó cng là m t l c l+ng chính tr u tranh
vi chúng tôi  tranh th tình cm ca nhân dân”8.
T@ khi Liên minh các l c l+ng dân t c dân ch và hoà
bình Vit Nam ra %i (4/1968) và Chính ph Cách m;ng
lâm th%i C ng hòa mi n Nam Vit Nam +c thành lp
(6/1969), Mt trn Dân t c Gii phóng mi n Nam Vit Nam
có thêm l c l+ng ng hành  m r ng ;i oàn kt dân
t c, có thêm t chc  chuyn giao chc n*ng nhà nc,
cùng nhng nhim v i n i và i ngo;i. Tuy nhiên, Mt
trn vn m 2ng m t cách y  nhim v quan tr=ng
là oàn kt m=i l c l+ng kháng chin, áp ng kp th%i
m=i yêu cu ca cách m;ng mi n Nam. Nhng thành công
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ca Mt trn ã góp phn to ln vào th>ng l+i ca s
nghip gii phóng mi n Nam, thng nh t T quc.
Vi nhng hình thc Mt trn khác nhau, khi ;i
oàn kt toàn dân t c không ng@ng +c cng c và t*ng
c%ng, th hin trong tình cm B>c - Nam m t nhà, quân
- dân m t ý chí chin u vi tinh thn “Không có gì quý
h2n c lp t do”, quyt tâm ánh th>ng gic M xâm
l+c, hu ph2ng thi ua vi ti n ph2ng, c dân t c
gng sc, anh dng v+t qua m=i khó kh*n gian kh và
hy sinh ác lit trong m t cu c chin tranh nhân dân, toàn
dân, toàn din, vi t tng chin l+c tin công, ph2ng
châm chin l+c ánh lâu dài và d a vào sc mình là
chính. !oàn kt dân t c là i u kin  oàn kt quc t,
kt h+p sc m;nh dân t c vi sc m;nh th%i ;i, tranh
th n mc cao nh t và s$ dng có hiu qu m=i s giúp
1 có th tranh th +c t@ bên ngoài, làm t*ng thêm
sc m;nh dân t c.
Quân dân mi n B>c kt thành m t khi, [y m;nh các
phong trào thi ua: "Ba sn sàng'” trong thanh niên, “Ba
m ang” trong ph n, "Tay cày tay súng" trong nông
dân, “Tay búa, tay súng” trong công nhân, “Hai tt” trong
giáo dc, “Ting hát át ting bom” trong gii v*n ngh s_,
“Làm nghìn vic tt” trong thiu niên, nhi ng…
“T t c  ánh th>ng gic M xâm l+c!”, “Thóc không
thiu m t cân, quân không thiu m t ng%i!”, “Ti n tuyn
g=i, hu ph2ng tr l%i!”, “Mi n Nam g=i mi n B>c sn
sàng!” là nhng kh[u hiu hành ng ca nhân dân mi n
B>c, không ch th hin ý chí chin u vì c lp, t do
ca T quc, mà còn th hin tình cm ru t tht B>c - Nam.
Trên nhng tuyn %ng chi vin chin l+c t@ B>c vào
Nam, ng%i và ca ngày êm tuôn ra ti n tuyn, k c mùa
khô và mùa ma, k c ngày và êm.
Sc m;nh ;i oàn kt dân t c là trong cu c Tng tin
công và ni dy mùa Xuân n*m 1975 th hin  khí th
c nc ra trn. Toàn !ng, toàn dân và toàn quân ã tp
trung n mc cao nh t m=i l c l+ng, [y m;nh s
chu[n b  ánh ch>c th>ng trong trn quyt chin chin
l+c cui cùng trên quy mô ln và nhp
kh[n tr2ng
cha t@ng th y.
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C hu ph2ng mi n B>c hùng hu dn sc ng%i, sc
ca cho ti n tuyn mi n Nam. Toàn b l c l+ng vn ti
trên mi n B>c +c huy ng phc v chin tr%ng, a
15 v;n b
i ch l c cùng hàng chc v;n t n vt ch t
vào mi n Nam, nh t là các lo;i v khí và ph2ng tin
chin tranh h;ng nng. Nhi u nhà máy, công tr%ng, c2
quan, xí nghip rút bt t@ 30% n 50% s ng%i trong
biên ch  phc v chin dch. !ng bào các dân t c Tây
B>c, Vit B>c
ngh Chính ph d@ng k ho;ch vn
chuyn g;o, mui v a ph2ng mình, dành t t c cho
mi n Nam.
Phát huy sc m;nh toàn dân t c, kt h+p cht ch`
ti n tuyn và hu ph2ng, kt h+p khi ngh_a v trang
vi chin tranh cách m;ng, kt h+p ba th quân, l y
tác chin hip ng quân chng, binh chng ca b
i
ch l c làm ch yu, nh t là trong Chin dch H Chí
Minh vi s tham gia ca các l c l+ng chính tr, v
trang t;i ch? cùng hu ht l c l+ng c2 ng chin l+c
ca c nc, t;o ra u th áp o k thù, cu c Tng
tin công và ni dy mùa Xuân n*m 1975 th c s là
th>ng l+i ca sc m;nh oàn kt toàn dân t c trong
th%i ;i H Chí Minh, r$a s;ch n?i nhc m t nc, xóa
b0 h=a chia c>t t nc, thu non sông v m t mi, m
ra k nguyên c nc c lp, thng nh t và i lên ch
ngh_a xã h i.
“!oàn kt, oàn kt, ;i oàn kt.
Thành công, thành công, ;i thành công”.
Ngày 30/4/1975 - ngày h i thng nh t non sông,
ngày B>c, Nam sum h=p m t nhà trong hòa bình và c
lp t do. Truy n thng oàn kt toàn dân t c +c xây
>p qua hàng ngàn n*m d ng nc và gi nc mãi mãi
+c !ng và nhân dân Vit Nam k th@a và phát huy cao
h2n na trong s nghip xây d ng và phát trin t nc
vì mc tiêu dân giàu, nc m;nh, dân ch, công b~ng,
v*n minh; oàn kt và quyt tâm th c hin Di chúc ca
Ch tch H Chí Minh: “Toàn !ng toàn dân oàn kt
ph n u, xây d ng m t nc Vit Nam hòa bình, thng
nh t, c lp, dân ch và giàu m;nh, góp phn xng áng
vào s nghip cách m;ng th gii”9.
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A NGH QUY T I H I  NG VÀO CU C S NG

HC VÀ LÀM THEO
PHONG CÁCH LÃNH O
ca Ch tch H Chí Minh
VĂN THỊ THANH MAI*

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh và di sản Người để lại là tấm gương người Cộng
sản mẫu mực, luôn luôn quan tâm tới lợi ích của nhân dân, nghĩ những điều dân
nghĩ, lo những điều dân lo, hiến dâng cả đời mình cho nhân dân, không hề quan
tâm tới bản thân. Tấm gương đạo đức, phong cách lãnh đạo của vị lãnh tụ luôn
gần dân, vì dân thể hiện từ tư duy khoa học, ngôn ngữ diễn đạt, nguyên tắc làm
việc, nghệ thuật ứng xử đến sinh hoạt hàng ngày đã trở thành biểu tượng để mỗi
cán bộ, đảng viên học tập và làm theo.
Summary: President Ho Chi Minh and his legacy are examples of the
communists, who always care about the benefit of people, think of what people
think, concern themselves with what concern of the people, and delicate their
lives to people and do not care about themselves. The ethical example and
leadership style of President Ho Chi Minh are always for people, by people,
expressing through his scientific thought, expressive language, principles of work,
art of behavior and daily life. Ho Chi Minh’s leadership style is a good lesson for
each government official, and party member to learn and follow.
Từ khóa: Phong cách lãnh đạo, đạo đức, nhân dân, học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Key words: Leadership style, ethics, people, learn and follow President Hochiminh.
Nhận bài: 6/3/2018; Sửa chữa: 9/3/2018; Duyệt đăng: 2/4/2018.

“Ta bên Người - Người tỏa sáng trong ta”
Ch tch H Chí Minh t@ng nói r~ng, “t do cho ng
bào tôi, c lp cho T quc tôi, y là t t c nhng i u
tôi mun, y là t t c nhng i u tôi hiu”1, Nguyn Ái
Quc - H Chí Minh ã sut %i ph n u không mt m0i
cho s nghip u tranh gii phóng dân t c, cho t do và
h;nh phúc ca nhân dân. Ch tch H Chí Minh luôn kt
h+p gia c tr và pháp tr và “soi sáng chính tr t@ bên
trong”, th hin rõ trong t duy và hành ng; luôn
*

Tiến sĩ, Ban Tuyên giáo Trung ương.
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thng nh t gia l%i nói và vic làm, gin d mà trí tu
trong cu c sng %i th%ng, cng nh khi ang tranh
u; khiêm nh%ng và sn sàng quên mình cho ht thy,
ã làm l p lánh h2n t tng, ;o c và phong cách ca
bc “ ;i trí, ;i nhân, ;i dng”.
K th@a và phát trin nhng tinh hoa trong Nho h=c,
Pht giáo, ;o Lão, Thiên chúa giáo, ch ngh_a Tam dân
ca Tôn Trung S2n,... nh t là h=c thuyt cách m;ng và
khoa h=c ca ch ngh_a Mác-Lênin, t duy khoa h=c ca
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Ch tch H Chí Minh luôn
hng ti cái mi, tin b và
m r ng tm nhìn ra th gii 
suy ngh_ và hành
ng. Vi
tinh thn c lp, t ch và
sáng t;o, không l thu c,
không giáo i u, Ch tch H
Chí Minh ã vn dng sáng t;o
h=c thuyt Mác - Lênin v !ng
C ng sn  sáng lp !ng
C ng sn Vit Nam (3/2/1930)
phù h+p i u kin c th ca
Vit Nam; ã ho;ch nh ch
tr2ng, %ng li và t chc
th c hin thành công cu c
cách m;ng gii phóng dân t c
n*m 1945; lãnh ;o nhân dân
Vit Nam tin hành th>ng l+i
cu c kháng chin chng th c
dân Pháp và  quc M xâm
l+c, gii phóng mi n Nam,
thng nh t T quc và luôn
kiên nh mc tiêu c lp dân
t c và ch ngh_a xã h i.

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp với Thường vụ Trung ương Đảng, quyết định mở Chiến dịch
Biên giới 1950.

Phong cách lãnh ;o H Chí Minh là chú tr=ng nguyên
t>c tp trung và dân ch, luôn g>n bó vi tp th, tôn
tr=ng tp th, phát huy sc m;nh ca tp th, nhng cng
luôn trân tr=ng ý kin ca m?i ng%i. M?i khi quyt nh
m tv n
tr=ng ;i, nh: Vit Tuyên ngôn ! c lp (n*m
1945), ký Hip nh S2 b Vit - Pháp (n*m 1946), vit
L%i kêu g=i toàn quc kháng chin (19/12/1946),... Ng%i
u tranh th ý kin ca tp th. Vi nhng bài vit trc
khi công b, Ng%i th%ng chuyn cho các ng chí lãnh
;o ch cht =c và góp ý trc khi *ng. ! có m t quyt
nh chính xác, khoa h=c, Ch tch H Chí Minh ch rõ
r~ng: Cán b , ng viên phi i sâu, i sát, i u tra,
nghiên cu n>m vic, n>m ng%i, n>m tình hình c th;
làm vic phi có mc ích rõ ràng, tp trung; ch2ng
trình, k ho;ch t ra phi phù h+p vi i u kin th c t.
Trong công tác, ng%i cán b lãnh ;o phi th%ng xuyên
kim tra vic th c hin ca c p di và qun chúng; lãnh
;o phi toàn din và c th, kp th%i và thit th c, có
tr=ng tâm và tr=ng im, nh t là phi n>m +c g2ng
in hình; phi th%ng xuyên rút kinh nghim, c kinh
nghim th t b;i và kinh nghim thành công; phi th%ng
xuyên tng kt th c tin  nâng thành lý lun; luôn th c
hành s thng nh t gia lý lun và th c tin... !ó còn là
phong cách qun chúng, th hin nh t quán nguyên t>c:
“Bao nhiêu cách t chc và cách làm vic, u vì l+i ích
ca qun chúng, vì cn cho qun chúng. Vì vy, cách t
chc và cách làm vic nào không h+p vi qun chúng thì
ta phi có gan
ngh lên c p trên  b0 i hoc s$a l;i.
Cách nào h+p vi qun chúng, qun chúng cn, thì dù
cha có sn, ta phi
ngh lên c p trên mà t ra. Nu

ẢNH: TƯ LIỆU

cn làm thì c t ra, ri báo cáo sau, min là +c vic”2
và “cách làm vic, cách t chc... ca chúng ta u phi
l y câu này làm khuôn phép: “T@ trong qun chúng ra. V
sâu trong qun chúng”3. Trong lãnh ;o và ch ;o, i u
hành, Ch tch H Chí Minh yêu cu cán b , ng viên
phi th%ng xuyên hng v c2 s, gn gi vi qun
chúng, n>m tâm t, nguyn v=ng ca qun chúng; ng
th%i, phi tin yêu, tôn tr=ng qun chúng, l>ng nghe ý kin
óng góp phê bình xây d ng ca qun chúng, “h=c h0i
qun chúng nhng không theo uôi qun chúng”. Ng%i
cng nhi u ln nh>c nh i ng cán b , ng viên phi
phê phán và u tranh  kh>c phc cách làm vic quan
liêu, mnh lnh, mà “tt nh t là ming nói, tay làm, làm
g2ng cho ng%i khác b>t chc”4.
! lãnh ;o úng và trúng, Ch tch H Chí Minh yêu
cu các ng chí lãnh ;o, ng%i ph trách  các b , ban,
ngành và Trung 2ng và a ph2ng phi th%ng xuyên
i kim tra và gii quyt công vic t;i c2 s, chng bnh
gi y t%, h i h=p nhi u, gây lãng phí th%i gi% và ti n b;c
ca nhân dân. !ng th%i, Ng%i cng yêu cu i ng cán
b , ng viên lãnh ;o c p c2 s phi luôn “óc ngh_, m>t
trông, tai nghe, chân i, ming nói, tay làm”, luôn sâu sát
c2 s, g>n bó vi qun chúng, qua ó “h0i dân, h=c dân
và hiu dân”,  v@a kim nghim +c s sát úng ca
các ch tr2ng, chính sách v@a phát hin nhng nhân t
mi, các g2ng in hình tiên tin, kp th%i bi d1ng và
nhân r ng. Luôn sâu sát nhân dân, có lòng tin và tôn
tr=ng quy n làm ch ca nhân dân, l>ng nghe và gii
quyt nhng kin ngh chính áng ca nhân dân,... Ch
tch H Chí Minh có phong cách làm vic ca “m t v lãnh
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t th c s liên h sâu s>c vi qun chúng, mà nói nh vy
cng không , phi nói là m t v lãnh t kit xu t ã
hòa sâu trong nhân dân Vit Nam, th c s tr thành m t
th thng nh t vi nhân dân Vit Nam”5.
Không ch là nhà cách m;ng v_ ;i, H Chí Minh còn
là nhà v*n hóa kit xu t +c UNESCO vinh danh. Nhng
ai ã t@ng m t ln +c gp Ng%i hoc nghe và =c
nhng tác ph[m ca Ng%i u nhn th y: Ch tch H
Chí Minh luôn chú tr=ng 4 v n
có liên quan cht ch`
vi nhau khi din ;t, ó là: Nói, vit cái gì? Nói, vit cho
ai? Nói, vit  làm gì? Nói, vit nh th nào? Phong cách
din ;t ca Ng%i th hin s ch>t chiu, kt h+p hài hòa
ch t dân gian vi bác h=c, c in vi hin ;i, ph2ng
!ông vi ph2ng Tây, nh~m cung c p cho ng%i nghe
l+ng thông tin chân tht, ng>n g=n và chính xác. Không
phi ngu nhiên Ch tch H Chí Minh yêu cu cán b ,
ng viên m?i khi nói và vit phi chú ý: !i u gì bit thì
nói bit, không bit thì nói không bit, không nên nói
[u; và khi vit phi úng s tht, không +c ba, nh t
là khi cha i u tra, cha nghiên cu, cha bit rõ thì
ch nói, ch vit. Phong cách và nguyên t>c ca Ng%i
khi din ;t bao gi% cng ng>n g=n, có u có uôi, có n i
dung, thit th c, th m thía, ch>c ch>n, gin d, trong
sáng, d hiu theo cách nói ca dân chúng…
!im c bit ca Ch tch H Chí Minh, ó là: cao mà
không xa, sáng mà không chói, chính là phong cách ng
x$ v*n hóa ;t n tm ngh thut, th hin  ngôn t@,
c$ ch thích h+p, úng i t+ng giao tip. Phong cách
ng x$ ca Ng%i vi nhân dân, anh em, b;n bè, ng chí
luôn t nhiên và ci m, v@a ân cn v@a bình d, khiêm
nh%ng cha ng nhng giá tr nhân bn, yêu th2ng,
trân tr=ng con ng%i; hng con ng%i n chân, thin,
m. Khi cn nh>c nh, Ng%i ân cn, ch bo tn tình;
khi cn phê bình, Ng%i nghiêm kh>c, nhng
l+ng,
bao dung, không h; th p, vùi dp ng%i m>c l?i. Vi k
thù ca cách m;ng, H Chí Minh luôn ng x$ t ch và
lch lãm, bình t_nh và _nh ;c, ch ng và khôn khéo,
m m do và linh ho;t gi vng nguyên t>c “d_ b t bin,
ng v;n bin” trên tinh thn bit mình, bit ng%i, bit
th%i th  ;t +c mc tiêu cao nh t.
Trong %i th%ng, phong cách sinh ho;t ca Ng%i
luôn gi úng nguyên t>c, l y khiêm tn, gin d làm n n;
l y ch@ng m c, i u
làm chu[n; l y trong s;ch, thanh
cao làm vui; l y g>n bó vi con ng%i, vi thiên nhiên
làm ni m say mê vô tn và chính s khiêm nh%ng y ca
Ch tch H Chí Minh, “s cao jp v mt t tng và s
rèn luyn vng ch>c trong hành ng ca Ng%i ã làm
cho Ng%i tr thành m t nhân vt lch s$ c bit”6.

“Ta bỗng lớn ở bên Người một chút”
H Chí Minh ã i xa, nhng t tng, t m g2ng ;o
c, phong cách ng%i lãnh ;o luôn tn trung vi nc,
tn hiu vi dân ca Ng%i vn tip tc là ngun cm
hng  m?i ng%i “không yu ui trong u tranh
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giành l y t2ng lai,  không d@ng l;i  i u ;t +c mà
luôn luôn tin lên phía trc”7.
Nhng n*m gn ây, vic th c hin Ch th 03-CT/TW
ca B Chính tr khóa XI “Tip tc [y m;nh h=c tp và
làm theo t m g2ng ;o c H Chí Minh” và Ngh quyt
Trung 2ng 4 khóa XI “M t s v n c p bách v xây d ng
!ng hin nay”; nh t là hin nay g>n “![y m;nh h=c tp
và làm theo t tng, ;o c, phong cách H Chí Minh”
theo tinh thn Ch th 05-CT/TW ca B Chính tr khóa XII
vi Ngh quyt Trung 2ng 4 khóa XII v “T*ng c%ng xây
d ng, chnh n !ng; ng*n chn [y lùi s suy thoái v
t tng chính tr, ;o c, li sng, nhng biu hin “t
din bin”, “t chuyn hóa” trong n i b ”, coi ây là gii
pháp t phá  xây d ng !ng trong s;ch, vng m;nh
ang +c trin khai sâu r ng trong th c tin. !+t sinh
ho;t chính tr sâu r ng trong toàn !ng, toàn quân và
toàn dân này nh~m góp phn xây d ng và chnh ng
!ng, kh>c phc “tình tr;ng suy thoái v t tng chính
tr, ;o c, li sng ca m t b phn không nh0 cán b ,
ng viên cha b [y lùi, có mt, có b phn còn din
bin tinh vi, phc t;p h2n; tham nhng, lãng phí, tiêu c c
vn còn nghiêm tr=ng, tp trung vào s ng viên có chc
v trong b máy nhà nc” và v n n;n “nhi u cán b ,
ng viên, trong ó có ng%i ng u cha th hin tính
tiên phong, g2ng mu; còn biu hin quan liêu, c$a
quy n, cha th c s sâu sát th c t, c2 s. Công tác kim
tra, giám sát và k lut ng cha  sc r*n e, ng*n
chn, [y lùi s suy thoái”8… làm cho !ng trong s;ch,
vng m;nh.
Trong ó, vic h=c tp và làm theo t tng, ;o c,
phong cách H Chí Minh theo ph2ng châm “trên trc,
di sau”, “trong trc, ngoài sau”, “h=c i ôi vi làm
theo” ã tr thành công vic th%ng xuyên, t giác ca
m?i c2 quan, 2n v, cá nhân, góp phn t;o s chuyn bin
m;nh m` v ý thc tu d1ng, rèn luyn, nâng cao tinh
thn trong th c thi nhim v +c giao ca i ng cán b ,
ng viên nói chung, ng%i ng u, cán b lãnh ;o,
qun lý các a ph2ng, c2 quan, 2n v nói riêng. Trong
th c tin, ã xu t hin ngày càng nhi u g2ng in hình
tiên tin, mô hình sáng t;o, thit th c trong h=c và làm
theo Bác trên các l_nh v c. Nhi u cán b ng u c p y,
chính quy n, mt trn, oàn th, cán b , ng viên g2ng
mu ã i mi tác phong công tác; ã hng v c2 s, gn
dân, sát dân, vì dân, “nói i ôi vi làm”, “nói ít, làm
nhi u”, dám làm, dám chu trách nhim, làm vic khoa h=c,
h+p lý h+p tình,... +c nhân dân ng tình, ng h .
Tuy nhiên, vn còn nhng c p y, nhng cán b , ng
viên nói chung, ng%i ng u, cán b lãnh ;o, qun
lý nói riêng cha nhn thc sâu s>c s cn thit, tm
quan tr=ng ca vic h=c tp và làm theo Bác g>n vi th c
hin Ngh quyt Trung 2ng 4 khóa XI và XII v@a là nhim
v c2 bn, lâu dài, v@a là yêu cu c p bách trc m>t, có
ý ngh_a quan tr=ng trong công tác xây d ng và chnh n
!ng, trong phòng và chng tham ô, tham nhng, lãng
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phí, quan liêu, góp phn ng*n chn, [y lùi suy thoái t
tng chính tr, ;o c, li sng và nhng biu hin “t
din bin”, “t chuyn hóa” trong n i b .
Phong cách lãnh ;o ca H Chí Minh là t m g2ng,
là bài h=c quý báu i vi cán b , ng viên và nhân dân,
nh t là vi i ng cán b lãnh ;o, qun lý. ! nâng cao
ch t l+ng h=c tp phong cách lãnh ;o ca Ng%i - m t
trong nhng n i dung quan tr=ng ca Ch th 05-CT/TW
v “![y m;nh h=c tp và làm theo t tng, ;o c,
phong cách H Chí Minh”, c p y các c p cn tp trung
th c hin m t s nhim v tr=ng tâm sau:

M t là, th%ng xuyên giáo dc, nâng cao nhn thc,
trách nhim ca c p y và i ng cán b , ng viên nói
chung, i ng cán b lãnh ;o các c p nói riêng v g>n
h=c tp và làm theo t tng, ;o c, phong cách H Chí
Minh vi th c hin Ngh quyt Trung 2ng 4 khóa XII v
xây d ng !ng. Xây d ng ch2ng trình, k ho;ch h=c tp
và làm theo Bác theo ch
toàn khóa, t@ng n*m g>n
vi 27 biu hin suy thoái theo tinh thn Ngh quyt
Trung 2ng 4 khóa XII. Theo ó, l y chi b là c2 s  t
chc h=c tp; xây d ng k ho;ch h=c tp và làm theo các
n i dung ch yu v t tng, ;o c, phong cách H
Chí Minh; a n i dung t tng, ;o c, phong cách
H Chí Minh thành chuyên
sinh ho;t chi b nh kW
h~ng quý…
Hai là, chú tr=ng th c hin nghiêm túc các nguyên t>c
xây d ng !ng: Tp th lãnh ;o, cá nhân ph trách; th c
hin dân ch trong !ng, nâng cao ch t l+ng sinh ho;t
chi b ; chú tr=ng t phê bình và phê bình trên c2 s ca
tình ng chí th2ng yêu ln nhau; th c hin nghiêm k
lut !ng, !i u l !ng và Quy nh v nhng i u ng
viên không +c làm; xây d ng và cng c khi oàn kt,
thng nh t trong !ng; t*ng c%ng mi quan h g>n bó
mt thit gia !ng và nhân dân; phòng và chng các
biu hin “t din bin”, “t chuyn hóa” trong n i b ...
Th c hin nghiêm ch
lãnh ;o, kim tra, giám sát;
kp th%i x$ lý nghiêm kh>c nhng cán b , ng viên vi
ph;m !i u l !ng và Quy nh v nhng i u ng viên
không +c làm, vi ph;m k lut trong công tác lãnh ;o,
i u hành; ng*n chn, kh>c phc các khuyt im, sai
ph;m ca cán b , ng viên theo tinh thn Ngh quyt
trung 2ng 4 khóa XII.

Ba là, tip tc phát huy vai trò ti n phong g2ng mu
ca ng%i ng u, i ng cán b lãnh ;o, qun lý
trong công tác và trong sinh ho;t %i th%ng. M?i cán b
lãnh ;o, qun lý phi không ng@ng n? l c trau di
chuyên môn, nghip v, t duy khoa h=c trong lãnh ;o,
ch ;o và t chc th c hin nhim v chính tr ca a
ph2ng, c2 quan, 2n v trên tinh thn dám nói, dám làm,
dám chu trách nhim; kh>c phc tình tr;ng d a dm, 
l;i vào tp th hoc c oán, chuyên quy n khi quyt
nh nhng v n
quan tr=ng. !c bit, m?i cán b lãnh
;o: “1. Phi quyt nh m=i v n
m t cách cho úng.
Mà mun th thì nh t nh phi so sánh kinh nghim ca
dân chúng. Vì dân chúng chính là nhng ng%i chu ng
cái kt qu ca s lãnh ;o ca ta. 2. T chc s thi hành
cho úng. Mà mun vy, không có dân chúng giúp sc
thì không xong. 3. Phi t chc s kim soát, mà mun
kim soát úng cng phi có qun chúng giúp mi +c”9.
Bn là, kp th%i l a ch=n, bi d1ng và nhân r ng
nhng t m g2ng in hình tiên tin ca cán b , ng
viên nói chung, cán b lãnh ;o nói riêng trong h=c tp
và làm theo t tng, ;o c, phong cách Ch tch H
Chí Minh, t;o s lan t0a trong a ph2ng, c2 quan, 2n
v và c ng ng. Tp trung làm tt công tác kim tra,
giám sát, s2 kt, tng kt vic h=c tp và làm theo t
tng, ;o c, phong cách Ch tch H Chí Minh theo
úng k ho;ch toàn khóa và h~ng n*m ã +c xây d ng;
coi kt qu vic h=c và làm theo Bác g>n vi th c hin
Ngh quyt Trung 2ng 4 khóa XII là tiêu chí  bình xét
thi ua h~ng n*m, là thc o ánh giá mc
hoàn
thành nhim v ca i ng cán b , ng viên nói chung,
i ng cán b lãnh ;o các c p nói riêng.
! áp ng yêu cu ca tình hình và nhim v cách
m;ng; xng áng v@a là ng%i lãnh ;o v@a là ng%i y
t trung thành ca nhân dân nh Ch tch H Chí Minh
mong mun, m?i cán b , ng viên nói chung, cán b
lãnh ;o nói riêng cn th u trit h=c tp và làm theo
phong cách lãnh ;o H Chí Minh thành nhu cu t thân;
coi ó là công vic th%ng xuyên, h~ng ngày, +c th c
hin g2ng mu t@ chính bn thân mình, là bn phn,
danh d ca chính mình, thit th c góp phn xây d ng
i ng cán b lãnh ;o các c p v@a hng, v@a chuyên,
g>n bó mt thit vi nhân dân, tn tâm tn l c vi nhim
v mà !ng và nhân dân giao phó.
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A NGH QUY T I H I  NG VÀO CU C S NG

KÊ KHAI TÀI SN
Trách nhim pháp lý đ!u tiên
ca công chc, viên chc
LÊ ĐỨC TIẾT*

Tóm tắt: Trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, nhiều nhà nghiên cứu cho
rằng, phải thực hiện biện pháp “ba không” đối với công chức, viên chức: Không
cần tham nhũng, không thể tham nhũng và không muốn tham nhũng. Trong đó,
không thể tham nhũng là biện pháp quan trọng hàng đầu.
Summary: In the fight against corruption, many researchers have pointed out
that it is necessary to carry out the Three “No’s” measures: Not possible, not
daring, and no need in which no possible is the top priority one.
Từ khóa: Phòng chống tham nhũng, kê khai tài sản, công chức, viên chức.
Key words: Anti - corruption, asset declaration, civil servants.
Nhận bài: 26/2/2018; Sửa chữa: 2/3/2018; Duyệt đăng: 15/3/2018.

hi u nhà nghiên cu cho r~ng,  cu c u tranh
chng tham nhng ;t +c kt qu thì phi th c
hin ba không i vi công chc, viên chc:
Không cn tham nhng; không th tham nhng
và không mun tham nhng.

N

Các nhà ho;t ng th c tin u cho r~ng, trong ba
không nói trên, thì vic làm cho công chc, viên chc
“không th tham nhng” là c$a i quan tr=ng và phi
+c th c thi nghiêm túc nh t. Bi khi công chc, viên
chc th y tham nhng là vic d th c hin, d che gi u,
thì nhng l%i kêu g=i rèn luyn quan im, ;o c liêm
chính ch là “gió thong ngoài tai”.
! công chc, viên chc “không th tham nhng”,
nhi u nc ã áp dng r t nhi u bin pháp, nh kê khai
tài sn, h;n mc có th nhn quà tng và quy nh nhng
tr%ng h+p công chc, viên chc không +c nhn quà
tng, c m công chc, viên chc kiêm nhim chc v v
qun lý kinh doanh, c m tham gia góp c phn, c m làm
c v n, hoc nhn làm ng%i 1 u, hoc ch tch danh
d cho các t chc kinh doanh, dch v, c m ng%i thân
ca viên chc kinh doanh các mt hàng thu c din qun
*

lý ca viên chc ó... Có nc còn quy nh h;n mc ti n
thuê khách s;n khi i công tác, h;n mc chi khi công
chc, viên chc chiêu ãi khách.
Trong r t nhi u bin pháp ã áp dng, bin pháp kê
khai tài sn +c coi là trách nhim pháp lý u tiên trc
khi tr thành công chc, viên chc nhà nc. Khi t;i chc,
theo nh kW, công chc, viên chc còn phi có trách nhim
kê khai b sung v s bin ng tài sn ca cá nhân. 
nhi u nc, vic trung th c kê khai tài sn ca công chc,
viên chc +c coi là vic b>t bu c phi làm. Ng%i +c
c$ hoc t ng c$ trong các cu c bu c$, nu phát hin có
b~ng chng kê khai tài sn không trung th c thì lp tc b
lo;i ra kh0i danh sách bu c$. Có chính khách, trc bu
c$ có uy tín r t cao, nhng b?ng nhiên “hào quang” b 
sp vì b phát hin là ã ph;m t i tham nhng.
 Vit Nam, quyt nh công chc, viên chc phi kê
khai tài sn ã +c ban hành và áp dng. Theo nhng tin
tc chính thc +c công b, thì trong s trên m t triu
bn kê khai tài sn, ch có m t vài tr%ng h+p kê khai
không trung th c. !i u này gây nghi ng% ln trong nhân
dân, bi có nhi u ng%i tr nên giàu có m t cách b t

Luật sư, nguyên Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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th%ng t@ khi h= tr thành công chc, viên chc nhà
nc. Nhng bit th ca m t s quan chc s@ng sng
m=c lên gia khung cnh xã h i nghèo khó nh là s
thách  ngang nhiên i vi d lun. Ai cng bit, vi
mc l2ng hin có, phi m t vài tr*m n*m nhn *n, nhn
mc h= cng không th có +c nhi u ngàn t ng trong
tay  d ng lên nhng công trình nguy nga nh vy.
Trong vài n*m gn ây, B Chính tr Ban Ch p hành
Trung 2ng !ng ã [y m;nh cu c u tranh chng
tham nhng. Nhi u v tham nhng ln ã +c a ra
ánh sáng. Các cu c i u tra cho th y, nhng viên chc
này, hàng n*m u làm bn kê khai tài sn, nhng h=
gi u bit s tài sn b t minh. Th c t, có nhi u ng%i
khéo che gi u n mc h= +c nhn xét là công chc,
viên chc liêm chính, n*ng ng và h= +c th*ng tin
nhanh chóng, +c tng thng huân ch2ng, +c a
vào gi tr=ng trách trong các c p y !ng, cá bit có
ng%i +c phong anh hùng th%i kW i mi. Qua nhng
biu hin th c t, chng t0 ch tr2ng úng >n ca
!ng v
u tranh chng tham nhng còn gp r t nhi u
tr l c.
Vy t;i sao vic kê khai tài sn - m t bin pháp mang
tính then cht nh~m ng*n chn công chc, viên chc
“không th tham nhng” l;i b vô hiu hóa m t cách d
dàng n vy?
!ã có nhi u cách gii thích +c a ra, có hai lun
im chính, ó là:

Lun im th nh t cho r~ng, tuy không công khai
b c l quan im, nhng khi trao i riêng t, cng có ý
kin phân vân r~ng, vic b>t bu c công chc, viên chc
phi kê khai tài sn có xâm ph;m n quy n riêng t ca
công dân không? Có ng%i cho r~ng công khai tài sn ca
công chc, viên chc là vic làm có tính nh;y cm nên ã
a ra l%i khuyên phi ht sc cnh giác, @ng  k x u
l+i dng  bôi nh=, nói x u, gây chia r n i b !ng (!).
!m bo bí mt %i t là quy n ca công dân ã +c
Hin nh. Theo quy nh ca pháp lut Vit Nam, không
bu c công dân nói chung phi kê khai tài sn ca h=, tr@
khi h= ph;m t i r$a ti n mi i mt vi pháp lut. Vic
bu c công dân phi kê khai tài sn là ch yêu cu i vi
công chc, viên chc Nhà nc, vic kê khai tài sn m t
cách trung th c là trách nhim pháp lý u tiên trc khi
tr thành công chc, viên chc và sut c th%i kW t;i
nhim. Tham nhng là t i c trng ca quan chc.
Không th nói n vic xây d ng chính ph liêm chính
khi chính ph tr nên b t l c i vi vic bài tr@ t n;n
tham nhng. Mun gi cho ngun nc luôn trong s;ch
thì phi có bin pháp bo v t@ phía u ngun. Mun
bài tr@ +c t n;n tham nhng thì trc ht phi làm
cho công chc, viên chc “không th tham nhng” b~ng
nhi u bin pháp khác nhau, trong ó trc ht là bu c
viên chc phi trung th c trong kê khai tài sn. Khi

nhng ng%i lãnh ;o cao nh t trong các c p ca !ng và
Nhà nc làm trc, thì ó s` là t m g2ng tt  toàn
th công chc, viên chc trong c nc làm theo. Ch
nhng ng%i có tài sn b t minh mi s+ vic kê khai và
công khai tài sn.

Lun im th hai cho r~ng, c nc c tính có trên
3 triu công chc, viên chc, riêng viên chc c p cao có
khong vài tr*m nghìn ng%i. Nu t t c các bn kê khai
u phi qua khâu kim tra xác minh thì không  nhân
l c và th%i gian  th c hin. Vì vy, vic kim tra xác
minh ch làm i vi các tr%ng h+p có 2n t cáo.
Theo lun im này, nu vic kê khai tài sn ca viên
chc không +c công khai và ch tp trung vào m t c2
quan kim tra ánh giá tính trung th c, thì rõ ràng không
th nào kham ni. D lun cho r~ng, phi công khai vic
kê khai tài sn ca công chc, viên chc và có s phân
công rõ ràng cho các c p trong vic rà soát tính trung
th c ca viên chc thì công vic s` tr nên nhj nhàng
h2n r t nhi u. V nguyên t>c, m=i viên chc t@ c p c2 s
n c p cao nh t  Trung 2ng u phi kê khai và công
khai tài sn ca cá nhân. Công chc, viên chc thu c c p
nào thì công khai và chu s giám sát ca nhân dân c p
y. Khi vic kê khai tài sn +c công khai và t di s
giám sát ca nhân dân, thì ch>c ch>n m=i biu hin
không trung th c ca viên chc khó l=t kh0i “tr*m tai
nghìn m>t” ca nhân dân.
T n;n tham nhng i vi b máy nhà nc cng nh
bnh tt i vi con ng%i. Bit phòng bnh úng cách
thì bnh tt s` ít i. !ã có nhng ý kin cho r~ng, tham
nhng là mt trái ca n n kinh t th tr%ng. H2n na khi
ng l2ng ca viên chc quá th p, bu c h= phi “chân
trong, chân ngoài” mi có ti n nuôi sng gia ình. Lý l`
này không phù h+p vi th c tin.  các nc B>c Âu, 
Singapore, n2i n n kinh t th tr%ng r t phát trin
nhng t n;n tham nhng  các nc này, theo kt qu
i u tra ca các t chc quc t, xy ra ít nh t.  nhng
nc này, công chc, viên chc “không cn tham nhng”,
“không mun tham nhng” là hin t+ng ph bin. Vic
tr l2ng cao cho viên chc cng không phi là phép màu
trong chng tham nhng. Bi có không ít viên chc ngoài
l2ng cao còn có nhi u bng l c (!) mà vn ph;m t i tham
nhng. Bi vì, c nhân ã nói “lòng tham không áy”.
Trong “ba không” i vi t n;n tham nhng thì bin
pháp làm cho viên chc “không th tham nhng” là bin
pháp hàng u. Phi công khai hóa và t vic kê khai tài
sn ca viên chc di s giám sát ca nhân dân mi có
th phát hin ra nhng th o;n gian di ca viên chc
thoái hóa. V mt ;o c, nhng ng%i ng u trong
các c2 quan !ng và Nhà nc phi th hin +c tính
g2ng mu trong chng s minh b;ch v tài sn ca cá
nhân, thì s` có tác dng ln trong cu c u tranh phòng,
chng tham nhng.
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Chính ph đin t" và s tham gia
ca ng#i dân $ Vit Nam hin nay
NGUYỄN MINH PHƯƠNG* NGUYỄN THỊ NGỌC MAI**

Tóm tắt: Cùng với xu thế toàn cầu hóa, việc các thiết bị thông tin có kết nối
thay thế vị trí của con người đã tạo nên những xu hướng cải cách trên tất cả các
lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có hoạt động của bộ máy hành chính nhà
nước. Xây dựng Chính phủ điện tử là tạo ra phong cách lãnh đạo mới, nâng cao
năng lực quản lý, điều hành đất nước và cung ứng dịch vụ công cho người dân.
Đặc biệt, Chính phủ điện tử cho phép người dân tương tác với Chính phủ, tạo
nên một hệ thống phản biện đa chiều và tăng tính công khai, minh bạch thông
tin, góp phần cải thiện mối quan hệ giữa Chính phủ với các cơ quan nhà nước,
giữa Chính phủ với các tổ chức, doanh nghiệp và người dân.
Summary: Along with the trend of globalization, the replacement of people by
connected communication devices has led to the renovation of all areas of social
life, including the activity of the State administrative apparatus. Building an Egovernment is creating new leadership style, improving the management
capacity, managing the country, and providing public services to the people.
Importantly, E-government allows people to interact with the Government, build
up a multi-dimensional review system and improve transparency, and distribute
to promote the relationship between the Government and the State agencies, as
well as the Government and organizations, businesses and people.
Từ khóa: Chính phủ điện tử, người dân, doanh nghiệp, công nghệ thông tin.
Keywords: E-government, people, businesses, information technology.
Nhận bài: 16/3/2018; Sửa chữa: 19/3/2018; Duyệt đăng: 29/3/2018.

ng và Chính ph Vit Nam ã nhn thc rõ vai
trò và hiu qu ca ng dng Chính ph in t$
trong ho;t ng qun lý hành chính nói chung và
ci thin mi quan h gia các c p Chính ph,
Chính ph vi các t chc, doanh nghip và ng%i dân
nói riêng. Cùng vi các v*n bn pháp lut do Quc h i
thông qua, Chính ph ã ban hành nhi u chính sách
nh~m hin th c hóa các ch tr2ng, quyt tâm chính tr

!

ca !ng v ci cách hành chính, th c hin mc tiêu
nâng cao hiu l c, hiu qu ho;t ng qun lý, i u hành
ca h thng c2 quan hành chính nhà nc; nâng cao
ch t l+ng cung ng dch v công, gim thiu các chi phí,
ng th%i t;o môi tr%ng bình Jng, công khai, minh
b;ch trong vic tip cn thông tin ca ng%i dân. Tuy
nhiên, th c t xây d ng Chính ph in t$  Vit Nam
hin nay mi ch bc qua giai o;n 1 (s$ dng công ngh

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.
** Tiến sĩ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.
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thông tin và truy n thông m r ng, t2ng tác m t chi u
t@ Chính ph n ng%i dân), ang trin khai ng th%i
các nhim v  giai o;n 2 và giai o;n 3 (t*ng c%ng s
tham gia ca ng%i dân i vi các ho;t ng ca c2 quan
Nhà nc và hoàn thin s t2ng tác toàn din gia Chính
ph vi ng%i dân và doanh nghip). Vì vy, vic tìm hiu
v c trng c2 bn, nhng l+i ích và thách thc t@ Chính
ph in t$,  t@ ó nâng cao h2n na ý thc tham gia
ca ng%i dân trong phn bin chính sách.
Mc dù có các quan nim khác nhau v Chính ph in
t$, nhng có th hiu: "Chính ph !in t$ là vic ng
dng công ngh thông tin và truy n thông (ICT) vào
trong các ho;t ng ca các c2 quan hành chính nhà nc
t@ trung 2ng n a ph2ng. Tuy nhiên, Chính ph in
t$ không 2n thun là máy tính, m;ng internet mà s
i mi toàn din các quan h ( c bit là quan h gia
chính quy n và công dân), các ngun l c, các quy trình,
ph2ng thc ho;t ng và bn thân n i dung các ho;t
ng ca chính quy n trung 2ng và a ph2ng nh~m
cung c p thông tin, dch v tt h2n cho ng%i dân th c
hin quy n dân ch và tham gia qun lý nhà nc"1.

Chính phủ điện tử và sự tham gia của
người dân Việt Nam
Th c tr;ng tham gia phn bin xã h i ca ng%i dân
Vit Nam
S tham gia ca ng%i dân thông qua phn bin và
giám sát xã h i mang tính xã h i sâu s>c, th c ch t là
th c hin quy n l c chính tr, phát huy dân ch v quy n
làm ch ca nhân dân, nêu cao ý thc trách nhim ca
nhân dân trong vic tham gia xây d ng !ng, qun lý Nhà
nc, góp ý kin vi cán b , công chc và các c2 quan
Nhà nc. M=i %ng li, chính sách ca !ng và pháp
lut ca Nhà nc Vit Nam u phc v l+i ích ca nhân
dân vì nhân dân. Nhân dân không ch có quy n mà còn có
trách nhim tham gia ho;ch nh và thi hành các ch
tr2ng ca !ng và chính sách, pháp lut ca Nhà nc.
Nhân dân r t nh;y cm trong vic phát hin các ch
tr2ng, chính sách úng hoc sai cn b sung, i u chnh,
phát trin. Phn bin xã h i tr thành nhu cu thit yu
và òi h0i t t yu ca quá trình lãnh ;o, i u hành t
nc h+p quy lut, h+p lòng dân, kh>c phc t quan liêu
trong xã h i.
Giám sát và phn bin xã h i không ch thu hút các
nhà khoa h=c, các nhà ho;t ng th c tin, mà còn khích
l ông o nhân dân óng góp ý kin v n i dung,
ph2ng hng, ch tr2ng, chính sách, hình thc, gii
pháp phát trin kinh t - xã h i, v*n hóa - giáo dc, khoa
h=c - công ngh, y t, môi tr%ng, an ninh quc phòng,
trt t xã h i, xây d ng !ng và h thng chính tr,...
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Ngh quyt !;i h i XII ca !ng tip tc khJng nh:
“Bo m  nhân dân tham gia  t t c các khâu ca quá
trình a ra nhng quyt nh liên quan n l+i ích, cu c
sng ca nhân dân, t@ nêu sáng kin, tham gia tho
lun, tranh lun n giám sát quá trình th c hin,… T
chc th c hin tt Quy ch giám sát và phn bin xã h i
ca Mt trn T quc và các t chc chính tr - xã h i;
Quy nh v vic Mt trn T quc, các t chc chính tr
- xã h i và nhân dân góp ý xây d ng !ng, xây d ng
chính quy n".
! nâng cao h2n na m t trong ba thành t c2 bn
ca Chính ph in t$ (là s t2ng tác ca ng%i dân),
!ng và Chính ph Vit Nam ã và ang ban hành các
chính sách pháp lut h? tr+ cho ho;t ng ca Chính ph
in t$. M t trong s ó là Lut Giao dch in t$, n n
tng cho t t c các giao dch in t$ trong khu v c t
nhân và nhà nc. T@ tháng 1/2006, Th tng Chính
ph ã khai tr2ng trang web ca Chính ph và kênh
thông tin dành cho Chính ph (www.vietnam.gov.vn và
www.chinhphu.vn) và Ch2ng trình Ci cách hành chính
là nhng ti n
 Chính ph in t$ gn vi ng%i dân
h2n. !c bit, qua 3 n*m th c hin Quyt nh s 217Q!/T& v vic ban hành Quy ch Giám sát và phn bin
xã h i ca Mt trn T quc Vit Nam và các oàn th
chính tr - xã h i, Quyt nh s 218-Q!/T& ban hành
quy nh v vic Mt trn T quc Vit Nam và các oàn
th chính tr - xã h i và nhân dân tham gia góp ý xây
d ng !ng và chính quy n, ca B Chính tr (khóa XII)
ã th c s i vào cu c sng ca nhân dân, t@ng bc
mang l;i hiu qu rõ rt trong vic nâng cao ý thc phn
bin chính sách phn bin ca ng%i dân. 63 tnh, thành
ph ã t chc +c 721 cu c giám sát, c p huyn t
chc +c 6.404 cu c, c p xã ã t chc +c 49.564
cu c giám sát2.
Ch s hiu qu qun tr và hành chính công c p tnh
 Vit Nam (PAPI) là kho sát xã h i h=c ln nh t Vit
Nam tp trung tìm hiu hiu qu công tác i u hành, th c
thi chính sách, cung ng dch v công d a trên ánh giá
và tri nghim ca ng%i dân, vi d liu +c thu thp
th%ng niên. T@ n*m 2009 n 2016, PAPI ã thu thp và
phn ánh tri nghim ca gn 88.962 ng%i dân c nc.
Ch s PAPI o l%ng sáu ch s n i dung: s tham gia ca
ng%i dân  c p c2 s; s công khai, minh b;ch; trách
nhim gii trình vi ng%i dân; kim soát tham nhng
trong khu v c công, th tc hành chính công; cung ng
dch v công.
Theo ó, ch s n i dung "Tham gia ca ng%i dân 
c p c2 s" o l%ng tri thc công dân v quy n tham gia,
c2 h i tham gia ca ng%i dân, ch t l+ng bu c$ trng
thôn hoc t trng t dân ph và tham gia óng góp t
nguyn cho các công trình công c ng  a bàn c2 s n*m
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2016 trên toàn quc +c ánh giá  mc trung bình. So
vi cu c bu c$ Quc h i (khóa XIII), t l ng%i dân tr c
tip i bu !;i biu Quc h i khóa XIV t*ng 2% so vi kt
qu kho sát n*m 2011. T l ng%i dân tham gia vào quá
trình ra quyt nh xây mi hoc tu s$a công trình công
c ng  a bàn c2 s cng t*ng nhj so vi 5 n*m trc.
Tuy nhiên, im n i dung thành phn v "tri thc công
dân v bu c$" và "c2 h i tham gia bu c$" th p h2n so
vi kt qu n*m 20113.
Ch s "Công khai, minh b;ch" o l%ng kt qu ca
chính quy n các c p trong vic công khai hóa, minh b;ch
hóa thông tin nh~m áp ng "quy n +c bit" ca ng%i
dân v nhng chính sách có nh hng tr c tip %i sng
nhân dân. Ch s này gm 3 thành phn: (1) công khai,
minh b;ch danh sách h nghèo; (2) công khai, minh b;ch
ngân sách c p xã; (3) công khai, minh b;ch quy ho;ch, k
ho;ch s$ dng t và khung giá bi th%ng thu hi t.
!ây là ba l_nh v c c th phi +c công khai, minh b;ch
theo quy nh ca Pháp lnh Th c hin dân ch c2 s 
xã, ph%ng, th tr n và các v*n bn quy ph;m pháp lut
hin hành nh: Lut ! t ai (s$a i n*m 2013) nh~m
m bo quy n "dân bit, dân bàn, dân làm, dân kim
tra". Nhìn chung  c p tnh, hiu qu công khai, minh
b;ch  ba v n PAPI o l%ng có d u hiu +c ci thin
trong n*m 2016 so vi n*m 2015. !c bit là s ci thin
v mc
công khai, minh b;ch k ho;ch s$ dng t và
khung giá bi th%ng thu hi t. Tuy nhiên, có s khác
bit ln khi quan sát im s ca các tnh, thành ph
theo vùng mi n: trong s 16 tnh, thành ph ;t im
cao nh t có ti 14 a ph2ng tp trung  phía B>c và
mi n Trung. Các tnh, thành ph ;t im th p nh t tp
trung nhi u  phía Nam, trong ó 4 tnh ;t im th p
nh t là: Sóc Tr*ng, Trà Vinh, Cà Mau, B;c Liêu. !i u ó
cho th y m?i a ph2ng cn n? l c nhi u h2n na 
m bo quy n +c bit ca ng%i dân4.
Ch s n i dung "Trách nhim gii trình vi ng%i dân"
bao gm: (1) mc
và hiu qu t2ng tác vi chính
quy n a ph2ng; (2) tính tích c c ca chính quy n a
ph2ng trong vic áp ng kin ngh ca công dân, (3)
hiu qu ca Ban Thanh tra nhân dân. Tng quan kt qu
cho th y, hiu qu th c hin trách nhim gii trình vi
ng%i dân ca các c p chính quy n a ph2ng (n i dung
thành phn này o l%ng mc
hiu qu trong vic gii
trình, tip xúc và t2ng tác vi ng%i dân ca cán b ,
công chc  các c p chính quy n a ph2ng theo quy
nh ca Lut Tip công dân n*m 2014 và các quy nh
hin hành có liên quan) cha cao. Cn Th2 +c ánh giá
cao nh t trong n*m 2016; Hà Giang ;t im th p nh t.
V tính tích c c ca chính quy n a ph2ng trong vic
gii quyt yêu cu, khiu n;i, t cáo t@ ng%i dân, Qung
Ngãi ;t im cao nh t và Khánh Hòa ;t im th p nh t.
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V hiu qu ca Ban Thanh tra nhân dân, Hi D2ng ;t
im cao nh t, trong khi Thành ph H Chí Minh ;t im
th p nh t5.
T@ nhng s liu trên, có th th y ý thc tham gia
phn bin xã h i ca ng%i dân Vit Nam ã có s tin b
áng k trong nhng n*m gn ây. Tuy nhiên,  nâng
cao h2n na hiu qu qun lý nhà nc ca khu v c công
và phát trin kinh t - xã h i ca t nc, cn phát huy
h2n na s tham gia ca ng%i dân. !ây là m t trong
nhng thách thc vô cùng ln i vi Chính ph Vit Nam
khi xây d ng Chính ph in t$, bi tri thc khoa h=c có
th h=c h0i kinh nghim t@ nhng quc gia ã trin khai
xây d ng Chính ph in t$, nhng vic nâng cao ý thc
ca con ng%i thì không phi d dàng thay i và h=c tp
khoa h=c công ngh nhng vic nâng cao ý thc ca con
ng%i thì không d dàng thay i và không phi trong
"m t sm, m t chi u". H2n na, dù có u t bao nhiêu
ti n vn và h=c tp khoa h=c công ngh, nhng con ng%i
vn là yu t then cht  áp dng khoa h=c công ngh
tiên tin vào cu c sng. Chính ph in t$ dù có hin ;i
n âu, mang l;i nhi u l+i ích nh th nào, nhng nu
không có s tham gia vào cu c ca ng%i dân thì cng
không th phát huy ti a giá tr ca nó.
Nhng thách thc trong vic nâng cao ý thc ca
ng%i dân vào ch2ng trình xây d ng Chính ph in t$
ca Vit Nam

S hiu bit v tin h=c và c2 h i tip cn internet ca
ng%i dân còn th p:
Mc dù hin t;i Vit Nam có gn 50 triu ng%i s$
dng internet, ;t t l trên 53% dân s, cao h2n mc
trung bình th gii là 46,64%, nhng hiu bit v tin h=c
và c2 h i tip cn internet ca ng%i dân, nh t là ng%i
dân  vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn r t h;n
ch. Do vy, m t b phn dân c này có xu hng s+ và
ng;i dùng dch v công in t$. Xây d ng các im truy
cp internet min phí t;i các vùng dân c, c bit là các
vùng ho lánh là yêu cu bc thit  ng%i dân, c bit
là gii tr tip cn vi internet và s$ dng các dch v
công tr c tuyn.

Trình , hiu bit v công ngh thông tin ca i
ng cán b , công chc, viên chc còn h;n ch, nh hng
n s tham gia ca ng%i dân và doanh nghip:
Theo Sách Tr>ng n*m 2017 ca B Thông tin và Truy n
thông, tính n cui n*m 2016, t l máy tính trên tng
s cán b , công chc t;i c2 quan c p B ;t h2n 87,94%
và t;i các c2 quan c p tnh, thành ph tr c thu c trung
2ng; 100% các b , ngành, tnh, thành ph ã có
cng/trang thông tin in t$; 100% c2 quan nhà nc có
m;ng n i b và 2n v chuyên trách v công ngh thông
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tin. T l h gia ình có máy tính cá nhân ;t 21,3%. S
máy tính cá nhân trên 100 h gia ình là 23 chic6. Tuy
nhiên, trình
tin h=c và s hiu bit v công ngh
thông tin ca i ng công chc, viên chc còn h;n ch,
dn n tình tr;ng trình
tin h=c vn ch  mc x$ lý
v*n bn v*n phòng, vn còn tình tr;ng th ng vào các
2n v chuyên trách v công ngh thông tin (dù +c
trang b thit b công ngh cao). Vì vy, mc
ng dng
công ngh thông tin trong cung ng dch v công tr c
tip c p
3 và 4 cha ;t kt qu nh mong mun ca
ng%i dân và doanh nghip.
! các dch v công in t$ ho;t ng và vn hành
tt, cn có nhân l c x$ lý các dch v này, bao gm các
cán b , công chc tham gia x$ lý h s2 in t$, các
chuyên viên qun tr m;ng và nhân viên k thut. Thêm
vào ó,  m bo vic cung c p y  thông tin v các
dch v công tr c tuyn cn có các cán b biên tp n i
dung s. H= m nhim vic tip nhn, x$ lý, biên tp,
cp nht thông tin và phi h+p x$ lý dch v công 
m bo ho;t ng ca cng thông tin in t$. Công
chc, viên chc biên tp n i dung s và chuyên viên
qun tr hàng n*m cn +c ào t;o, bi d1ng kin thc
chuyên môn nghip v phù h+p vi l_nh v c m nhim.
Thêm vào ó, ng%i dân tham gia dch v công in t$
cng cn phi có m t s hiu bit và k n*ng v tin h=c
hay công ngh thông tin hoc ít nh t là k n*ng tìm
kim thông tin b~ng trình duyt web.  các nc phát
trin, khi trình
dân trí cao, các k n*ng truy cp và
s$ dng các dch v in t$ là ph bin trong dân chúng,
h= vn có các c2 s dch v công hng dn qua in
tho;i, hay giao tip tr c tip  h? tr+ nhng ng%i
khuyt tt hay b bnh không th s$ dng các dch v
công tr c tuyn 7.

Công tác tuyên truy n v l+i ích ca phn bin xã h i
i vi ng%i dân còn h;n ch:
Tham gia tích c c và ch ng vào %i sng chính tr,
kinh t, xã h i ca t nc là quy n hin nh ca m=i
ng%i dân Vit Nam. Tuy nhiên, trên th c t s tham gia
ca ng%i dân Vit Nam vào các chính sách kinh t, xã h i
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ca t nc còn r t h;n ch. Có nhi u nguyên nhân dn
n tình tr;ng này, trong ó ch yu là vì h= ngh_ r~ng
s tham gia ca h= ít +c ghi nhn và không th y +c
nhng quy n l+i gì ca mình trong ó, cng nh cha
nhn thc +c ht trách nhim và ngh_a v cn tham
gia ca mình. Vì vy, cn tuyên truy n v nhng l+i ích
ca t nc và ng%i dân khi tham gia phn bin chính
sách. Tuy nhiên, cn lu ý, vì phn bin xã h i mang tính
xã h i sâu s>c, phn ánh quan im, quy n l+i ca các
l c l+ng xã h i khác nhau, vi trình
nhn thc khác
nhau ngay trong cùng m t v n , d dn n ý kin khác
nhau, thm chí mâu thun nhau. Vì vy, c ch th th c
hin phn bin xã h i (nh Mt trn T quc) ln i
t+ng phn bin (nh các t chc !ng, c2 quan Nhà
nc) u phi xu t phát t@ mc ích và i t+ng +c
phc v, th hng là nhân dân  ;t ti s thng nh t
và ng thun, nh~m n nh xã h i, phát trin kinh t
- xã h i vì l+i ích ca nhân dân. Mt khác, khi nghe ý
kin nhân dân cn phi trân tr=ng c các ý kin cha rõ,
cha úng, thm chí c nhng ý kin trái tai. Th c ra,
nu bit cách nghe và có thái
nghe khoa h=c thì cng
có th t@ nhng ý kin trái tai, cha rõ, cha úng lo;i
g+i m cách suy ngh_ và tìm n nhng ý úng, logic,
h+p chân lý.
Vi s gia t*ng ngày càng nhanh ca internet trong
t t c các l_nh v c kinh t - xã h i, s phát trin ca
Chính ph in t$ ã tr thành m t phn quan tr=ng
trong ci cách hành chính nhà nc ca các quc gia trên
th gii. Phát trin mô hình t chc Chính ph in t$ v
c2 bn là s chuyn i chc n*ng ca Chính ph, nâng
cao hiu qu qun lý và t*ng c%ng kh n*ng i u tit ca
Chính ph và dch v công, nh~m thúc [y Chính ph c2i
m và minh b;ch h2n. S tham gia ca ng%i dân và
doanh nghip, t chc xã h i (bao gm tr c tip tham gia
các lo;i hình dch v công tr c tuyn và tham gia vào
phn bin xã h i) là nhng tác nhân quan tr=ng, nâng
cao h2n na hiu qu ca Chính ph in t$, góp phn
không nh0 trong công cu c công nghip hóa, hin ;i
hóa t nc, a v th ca t nc lên cao trên tr%ng
quc t.
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V n đ tuyên truy n và
tuyên truy n hình nh quc gia
trong bi cnh hin nay
LƯU TRẦN TOÀN*

Tóm tắt: Tuyên truyền hình ảnh quốc gia ra thế giới là nhiệm vụ quan trọng
của các quốc gia, nhằm xây dựng uy tín, thương hiệu quốc gia, từ đó thu hút
sự quan tâm của cộng đồng thế giới để phát triển đất nước. Ở Việt Nam, hoạt
động tuyên truyền đối ngoại thông tin là về đất nước, con người, lịch sử, văn
hóa của dân tộc Việt Nam. Đối tượng công chúng cần hướng tới của hoạt
động này là cộng đồng quốc tế ở trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và người
Việt Nam ở nước ngoài.
Summary: Propagating the national image to the world is an important task
of the country to build prestige and national brand, thereby attracting the
attention of the international community for the development of the country.
In Vietnam, propagating the information about the country, people, history,
and culture needs to be aimed at the international community inside and
outside the Vietnamese territory and overseas Vietnamese.
Từ khóa: Tuyên truyền, hình ảnh quốc gia, thế giới, Việt Nam.
Keywords: Propaganda, national image, world, Vietnam.
Nhận bài: 15/3/2018; Sửa chữa: 16/3/2018; Duyệt đăng: 30/3/2018.

Tuyên truyền và tuyên truyền đối ngoại
Theo các nhà khoa h=c Pháp, tuyên truy n là cách
gii thiu và ph bin m t thông tin chính tr theo cách
nào  ng%i tip nhn v@a ng ý v@a th y mình không
còn kh n*ng ch=n th khác. Tác gi R.A.Nelson cho
r~ng, “tuyên truy n +c nh ngh_a m t cách trung tính
là m t d;ng thuyt phc ch ích có h thng nh~m tác
ng n cm xúc, thái , ý kin và hành ng ca m t
nhóm công chúng mc tiêu xác nh vì mc ích t
tng, chính tr hay th2ng m;i thông qua vic truy n
các thông ip m t chi u (có th có hoc không có tht)
thông qua các kênh truy n thông ;i chúng và truy n
thông tr c tip”.
*

Thạc sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
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Theo John Martin, “tuyên truy n là ho;t ng truy n
thông mang tính thuyt phc”. Còn Richard C.Vincent thì
cho r~ng, “tuyên truy n là vic s$ dng các kênh truy n
thông, thông qua k_ thut thuyt phc và gây nh hng
nh~m hình thành hay thay i d lun xã h i”. Nh vy,
c hai tác gi này u có chung nhn nh: Tuyên truy n
là ho;t ng truy n thông có s$ dng k_ thut thuyt
phc. !ây là cách hiu tích c c v tuyên truy n, gây thin
cm h2n vi ng%i nghe.
Theo V.Lênin, tuyên truy n là em chân lý n cho
ng%i nghe; là em nhi u ý n cho m t s ít ng%i.
V.Lênin nh n m;nh, s tht jp ` nh t là s tht +c
nói úng s tht; r~ng s kin và ch có s kin mi giúp
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp sản xuất chuyên mục “Sức mạnh đại đoàn
kết” phát sóng trên Truyền hình Thông tấn (Vnews) giai đoạn 2018 - 2021, tháng 3/2018.
ẢNH: KỲ ANH
chúng ta hiu +c, nhn thc +c nhng v n
t;p ca %i sng.

phc

Theo T@ in Ting Vit, tuyên truy n là ph bin m t
ch tr2ng, m t h=c thuyt  làm chuyn bin thái
ca qun chúng và thúc [y qun chúng ho;t ng theo
m t %ng li và nh~m m t mc ích nh t nh. Theo
Ch tch H Chí Minh, tuyên truy n là em m t vic gì ó
nói cho dân hiu, dân nh, dân theo, dân làm.
Theo J.M.Domenach, có bn qui t>c tuyên truy n: 1)
2n gin hoá (cá nhân hoá thành m t k ch duy nh t);
2) hoà t u (lp i lp l;i mãi nhng thông ip ã +c
2n gin hoá và bóp méo); 3) dn truy n cho phép thích
ng vi nhi u lo;i công chúng; 4) lây lan (t;o s nh t trí
ca toàn th công chúng).
 Vit Nam, tuyên truy n i ngo;i +c hiu là ho;t
ng tuyên truy n tng h+p, +c th c hin trên ph;m
vi toàn th gii nh~m t;o i u kin quc t thun l+i cho
s nghip cách m;ng nc ta và góp phn th c hin
nhim v quc t ca !ng và nhân dân ta. Tuyên truy n
i ngo;i hng n i t+ng nc ngoài nh~m t;o i u
kin thun l+i cho quc gia. !i t+ng là công chúng nc
ngoài, bao gm các quc gia, các t chc quc t, t chc
phi chính ph, các tp oàn kinh t, chính tr, xã h i

hoc các nhóm l+i ích và c nhng cá nhân có vai trò quan
tr=ng n vic ra quyt nh hoc ho;ch nh chính sách;
và nhng công dân ca nc s t;i và công dân ca nc
ngoài ang sinh sng, h=c tp  nc s t;i ó.
T@ nhng c im nêu trên, có th hiu tuyên truy n
i ngo;i là ho;t ng truy n thông thuyt phc hng
ti công chúng nc ngoài nh~m t;o i u kin thun l+i
cho s phát trin ca quc gia.

Vấn đề hình ảnh quốc gia
Hình nh quc gia là “nhng hình nh liên tng ca
ng%i nc ngoài v quc gia ó, v chính sách kinh t,
chính tr, u t, c tính sn ph[m, bn s>c v*n hóa và
tính cách con ng%i… ca t nc ó”. Theo Martin và
Eroglu, ó là “t t c các ni m tin d a trên mô t, suy lun
và thông tin mà m t ng%i có +c v m t t nc c
th”. Tác gi Ying Fan cng cho r~ng, hình nh quc gia
“ +c nh ngh_a bi ng%i  ngoài quc gia ó và nhn
thc ca h= b nh hng bi khuôn mu, truy n thông
cng nh tri nghim cá nhân”. Do vy, hình nh quc
gia là tng hòa t t c yu t ca m t quc gia th hin
nhn thc, n t+ng, tình cm d a trên quá trình h=c
h0i, thông tin, tri nghim mà công chúng quc t có
+c v quc gia ó.
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Hình nh quc gia +c hình thành d a trên quá trình
h=c h0i, thông tin, tri nghim do ó luôn tn t;i, b t k
có hay không có ý thc v t;o d ng hình nh t@ quc gia
ó. “M?i quc gia u có hình nh hin t;i ca mình i
vi các công chúng quc t b t k hình nh ó rõ ràng
hay mp m%, tt hay x u”. Chính vì th, hình nh bên
ngoài ca quc gia có th có khong cách xa so vi th c
t. Khong cách gia hình nh và th c t này có th là do
yu t th%i gian, nh t là i vi các nc ang phát trin
có s thay i ln v h thng chính tr, kinh t và xã h i
sau m t th%i gian dài.
Hình nh quc gia có th khác nhau i vi i t+ng
công chúng và th%i gian khác nhau. Nu nh vào n*m
2003, Trung Quc +c bit n là n2i b>t ngun ;i dch
SARC, trong khi n n*m 2008 l;i là kW th vn h i
Olympic +c t chc t;i Th ô B>c Kinh. Nc !c có
th g+i l;i n?i bun vi ng%i dân m t s nc  châu Âu
v t i ác ca !c Quc xã. T2ng t , Vit Nam có th
+c bit n vi r t nhi u yu t khác nhau bi nhng
i t+ng công chúng khác nhau. !i vi du khách, hình
nh Vit Nam s` là kW quan th gii mi Vnh H; Long,
hang S2n !oòng. !i vi doanh nhân chuyên v cà phê,
nhng ng%i nc ngoài yêu thích cà phê, Vit Nam l;i
là t nc xu t kh[u cà phê ln th hai th gii, th2ng
hiu Trung Nguyên và cách ung “cà phê phin”. !i vi
nhng c u chin binh và các quan chc M, Vit Nam g+i
nh n chin th>ng “!in Biên Ph trên không” gây
nên “h i chng Vit Nam”. Ngoài ra, Vit Nam s` còn là
món “bánh mì”, “bún ch” mà nguyên Tng thng M
Obama và nhi u u bp, ã thng thc và ca ng+i, hoc
“nón lá”, “áo dài” trên các ph2ng tin thông tin ;i
chúng, trên các chuyn bay ca hãng hàng không quc
gia Vietnam Airline i vi nhi u du khách ã có tri
nghim  Vit Nam.
Nh vy, có th th y hình nh quc gia bao hàm nhi u
thành t a chi u, a l_nh v c do +c hình thành trên
quá trình nhn thc, thông tin và tri nghim trong tâm
trí ca i t+ng bên ngoài quc gia tip nhn. Do ó,
vic lit kê các thành t nào ó ca hình nh quc gia u
ch có ý ngh_a t2ng i.
Hình nh quc gia d a trên danh ting quc gia nh
xu t x ca sn ph[m, l_nh v c ch là m t phn ca hình
nh quc gia tng th. Hình nh quc gia d a trên danh
ting quc gia v hàng hóa, dch v +c g=i là hình nh
xu t x (made-in image) vn là thut ng khi ngun
cho hình nh quc gia ln u tiên +c Akira Nagashima
nh ngh_a là “bc tranh, danh ting, khuôn mu mà
doanh nhân và khách hàng gán cho sn ph[m ca m t
t nc c th”.
Các quc gia luôn có s c;nh tranh vi nhau  thu
hút th2ng m;i, du lch, u t ca nc ngoài, ng%i
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nhp c, nhà tài tr+, truy n thông, s chú ý ca chính
ph các quc gia khác, khJng nh v th ca mình nên
cng +c coi là m t th c th c;nh tranh trên tr%ng
quc t nh doanh nghip.

Tuyên truyền hình ảnh quốc gia ra
thế giới
Tuyên truy n hình nh quc gia là gii thiu r ng rãi
các c im c s>c d a trên bn s>c quc gia ca m t
quc gia ti công chúng nc ngoài nh~m ;t +c nhn
thc và cm tình, hành vi tt jp v quc gia ó.
Nhim v ca tuyên truy n hình nh quc gia  ây
th c ch t là mun em nhng yu t c s>c ca bn s>c
quc gia n vi th gii nh~m t;o ra m t hình nh ca
quc gia cha ng nhng bn s>c ó trong nhn thc
ca công chúng quc t, qua ó tác ng n tình cm và
t;o ra hành vi có l+i cho quc gia. Tuyên truy n hình nh
quc gia không phi là vic xây d ng hoc t;o hình bn
s>c quc gia. Bn s>c quc gia +c quyt nh do ng%i
dân ca quc gia ó ch không phi là các nhà tuyên
truy n. Thay vào ó, tuyên truy n hình nh quc gia là
i u chnh l;i hình nh ca ng%i  bên ngoài ang có v
quc gia. !ng th%i, không th thay i m=i yu t ca
hình nh quc gia. Hình nh quc gia là cha ng s
nhn thc, thông tin và tri nghim công chúng v m t
quc gia. Có nhng i u v quc gia mà m=i ng%i luôn
tin tng do h= ã tin tng vào i u ó trong sut cu c
%i và h= s` không thay i ch vì o;n qung cáo 20 giây
trên CNN hay BBC.
Mi quan h gia bn s>c quc gia, hình nh quc
gia, tuyên truy n hình nh quc gia +c biu hin qua
s2  sau:

Bn s>c
quc gia
(th c t
ca
quc gia)

Tuyên truy n
hình nh
quc gia
(d a trên các
yu t ca bn
s>c quc gia)

Hình nh
quc gia
(nhn thc
bi công
chúng
quc t)

(Sơ đồ của Ying Fan)
Tuyên truy n hình nh quc gia +c nhi u quc gia
trên th gii trin khai trong chính sách ngo;i giao công
chúng, vn bn ch t là tuyên truy n i ngo;i, là m t
phn ca “sc m;nh m m” nh~m khJng nh n*ng l c, s
tr%ng, v th ca mình trên tr%ng quc t.
 Vit Nam, theo Ngh nh s 72/2015/N!-CP, ngày
22/10/2015 ca Chính ph v qun lý ho;t ng thông
tin i ngo;i. Thông tin i ngo;i bao gm: Thông tin

D I N

!ÀN

!I

!O ÀN

K#T

TO ÀN

DÂN

TC

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại buổi làm việc với Hội đồng tư
vấn Đối ngoại và Kiều bào, tháng 3/2018.
ẢNH: QUANG VINH

chính thc v Vit Nam, thông tin qung bá hình nh Vit
Nam và thông tin tình hình th gii vào Vit Nam. Do ó,
tuyên truy n hình nh Vit Nam không phi là m t b
phn c lp riêng bit mà n~m trong tng th ca thông
tin i ngo;i Vit Nam có n i dung là thông tin v
t
nc, con ng%i, lch s$, v*n hóa ca dân t c Vit Nam.
Tuyên truy n hình nh Vit Nam có n i dung hjp h2n và
có c thù riêng so vi tng th thông tin i ngo;i. Nó
bao hàm c yu t t nhiên, v*n hóa, lch s$ vi c im
d th[m th u, lan t0a t;o s th u hiu nhi u h2n. Ph;m
vi công chúng hng ti ca tuyên truy n hình nh Vit

Nam bao gm c ng%i nc ngoài  trong lãnh th Vit
Nam và  ngoài lãnh th Vit Nam.
Tuyên truy n hình nh quc gia ra th gii là nhim
v quan tr=ng ca các quc gia, trong ó báo chí - truy n
thông là l c l+ng ch ;o. !ây là ti n nh~m xây d ng
uy tín, th2ng hiu quc gia, t@ ó t;o d ng ni m tin, s
ng h ca c ng ng th gii - các chính khách, các nhà
u t, nhà nghiên cu, khách du lch… i vi quc gia.
Vì vy, t t c các nc u huy ng m=i l c l+ng tham
gia công tác tuyên truy n v
t nc mình ra th gii
m t cách r ng rãi, qua ó [y m;nh h i nhp quc t.
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Phát huy vai trò tích c c ca ng#i có uy tín
$ các vùng đng bào dân t c thiu s
trong phong trào bo v an ninh T quc
NGUYỄN MẠNH QUANG*

Tóm tắt: Mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi dân tộc thiểu số đều có những người mà uy tín,
trí tuệ và sự ảnh hưởng của họ lan toả mạnh mẽ đến toàn thể cộng đồng và xã hội.
Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Mặt trận Tổ quốc các cấp
đã phát hiện, bồi dưỡng, phát huy vai trò của nhiều người uy tín trong cộng đồng
dân tộc thiểu số. Họ thực sự là chỗ dựa quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính
quyền và Mặt trận, tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị.
Summary: At each historical stage and in every ethnic minority group, there are
people whose reputation, wisdom, and influence have a great effect on the whole
society. In implementing the national security protection movement, the Vietnam
Fatherland Front has discovered and fostered the role of prestigious people in ethnic
minority groups, they are important supporters of the party committees, authorities,
and the Vietnam Fatherland Front in building and strengthening the political system.
Từ khóa: Người có uy tín, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Key words: Prestigious people, ethnic minorities, the national security protection movement.
Nhận bài: 5/3/2018; Sửa chữa: 6/3/2018; Duyệt đăng: 30/3/2018.

rong nhng n*m qua, th c hin Ch2ng trình s
09/Ctr-BCA-MTTW ca B Công an và y ban Trung
2ng Mt trn T quc Vit Nam v “![y m;nh
phong trào toàn dân bo v an ninh T quc trong
tình hình mi” và th c hin Ch th s 06 ca Th tng
Chính ph v “Phát huy vai trò ng%i có uy tín trong ng
bào dân t c thiu s trong s nghip xây d ng và bo v
T quc”, Mt trn các c p  52 tnh vùng có ng bào
dân t c thiu s ã lp danh sách +c khong 30 nghìn
ng%i có uy tín trong các dân t c thiu s; tích c c, ch
ng phi h+p vi Công an cùng c p th c hin công tác
xây d ng, bi d1ng, phát huy vai trò ca ng%i có uy
làm nòng ct trong công tác vn ng c ng ng th c
hin Phong trào toàn dân bo v an ninh T quc g>n vi
các phong trào, cu c vn ng khác  các a ph2ng
vùng ng bào dân t c thiu s sinh sng.

T

*

Ng%i có uy tín ã th hin rõ vai trò, trách nhim
ca mình i vi c ng ng và xã h i, th c s là “ch?
d a” quan tr=ng ca các c p y !ng, chính quy n, Mt
trn, tích c c tham gia xây d ng, cng c h thng chính
tr, i u trong các phong trào xóa ói, gim nghèo, xây
d ng nông thôn mi, bo m an ninh trt t t;i các khu
dân c. Ng%i có uy tín là “cánh tay ni dài” giúp Mt
trn và l c l+ng công an trong công tác n>m tình hình,
tuyên truy n, vn ng ng bào các dân t c nâng cao ý
thc cnh giác trc âm mu, ho;t ng chia r` khi
oàn kt dân t c, l+i dng các v n
dân t c, tôn giáo
ca các th l c thù ch, phn ng nh~m chng phá cách
m;ng nc ta; th c hin tt các h2ng c, qui c ca
thôn, bn, vn ng ng bào tham gia bo v %ng
biên, mc gii, tham gia công tác hòa gii các mâu thun,
tranh ch p trong n i b nhân dân, tham gia công tác

Thường trực Hội đồng tư vấn về Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại buổi khảo sát việc phát huy vai trò
người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, tháng 3/2018.
ẢNH: HƯƠNG DIỆP

qun lý, giáo dc i t+ng ph;m t i t;i c ng ng, vn
ng các i t+ng lm l?i tr v làm *n sinh sng, góp
phn xây d ng quê h2ng, bn làng an toàn v an ninh
trt t . Cùng vi vic i u trong phong trào bo v an
ninh T quc, ng%i có uy tín còn nêu g2ng sáng trong
phát trin kinh t, xóa ói gim nghèo, xây d ng nông
thôn mi; lao ng cn cù, m;nh d;n ng dng khoa h=c
k thut vào trng tr=t, ch*n nuôi, xây d ng trang tr;i,
bo tn và phát trin các ngành ngh truy n thng, nh:
dt th c[m, an lát, ngh rèn... t@ ó t@ng bc xóa ói,
gim nghèo, giúp nhau trong sn xu t, nâng cao %i sng
vt ch t và tinh thn cho gia ình và c ng ng.
T@ khi th c hin Ch2ng trình phi h+p n nay,
thông qua vai trò ca ng%i có uy tín, Mt trn và công
an các c p trong vùng ng bào dân t c thiu s ã phát
hin, phòng ng@a, ng*n chn và u tranh vi nhi u i
t+ng ph;m t i, nhi u v vic phc t;p nh hng n
an ninh, trt t . !in hình, nh: Ng%i uy tín  tnh !>c
L>c ã cung c p cho l c l+ng công an 4.973 tin báo, t
giác t i ph;m; vn ng nhân dân giao n p 389 v khí
quân dng, súng t ch, vt liu n, hung khí các lo;i;
tham gia tuyên truy n và t chc cai nghin t;i c ng

ng cho gn 100 i t+ng nghim ma túy; tham gia
giúp 1, qun lý, giáo dc h2n 1.000 thanh niên chm
tin, i t+ng sau ci t;o tr v a ph2ng… Tnh Kiên
Giang, thông qua vai trò ca ng%i có uy tín, Mt trn và
công an tnh ã phi h+p n>m và khai thác +c trên 450
ngun tin quan tr=ng có liên quan n an ninh trt t
vùng ng bào dân t c, phi h+p gii quyt n nh trên
55 v tranh ch p khiu kin phc t;p có liên quan n
ng bào dân t c; giáo dc, cm hóa, ng*n chn 80 ng%i
dân t c mun b0 ;o truy n thng i theo ;o khác, 46
ng%i có ý nh sang Campuchia trái phép; vn ng 2
t*ng sinh trn sang Campuchia tr v a ph2ng,… Vn
ng nhi u chc s>c, ch8c viê9c có uy tín tuyên truy n
các ch tr2ng, ngh quyt ca !ng, chính sách, pháp
lut ca Nhà nc v công tác t@ thin xã h i, phong trào
thi ua yêu nc trong ng bào dân t c, qun lý giáo
dc t*ng sinh tu h=c; Mt trn và l c l+ng công an các
c p ã xây d ng, bi d1ng +c nhi u ng%i có uy tín,
nh hng trong nhi u l_nh v c  nhi u a ph2ng và
th c s g2ng mu, tiêu biu: Ông Hoàng Ng=c Hoa, dân
t c Hoa  Qung Ninh ã vn ng h2n 200 l+t ng%i
tham gia tun tra, bo v c t mc biên gii, vn ng 150
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ng bin +c trc m=i bin ng ca cu c sng.
Thông qua vic xây d ng nhng quy c, h2ng
c trong t@ng dân t c, t@ng nhóm dân t c, t@ng
c ng ng dân c... giúp c p y, chính quy n,
Mt trn và các t chc oàn th th c hin các
chính sách ln ca !ng và Nhà nc, nh: nh
canh, nh c, sinh  k ho;ch, xoá ói gim
nghèo, xoá b0 nhng h tc l;c hu trong ma
chay, ci xin, chng l;i âm mu l+i dng v n
tôn giáo, dân t c  chng phá s nghip cách
m;ng là r t cn thit.
! th c hin có hiu qu Ch2ng trình phi
h+p s 09/Ctr-BCA-MTTW ca B Công an và y
ban Trung 2ng Mt trn T quc Vit Nam, Mt
trn các c p  các vùng dân t c cn phi h+p cht
ch` vi l c l+ng công an làm tt công tác phát
hin, bi d1ng, nêu g2ng nhng có uy tín.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Nguyễn Hữu Dũng trao 20 suất học bổng cho các em học sinh nghèo tại
Trường Tiểu học Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, tháng 3/2018.
ẢNH: HƯƠNG DIỆP

ng%i t@ b0 ý nh xu t cnh trái phép sang Trung Quc,
vn ng nhân dân giao n p 5 súng s*n, 150 kg pháo n.
Ông Giàng Xáy Sinh, dân t c Mông  Yên Bái, tuyên
truy n vn ng nhân dân u tranh và ng*n chn ho;t
ng thành lp cái g=i là “Nhà nc Mông” ca m t s
i t+ng phn ng. Ông Bùi !c Ti n, dân t c M%ng 
L;ng S2n ã vn ng ng bào theo ;o Tin Lành th c
hin và ch p hành chính sách tôn giáo ca Nhà nc. Hòa
th+ng Trn Nhip tr trì chùa !%ng Xung Mi (Gò
Quao, Kiên Giang), ã châm cu và tr bnh min phí cho
trên 100.000 bnh nhân, t chc n u c2m, cháo cho bnh
nhân nghèo, xây d ng mi và sa cha trên 1.000 c*n
nhà tình th2ng, nhà !;i oàn kt cho hô9 nghèo và thông
qua các ngun tin ca nhân dân báo cho l c l+ng công
an nhi u ngun tin có giá tr, góp phn bo v an ninh
trt t , an toàn xã h i.
Vic phát huy vai trò ca nhng ng%i có uy tín trong
c ng ng dân c các dân t c thiu s ã góp phn em
l;i ánh sáng v*n hoá ca !ng n vi ng bào dân t c
thiu s  vùng sâu, vùng xa, vùng còn gp nhi u khó
kh*n, vn ng bà con phát trin kinh t, xoá ói gim
nghèo, gi gìn bn s>c v*n hoá ca dân t c, gi gìn an
ninh, trt t trên c2 s kt h+p hài hoà gia lut tc và
pháp lut, gia truy n thng và hin ;i, th c hin tt
các ho;t ng t qun t;i c2 s, kt h+p hài hoà gia tính
t qun b~ng lut tc vi tính ph bin b~ng pháp lut,
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M t là, th%ng xuyên cung c p thông tin cn
thit v tình hình th%i s chính tr, kinh t - xã
h i  a ph2ng, trong nc, quc t cho ng%i
có uy tín; ph bin cp nht các ch tr2ng,
%ng li ca !ng, chính sách và pháp lut ca
Nhà nc liên quan tr c tip n xây d ng khi
;i oàn kt, v chính sách dân t c, chính sách
tôn giáo...

Hai là, tp h+p, vn ng và phát huy ng%i
có uy tín trong dân t c thiu s tham gia vào y viên y
ban Mt trn các c p, Ban Ch p hành oàn th các c p;
gii thiu nhng ng%i tht tiêu biu tham gia vào Quc
h i, H i ng nhân dân các c p.
Ba là, h~ng n*m, Mt trn và l c l+ng công an các c p
ch ng phi h+p xây d ng ch2ng trình, n i dung
tuyên truy n cho ng%i có uy tín  ph bin n c ng
ng dân c; phi h+p vi công an, b
i biên phòng tp
hu n cho ng%i có uy tín kin thc v quc phòng, an
ninh, v phòng chng t i ph;m, buôn lu, ma tuý; v âm
mu th o;n, ph2ng thc ho;t ng ca các th l c
thù ch trong vic l+i dng v n dân ch, nhân quy n,
dân t c, tôn giáo chia r` khi ;i oàn kt toàn dân t c.
Bn là, thông qua các phong trào thi ua, các cu c
vn ng, Mt trn ch ng phát huy uy tín, vai trò ca
ng%i có uy tín trong các ho;t ng xã h i, qua ó, nâng
cao uy tín ca ng%i có uy tín trong c ng ng dân c.
N*m là, nh kW phi h+p t chc H i ngh biu d2ng,
khen thng nhng ng%i tiêu biu trong các dân t c
thiu s  a ph2ng; t chc các oàn ;i biu ng%i
tiêu biu có uy tín th*m Th ô Hà N i, gp g1 vi lãnh
;o !ng, Nhà nc và U ban Trung 2ng Mt trn T
quc Vit Nam; t chc h=c tp các mô hình tiên tin 
các a ph2ng.
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M t s mô hình đim trong xây d ng
nông thôn mi, đô th v%n minh
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HÀ*

Tóm tắt: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động năm 2015,
sau gần 3 năm triển khai thực hiện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Diện mạo
nhiều vùng nông thôn được đổi thay, hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu được nâng
cấp, đời sống người dân được cải thiện, số hộ nghèo giảm, nhiều nét đẹp văn hóa
được phát huy, đội ngũ cán bộ trưởng thành, tình làng nghĩa xóm được vun đắp.
Trong quá trình đó, nhiều mô hình mới, cách làm hay đã xuất hiện.
Summary: The movement “All people unite to build a new style rural area and
civilized urban area” was launched by the Vietnam Fatherland Front Central
Committee since 2015 and after almost 3 years of implementation has achieved
many positive results. The looks of many rural areas have been changed, the
essential socio-economic infrastructure has been upgraded, people’s living
standard has been improved, the number of poor households has been reduced,
and many cultural features have been promoted. The staff have been much more
professional, the people in villages express more solidarity toward each other. In
that process, many new models, and new methods have been implemented.
Từ khóa: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, mô hình tiêu biểu, Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Key words: The movement “All people unite to build new style rural area and civilized urban area”, typical model, the
Vietnam Fatherland Front Committee.
Nhận bài: 19/3/2018; Sửa chữa: 20/3/2018; Duyệt đăng: 30/3/2018.

Một số mô hình tiêu biểu
Mô hình“S theo dõi tình hình an ninh, trt t xã h i
 khu dân c” t;i thôn Bình Minh, xã Hà Mòn, huyn !>k
Hà, tnh Kon Tum
Thôn Bình Minh n~m cách trung tâm xã khong 3,5km.
Thôn có 130 h , 512 kh[u; có 2 h ng bào dân t c thiu
s. Din tích t sn xu t là 385,1 ha, sn xu t ch yu là
cây cà phê, cao su, b%i l%i, lúa nc... Nhng n*m qua,
kinh t ca thôn ã có nhng bc phát trin tích c c, rõ
nét, %i sng vt ch t, tinh thn ca nhân dân +c nâng
lên; an ninh, trt t an toàn xã h i +c gi vng; h
*

thng chính tr +c cng c, kin toàn, ho;t ng có
hiu qu; khi ;i oàn kt dân t c +c gi vng và phát
huy. Hin nay, thôn có 66 h giàu (chim 50,7%); 42 h
khá (chim 32%); 18 h trung bình (chim 13%); 1 h
nghèo, 2 h cn nghèo (theo tiêu chí a chi u).
Tuy nhiên, trong nhng n*m gn ây trong thôn có
nhi u phc t;p (th%ng xy ra tình tr;ng m t tr m vt
nh m t gà, chó, xe máy khi ng%i dân i làm ry, b%i l%i,
cà phê...). ! n nh và m bo tình hình an ninh, trt
t xã h i trên a bàn nói chung và thôn Bình Minh nói
riêng, y ban Mt trn T quc xã ã kho sát, tham mu

Thạc sĩ, Tạp chí Mặt trận, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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cho !ng y ch=n và trin khai th c hin mô hình “S
theo dõi tình hình an ninh, trt t xã h i  khu dân c”
t;i a bàn thôn.
! trin khai tt vic xây d ng mô hình này, y ban
Mt trn T quc xã Hà Mòn cùng Ban Công tác Mt trn
thôn Bình Minh phi h+p vi t an ninh ca thôn h=p và
thng nh t các n i dung ho;t ng ca mô hình, xây
d ng k ho;ch trin khai th c hin và phân công nhim
v cho t@ng thành viên trong Ban Công tác Mt trn thôn.
Vic trin khai th c hin mô hình ã +c phi h+p lng
ghép t chc tuyên truy n, vn ng nhân dân tích c c
tham gia n>m b>t và cung c p các ngun tin, ng th%i
phân lo;i, tính ch t, mc
ghi chép y .
T@ khi trin khai mô hình, tình hình an ninh t i ph;m
ã gim rõ rt: n*m 2013 có 43 v thì n n*m 2016 ch
có 32 v. Cun s an ninh ghi l;i rõ nhng v vic c th
làm c2 s cho gii quyt công tác hòa gii v sau, t;o i u
kin cho h gia ình vi ph;m s$a cha, ph n u không
vi ph;m, ng th%i giúp cho m=i nhà, m=i ng%i sng và
làm vic có trách nhim, g>n bó h2n trong cu c sng.
Ngoài nhng vic trên, Ban Công tác Mt trn thôn
Bình Minh còn làm tt công tác tham mu, phi h+p
ra nhng gii pháp  gii quyt nhng v vic xích mích,
mâu thun trong gia ình, trong thôn theo n i dung
h2ng c, quy c ca khu dân c phù h+p, ;t hiu
qu, t;o ra s oàn kt trong n i b nhân dân, qua ó
giáo dc, r*n e các i t+ng có hành vi, vi ph;m h2ng
c hoc vi ph;m pháp lut cha +c phát hin x$ lý
trên a bàn.
Vic th c hin mô hình "S theo dõi tình hình an ninh,
trt t xã h i  khu dân c” không nhng có giá tr r t ln
trong vic n>m b>t, cp nht các ngun tin, các v vic
xy ra t;i a bàn c th, chính xác, y   phi h+p
gii quyt úng ng%i, úng i t+ng, úng v vic, t@ng
bc ng*n ng@a các hành vi vi ph;m h2ng c, vi ph;m
pháp lut ca ng%i dân, nh: c% b;c, tr m c>p, t n;n xã
h i, mâu thun trong gia ình, xích mích, b t ng trong
khu dân c, tình làng ngh_a xóm +c th>t cht h2n, các
v vi ph;m +c gim h2n, công tác qun lý ca thôn +c
bo m h2n. !ng th%i, vic th c hin cun s là c2 s
 th c hin các tiêu chí bình xét các danh hiu thi ua
và bình xét gia ình v*n hóa hàng n*m ca khu dân c.
Nh% ó, ng%i dân trên a bàn làm vic tt h2n, có trách
nhim vi nhau, g>n bó vi nhau h2n trong tình làng
ngh_a xóm. Các v vic vi ph;m ã gim h2n so vi trc,
góp phn xây d ng "gia ình v*n hóa", "khu dân c v*n
hóa", thôn làng no  - vng m;nh - an toàn.
Mt trn tham gia xây d ng nông thôn mi t;i p 4,
xã V_nh Hòa Hng B>c, huyn Gò Quao, tnh Kiên Giang
Xã anh hùng V_nh Hòa Hng B>c, huyn Gò Quao là
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m t xã nghèo, trong kháng chin n2i ây t@ng là Khu c*n
c ca Tnh y R;ch Giá. Ng%i dân n2i ây vn có truy n
thng anh hùng cách m;ng, cn cù, chu th2ng, chu
khó trong lao ng sn xu t. Hng ng phong trào “C
nc chung sc xây d ng Nông thôn mi” và cu c vn
ng “Toàn dân oàn kt xây d ng nông thôn mi, ô th
v*n minh”, nhân dân p 4, xã V_nh Hòa Hng B>c nhn
thc y  vai trò, trách nhim ca mình trong tham gia
xây d ng nông thôn mi, nh t là th c hin 15 phn vic
ca h gia ình.
p 4, cách trung tâm xã 7 km, vi nhi u sông ngòi
ch~ng cht, nhân dân sng ch yu b~ng sn xu t nông
nghip, rác thi sinh ho;t cha có n2i tp trung x$ lý nên
phn ln u  tr c tip xung sông, dn n tình tr;ng
ô nhim nghiêm tr=ng; cnh quan, nhà , hàng rào cây
xanh còn cha +c quan tâm chnh trang, xây d ng.
Trc th c tr;ng trên, y ban Mt trn T quc Vit
Nam xã phi h+p vi y ban nhân dân xã ch ;o cùng
Ban Công tác Mt trn p 4, tp trung tuyên truy n, vn
ng nhân dân th c hin các tiêu chí xây d ng Nông
thôn mi, trong ó quan tâm c bit n tiêu chí môi
tr%ng. ! ra gii pháp c th cho vic x$ lý rác thi,
nâng cao nhn thc cho ng%i dân v ý thc và trách
nhim bo v môi tr%ng b~ng nhng bin pháp, vic làm
c th g>n tuyên truy n vi vn ng th c hin. Qua ó
ã t;o s ng thun, hng ng tích c c ca nhân dân,
nh t là vic xây d ng cu tiêu, nhà t>m h+p v sinh, xây
d ng lò t rác, h chôn rác t ho;i, trng cây xanh làm
hàng rào t;o v m quan... Lúc u, p 4 ch=n 1 t trin
khai +c 15 lò t rác, 30 h rác t ho;i n nay ã có
85 lò t rác, 120 h rác t ho;i +c trin khai r ng
kh>p trên a bàn khu dân c p 4.
Qua m t n*m th c hin, ng%i dân n2i ây ã b0 +c
thói quen sinh ho;t l;c hu, không còn th y nhng túi,
b=c ni lon vt xung dòng sông, mà có ý thc t giác thu,
gom, phân lo;i rác  vào h t ho;i hoc lò t rác. Kt
qu bình xét có 96,8% h , 100% t ;t chu[n v*n hóa; p
4 nhi u n*m li n ;t chu[n v*n hoá. Có 310 h ( ;t
82,4%) th c hin tt 15 phn vic xây d ng nông thôn
mi.
Mô hình "Gi gìn bn s>c v*n hóa cng chiêng dân t c
M2 Nâm” t;i thôn Kon Bring, xã !*k Long, huyn Kon
Plông, tnh Kon Tum
Thôn Kon Bring n~m trên trc Quc l 24, cách trung
tâm huyn Kon Plông khong h2n 1 km. Tng dân s trên
a bàn thôn có 61 h , 257 kh[u, trong ó h nghèo 46
h , h cn nghèo 4 h , dân s phn ln là ng bào dân
t c M2 Nâm (chim 90,16%). !%i sng ca ng%i dân ch
yu là thu nhp t@ sn xu t nông nghip nên còn gp
nhi u khó kh*n.
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 thôn Kon Bring, m t s thanh thiu niên là ng%i
dân t c thiu s b0 h=c, không tích c c tham gia lao ng
sn xu t mà sa à vào *n ch2i, ua òi. Các l h i v*n
hóa truy n thng, nh: V*n hóa cng chiêng, L h i âm
trâu, L *n lúa mi... ca bà con dân t c thiu s ang
dn b mai m t, nhi u ng%i dân t c M2 Nâm không còn
bit các nghi l truy n thng. Vic tp h+p  ng%i ánh
chiêng cng không d dàng nh xa. Vi lp tr, nhi u
bài hát cng chiêng tr nên nhàm chán, 2n iu, khó
hiu mà ch;y theo v*n hóa pha tr n. Nhi u gia ìnhmang
bán nhng b cng chiêng quý  l y vn sn xu t và gii
quyt %i sng khó kh*n.

Một số giải pháp thực hiện trong thời
gian tới để các mô hình hoạt động có
hiệu quả

Vic gi gìn và bo tn bn s>c v*n hóa truy n thng
cng chiêng ca ng%i ng bào dân t c thiu s M2
Nâm là m t vic làm ht sc cn thit, có ý ngh_a, nh t
là trong th%i kW t nc m c$a và h i nhp nh hin
nay, nên mô hình “Gi gìn bn s>c v*n hóa cng chiêng
dân t c M2 Nâm” +c y ban Mt trn T quc xã !*k
Long xây d ng, trin khai th c hin t;i thôn Kon Bring
vi nhim v gi gìn, phát huy bn s>c v*n hóa truy n
thng dân t c. Bc u, i cng chiêng +c khôi
phc vi gn 30 ng%i. !ó là nhng ng%i con ca dân
t c M2 Nâm, vi tinh thn yêu v*n hóa dân t c mình, t
nguyn, t giác tham gia và mong mun gi gìn, phát
huy các giá tr v*n hóa truy n thng ca ng bào dân
t c thiu s.

Th nh t, tip tc [y m;nh và nâng cao ch t l+ng
cu c vn ng “Toàn dân oàn kt xây d ng nông thôn
mi, ô th v*n minh”, xây d ng ch2ng trình, k ho;ch
th c hin 5 n i dung cu c vn ng sát vi tình hình th c
t ca a ph2ng.

Sau khi mô hình “Gi gìn bn s>c v*n hóa cng chiêng
dân t c M2 Nâm” +c trin khai th c hin, công tác
tuyên truy n, nâng cao nhn thc ca bà con nhân dân
trong vùng v s cn thit trong vic xây d ng mô hình
+c [y m;nh. C p y, chính quy n, Mt trn và các
oàn th t chc nhi u cu c h=p quán trit v ý ngh_a
thit th c ca mô hình, nâng cao nhn thc ca ng bào
dân t c M2 Nâm v lòng t tôn dân t c, t@ ó nhn thc
+c vic bo tn và phát huy giá tr bn s>c v*n hóa
truy n thng ca dân t c, t;o c2 h i  nhân dân trong
vùng giao lu vi v*n hóa hin ;i trên c2 s t chc các
ho;t ng du lch.
y ban Mt trn T quc Vit Nam xã !*k Long ã phi
h+p cùng ng bào dân t c M2 Nâm t;i thôn Kon Bring ci
t;o không gian c trú, nâng cao ch t l+ng cu c sng,
t;o i u kin cho ng%i dân chuyn dch c2 c u kinh t
gia ình b~ng các ho;t ng tham gia du lch c ng ng.
Nâng cao %i sng tinh thn cho nhân dân qua ho;t ng
v*n hóa, du lch và làng ngh , h;n ch nhng ho;t ng
kinh t truy n thng l;c hu, bo v ngun tài nguyên
r@ng, các lo;i ng vt và thú r@ng. T@ khi mô hình +c
trin khai và ho;t ng, tình hình an ninh trt t trong
thôn +c m bo h2n. M?i khi rnh r?i, nhân dân tp
trung t;i nhà Rông luyn tp cng chiêng, múa xoong,
không còn tham gia phá r@ng và s*n b>t thú r@ng trái
pháp lut.

! phát huy nhng kt qu ;t +c trong công tác
ch ;o, hng dn, phi h+p trin khai th c hin cu c
vn ng, nh t là nhng kinh nghim, ph2ng pháp, cách
làm hiu qu trong công tác tuyên truy n, vn ng xây
d ng các mô hình t qun trong c ng ng dân c; trong
th%i gian ti, Mt trn T quc các c p cn tp trung th c
hin nhng gii pháp tr=ng tâm sau:

Th hai, t*ng c%ng phi h+p vi các t chc thành
viên, các c2 quan thông tin ;i chúng [y m;nh tuyên
truy n nâng cao nhn thc trong nhân dân v ý ngh_a,
mc ích ca cu c vn ng; T chc gii thiu, ph bin
các mô hình, in hình tiên tin trong các phong trào, các
cu c vn ng, t;o không khí thi ua sôi ni trong m?i
c2 quan, t chc, c ng ng dân c, ng viên các tng
lp nhân dân phát huy tinh thn oàn kt, thi ua lao
ng, sn xu t, phát trin kinh t, gim nghèo, tham gia
gi gìn an ninh trt t , bo v môi tr%ng.
Th ba, Mt trn T quc các c p và các oàn th
thành viên tip tc i mi m;nh m` n i dung, ph2ng
thc ho;t ng, nh t là trong công tác tp h+p, tuyên
truy n, vn ng nhân dân tham gia th c hin các ch
tr2ng ca !ng, chính sách, pháp lut ca Nhà nc.
Thông qua các hình thc xây d ng các mô hình, công
trình, phn vic a d;ng trên các l_nh v c, g>n vi 5 n i
dung th c hin cu c vn ng, nh~m tp trung huy ng
cán b , công chc, oàn viên, h i viên, các v chc s>c tôn
giáo, ng%i có uy tín tiêu biu trong ng bào dân t c
thiu s và các tng lp nhân dân hng ng tham gia.
Th t, Mt trn T quc các c p và các t chc thành
viên tip tc phát huy vai trò nòng ct trong công tác
tham mu,
xu t chính quy n phi h+p ch ;o và t;o
i u kin th c hin. Nghiên cu các mô hình phù h+p 
a vào k ho;ch, t chc h=p dân bàn b;c, thng nh t,
phát ng, ký kt thi ua, vn ng nhân dân trong c ng
ng dân c ng thun hng ng tham gia. Cùng vi
c p y, chính quy n [y nhanh tin
hoàn thành và
nâng cao ch t l+ng các tiêu chí xây d ng nông thôn mi,
ô th v*n minh và th c hin th>ng l+i các mc tiêu phát
trin kinh t - xã h i ca a ph2ng.
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KINH NGHIM - THC TI N

GII PHÁP NÂNG CAO
CH&T L'NG CÔNG TÁC DÂN T(C

ca Mt trn T quc Vit Nam
VŨ DƯƠNG CHÂU*

Tóm tắt: Phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là
một nội dung quan trọng trong Chiến lược quốc gia về Phát triển bền vững của
Việt Nam. Để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số
và miền núi, phấn đấu thu hẹp khoảng cách ngày càng xa về trình độ phát triển
và mức sống của đồng bào vùng dân tộc, miền núi với vùng đồng bằng, đô thị
rất cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị các cấp; sự chung tay
góp sức của cộng đồng dân cư, nhất là vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Summary: Sustainable development of ethnic minority and mountainous areas
is an important part of the Vietnam Sustainable Development Strategy. The
Vietnam Fatherland Front and the whole community play a key role in
completing the targets of sustainable development of ethnic minority and
mountainous areas, and narrow the gap of development and living standard
between ethnic minorities and urbanization.
Từ khóa: Dân tộc thiểu số, miền núi, phát triển bền vững, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Key words: Ethnic minorities, mountainous areas, sustainable development, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 2/3/2018; Sửa chữa: 5/3/2018; Duyệt đăng: 26/3/2018.
h c hin Ngh quyt s 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003
ca Ban Ch p Trung 2ng !ng (khoá IX) v công
tác dân t c; Kt lun s 01/KL-!CT, ngày
20/8/2015 ca !oàn Ch tch y ban Trung 2ng
Mt trn T quc Vit Nam v “!i mi n i dung, ph2ng
thc ho;t ng ca Mt trn T quc Vit Nam trong công
tác dân t c”; công tác dân t c ca Mt trn T quc Vit
Nam tip tc +c t*ng c%ng, i mi và ;t +c nhng
kt qu quan tr=ng.

T

Một số kết quả thực hiện công tác dân tộc
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Công tác tuyên truy n, vn ng ng bào các dân t c
thiu s th c hin %ng li, ch tr2ng ca !ng, chính
*

sách và pháp lut ca Nhà nc, gi gìn phát huy bn s>c
v*n hóa các dân t c ã t@ng bc +c trin khai th c
hin vi các hình thc a d;ng, phong phú, Mt trn các
a ph2ng ã t*ng c%ng gp g1, i tho;i, trao i cung
c p thông tin gia cán b Mt trn vi ng bào dân t c
thiu s (DTTS); t chc các lp tp hu n v “![y m;nh
công tác tuyên truy n, vn ng ch p hành pháp lut
trong ng bào dân t c thiu s”; tng h+p, ý kin, kin
ngh ca các v y viên y ban Trung 2ng Mt trn T
quc Vit Nam (khóa VIII) là cá nhân tiêu biu ng%i dân
t c thiu s và ng bào các dân t c thiu s theo nh
kW; t chc gp mt biu d2ng ng%i có uy tín tiêu biu,
các in hình tiên tin trong ng bào dân t c thiu s…;
công tác vn ng ng bào tham gia các cu c vn ng,
các phong trào thi ua yêu nc, nh: Cu c vn ng

Trưởng Ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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K I N H

"Toàn dân oàn kt xây d ng %i sng v*n hoá  khu dân
c", "Ngày vì ng%i nghèo" có nhng chuyn bin tin
b , quan tâm n vic kho sát, xây d ng các mô hình
im v xóa ói gim nghèo trong vùng DTTS, nh: tnh
Lâm !ng ã kho sát tình hình kinh t, v*n hóa, xã h i
vùng DTTS, ng th%i ch=n xã Gung Ré (huyn Di Linh)
 ch ;o im công tác dân t c; tnh !ng Nai trin khai
d án h? tr+ ng bào DTTS: Ch2ro, Châu M; và STiêng
nuôi dê v+t nghèo; tnh Bình Thun xây d ng mô hình
im bo v môi tr%ng, ng phó vi bin i khí hu t;i
các xã ng bào dân t c Ch*m,…
!c bit, công tác tham gia xây d ng và giám sát vic
trin khai các ch tr2ng ca !ng, chính sách, pháp lut
ca Nhà nc v dân t c +c t*ng c%ng, góp phn t;o
i u kin phát trin  vùng ng bào DTTS, c th: Tnh
Ninh Thun t chc giám sát vic th c hin chính sách v
giao t sn xu t, giao r@ng khoán qun i vi ng bào
DTTS; tnh Bình !nh giám sát vic c p gi y chng nhn
quy n s$ dng t cho ng bào DTTS và vic th c hin
Quyt nh s 755/Q!-TTg ngày 20/5/2013 ca Th tng
Chính ph giai o;n 2014-2016; tnh Qung Tr t chc
giám sát chính sách h? tr+ t sn xu t, t , nc sinh
ho;t cho h ng bào DTTS; tnh Cao B~ng phi h+p giám
sát vic th c hin các chính sách h? tr+ gim nghèo, xóa
nhà d t nát, các ch2ng trình cho vay vn lãi xu t u ãi
ca Nhà nc cho ng bào DTTS; tnh V_nh Phúc, Lâm
!ng, Ninh Thun giám sát tình hình to hôn, hôn nhân
cn huyt thng vùng ng bào DTTS; tnh B>c Giang t
chc giám sát vic th c hin chính sách, các bin pháp
phát huy vai trò ng%i tiêu biu có uy tín trong ng bào
DTTS; tnh B;c Liêu giám sát vic th c hin Quyt nh
s 29/2013/Q!-TTg ngày 20/5/2013 ca Th tng
Chính ph v m t s chính sách h? tr+ gii quyt t 
và gii quyt vic làm cho ng bào DTTS nghèo vùng
ng b~ng sông C$u Long, giai o;n 2013-2015 và tnh
Tây Ninh giám sát vic th c hin các chính sách dân t c
v nhà , t , t sn xu t, nc sinh ho;t, v xóa ói
gim nghèo, gii quyt vic làm, giáo dc y t - dân s,
chính sách cán b ng%i dân t c, ng%i uy tín và ph n
dân t c,…
Công tác tham gia th c hin công tác i ngo;i nhân
dân ca Mt trn  vùng ng bào DTTS ;t +c nhng
kt qu quan tr=ng; công tác t chc, cán b , th c hin
chính sách và phát huy vai trò ng%i uy tín tiêu biu vùng
ng bào DTTS t@ng bc +c quan tâm, góp phn xây
d ng i ng cán b Mt trn và cán b là ng%i DTTS
trong h thng chính tr; công tác phi h+p gia y ban
Mt trn T quc Vit Nam và các t chc thành viên các
c p vi các c2 quan chc n*ng v công tác dân t c +c
quan tâm ch ;o,  th c hin tt các nhim v theo
chc n*ng ca Mt trn T quc Vit Nam.
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Tuy nhiên, n i dung, ph2ng thc ho;t ng ca Mt
trn T quc Vit Nam trong công tác dân t c th%i gian
qua còn có m t s h;n ch ó là: Công tác tuyên truy n
Ngh quyt ca !ng, chính sách, pháp lut ca Nhà nc
v công tác dân t c  m t s a ph2ng cha có s phi
h+p c th gia các c2 quan tuyên truy n ca y ban Mt
trn T quc và các t chc thành viên, cha phát huy vai
trò ca ng%i có uy tín tiêu biu, các v y viên y ban
Mt trn T quc các c p  vùng DTTS trong công tác
tuyên truy n ming; vic th c hin các phong trào, cu c
vn ng trong vùng ng bào DTTS, thiu s phi h+p
th%ng xuyên gia y ban Mt trn T quc các c p vi
các t chc thành viên trong vic xây d ng và tuyên
truy n các mô hình im, các in hình tiên tin; cha
phát huy tt và u t ho;t ng ca Ban Thanh tra nhân
dân, Ban Giám sát u t ca c ng ng, trong vic giám
sát th c hin các d án  vùng dân t c thiu s; trình
i ng cán b làm công tác giám sát trong vùng ng
bào DTTS còn h;n ch và thiu c2 ch x$ lý kt qu sau
giám sát; m t s a ph2ng cha xây d ng ch2ng trình
phi h+p công tác c th v công tác dân t c vi các c2
quan chc n*ng làm công tác i ngo;i nhân dân, vi b
i biên phòng  vùng ng bào DTTS, vùng biên gii;
ch t l+ng i ng cán b là ng%i DTTS và cán b làm
công tác dân t c còn th p; cha th c hin ng b các
gii pháp phát huy vai trò ca ng%i có uy tín tiêu biu
trong các ho;t ng ca Mt trn T quc Vit Nam.

Những giải pháp tiếp tục đổi mới
nội dung, phương thức hoạt động của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác
dân tộc
Th nh t, y ban Mt trn T quc Vit Nam và các t
chc thành viên tip tc quán trit các quan im, n i
dung, gii pháp ca Ngh quyt s 24-NQ/TW, ngày
12/3/2003 ca Ban Ch p hành Trung 2ng !ng (khoá
IX) v công tác dân t c, Kt lun s 01/KL-!CT, ngày
20/8/2015 ca !oàn Ch tch y ban Trung 2ng Mt trn
T quc Vit Nam v “!i mi n i dung, ph2ng thc ho;t
ng ca Mt trn T quc Vit Nam trong công tác dân
t c”; u t, phát trin kinh t, xã h i; các phong trào,
các cu c vn ng do Mt trn và các t chc thành viên
ca Mt trn phát ng; tuyên truy n vn ng gi gìn
và phát huy bn s>c v*n hoá tt jp tin b ca các dân
t c thiu s nh t là vic gìn gi ting nói, ch vit, v*n
h=c, ngh thut, công trình kin trúc, ngh truy n thng,
các phong tc, l h i tin b ,... Tuyên truy n, vn ng
thay i các thói quen, tp quán l;c hu, bài tr@ các t
n;n xã h i, mê tín d oan, u tranh vi nhng lun iu
xuyên t;c, chia r` khi ;i oàn kt toàn dân t c.
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Th hai, phi h+p  phát huy vai trò, liên kt trong
công tác tuyên truy n gia y ban Mt trn T quc Vit
Nam các c p, các t chc thành viên và các c2 quan
truy n thông; a d;ng hóa các hình thc ph bin,
tuyên truy n, kt h+p các hình thc tuyên truy n thông
qua báo chí, phát thanh, truy n hình vi vic trang b
tài liu, t% r2i, i thông tin lu ng, các ho;t ng
v*n hóa, th thao, các h i thi, i tho;i tip xúc ca
cán b Mt trn vi ng bào… !c bit, coi tr=ng hình
thc phát thanh, truy n hình b~ng ting dân t c, công
tác tuyên truy n ming thông qua i ng ng%i có uy
tín tiêu biu và i ng y viên y ban Mt trn các c p
 vùng DTTS.

 thu hút thêm ngun l c góp phn th c hin các
ch2ng trình phát trin kinh t - xã h i, giúp 1 ng%i
nghèo, ho;t ng nhân ;o t@ thin  vùng ng bào
DTTS; quan tâm xây d ng các mô hình kt ngh_a, t qun,
phi h+p gii quyt tt quan h gia các DTTS trong nc
vi ng t c, thân t c  nc ngoài; tham gia xây d ng
%ng biên gii hoà bình, hu ngh và h+p tác góp phn
gi vng ch quy n lãnh th quc gia.

Th ba, t*ng c%ng công tác phi h+p gia các ngành,
các c p t@ Trung 2ng n c2 s trong vic xây d ng
nhng mô hình, in hình trong th c hin các n i dung
ca cu c vn ng “Toàn dân oàn kt xây d ng nông
thôn mi, ô th v*n minh” và “Ng%i Vit Nam u tiên
dùng hàng Vit Nam”, quan tâm xây d ng và nhân r ng
các in hình, mô hình trong các l_nh v c v ch*n nuôi,
trng tr=t, kinh doanh, xây d ng trang tr;i, i r@ng…
giúp nhau phát trin kinh t, gim nghèo  vùng ng
bào DTTS…

Th by, tip tc phi h+p vi y Ban Dân t c, B
Công an và các c2 quan chc n*ng v công tác dân t c 
th c hin tt Ch th 06/2008/CT-TTg ca Th tng
Chính ph “V phát huy vai trò ng%i uy tín trong ng
bào dân t c thiu s trong s nghip xây d ng và bo v
T quc”, Quyt nh s 56/2013/Q!-TTg ca Th tng
Chính ph “V chính sách i vi ng%i có uy tín trong
vùng ng bào dân t c thiu s”, Kt lun s 68-KL/TW,
ngày 10/9/2013 ca Ban Bí th v “xây d ng l c l+ng
ct cán và phát huy vai trò ng%i có uy tín trong c ng
ng ng%i Hoa” và Ch2ng trình hành
ng s 03CTr/MTTW-!! ca !ng oàn Mt trn T quc Vit Nam
“V phát huy vai trò ng%i có uy tín trong c ng ng
ng%i Hoa”.

Th t, ch ng giám sát và ch trì phi h+p vi các
c2 quan chc n*ng trong h thng chính tr rà soát, giám
sát, kin ngh i u chnh, b sung các chính sách ã ban
hành, tp trung là các chính sách v xóa ói, gim nghèo,
giáo dc, y t, môi tr%ng và v*n hóa  vùng ng bào
DTTS; i mi và nâng cao ch t l+ng, hiu qu ho;t ng
giám sát, phn bin xã h i ca các H i ng t v n, Ban
t v n ca y ban Mt trn các c p; phát huy vai trò ca
i ng chuyên gia, c ng tác viên và Ban Thanh tra nhân
dân, t*ng c%ng công tác giám sát u t c ng ng 
các khu dân c vùng ng bào DTTS i vi các chính sách
v dân t c và công tác dân t c.

Th tám, tp h+p, vn ng ng%i có uy tín tiêu biu
trong ng bào DTTS tham gia vào y ban Mt trn T
quc, Ban Ch p hành các oàn th các c p. Gii thiu
nhng ng%i tht tiêu biu tham gia vào Quc h i, H i
ng nhân dân các c p; m%i các cá nhân có uy tín tiêu
biu là chuyên gia tham gia các H i ng t v n ca U
ban Mt trn T quc Vit Nam các c p, các cu c h i tho
khoa h=c, các h i ngh, các cu c h=p mt, tham gia trin
khai các phong trào thi ua  cá nhân tiêu biu có c2 h i
trao i tho lun, óng góp ý kin xây d ng ch tr2ng,
chính sách, pháp lut, xu t các sáng kin, kin ngh v
các v n
quan tr=ng ca a ph2ng.

Th n*m, phi h+p tham gia th c hin hiu qu công
tác phn bin xã h i thông qua vic tham gia xây d ng
các chính sách, pháp lut v phát trin kinh t, gi gìn
phát trin v*n hóa, xã h i ca ng bào các dân t c;
ch2ng trình, k ho;ch v xóa ói, gim nghèo  vùng
ng bào các DTTS, c bit i vi nhng dân t c có t
l phát trin dân s th p.

Th chín, kin toàn t chc, t*ng c%ng s l+ng, ch t
l+ng và ch*m lo xây d ng, ào t;o, bi d1ng i ng
cán b là ng%i DTTS và cán b làm công tác dân t c ca
Mt trn các c p t@ Trung 2ng n a ph2ng  làm tt
công tác tham mu cho Mt trn trong công tác dân t c
và th c hin chính sách dân t c.

Th sáu, xây d ng ch2ng trình phi h+p v công tác
dân t c vi các c2 quan chc n*ng làm công tác i ngo;i
nhân dân và b
i biên phòng; tích c c tuyên truy n,
vn ng ng bào DTTS v ch tr2ng i ngo;i ca
!ng, chính sách ngo;i giao ca Nhà nc, tham gia
tuyên truy n v hình nh, t nc và con ng%i Vit
Nam; tranh th các ngun vn tài tr+ ca các t chc quc
t và các t chc phi chính ph nc ngoài t;i Vit Nam

Th m%i, coi tr=ng phi h+p vi các t chc thành
viên phát trin oàn viên, h i viên, nh t là  nhng vùng
sâu, vùng xa, vùng biên gii. T*ng c%ng công tác tp
hu n, hng dn ho;t ng, bi d1ng ph2ng pháp công
tác cho i ng cán b ng%i DTTS, bo m i u kin
ho;t ng và ch chính sách phù h+p cho Ban Công tác
Mt trn và Trng ban Công tác Mt trn  khu dân c
vùng ng bào dân t c thiu s.
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Mt trn T quc Vit Nam

THAM GIA XÂY D)NG
CHÍNH SÁCH, PHÁP LUT
ĐẶNG THỊ KIM NGÂN*

Tóm tắt: Công tác tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam đã góp phần quan trọng vào việc tạo cơ sở pháp lý xây dựng
chính sách, pháp luật nói chung. Để công tác xây dựng pháp luật của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam đạt hiệu quả, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận
xã hội, bài viết đưa ra một số giải pháp, nhằm làm cho các văn bản pháp luật
được thông qua ngày càng sát với thực tiễn và có tính khả thi.
Summary: The participation in drafting the legal documents of the Vietnam
Fatherland Front has made an important contribution to create a legal basis for
policies and legislation building. This article provides a number of solutions for an
effective law building of the Vietnam Fatherland Front to promote the democracy
and strengthen the social consensus. It also helps approved legal documents
become more practical and feasible.
Từ khóa: Chính sách, pháp luật, dân chủ, đồng thuận xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Key words: Policy, law, democracy, social consensus, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 6/3/2018; Sửa chữa: 19/3/2018; Duyệt đăng: 21/3/2018.

Cơ sở lý luận, pháp lý và thực tiễn về vai
trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia
xây dựng chính sách, pháp luật
Là m t b phn trong h thng chính tr ca nc ta,
Mt trn T quc Vit Nam có vai trò quan tr=ng trong
vic phát huy tinh thn yêu nc, xây d ng khi ;i oàn
kt toàn dân, tích c c vn ng các tng lp nhân dân
h*ng hái thi ua lao ng, chin u; góp phn quan
tr=ng vào s nghip u tranh giành c lp dân t c trc
ây, cng nh trong công cu c xây d ng và bo v T
quc Vit Nam xã h i ch ngh_a ngày nay.
*

Công tác xây d ng pháp lut vn là công vic ca
Nhà nc, vì vy, quy nh Mt trn T quc Vit Nam có
quy n tham gia xây d ng pháp lut là nhng quy nh
th hin tính dân ch trong xây d ng pháp lut ca Nhà
nc ta. Bn ch t Nhà nc ta là nhà nc ca nhân
dân, do nhân dân, vì nhân dân, Nhà nc có d a vào
Mt trn mi phát huy +c y  quy n làm ch và
sc m;nh có t chc ca toàn dân, cng chính là sc
m;nh ca chính Nhà nc trong vic t chc th c hin
chc n*ng qun lý ca mình. Quy nh Mt trn T quc
Vit Nam tham gia xây d ng pháp lut +c quy nh rõ
trong !i u 21, Lut Mt trn T quc Vit Nam n*m

Thạc sĩ, Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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2015; !i u 6, Lut Ban hành v*n bn quy ph;m pháp
lut n*m 2015.
!ng th%i, Lut Ban hành v*n bn quy ph;m pháp lut
n*m 2015 cng quy nh y ban Trung 2ng Mt trn T
quc Vit Nam và các c2 quan trung 2ng ca t chc
thành viên ca Mt trn có quy n
ngh xây d ng lut,
pháp lnh, tc có quy n trình d án lut trc Quc h i,
trình d án pháp lnh trc y ban Th%ng v Quc h i.

Tình hình thực hiện vai trò của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam trong công tác xây
dựng pháp luật
T@ khi Hin pháp n*m 2013 ra %i và Lut Mt trn T
quc Vit Nam có hiu l c pháp lut (n*m 2014 n nay),
công tác tham gia xây d ng pháp lut ca Mt trn T
quc Vit Nam và các t chc thành viên +c t*ng c%ng,
i vào chi u sâu và ;t +c nhi u kt qu có ý ngh_a.
1. Th c hin quy n sáng kin pháp lut (nay +c g=i
là quy n
ngh xây d ng lut, pháp lnh theo quy nh
ca Hin pháp và Lut Ban hành v*n bn quy ph;m pháp
lut n*m 2015), y ban Trung 2ng Mt trn T quc Vit
Nam và m t s t chc thành viên ã ngh Quc h i giao
ch trì so;n tho m t s v*n bn quy ph;m pháp lut, nh:
D án Lut Mt trn T quc Vit Nam ( ã +c Quc h i
khóa XIII, kW h=p th 9 thông qua ngày 9/6/2015), Ngh
quyt 1134/2016/UBTVQH13 quy nh chi tit, hng dn
v vic t chc H i ngh c$ tri; vic gii thiu ng%i ng
c$ ;i biu H i ng nhân dân c p xã, thôn, t dân ph;
vic hip th2ng gii thiu ng%i ng c$ ;i biu Quc h i,
;i biu H i ng nhân dân trong bu c$ b sung; Ngh
quyt liên tch s 11/2016/UBTVQH-CP-!CTUBTWMTTQVN
v vic hng dn quy trình hip th2ng, gii thiu ng%i
ng c$ ;i biu Quc h i khóa XIV, ;i biu H i ng nhân
dân các c p nhim kW 2016 - 2021; Ngh quyt s
1213/2016/UBTVQH13 v Quy ch t chc và ho;t ng
ca !oàn h i th[m; Ngh quyt liên tch gia Chính ph và
Mt trn T quc Vit Nam s 01/2014/NQLT/CPUBT&MTTQVN v vic hng dn phi h+p th c hin m t s
quy nh ca pháp lut v hòa gii c2 s; Ngh quyt liên
tch gia y ban Th%ng v Quc h i, Chính ph và Mt
trn T quc Vit Nam s 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP!CTUBTWMTTQVN v các hình thc giám sát, phn bin xã
h i ca Mt trn T quc Vit Nam.
Các t chc chính tr - xã h i, nh: Tng Liên oàn
Lao ng Vit Nam, H i Nông dân Vit Nam, !oàn Thanh
niên C ng sn H Chí Minh, H i Liên hip Ph n Vit
Nam, H i C u chin binh Vit Nam, H i Lut gia Vit Nam,
Liên minh các H+p tác xã Vit Nam, Phòng Th2ng m;i
và Công nghip Vit Nam, Liên hip các t chc hu ngh
Vit Nam… cng ã xây d ng, ban hành nhi u v*n bn
quy ph;m pháp lut1.
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2. V vic góp ý kin các v*n bn quy ph;m pháp lut,
Ban Th%ng tr c y ban Trung 2ng Mt trn T quc Vit
Nam ã tp trung vào ho;t ng góp ý các v*n bn quy
ph;m pháp lut. Nhi u h i ngh, h i tho, t=a àm ã
+c Ban Th%ng tr c y ban Trung 2ng Mt trn T
quc Vit Nam t chc và phi h+p vi các c2 quan liên
quan t chc vi s tham gia ca các chuyên gia, nhà
khoa h=c… trên nhi u l_nh v c.
H~ng n*m, Ban Th%ng tr c y ban Trung 2ng Mt
trn T quc Vit Nam ã t chc góp ý i vi hàng chc
d tho lut, ngh nh, trong ó tr=ng tâm là các lut
liên quan ti t chc b máy Nhà nc, quy n, ngh_a v
c2 bn ca công dân, nh: Lut T chc Quc h i, Lut T
chc Chính ph; Lut T chc chính quy n a ph2ng;
B lut Dân s (s$a i); Lut Ban hành v*n bn quy
ph;m pháp lut; Lut Bu c$ ;i biu Quc h i và ;i biu
H i ng nhân dân; Lut s$a i, b sung m t s i u
ca B lut Hình s ; Lut Tín ng1ng, tôn giáo…
Trong nhim kW khóa VIII (2014 - 2019), y ban Trung
2ng Mt trn T quc Vit Nam ã thành lp 7 H i ng
t v n, bao gm nhi u chuyên gia, nhà khoa h=c  giúp
cho y ban Trung 2ng Mt trn T quc Vit Nam tham
gia góp ý, phn bin các d án chính sách, pháp lut có
liên quan.
Bên c;nh ó, các t chc thành viên cng t chc góp
ý kin i vi nhi u d tho v*n bn pháp lut liên quan
tr c tip chc n*ng, nhim v ca t chc mình và
quy n, trách nhim ca oàn viên, h i viên, nh: H i
Liên hip Ph n Vit Nam tp trung tham gia góp ý vào
nhng v n
liên quan tr c tip hoc gián tip có nh
hng, tác ng sâu s>c n ph n và mc tiêu bình
Jng gii. Tng Liên oàn Lao ng Vit Nam tp trung
tham gia góp ý vào nhng v*n bn quy ph;m có n i dung
liên quan tr c tip n ng%i lao ng; chú tr=ng n
nhng quy nh nh~m ch*m lo và bo v quy n, l+i ích
h+p pháp, chính áng ca ng%i lao ng… Các t chc
thành viên khác ca Mt trn cng có nhi u cách làm
phong phú  phát huy trí tu ca các chuyên gia, các
thành viên tham gia có ch t l+ng vào vic góp ý m t s
d án chính sách, pháp lut, ch2ng trình, d án kinh t
- xã h i ca Nhà nc.
Hu ht các d án lut có liên quan n quy n và
ngh_a v c2 bn ca công dân, n chc n*ng, nhim v,
quy n h;n ca Mt trn T quc Vit Nam, n t chc
b máy nhà nc +c các c2 quan ch trì so;n tho m%i
;i din ca y ban Trung 2ng Mt trn T quc Vit
Nam và m t s t chc thành viên tham gia Ban so;n
tho, T biên tp. Vic g$i l y ý kin Mt trn và m t s
t chc thành viên ca Mt trn góp ý vào các d án lut
liên quan +c các c2 quan ch trì so;n tho, Chính ph
và y ban Th%ng v Quc h i th c hin v c2 bn tuân

K I N H

th úng quy nh ca Lut ban hành v*n bn quy ph;m
pháp lut2.
 a ph2ng, y ban Mt trn T quc Vit Nam các
c p cng ã phi h+p t chc nhi u H i ngh óng góp ý
kin vào các d tho v*n bn lut theo ngh ca các c2
quan so;n tho  Trung 2ng, trong ó có d án lut quan
tr=ng, nh: D tho B lut Dân s (s$a i); D tho
Lut T chc chính quy n a ph2ng; D tho Lut Bu
c$ ;i biu Quc h i, ;i biu H i ng nhân dân; D tho
Lut Ho;t ng giám sát ca Quc h i; D tho Lut Ban
hành v*n bn quy ph;p pháp lut; d tho Lut Phòng,
chng tham nhng…
!i vi các d tho v*n bn quy ph;m pháp lut ca
chính quy n a ph2ng, y ban Mt trn T quc Vit
Nam tnh tham gia góp ý nhi u d tho ca H!ND, UBND
tnh liên quan tr c tip n quy n và l+i ích ca nhân
dân, n u t xây d ng c2 s h; tng, n công tác bi
th%ng, h? tr+ tái nh c khi Nhà nc thu hi t…3.
Nhng ý kin góp ý ca Mt trn ã tác ng quan
tr=ng n quá trình tip thu i u chnh các n i dung
v*n bn và chính sách ca các a ph2ng, phát huy dân
ch, góp phn xây d ng !ng, xây d ng chính quy n
trong s;ch.

Một số giải pháp tăng cường hiệu quả
trong công tác xây dựng pháp luật của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
M t là, cn nâng cao nhn thc ca các c2 quan so;n
tho v*n bn quy ph;m pháp lut trong vic coi tr=ng s
tham gia xây d ng chính sách, pháp lut ca các chuyên
gia, nhà khoa h=c, ;i din các gii ca y ban Mt trn
T quc Vit Nam và các t chc thành viên, coi ây là
m t kênh quan tr=ng th hin ý chí, nguyn v=ng ca
nhân dân.
! cao vai trò góp ý kin và phn bin xã h i ca
Mt trn T quc Vit Nam và các t chc thành viên i
vi d tho v*n bn quy ph;m pháp lut có n i dung
liên quan n quy n và ngh_a v c2 bn ca công dân;
chính sách v dân t c, tôn giáo; ng%i có công vi cách
m;ng, gia ình chính sách, h nghèo, ng bào dân t c
thiu s…

N G H I ¡ M

-

T H ¢ C

T I  N

Hai là, quy trình v xây d ng và ban hành v*n bn
quy ph;m pháp lut cn phi +c th c hin m t cách
dân ch, khoa h=c. !c bit là phi công khai l y ý kin
r ng rãi ca nhi u i t+ng khác nhau trong xã h i, nh t
là i t+ng liên quan tr c tip, chu tác ng tr c tip
ca v*n bn, có nh vy, v*n bn quy ph;m pháp lut
+c ban hành mi có tính kh thi cao.
Ba là, Mt trn T quc Vit Nam cn t*ng c%ng phi
h+p vi các t chc chính tr - xã h i vi các c2 quan có
th[m quy n ban hành v*n bn pháp lut. !ng th%i, cán
b Mt trn và các t chc chính tr - xã h i cn phi sâu
sát h2n vi các tng lp nhân dân, oàn viên, h i viên 
l>ng nghe ý kin phn ánh ca nhân dân, ca h i viên,
oàn viên i vi ho;t ng ca c2 quan Nhà nc, ;i
biu dân c$ và cán b , công chc Nhà nc. !ây là ngun
thông tin vô cùng phong phú v c lý lun và th c tin
 có c2 s góp ý kin, tham gia vào quá trình xây d ng
pháp lut ;t hiu qu, g>n cht vi th c tin và m bo
kh thi trên th c t.
Bn là, t*ng c%ng trao i, phi h+p phn ánh thông
tin vi các c2 quan nhà nc hu quan, c bit là B T
pháp, V*n phòng Chính ph, y ban Th%ng v Quc
h i…  ch ng h2n trong vic xây d ng các k ho;ch
tham gia góp ý các v*n bn quy ph;m pháp lut h~ng
n*m. Trong th%i gian ti, cn tp trung góp ý kin vào các
d án Lut quan tr=ng liên quan tr c tip n quy n và
l+i ích h+p pháp, chính áng ca nhân dân, nh: D án
Lut Biu tình, D án Lut lp h i; Lut Phòng, chng
tham nhng (s$a i); Lut s$a i, b sung m t s i u
ca B lut Lao ng…
N*m là, c*n c vào tình hình th c tin ca t@ng a
ph2ng, Mt trn T quc các c p cn l a ch=n +c n i
dung, v n
cn góp ý xây d ng chính quy n phù h+p,
úng, trúng nhng v n
mà nhân dân ang quan tâm.
Th%ng xuyên l>ng nghe, tp h+p các ý kin, kin ngh
ca c$ tri và nhân dân, l>ng nghe các v n
mà các tng
lp nhân dân quan tâm.
Sáu là, quan tâm nâng cao ch t l+ng cán b Mt trn
T quc và các oàn th chính tr - xã h i các c p v trình
chuyên môn, n*ng l c nhìn nhn, phân tích, ánh giá
v n , k n*ng l>ng nghe, tng h+p…  áp ng yêu
cu, nhim v trong tình hình mi.
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Xây d ng nông thôn mi $ Trung Quc

THÀNH T)U VÀ KINH NGHI*M
NGUYỄN TRỌNG BÌNH*

Tóm tắt: Tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XVI (10/2005), Đảng Cộng sản Trung
Quốc đã đề ra chủ trương thúc đẩy xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa.
Từ khi thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới đến nay, Trung Quốc đã
đạt được nhiều thành tựu to lớn; đồng thời cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm
thành công. Bài viết phân tích bối cảnh, nội dung và ý nghĩa của chính sách xây
dựng NTM ở Trung Quốc; đồng thời nêu lên một số thành tựu và kinh nghiệm
trong xây dựng NTM ở quốc gia này.
Summary: At the 5th National Congress (16th session in October, 2005), the
Communist Party of China set out on the undertaking to improve building new
socialist rural areas. Since implementing these new style rural area policies,
China has made significant achievements as well as insightful experiences. This
article analyzes the context, content and meaning of Chinese policies on
building a new style rural area as well as mentioning some achievements and
experience in building new rural areas of this country.
Từ khóa: Xây dựng nông thôn mới, Trung Quốc, thành tựu, bài học.
Key words: Building new style rural area, China, achievements, lessons.
Nhận bài: 15/3/2018; Sửa chữa: 16/3/2018; Duyệt đăng: 2/4/2018.

h tr2ng xây d ng nông thôn mi xã h i ch
ngh_a do !ng C ng sn Trung Quc
ra n*m
2005 là m t ch tr2ng chin l+c nh~m áp ng
òi h0i ca th c tin Trung Quc trong th%i kW ci
cách, m c$a xây d ng nông thôn mi vi n i dung toàn
din có ý ngh_a c bit quan tr=ng i vi Trung Quc.

C

Xây dựng nông thôn mới ở Trung QuốcBối cảnh, nội dung và ý nghĩa
T@ thp niên 50 ca th k XX n nay khái nim
“nông thôn mi” ã +c
cp n trong nhi u công
trình nghiên cu khác nhau  Trung Quc. Tuy nhiên, ch
n H i ngh Trung 2ng 5 khóa XVI (10/2005) khi !ng
C ng sn Trung Quc ch tr2ng: “C*n c vào yêu cu phát
trin sn xu t, nâng cao %i sng vt ch t, phát trin v*n
minh nông thôn, qun lý dân ch nh~m thúc [y xây d ng
*

Tiến sĩ, Học viện Chính trị khu vực IV.
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nông thôn mi xã h i ch ngh_a” thì khái nim này mi
mang ý ngh_a nh hin nay. Xây d ng nông thôn mi là
m t yêu cu +c t ra trong bi cnh Trung Quc bc
vào giai o;n phát trin mi l y công nghip thúc [y
nông nghip, l y ô th thúc [y s phát trin ca nông
thôn, cng là m t yêu cu t t yu nh~m phát trin và xây
d ng xã h i hài hòa. Hin nay, m t v n ln trong công
cu c xây d ng xã h i khá gi toàn din  Trung Quc
chính là v n
nông thôn. Theo các nhà nghiên cu ca
Trung Quc, không có s khá gi ca khu v c nông thôn
thì không th có s khá gi ca toàn xã h i; không có s
hin ;i hóa ca nông nghip thì không th có s hin
;i hóa ca quc gia. Nhi u nc trên th gii sau khi tin
hành công nghip hóa ;t +c thành t u nh t nh u
th c hin chin l+c phát trin l y công nghip h? tr+
nông nghip, l y ô th h? tr+ s phát trin nông thôn.

NHNG V
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Hin nay, kinh t ca Trung Quc
ã chuyn t@ nông nghip sang phi
nông nghip, ng l c ch yu ca
t*ng trng kinh t là n t@ phi
nông nghip. Trung Quc ã bc
vào giai o;n l y công nghip 
thúc [y nông nghip phát trin,
vì th, vic th c hin chính sách
xây d ng nông thôn mi có ý
ngh_a chin l+c c bit quan
tr=ng i vi Trung Quc.

Xây d ng nông thôn mi trong
l_nh v c kinh t ca Trung Quc là
nh~m mc ích  phát trin toàn
din sc sn xu t  nông thôn,
thit lp c2 ch t*ng thu nhp n
nh cho ng%i nông dân, nâng
cao thu nhp cho khong 900 triu
nông dân, n? l c thu hjp khong
cách gia nông thôn và thành th.
Xây d ng nông thôn mi trong Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tiếp
l_nh v c chính tr là t*ng c%ng lãnh đạo Chính hiệp TP. Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, tìm hiểu về xây dựng
giáo dc và nâng cao n*ng l c nông thôn mới của TP. Tô Châu, tháng 9/2017.
ẢNH: PV
th c hành dân ch ca nông dân
 phát huy dân ch và t*ng
Th nh t, xây d ng nông thôn mi là bin pháp quan
c%ng xây d ng pháp quy n  khu v c nông thôn, t@ng tr=ng  th c hin quan im phát trin khoa h=c.
bc  ng%i nông dân th c hin quy n làm ch ca
N i dung quan tr=ng ca quan im phát trin khoa
mình theo quy nh ca pháp lut.
h=c chính là m bo s phát trin hài hòa, toàn din và
Xây d ng nông thôn mi trong l_nh v c v*n hóa ch b n vng v kinh t - xã h i, trong ó bao gm m bo
yu là trên c2 s t*ng c%ng u t và xây d ng dch v s phát trin hài hòa gia thành th và nông thôn. Quan
v*n hóa công  khu v c nông thôn, th c hin nhi u
im phát trin khoa h=c òi h0i phi bo m  ;i a
hình thc và nhi u ho;t ng v*n hóa qun chúng  s nông dân tham gia vào tin trình phát trin và th
làm phong phú %i sng v*n hóa tinh thn ca c dân hng thành qu ca phát trin. Nu coi nhj nguyn
nông thôn.
v=ng và l+i ích ca ông o nông dân,  kinh t - xã h i
Xây d ng nông thôn mi trong l_nh v c xã h i là t*ng vùng nông thôn l;c hu kéo dài, thì s phát trin y
c%ng s u t ca nhà nc i vi s nghip công  không th là s phát trin toàn din và b n vng, quan
im phát trin khoa h=c cng không th th c hin.
nông thôn nh~m ph cp giáo dc và ph cp ngh , t*ng
c%ng u t xây d ng h thng ch*m sóc y t  khu v c
Th hai, xây d ng nông thôn mi là m t yêu cu nh~m
nông thôn, thit lp và hoàn thin h thng bo m xã bo m cho s thun l+i ca tin trình hin ;i hóa 
h i  nông thôn.
Trung Quc.
Xây d ng nông thôn mi trong l_nh v c pháp quy n có
ngh_a là ng th%i vi xây d ng kinh t, chính tr, v*n
hóa, xã h i, phi n? l c hoàn thin h thng pháp lut
theo yêu cu ca xây d ng nông thôn mi, th c hin tt
công tác tuyên truy n pháp lut; nâng cao ý thc pháp
lut ca ng%i nông dân, nâng cao s hiu bit và n*ng
l c ca nông dân trong vic s$ dng pháp lut  bo v
quy n và l+i ích ca mình.
Xây d ng nông thôn mi  Trung Quc có ý ngh_a c
bit quan tr=ng, th hin  ch?:

Kinh nghim quc t cho th y, s phát trin hài hòa,
ng b gia thành th và nông thôn là ti n
quan
tr=ng  th c hin hin ;i hóa. M t s quc gia ã gii
quyt t2ng i tt mi quan h gia công nghip và
nông nghip, thành th và nông thôn, nh% ó kinh t - xã
h i phát trin nhanh, b n vng, sm ng vào nhóm các
quc gia hin ;i hóa. Cng có m t s quc gia gii quyt
cha tt mi quan h gia công nghip và nông nghip,
gia thành th và nông thôn, dn n s l;c hu kéo dài
ca nông thôn, cn tr tin trình hin ;i hóa. T@ kinh
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nghim quc t, Trung Quc coi xây d ng nông thôn mi
là m t n i dung quan tr=ng ca tin trình hin ;i hóa;
là chính sách chin l+c  làm cho s phát trin ca
nông thôn ng b vi công nghip hóa và ô th hóa,
làm cho gn 1 t nông dân +c th hng thành qu
ca hin ;i hóa, m bo s phát trin hài hòa và ng
b gia công nghip và nông nghip, gia thành th và
nông thôn.

Th ba, xây d ng nông thôn mi là nhim v tr=ng
tâm ca s nghip xây d ng xã h i khá gi toàn din.
! m bo t t c m=i ng%i dân u có th th hng
thành qu ca ci cách và phát trin thì cn c bit quan
tâm n nông thôn. Bi l`, t@ khi ci cách m c$a n
nay, cho dù din m;o ô th Trung Quc ã có s thay i
ln, nhng s thay i ca phn ln nông thôn l;i t2ng
i nh0. Nông thôn  nhi u n2i cha có %ng, ng%i dân
nông thôn  m t s n2i cha +c m bo ch*m sóc v
y t, cha +c s$ dng nc s;ch, con em nông dân cha
có i u kin  n tr%ng. Th c tr;ng này nu không
thay i thì s nghip xây d ng xã h i khá gi s` tr
thành “l%i nói suông”. Vì th, xây d ng nông thôn mi 
Trung Quc hin nay là m t n i dung c bit quan tr=ng
ca s nghip xây d ng xã h i khá gi toàn din.

Th t, xây d ng nông thôn mi là ng l c lâu dài
bo m cho s phát trin nhanh và n nh v kinh t
ca Trung Quc.
M r ng nhu cu trong nc là ph2ng châm chin
l+c lâu dài trong phát trin kinh t ca Trung Quc.
Nông thôn là khu v c tp trung ng%i tiêu dùng nhi u
nh t, có ti m n*ng ln nh t ca Trung Quc, cng là
ngun ng l c áng tin cy nh t và lâu dài nh t cho
t*ng trng kinh t ca Trung Quc. Thông qua thúc [y
xây d ng nông thôn mi s` [y nhanh s phát trin kinh
t nông thôn, t*ng thu nhp cho ng%i nông dân, nâng
cao kh n*ng chi tiêu ca c dân vùng nông thôn, t@ ó
thúc [y s t*ng trng b n vng ca n n kinh t. !c
bit, vic t*ng c%ng xây d ng kt c u h; tng, nhà ,
n*ng l+ng, thy l+i, thông tin liên l;c…  nông thôn
v@a có tác dng ci thin i u kin sinh ho;t và sn xu t
ca nông dân, v@a có tác dng thúc [y tiêu th m t b
phn sn ph[m hàng hóa  trong nc.

Th n*m, xây d ng nông thôn mi là c2 s quan tr=ng
ca xây d ng xã h i hài hòa xã h i ch ngh_a.
Hin nay, quan h xã h i  khu v c nông thôn Trung
Quc là lành m;nh, tích c c; nhng cng tn t;i m t s
mâu thun và v n
không th coi nhj. Thông qua thúc
[y xây d ng nông thôn mi, thúc [y kinh t xã h i
nông thôn phát trin có l+i cho vic th c hin quy n và
l+i ích ca c dân nông thôn, hóa gii m t s mâu thun
xã h i  nông thôn, gim thiu nhân t không n nh 
nông thôn, t;o c2 s vng ch>c cho công cu c xây d ng
xã h i hài hòa xã h i ch ngh_a.
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Thành tựu trong xây dựng nông thôn mới
ở Trung Quốc
Vi vic th c hin nhi u chính sách khác nhau, n
nay, công cu c xây d ng nông thôn mi  Trung Quc ã
;t +c nhi u thành t u quan tr=ng.

Các ngành ngh trong nông nghip và khu v c nông
thôn phát trin m;nh m`. Nông nghip Trung Quc ã
hình thành nên nhi u sn ph[m nông nghip có giá tr
cao, nh: L2ng th c, ch*n nuôi, cao su t nhiên, hoa
qu... Nhi u sn ph[m ca ngành trng tr=t +c canh
tác trên din tích ln, sn l+ng nhi u và mang l;i hiu
qu kinh t cao. S l+ng các doanh nghip u àn ho;t
ng trong l_nh v c nông nghip cng nh s l+ng h+p
tác xã và hip h i không ng@ng t*ng lên. !n cui n*m
2010, ã có 1.100 doanh nghip u àn, quy mô ln ho;t
ng trong gia công và lu thông sn ph[m nông nghip,
doanh thu ca các doanh nghip u àn ;t 150 t nhân
dân t. Bên c;nh các doanh nghip u àn ho;t ng
trong l_nh v c nông nghip, t@ n*m 2011 n nay, s
l+ng các h+p tác xã chuyên ngành và các hip h i  nông
thôn cng không ng@ng t*ng lên; vic th c hin mc tiêu
“m t xã m t doanh nghip, m t tr n m t sn ph[m” ã
;t +c bc tin quan tr=ng; c2 c u kinh t nông
nghip +c chuyn i theo hng tích c c, hiu qu
kinh t nông nghip và thu nhp ca ng%i nông dân u
t*ng lên. Thu nhp t@ ngành dch v ã tr thành m t
trong ba ngun thu nhp chính ca ng%i nông dân 
nhi u a ph2ng. Th c hin chính sách dch chuyn lao
ng nông thôn, Chính ph Trung Quc ã tin hành ào
t;o ngh cho 50 triu l+t nông dân. Bên c;nh ó, chính
quy n  nhi u a ph2ng cng tích c c thit lp và vn
hành m;ng dch v công v lao ng vic làm, th c hin
tt công tác hng dn, qun lý và phc v v lao ng
vic làm; t*ng c%ng h+p tác vi các 2n v ào t;o ngh
và s$ dng lao ng; góp phn t*ng t l lao ng dch
v  nông thôn Trung Quc. L_nh v c th2ng m;i, lu
thông hàng hóa và du lch  khu v c nông thôn có bc
phát trin quan tr=ng.
Kinh t nông nghip nông thôn phát trin nhanh
chóng, thu nhp thun bình quân ca ng%i nông dân
t*ng lên áng k. Tng giá tr sn xu t nông lâm thy
sn không ng@ng t*ng lên, n*m 2006, tng giá tr sn
xu t nông lâm thy sn ca Trung Quc ;t 24.700 t
nhân dân t, thu nhp thun bình quân ca ng%i nông
dân là 3.587 nhân dân t; n*m 2016, tng giá tr sn xu t
nông lâm thy sn ca Trung Quc ;t 63.671 t nhân
dân t, thu nhp thun bình quân ca ng%i nông dân
h2n 8000 nhân dân t. Sn l+ng và ch t l+ng ca sn
ph[m nông nghip không ng@ng t*ng lên. N*m 2012,
tng sn l+ng l2ng th c ca Trung Quc là 589,57 triu
t n, tng sn l+ng bông là 6,84 triu t n; tng sn ph[m
du th c vt ( u ph ng, du h;t ci, h;t v@ng...) là
34,76 triu t n; sn l+ng tht bò, tht dê và tht l+n là
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82,2 triu t n, tng sn l+ng sa bò là 37,44 triu t n;
thì n*m 2016, tng sn l+ng l2ng th c ca Trung Quc
;t 616,24 triu t n, tng sn l+ng bông là 5,34 triu
t n, tng sn ph[m du th c vt ;t 36,13 triu t n, sn
l+ng tht (l+n, bò, c@u, gia cm) là 85,4 triu t n, tng
sn l+ng sa bò ;t 36,02 triu t n.

Kt c u h; tng ca khu v c nông thôn +c ci thin
áng k. H thng kt c u h; tng  khu v c nông thôn
nh %ng giao thông, nc, in, nhà , nhà v*n hóa,
tr;m y t... u +c xây d ng và phát trin theo tiêu
chu[n xây d ng nông thôn mi. Khu v c nông thôn nhi u
n2i ã xây d ng c2 s thu gom và x$ lý rác thi, phòng
cháy cha cháy, n*ng l+ng mt tr%i; quan tâm ci thin
h thng in, nc, xây d ng phòng v*n hóa, trung tâm
h=c tp c ng ng; t*ng c%ng và hoàn thin h thng
thy l+i và các công trình thy l+i; u t phát trin h
thng internet  vùng nông thôn; nâng cao kh n*ng thu
phát và s$ dng dch v phát thanh, truy n hình; t l
nông dân tham gia bo him xã h i ngày càng t*ng lên.
Nhng bin pháp này ã góp phn ci thin din m;o ca
nông thôn Trung Quc, nâng cao ch t l+ng cu c sng
ca ng%i nông dân.
Xây d ng %i sng v*n hóa  vùng nông thôn ;t
nhi u thành t u quan tr=ng. Nhi u tp tc l;c hu  vùng
nông thôn ã +c thay th b~ng np sng mi; tính tích
c c ca ng%i nông dân trong quá trình xây d ng nông
thôn mi không ng@ng +c nâng cao… Vi vic trin
khai nhi u phong trào, nhi u +t vn ng, s gia ình
và s thôn ;t chu[n “H gia ình m%i sao”, “Gia ình
bình an”, “Con cái hiu thun”, “Thôn hài hòa”, “Thôn
làng thành tín”… ngày càng nhi u; quan nim và t
tng ca ng%i dân vùng nông thôn không ng@ng +c
i mi, trình
v*n hóa giáo dc ca ng%i dân ngày
+c nâng cao; trình
v*n minh ca ng%i dân nông
thôn t@ *n, mc, , i, s$ dng  sinh ho;t, nói chuyn
n s ng x$ i vi ng%i và vt u +c nâng lên
m t cách rõ nét. Các c p chính quy n ca Trung Quc còn
t chc  ng%i dân tham gia nhi u ho;t ng v*n hóa,
th thao do c p tnh, c p huyn và c p xã t chc.
Dân ch pháp quy n vùng nông thôn không ng@ng
+c t*ng c%ng, h thng chính tr  c2 s không ng@ng
+c cng c. Các c p y ng và chính quy n ca Trung
Quc r t coi tr=ng vic t*ng c%ng giáo dc pháp lut và
ý thc dân ch cho ng%i dân, c bit coi tr=ng xây d ng
h thng chính tr, nh t là t chc c2 s ng, [y m;nh
và t*ng c%ng th c hin t qun, t tr  c p thôn. Thông
qua vic t*ng c%ng giáo dc, ý thc pháp lut và ý thc
dân ch ca ng%i dân và cán b , công chc +c nâng
lên. Nhi u v*n bn pháp lut liên quan tr c tip n
quy n và ngh_a v ca ng%i nông dân, nh: Lut Nông
nghip, Lut T chc y ban thôn dân, Lut H+p ng,
Lut Gii quyt tranh ch p dân s … ã +c tuyên truy n
y  cho ng%i dân; vic th c hin qun tr thôn theo

pháp lut, th c hin qun lý dân ch, giám sát dân ch
có bc ci thin áng k. T chc c2 s ng  c p thôn
+c quan tâm cng c, gi vai trò h;t nhân chính tr 
thôn và phát huy +c vai trò lãnh ;o ca mình trong
các l_nh v c  c p thôn. Dân ch trong công tác l a ch=n
và bu c$ cán b  c p thôn +c phát huy. Cán b c p
thôn +c dân bu tr c tip, còn Chi y Chi b thôn +c
hình thành thông qua “hai gii thiu, m t l a ch=n”. Vi
vic th c hin dân ch hóa công tác cán b  c p thôn,
nhng ng%i am hiu v khoa h=c k thut, bit kinh
doanh, bit qun lý, có tri thc +c bu c$ vào tp th
lãnh ;o ca thôn.  m t s n2i, ng%i dân còn thành lp
nên nhi u hip h i v*n hóa th thao, hình thành nên y
ban xây d ng nông thôn mi, y ban qun lý do ng%i
dân t qun lý, t ph trách. Vic th c hin quy n +c
bit, quy n +c bàn, quy n kim tra, giám sát ca ng%i
dân ã +c coi tr=ng.

Hình thành nên nhi u mô hình và im sáng v xây
d ng nông thôn mi. Mô hình l y sn xu t làm ch ;o
d a vào phát trin sn xu t  thúc [y xây d ng nông
thôn mi (chJng h;n nh có n2i d a vào phát trin ngh
gia công  thúc [y s phát trin ca các l_nh v c khác;
có n2i d a vào phát trin du lch  thúc [y các ngành
ngh , l_nh v c khác; có n2i d a vào phát trin th2ng
m;i  thúc [y s phát trin các l_nh v c khác…); mô
hình l y d án làm ch ;o d a vào vic th c hin các d
án xây d ng  thúc [y nhanh quá trình xây d ng nông
thôn mi (d án di dân, d án xây d ng kt c u h; tng
thôn trang, d án xây d ng nông i n và thy l+i, d án
gim nghèo, d án doanh nghip công nghip); mô hình
l y doanh nghip làm ch ;o, có ngh_a là doanh nghip
tích c c th c hin nhi u n i dung trong xây d ng nông
thôn mi, có nhi u óng góp v ngun l c cho quá trình
xây d ng nông thôn mi; mô hình l y kinh t tp th làm
ch ;o, có ngh_a là thông qua kinh t tp th  huy
ng các ngun l c phc v cho quá trình xây d ng nông
thôn mi; mô hình phát huy ti a n*ng l c t ch ca
ng%i dân; di s h? tr+ ca các chuyên gia, ng%i dân
t xây d ng nên quy ho;ch xây d ng nông thôn mi, sau
ó d a vào ngun l c và sc m;nh ca mình  th c hin;
mô hình h?n h+p; th c hin s kt h+p ca các mô hình
nói trên.

Kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn
mới ở Trung Quốc
Th nh t, s coi tr=ng ca các c p y !ng và chính
quy n i vi xây d ng nông thôn mi; quan tâm xây
d ng và kin toàn t chc b máy, th c hin c2 ch ánh
giá và bi d1ng cán b trong xây d ng nông thôn mi.
Công cu c xây d ng nông thôn mi  Trung Quc ;t
+c nhi u thành t u to ln là vì, các c p y !ng và
chính quy n r t coi tr=ng chính sách xây d ng nông thôn
mi, coi ây là m t trong nhng nhim v công tác tr=ng
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tâm ca !ng và chính quy n. ! m bo s lãnh ;o và
ch ;o i vi xây d ng nông thôn mi, chính quy n các
c p ã thành lp nên các Tng i ph trách v xây d ng
nông thôn mi do m t lãnh ;o ca y ban nhân dân c p
tnh, huyn, xã làm i trng, thành viên ca Tng i
là lãnh ;o các c2 quan tr c thu c y ban nhân dân, cán
b chuyên trách v xây d ng nông thôn mi. Trong quá
trình trin khai th c hin, Trung Quc r t coi tr=ng vic
ào t;o, bi d1ng cho cán b , ng th%i l y kt qu
trong xây d ng nông thôn mi làm m t trong các tiêu chí
quan tr=ng  ánh giá t chc và cán b hàng n*m.

Th hai, xu t phát t@ th c t  l a ch=n n2i làm thí
im, ban hành các quy nh có liên quan  i u chnh vic
trin khai, th c hin chính sách xây d ng nông thôn mi.
Hàng n*m, c*n c vào tình hình c th ca m?i tnh
(khu t tr), m?i huyn và m?i xã, chính quy n các c p
tin hành ánh giá và phê duyt 2n v l a ch=n làm im
trong xây d ng nông thôn mi, ng th%i a ra quy
ho;ch c th i vi n2i +c l a ch=n. ! i u chnh
vic trin khai, th c hin theo quy ho;ch chính quy n
các c p còn ban hành nhi u quy nh khác nhau (c p xã
xu t lên c p trên v thôn im xây d ng nông thôn
mi, sau ó c p trên xác nh nhng thôn hay nhóm các
thôn có i u kin t2ng i tt làm thôn hay nhóm thôn
làm thí im). Hàng n*m, chính quy n các c p u ban
hành quy ho;ch, k ho;ch xây d ng nông thôn mi ca
n*m, trong ó nêu rõ t tng ch ;o, nguyên t>c c2
bn, mc tiêu công vic, tr=ng tâm công vic và bin pháp
th c hin; ng th%i xác nh các d án, ngành sn xu t
ch yu, v n
tr=ng tâm cn gii quyt i vi thôn
im v xây d ng nông thôn mi. Vi nguyên t>c “quy
ho;ch i trc”, nhi u tnh ã r t chú tr=ng công tác quy
ho;ch tng th và quy ho;ch chi tit i vi t@ng l_nh
v c, nh quy ho;ch th tr n, quy ho;ch giao thông thôn
trang, quy ho;ch t nông nghip và thy l+i, quy ho;ch
phát trin sn xu t… Bên c;nh ó, các a ph2ng cng
ã xây d ng và ban hành nhi u quy nh có liên quan
i u chnh t t c các khâu, các mt ca quá trình xây
d ng nông thôn mi, nh t là quy n và trách nhim ca
cán b chuyên trách, ánh giá và phn hi thông tin…

Th ba, t*ng c%ng u t ngun l c tài chính t@
nhi u ngun khác nhau.
Kinh phí phc v vic xây d ng các im nông thôn
mi +c huy ng t@ nhi u ngun khác nhau, ch yu
là ngun kinh phí t@ các d án, ngun kinh phí t@ nhà
nc, ngun kinh phí do ng%i dân óng góp, ngun kinh
phí do doanh nghip óng góp và ngun kinh phí do cá
nhân tài tr+, trong ó s óng góp ca ng%i dân (bao
gm s óng góp v ngày công) chim khong 50% tng
mc u t.

Th t, coi tr=ng công tác truyên truy n, t chc và
ng viên s tham gia ca t t c các l c l+ng, phát huy
vai trò ch th ca nông dân.
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T chc !ng và chính quy n r t coi tr=ng công tác
truyên truy n v xây d ng nông thôn mi. C p y !ng
và chính quy n ã thông qua nhi u kênh và ph2ng thc
khác nhau, nh thông qua b*ng rôn kh[u hiu, bng bin
tuyên truy n, h i ngh thôn dân, truy n hình - phát
thanh  giúp ng%i dân hiu rõ v ý ngh_a, n i dung và
yêu cu ca chính sách xây d ng nông thôn mi; ng
th%i, thông qua vai trò ti n phong g2ng mu ca ng
viên và nhân s tiêu biu  thúc [y tính tích c c và vai
trò ch th ca ng%i nông dân trong xây d ng nông
thôn mi, gii quyt m t s suy ngh_ và biu hin không
tt ca ng%i dân trong quá trình xây d ng nông thôn
mi mi nh trông ch%,  l;i, không mun óng góp,
không tích c c tham gia bo v m t s h;ng mc kt c u
h; tng sau khi xây d ng… Các c p chính quy n còn
ng viên s tham gia và óng góp v ngun l c ca
doanh nghip, các t chc xã h i và cá nhân cng nh có
s ghi nhn và biu d2ng kp th%i i vi nhng óng
góp ca t chc và cá nhân trong quá trình xây d ng
nông thôn mi.

Th n*m, phát huy y  vai trò và tác dng ca
nhân viên ch ;o xây d ng nông thôn mi (cán b
chuyên trách v xây d ng nông thôn mi).
T t c các tnh (khu t tr), thành ph, huyn, xã và
thôn  Trung Quc u hình thành nên i ng nhân
viên ch ;o xây d ng nông thôn mi (có tnh g=i là nhân
viên công tác nông thôn). Nhân viên ch ;o xây d ng
nông thôn mi +c s quan tâm và h? tr+ ca t chc
!ng, chính quy n và Tng i công tác xây d ng nông
thôn mi; thông qua nhi u ph2ng thc khác nhau 
phát huy tt vai trò “ng%i tuyên truy n chính sách,
ng%i tham mu chính sách, ng%i phc v d án, ng%i
hng dn và h? tr+ k thut, ng%i phi h+p qun lý
công vic thôn” ca nhân dân viên ch ;o xây d ng
nông thôn mi.

Th sáu, tp trung i mi c2 ch, th ch xây d ng
nông thôn mi, kh>c phc m t s rào cn ca th ch.
Trung Quc r t coi tr=ng vic i mi c2 ch phi h+p
nh~m tích h+p và phát huy sc m;nh ca nhi u ch th
trong xây d ng nông thôn mi. Trong l_nh v c u t
ngun l c tài chính, bên c;nh ngun l c u t t@ nhà
nc, còn có c2 ch  huy ng s tham gia và óng góp
ca ng%i dân, doanh nghip, xã h i và cá nhân trong
xây d ng nông thôn mi. Bên c;nh vai trò quan tr=ng ca
chính quy n còn coi tr=ng vic phát huy vai trò ch th
ca ng%i dân trong xây d ng nông thôn mi, hng dn
ng%i dân kh>c phc t tng “trông ch%,  l;i” vào
chính quy n.

Th by, coi tr=ng công tác xây d ng t chc c2 s
!ng, nâng cao n*ng l c lãnh ;o và sc chin u ca t
chc c2 s !ng.
Công tác xây d ng t chc c2 s !ng, nâng cao n*ng
l c và sc chin u ca t chc c2 s !ng. Xây d ng c2
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ch h+p tác gia t chc c2 s !ng vi i ng nhân viên
ch ;o xây d ng nông thôn mi. Di s lãnh ;o ca
ca t chc c2 s !ng, i ng nhân viên ch ;o xây
d ng nông thôn mi ã phát huy tt vai trò ca mình,
nh t là vai trò i u tit ngun l c ca nhi u d án, gii
quyt mâu thun trong n i b nhân dân và bi d1ng
khoa h=c k thut cho ng%i nông dân. Thông qua i
ng nhân viên ch ;o xây d ng nông thôn mi mà t
chc c2 s !ng phát huy tt h2n vai trò và sc nh
hng  c2 s. Bên c;nh ó,  m t s a ph2ng, t chc
!ng cng ã +c thành lp trong các h+p tác xã chuyên
ngành, hip h i và doanh nghip, qua ó m bo s lãnh
;o ca !ng i vi nhim v phát trin kinh t. Ngoài
ra, t chc c2 s !ng và ng viên cng ã phát huy vai
trò ti n phong ca mình trong vic thay i nhng thói
quen, tp quán không tt  khu v c nông thôn; ng th%i
trin khai nhi u ho;t ng nh~m cng c mi quan h
máu tht gia ng và nhân dân  c2 s.

Th tám, tp trung phát trin ngành ngh có th
m;nh, bo m vic nâng cao thu nhp ca ng%i dân.
Vic quy ho;ch sn xu t, cng c, phát trin các
ngành ngh ch l c, có th m;nh và hình thành ngành
ngh mi, thúc [y vic nâng cao thu nhp cho ng%i
nông dân. Hu ht các a ph2ng u kiên trì t tng
“quy ho;ch sn xu t i trc” và coi tr=ng s kt h+p
gia “quy ho;ch phát trin sn xu t” vi “quy ho;ch phát
trin tng th ô th”, “quy ho;ch xây d ng kinh t tun
hoàn”, “quy ho;ch xây d ng sinh thái lâm nghip”; m
bo s phù h+p gia quy ho;ch vi i u kin t nhiên, tài
nguyên t, ngun nhân l c, kt c u h; tng và ch+ ca
m?i xã và tr n, m bo tính kh thi và tính khoa h=c ca
quy ho;ch sn xu t; tp trung cng c và nâng cao ngành
ch l c truy n thng, coi tr=ng hình thành các ngành
ngh sn xu t mi và c thù. Bên c;nh ó, coi tr=ng vic
t*ng c%ng và a d;ng hóa các hình thc liên kt gia các
ch th trong các l_nh v c, ngành ngh kinh t. Vi vic
th c hin nhi u hình thc phi h+p, liên kt, nh “chi b
- trung tâm - nông h ”; “doanh nghip - trung tâm - h+p
tác xã kinh t chuyên ngành - nông h ”; “công ty - trung
tâm - nông h ”; “chi b - hip h i - nông h ” và phát
trin các doanh nghip u àn, h+p tác xã và hip h i,
nhi u a ph2ng ã gii quyt có hiu qu vic tiêu th
sn ph[m và nâng cao thu nhp cho ng%i nông dân.
Nhi u n2i còn coi tr=ng vic ng dng khoa h=c công

ngh vào nông nghip và phát trin du lch sinh thái,
th2ng m;i, gia công hàng nông sn… nh~m nâng cao
thu nhp cho ng%i nông dân.

Th chín, coi tr=ng xây d ng v*n hóa nông thôn, làm
cho v*n hóa tr thành m t trong nhng tr c t quan
tr=ng ca xây d ng nông thôn mi.
Xây d ng v*n hóa nông thôn là m t nhân t c bit
quan tr=ng trong xây d ng nông thôn mi, nên kiên trì
l y chính quy n làm ch ;o, l y h2ng tr n làm c2 s,
l y thôn làm tr=ng im, l y nông h làm i t+ng, quan
tâm xây d ng thit ch v*n hóa c p huyn, xã và tr n,
xây d ng m;ng li dch v công v v*n hóa.

Th m%i, t*ng c%ng xây d ng dân ch pháp quy n,
tôn tr=ng tôn giáo tín ng1ng, t*ng c%ng oàn kt, coi
ây là bo m quan tr=ng trong xây d ng nông thôn mi.
Coi tr=ng xây d ng pháp ch nông thôn, nâng cao
nhn thc và hiu bit v pháp lut cho ng%i nông dân,
nâng cao tính t giác ca ng%i nông dân trong vic th c
hin quy n và ngh_a v ca mình theo pháp lut; c bit
quan tâm gii quyt nhng tranh ch p, mâu thun trong
n i b nông dân, duy trì và th c hin l+i ích thit thân
ca ng%i nông dân. Chú tr=ng phát huy dân ch  c2 s
thông qua các ph2ng thc nh t*ng c%ng giáo dc ý
thc dân ch cho cán b và qun chúng, kin toàn ch
bu c$ y ban thôn dân, hoàn thin c2 ch ánh giá ca
ng%i dân  thôn i vi cán b thôn, m bo th c hin
“quy n +c bit”, quy n tham gia quyt sách, quy n
giám sát, quy n t qun ca ng%i dân  c p c2 s.

Th m%i m t, t;o ra mô hình tt và phát huy vai trò
dn d>t ca các mô hình và im sáng v xây d ng nông
thôn mi.
Coi tr=ng xây d ng các mô hình, in hình tt trong
xây d ng nông thôn mi, nh: Mô hình d a trên vai trò
ch ;o ca doanh nghip; mô hình và in hình v d a
vào sc m;nh ca ng%i nông dân; mô hình và mô hình
d a trên vai trò ch ;o ca kinh t tp th; mô hình và
in hình v xây d ng v*n hóa dân t c; mô hình và in
hình v bo v và phát trin môi tr%ng sinh thái. Các mô
hình, in hình thành công v xây d ng nông thôn mi
u th c hin tt xây d ng v*n minh tinh thn, xây d ng
v*n hóa nông thôn, xây d ng v*n hóa tr thành m t tr
c t quan tr=ng ca xây d ng nông thôn mi.

Tài liệu tham khảo:
1. Mã Khải (2006): Cương yếu quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ XI của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Nxb.
Khoa học Kỹ thuật Bắc Kinh (bản tiếng Trung).
2. Cục Thống kê Trung Quốc: Báo cáo thống kê phát triển kinh tế - xã hội của Trung Quốc năm 2016,
http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201702/t20170228_1467424.html.
3. Gao Shu-tao (2011): Nghiên cứu vấn đề “tam nông” trong xây dựng nông thôn mới, Nxb. Đại học Giao thông Tây Nam, Trung Quốc.
4. Song Hong-yuan (2012): Xây dựng nông thôn mới Trung Quốc - chính sách và thực tiễn, Nxb. Nông nghiệp Trung Quốc.
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CÁC Y+U T. THEN CH.T

trong cu c chin chng tham nh/ng

ca Singapore
THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Singapore - Quốc gia nằm trong khu vực Đông Nam Á, được đánh giá là
một trong những nước có tỷ lệ tham nhũng thấp nhất thế giới. Quốc đảo nhỏ bé
được biết đến với hệ thống dịch vụ công trong sạch và rất hiệu quả. Tham nhũng
ở Singapore nằm trong vòng kiểm soát của khu vực Nhà nước và tư nhân.
Summary: Singapore, a country in Southeast Asia is considered as one of the
countries with the lowest corruption rates in the world. The tiny island has been
known for its clean and efficient public service system. Corruption problem in
Singapore is controlled by both the Government and private sector.
Từ khóa: Tham nhũng, chống tham nhũng, Singapore, Đông Nam Á.
Key words: Corruption, anti-corruption, Singapore, Southeast Asia.
Nhận bài: 15/3/2018; Sửa chữa: 16/3/2018; Duyệt đăng: 30/3/2018.
ham nhng là m t lo;i t i ph;m c bit nguy
him cho xã h i, không bao gi% có th dung th.
Các quc gia ã áp dng r t nhi u bin pháp 
phòng, chng lo;i t i ph;m này b~ng vic ban
hành các quy t>c ng x$ cho các quan chc Nhà nc. Các
công ty cam kt tin hành kinh doanh minh b;ch. Tuy
nhiên, tham nhng vn hoành hành và tr thành “c*n
bnh ung th” ca xã h i.

T

Trc ây, Singapore không phi lúc nào cng là m t
môi tr%ng trong s;ch, không tham nhng. Vào cui th%i
kW thu c a cho n khi Nht chim óng n*m 1945, n;n
tham nhng ã hoành hành  quc gia này. 3 yu t
chính +c cho là nguyên nhân dn ti t tham nhng 
Singapore, ó là mc l2ng th p, nhi u c2 h i ph;m pháp
(do mc
tham gia ca công chc trong vic qun lý và
kim soát các ho;t ng sinh l%i) và ho;t ng yu kém
ca cnh sát trong vic phát hin và tr@ng ph;t các i
t+ng tham nhng.
Làm th nào  Singapore có th ;t +c m t s
thành công trong vic xóa s;ch n;n tham nhng?
T;i H i ngh th+ng nh chng tham nhng +c t
chc t;i London (tháng 5/2016), Th tng Singapore Lý
Hin Long ã chia s 4 yu t then cht làm nên thành
công trong cu c chin chng tham nhng ca nc C ng
hòa Singapore, là:
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Thủ tướng Lý Quang Diệu đã lãnh đạo Đảng PAP xây dựng
một Chính phủ Singapore trong sạch.
ẢNH: ASIA NEWS

Th nh t, Singapore th@a hng m t h thng hành
chính trong s;ch t@ Chính ph Anh. !ó là m t h thng
gm các c2 quan công v, c2 quan t pháp hiu qu và
trung th c. !c bit là các nhân viên ã duy trì +c các
tiêu chu[n cao.
Th hai, khi ng%i Anh giao quy n t tr cho
Singapore, các lãnh ;o tiên phong ca Singapore ã
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Quốc đảo Singapore thịnh vượng.
ẢNH: STRAITSTIMES

quyt tâm duy trì h thng trong s;ch này. !ng Hành
ng nhân dân (PAP) giành +c chin th>ng trong cu c
Tng tuyn c$ n*m 1959, lên n>m quy n i u hành t
nc ã phi i mt vi nhi u v n , nh: nghèo ói,
sc kh0e c ng ng yu kém, tình tr;ng thiu nhà  gay
g>t, n n kinh t trì tr và bùng n dân s. Trc tình
hình ó, Th tng Lý Quang Diu ã xác nh nhim v
tr=ng yu ó là ng*n chn dch v công b th t thoát.
!ng PAP ã chin u  giành quy n thành lp Chính
ph. Trong l tuyên th nhm chc, l%i phát biu ca Th
tng Lý Quang Diu khi ó ã th hin nhn thc chung
ca !ng PAP Singapore: V trí, vai trò ca !ng cm
quy n và các nhà lãnh ;o t nc phi +c chng
minh, +c th hin b~ng chính ;o c ca h= mà ph[m
ch t cn thit trc ht là s liêm khit.
D a trên c2 s ca ý chí và quyt tâm chính tr ó mà
Chính ph ca !ng PAP ã a ra m t trong nhng
nguyên t>c hng dn cho gii quan chc là: “Gi mình
trong s;ch và không nhn hi l ”. !i u này ã t;o +c
d u n cho m t Singapore vng m;nh. N*m 1960, ông
Ong Pang Boon - B trng B N i v Singapore, ã phát
biu t;i H i ng lp pháp: “Chính ph ý thc m t cách
sâu s>c r~ng m t chính quy n không th tip tc tn t;i
cho dù mc tiêu và ý nh có tt nh th nào i ch*ng

Singapore có hệ thống dịch vụ công trong sạch.
ẢNH: TODAY ONLINE

na, nu tham nhng còn tn t;i trong hàng ng nhng
ng%i có chc có quy n và trong h thng dch v công
mà chính quy n phi d a vào ó  cung c p m t b máy
hành chính hu hiu và hiu qu nh~m bin chính sách
thành hành ng… Do ó, Chính ph Singapore quyt
tâm làm t t c m=i vic có th sao cho t t c các bin
pháp lp pháp và hành chính +c th c hin  làm gim
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tinh vi”. Chính ph Singapore tr l2ng công b~ng
cho công chc so vi thu nhp ca ng%i lao ng
làm vic  khu v c t nhân; ng th%i, Chính ph
cng
ra các tiêu chu[n cao nh t v tính toàn
vjn và hiu n*ng.

Thủ tướng Lý Hiển Long chia sẻ các yếu tố then chốt trong cuộc chiến
chống tham nhũng của Singapore.
ẢNH: THE TELEGRAPH

c2 h i xy ra tham nhng, làm cho vic phát hin tham
nhng d dàng h2n, r*n e và tr@ng tr nghiêm kh>c
nhng ng%i có hành vi tham nhng”.

Th ba, vi ý chí chính tr m;nh m`, Singapore ã th
ch hóa m t khuôn kh chng tham nhng toàn din và
m;nh m` bao gm các b lut, h thng dch v công và
vic tip cn c ng ng. Chính ph Singapore ã ban
hành !;o lut ng*n chn tham nhng (PCA), yêu cu các
tr%ng h+p nghi ng% tham nhng phi chng minh +c
vic s hu tài sn m t cách h+p pháp. B t kW t chc, cá
nhân nào không gii thích +c ngun gc h+p pháp ca
tài sn do h= s hu có th b tch thu. PCA cng quy
nh v quy n tài phán ngoài lãnh th i vi các hành
ng ca công dân Singapore  nc ngoài, b t k nhng
hành
ng tham nhng ó có gây hu qu i vi
Singapore hay không.
C2 quan chng tham nhng ca Singapore là Cc !i u
tra tham nhng (CPIB) có ngun l c và ho;t ng c
lp. C2 quan này +c trao quy n  i u tra b t kW ai,
thm chí là các b trng và tin hành công tác tip cn
c ng ng  nâng cao ý thc ca ng%i dân v vic
chng tham nhng. CPIB ã th hin +c vai trò là m t
c2 quan chng tham nhng c lp mang l;i hiu qu r t
cao, tr thành n?i s+ hãi i vi nhng k có ý nh tham
nhng, hay dính líu n tham nhng. CPIB có quy n t
do hành ng  x$ lý k tham nhng b t k k ó  v
trí xã h i nào, thu c ng phái chính tr nào, thu c s>c
t c hay theo tín ng1ng nào. Theo l%i ca m t nhà quan
sát quc t: “Trong b máy hành chính ca Singapore,
CPIB +c kính s+ nh con m>t có th nhìn m=i th ca
lãnh ;o PAP và +c kính tr=ng vì s hiu qu, chính xác
nh b máy ng h và nhng ph2ng pháp nghip v
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Theo Associated Press (Liên oàn Bóng á):
Nhng ng%i b cáo bu c tham nhng th%ng b
ph;t tù 5 n*m và ph;t ti n lên n 80.000 USD.
Nu ph;m t i tham nhng liên quan n m t h+p
ng ca Chính ph, hay liên quan n m t ;i
biu Quc h i, hay thành viên ca m t t chc
nhà nc, th%i h;n hình ph;t có th t*ng lên n
7 n*m. Ngoài ph;t ti n và ph;t tù, ng%i b kt t i
tham nhng s` b toà án ra lnh hoàn tr l;i s
ti n hi l ã nhn; ng th%i, toà án còn có
quy n tch thu tài sn và nhng ngun ti n mà
ng%i b kt t i không lý gii +c ngun gc.
Bên c;nh ó, Th tng Lý Hin Long mun thêm
nhi u hình ph;t khác nh m t cách  ng*n chn
t i ph;m tham nhng.

Th t, xã h i Singapore ã xây d ng và phát trin
r t tt ý thc chng tham nhng và i u này ã tr thành
nét v*n hóa tt jp ca quc gia này. Ng%i dân
Singapore luôn góp phn xây d ng h thng dch v công
trong s;ch. H= không ch p nhn vic b0 các “chi phí bôi
tr2n”  hoàn thành vic mình cn. Ng%i dân Singapore
tin tng r~ng lut pháp s` tr@ng tr t t c các tr%ng
h+p vi ph;m và Chính ph s` th c thi lut pháp mà không
dung túng b t kW ai. Các doanh nghip tin tng r~ng 
Singapore, các quy t>c minh b;ch và +c áp dng công
b~ng.
Singapore ã ;t +c m t s thành công trong vic
lo;i b0 tham nhng, nhng cng không o tng r~ng ã
gii quyt +c v_nh vin và hoàn toàn v n . Tham
nhng xu t phát t@ bn ch t tham lam ca con ng%i.
Mc dù, các quy t>c và các h thng +c qun lý cht ch`
nhng m t s cá nhân vn s` b cám d? dn n vi ph;m
pháp lut. Chính ph Singapore luôn m bo r~ng,
nhng tr%ng h+p này khi b phát hin s` b b>t và x$ lý
nghiêm.
T@ kinh nghim chng tham nhng trong lch s$ và
hin t;i  Singapore, ng%i ta có th nêu ra m t nh
là: “Nu nhng ng%i lãnh ;o không gi +c mình
trong s;ch thì cu c u tranh chng tham nhng s`
không bao gi% thành công. Nhng ng%i lãnh ;o phi
th hin +c c thanh liêm ca mình thì xã h i mi tin
+c là h= có ý chí và quyt tâm chính tr trung th c,
m;nh m` trong cu c chin chng tham nhng. !ó chính
là yu t tiên quyt mang tính t phá, dn d>t và ch
;o hành ng chng tham nhng có tính ch t nh t quán
và ;t hiu qu trên th c t”.
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NGÀY TRÁI T
Nâng cao ý thc và trách nhim
vi môi tr#ng
HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Môi trường vẫn luôn thay đổi từng ngày, nhiều năm gần đây thế giới đã
chứng kiến một loạt các thảm họa thiên nhiên, như: bão lụt, sóng thần, sự nóng
lên toàn cầu, ô nhiễm môi trường. Những thảm họa đó đã đánh thức mọi người
dân trên trái đất cần nhận thức sâu sắc hơn về những vấn đề mà hành tinh của
chúng ta đang phải đối mặt.
Summary: The environment is changing day by day. In the recent years, our earth
has witnessed a series of natural disasters such as typhoons, floods, tsunamis,
global warming, and environmental pollution. Hence, people on the earth need to
improve their awareness of the problem that our planet is facing now.
Từ khóa: Trái đất, Ngày Trái đất, môi trường, thảm họa thiên nhiên, nhận thức, con người.
Key words: The earth, earth day, environment, natural disaster, awareness, people.
Nhận bài: 15/3/2018; Sửa chữa: 16/3/2018; Duyệt đăng: 30/3/2018.

Nâng cao ý thức và giá trị của
môi trường tự nhiên của trái
đất hàng năm
Ngày Trái t 22/4 +c t chc t;i h2n
175 quc gia. Ngày Trái t là tên +c t
cho hai bui l khác nhau trong n*m, nh~m
nâng cao nhn thc v các v n
môi
tr%ng và truy n cm hng cho m=i ng%i
hành ng  gii quyt các v n
môi
tr%ng.
Ngày 22/4/1970, khong 20 triu ng%i
M ã xung %ng, công viên các thính
phòng  hng ng các ho;t ng vì môi
tr%ng trong s;ch, b n vng. Hàng ngàn
tr%ng ;i h=c, cao Jng ã t chc các
cu c biu tình phn kháng trc s xung Sự kiện Ngày Trái đất lần đầu tiên được tổ chức tại Mỹ.
c p ca môi tr%ng nh nhng s c tràn
ẢNH: CURBED
du, các nhà máy thi ch t gây ô nhim ra
môi tr%ng, nc thi cha qua x$ lý, thuc tr@ sâu, phá vào 22/4/1970 ã ;t +c giá tr v mt chính tr bi
hy môi tr%ng sng hoang dã, gây tình tr;ng tuyt s ng h ca !ng C ng hòa và !ng Dân ch, ng%i
chng ca ng vt hoang dã... Ngày Trái t u tiên giàu và ng%i nghèo, các tng lp xã h i. Vào cui n*m
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ó, s kin Ngày Trái t ã dn n vic thành lp C2
quan Bo v Môi tr%ng Hoa KW và vic thông qua !;o
lut v không khí s;ch, nc s;ch và các loài ng vt
có nguy c2 tuyt chng.
N*m 1990, m t nhóm các nhà lãnh ;o môi tr%ng ã
yêu cu Denis Hayes khi ng l;i m t chin dch nh
vy. Ln này, Ngày Trái t ã lan r ng trên kh>p th
gii, huy ng 200 triu ng%i t@ 141 quc gia tham gia.
H= ã a ra nhng v n
môi tr%ng lên tr%ng quc
t. Ngày Trái t n*m 1990 ã khJng nh m t n? l c ln
v v n tái ch trên toàn th gii và giúp m %ng cho
H i ngh Th+ng nh Trái
t n*m 1992 t;i Rio de
Janeiro. Th+ng Ngh s_ Gaylord Nelson ã +c Tng
thng Bill Clinton trao tng Huân ch2ng T do vào n*m
1995 vì vai trò ln lao ca ông là ng%i sáng lp Ngày
Trái t.
Khi bc sang th k XXI, Hayes ng ý vic hng
mi nh=n ti m t chin dch khác, tp trung vào s
nóng lên toàn cu và thúc [y vic s$ dng n*ng l+ng
s;ch. H2n 5.000 nhóm ho;t ng môi tr%ng t@ 184 quc
gia vi k lc hàng tr*m triu ng%i tham gia, Ngày Trái
t n*m 2000 ã kt h+p +c s hào hng ca Ngày
Trái t n*m 1970 vi nhng ho;t ng trên c2 s quc
t ca Ngày Trái t n*m 1990. Ngày Trái t n*m 2000
ã s$ dng sc m;nh ca Internet  t chc các hành
ng t@ làng này sang làng khác  Gabon, châu Phi cho
các nhà ho;t ng. Hàng tr*m ngàn ng%i ã tp trung
t;i Trung tâm th2ng m;i Quc gia  Washington  t
chc cu c biu tình s$a i ln th nh t vi thông ip
rõ ràng g$i ti các nhà lãnh ;o th gii ó là các công
dân trên toàn th gii mong mun các chính ph có
hành ng nhanh chóng và quyt oán  gii quyt
v n
nóng lên toàn cu, thúc [y sn xu t và s$ dng
n*ng l+ng s;ch.

Sự kiện Ngày Trái đất năm 1990 lan rộng trên khắp thế giới.
ẢNH: FLICKR

Hoạt động trồng cây diễn ra trong Ngày Trái đất.
ẢNH: PETOSKEY NEWS

!n n*m 2010, s kin Ngày Trái t là m t im nh n
m;nh m` trên toàn cu, quy t 250.000 ng%i tham gia
t;i Trung tâm Th2ng m;i Quc gia Hoa KW  biu tình
vì khí hu, khi ng d án môi tr%ng ln nh t th gii
“M t t hành ng xanh”  gii thiu các sáng kin
trng cây xanh trên toàn cu t@ ó phát trin thành d
án Canopy và thu hút s tham gia ca 22.000 i tác t@
192 quc gia.
Nhn thc +c tm quan tr=ng ca giáo dc môi
tr%ng cho dân s toàn cu, nhng ng%i ng u Hip
nh Khí hu Paris ã a giáo dc v khí hu vào cu c
và kêu g=i chính ph các nc h+p tác trong vic th c
hin các bin pháp nh~m t*ng c%ng giáo dc và tip cn
thông tin v môi tr%ng. Giáo dc môi tr%ng bao gm
các khái nim v phát trin b n vng, thúc [y các giá
tr kinh t g>n li n vi quá trình chuyn i sang n n
kinh t xanh (bao gm c vic làm và các c2 h i cho
doanh nghip).
Các mô hình giáo dc v môi tr%ng chính thc và
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Trẻ em tham gia sự kiện Ngày Trái đất.
ẢNH: DAILY MIRROR

không chính thc khác nhau ang “ny mm” trên kh>p
th gii. M t s quc gia ã áp dng các giá tr ca môi
tr%ng và khí hu g>n vi nhng ho;t ng kinh t trong
t2ng lai. Phn Lan là m t ví d, h thng giáo dc ca
quc gia này ã +c công nhn là hàng u th gii, h=
ã và ang ging d;y v môi tr%ng, nhng ri ro v khí
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Một hoạt động trong Ngày Trái đất Việt Nam năm 2015.
ẢNH: GIỜ XANH

hu trong h2n m t thp k qua. Hin nay, ngày càng
nhi u quc gia trên th gii nh Italy, Ma-rc, Nicaragua
ang thông qua các ;o lut +c d báo s` t;o ra m t
th h ng%i lao ng có hiu bit và k n*ng v n*ng
l+ng xanh.
Trong nhng n*m gn ây, Ngày Trái t +c t chc
r ng kh>p các quc gia, châu lc trong ó có Vit Nam vi
nhng ch
c th m?i n*m. !+c s y quy n ca
M;ng li Ngày Trái t th gii, ch2ng trình Ngày Trái
t Vit Nam 2015 vi ch
“Rèn luyn sc kh0e, thân
thin môi tr%ng” là s kt h+p tuyt v%i gia rèn luyn
sc kh0e và ho;t ng xanh. S kin ã thu hút gn
3.000 ng%i tham gia gm nhi u i t+ng: tình nguyn
viên, c ng tác viên nhit huyt n t@ các tr%ng ;i h=c
trên a bàn thành ph, ng%i ln tui và ng%i nc
ngoài công tác và sinh sng t;i Vit Nam, vi h2n 30 c2
quan báo chí, ài phát thanh và truy n hình.
Ngày Trái t Vit Nam 2016 vi ch
“Gi h sông
xanh cho cu c sng an lành” tp trung khai thác các
ho;t ng vn ng vui kh0e liên quan n nc, nh~m
hng n nâng cao nhn thc vai trò ca nc i vi
con ng%i và tham v=ng góp phn h;n ch thói quen vt
rác b@a bãi, thi ch t c h;i xung sông, h ca ng%i
Vit Nam.
Ngày Trái t 2017 vi thông ip “Cùng tham gia,
cùng hành ng vì ngun nc s;ch Vit Nam” khuyn
khích các ho;t
ng t;i c ng ng  tham gia các
ch2ng trình giáo dc, ging d;y v môi tr%ng và khí

Các bạn trẻ hào hứng tham gia Ngày Trái đất 2017.
ẢNH: THỜI ĐẠI

hu… Thông ip “Cùng tham gia, cùng hành ng vì
ngun nc s;ch Vit Nam” ã t*ng c%ng các ho;t ng
giáo dc, nâng cao nhn thc c ng ng trong kim soát
và bo v ngun nc trong bi cnh ô nhim môi tr%ng
và bin i khí hu ang có din bin phc t;p, nh
hng sâu, r ng ti sinh k ng%i dân.
Vit Nam và các quc gia trên toàn th gii ang cùng
hng ti s kin Ngày Trái t ln th 48 s` din ra vào
ngày ch nht (22/4) n*m nay. Ch
ca Ngày Trái ! t
n*m 2018 là “Chng l;i ô nhim ch t thi nh a” vi mong
mun kêu g=i c ng ng cùng chung tay hành ng 
chng l;i m t trong nhng thách thc ln v môi tr%ng
trên toàn cu.
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ng chí Hoàng Quc Vit
vi Mt trn T quc Vit Nam
NGUYỄN TÚC*

Tóm tắt: Sau khi đất nước thống nhất, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, bên
cạnh những thuận lợi cũng có không ít khó khăn, song Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã
thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình và đã thu được những kết quả quan trọng
trên một số mặt công tác, đặc biệt là những thành tựu trong sự nghiệp củng cố và
tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.
Những kết quả quan trọng và thành tựu đó gắn liền với tên tuổi, quá trình hoạt động
không mệt mỏi và đầy sáng tạo của đồng chí Hoàng Quốc Việt, người đứng đầu Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam trong suốt 13 năm (1970- 1983).
Summary: After reunification of the country, Vietnam built up the socialism. Besides
the advantages, there were a lot of difficulties. The Vietnam Fatherland Front has
expressed very well its functions and duties, and achieved several important results in
some fields, especially in strengthening and improving the great national unity bloc.
The important results and achievements associated with the reputation, the tireless
dedication, and the creation of comrade Hoang Quoc Viet, the head of the Vietnam
Fatherland Front during 13 years (1970- 1983).
Từ khóa: Hoàng Quốc Việt, đấu tranh, đất nước thống nhất, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khối đại đoàn kết toàn dân.
Key words: Hoang Quoc Viet, struggling, country reunification, the Vietnam Fatherland Front, the great national unity bloc.
Nhận bài: 16/3/2018; Sửa chữa: 19/3/2018; Duyệt đăng: 2/4/2018.
hìn l;i chng %ng u tranh ca th%i kW t
nc ã thng nh t, Mt trn T quc Vit Nam
ã c g>ng th c hin tt chc n*ng, nhim v
ca mình và ã thu +c nhng kt qu quan
tr=ng, c bit là nhng thành t u trong s nghip cng
c và t*ng c%ng khi ;i oàn kt toàn dân.

N

Nhng kt qu quan tr=ng và thành t u tt jp ó
g>n li n vi tên tui và ho;t ng không mt m0i và
y sáng t;o ca ng chí Hoàng Quc Vit ng%i ng
u Mt trn T quc Vit Nam trong sut 13 n*m
(1970-1983).
Sau 9 n*m kháng chin tr%ng kW vi bit bao gian
kh, hy sinh, nhân dân ta ã giành +c th>ng l+i v
vang, mi n B>c +c hoàn toàn gii phóng, nhân dân
mi n B>c h*ng hái b>t tay vào công cu c hàn g>n vt
th2ng chin tranh, phc hi kinh t và hòa bình, xây
d ng t nc tin lên ch ngh_a xã h i.
*

 mi n Nam, nhân dân ta vn còn phi sng di ách
thng tr ca  quc M xâm l+c và bè l tay sai ca chúng.
!c im ln nh t ca cách m;ng nc ta lúc này là
t nc t;m th%i b chia c>t làm hai mi n, tin hành
ng th%i hai nhim v chin l+c nhng u nh~m m t
mc ích chung là u tranh thng nh t t nc, hoàn
thành s nghip gii phóng dân t c.
Tháng 9 n*m 1954, B Chính tr !ng Lao ng Vit
Nam ra Ngh quyt "Tình hình và nhim v mi". Ngh
quyt ch rõ 5 c im ca cu c u tranh trong giai
o;n mi, nêu lên nhim v chung ca mi n B>c cng
nh ca c nc. Ngh quyt ra ph2ng hng m r ng
Mt trn trong giai o;n mi là:
1. Cng c, m r ng và t*ng c%ng s lãnh ;o ca !ng.
2. ![y m;nh vic xây d ng chính quy n  các vùng
gii phóng, các ô th mi tip qun.

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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3. Tranh th s ng h ca công nhân, nông dân, trí
thc  nhng vùng mi tip qun, tranh th m=i l c
l+ng có th tranh th  th c hin m t Mt trn dân t c
thng nh t r ng rãi.
Tinh thn, ph2ng châm, nguyên t>c chính sách
chung ca Mt trn lúc này là: "Chính sách ca ta lúc này
là chính sách ôn hòa, Mt trn thng nh t ca ta là Mt
trn r ng rãi, nhng !ng ta thì cn phi trong s;ch, cht
ch`, vng m;nh"1.
Ch tr2ng t*ng c%ng oàn kt, m r ng Mt trn dân
t c thng nh t trên còn +c Ch tch H Chí Minh khJng
nh trong L m@ng Trung 2ng !ng và Chính ph v Th
ô ngày 1/1/1955: "B t c ng%i nào, b t c nhóm nào,
nu h= tán thành hòa bình thng nh t, c lp, dân ch
thì chúng ta cng sn sàng tht thà oàn kt vi h="2.
Ngh quyt còn nêu rõ: ! c th hóa Ngh quyt, B
Chính tr yêu cu: H i ng Chính ph sm ban hành các
ch tr2ng, chính sách nh~m t*ng c%ng, m r ng khi
;i oàn kt dân t c; ng chí Hoàng Quc Vit, y viên
B Chính tr, ph trách công tác dân vn Mt trn ca !ng
sm trin khai các ch tr2ng, ph2ng hng v Mt trn
dân t c thng nh t trong giai o;n mi ca cách m;ng.
Trên c2 s tng kt ho;t ng ca Mt trn Liên Vit
t@ sau !;i h i toàn quc ln th II ca !ng (2/1951),
ng chí rút ra 5 nguyên t>c ln trong t chc và ho;t
ng ca Mt trn T quc Vit Nam trong th%i gian ti.
!ó là th2ng l+ng dân ch; thng nh t hành ng; tôn
tr=ng tính c lp ca t chc; thân ái h+p tác, giúp 1
ln nhau  cùng tin b .
! m r ng và cng c Mt trn dân t c thng nh t
trong tình hình mi, ng chí
ngh H i ngh bàn b;c,
tìm ra m t hình thc t chc mi ca Mt trn cho phù
h+p vi nhim v cách m;ng trong giai =an mi; kin
ngh nhng n i dung ch yu ca C2ng l_nh mi và ch
ra nhng nh+c im chính hin nay cn kh>c phc trong
t chc và ho;t ng ca Mt trn, nh: t tng hjp
hòi, óng c$a; coi nhj công tác Mt trn; không chu gn
gi nhng ng%i cha giác ng  kiên trì thuyt phc,
vn ng h= tham gia Mt trn, ng th%i kh>c phc
khuynh hng oàn kt vô nguyên t>c, th0a hip vi
nhng phn t$ ho;t ng trái vi C2ng l_nh, ng+c l;i
mc ích hòa bình, c lp, thng nh t, dân ch hoc ch
chú ý m r ng Mt trn mà buông l0ng nhng nguyên t>c
và chính sách c*n bn ca Mt trn dân t c thng nh t.
Vì vy, H i ngh ã thông qua Ngh quyt "M r ng và
cng c Mt trn dân t c thng nh t".
Trong các ngày 23 và 24/2/1955 di s ch trì ca
ng chí Hoàng Quc Vit, phiên h=p u tiên ca Ban
vn ng chu[n b !;i h i Mt trn Dân t c Thng nh t
toàn quc vi s tham gia ca ;i biu trong và ngoài Mt
trn Liên Vit c hai mi n Nam - B>c, ;i din các tôn
giáo, các dân t c, ;i din !ng Lao ng Vit Nam, !ng
dân ch, !ng xã h i, các oàn th, các nhân s_ dân ch,
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các nhân s_ yêu nc...  tho lun k ho;ch t chc !;i
h i Mt trn Dân t c Thng nh t toàn quc.
T@ ngày 5 n 10/9/1955, !;i h i Mt trn Dân t c
Thng nh t Vit Nam ã h=p. !+c !oàn Ch tch ;i h i
phân công, ng chí Hoàng Quc Vit trình bày D tho
C2ng l_nh và !i u l mi ca Mt trn. !;i h i ã tho
lun sôi ni và nh t trí quyt nh thành lp Mt trn T
quc Vit Nam nh~m k tc s mnh lch s$ ca Mt trn
Liên Vit trong giai o;n mi; thông qua Tuyên ngôn,
C2ng l_nh 10 i u và !i u l mi. Ch tch H Chí Minh
+c suy tôn là Ch tch danh d , ng chí Tôn !c Th>ng
+c c$ làm Ch tch !oàn Ch tch y ban Trung 2ng
Mt trn T quc Vit Nam.
Phát biu t;i bui L b m;c !;i h i, Ch tch H Chí
Minh nêu rõ:
"C2ng l_nh là c2ng l_nh ;i oàn kt... Ai cng phi
nhn r~ng: C2ng l_nh ca Mt trn r t vng ch>c, r ng
rãi và r t thit th c"3.
"Mt trn ã xây d ng m t C2ng l_nh úng >n. Th
là r t tt cho cu c u tranh sau này. Nhng ó ch là
bc u trên con %ng i n th>ng l+i hoàn toàn. T@
nay chúng ta cn phi ra sc u tranh  cho C2ng l_nh
+c th c hin. Cu c u tranh này s` r t phc t;p, gay
go. Chúng ta phi b n gan, quyt chí"4.
Sau khi Ch tch H Chí Minh qua %i (2/9/1969), Ch
tch Tôn !c Th>ng +c bu làm Ch tch nc kiêm Ch
tch !oàn Ch tch y ban Trung 2ng Mt trn T quc
Vit Nam. Song trên th c t, m=i ho;t ng ca dân vn
Mt trn là do ng chí Hoàng Quc Vit lúc ó là y viên
Trung 2ng !ng, Phó Trng ban Dân vn - Mt trn
Trung 2ng m nhim ( c trách công tác Mt trn).
Có th khJng nh, sau h2n 20 n*m th c hin C2ng
l_nh vi 3 kW !;i h i, Mt trn T quc Vit Nam ã không
ng@ng ln m;nh; s nghip ;i oàn kt toàn dân +c
t*ng c%ng và m r ng ã góp phn quan tr=ng vào vic
t;o nên s nh t trí v chính tr và tinh thn trong nhân
dân  hoàn thành hai nhim v chin l+c. Mc ích mà
Mt trn
ra trong C2ng l_nh là: "Xây d ng m t t
nc Vit Nam hòa bình, thng nh t, c lp, dân ch" ã
+c th c hin tr=n vjn. Nhng thành t u nêu trên g>n
li n vi vai trò ch trì và công lao to ln ca ng chí
Hoàng Quc Vit.
M t óng góp quan tr=ng khác ca ng chí Hoàng
Quc Vit là ã góp phn th c hin thng nh t nc nhà
v mt Nhà nc và tham gia ch ;o th c hin thng
nh t các t chc thành viên ca Mt trn, xu t và trin
khai nhim v ca Mt trn trong i u kin t nc ã
thng nh t, c nc cùng i lên ch ngh_a xã h i.
Th theo nguyn v=ng ca các t chc Mt trn, ngày
27/10/1975, y ban Th%ng v Quc h i nc Vit Nam
Dân ch C ng hòa m phiên h=p c bit bàn và quyt
nh ch tr2ng, bin pháp hoàn thành, thng nh t nc
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nhà v mt Nhà nc, tho lun thông qua ! án và quyt
nh c$ oàn ;i biu mi n B>c gm 25 thành viên, ;i
din cho các tng lp nhân dân, các ng phái do ng
chí Tr%ng Chinh, Ch tch y ban Th%ng v Quc h i
làm Trng oàn, ng chí Hoàng Quc Vit và các ông
Nguyn Xin, Nghiêm Xuân Yên... làm Phó oàn i d H i
ngh Hip th2ng Chính tr vi oàn ;i biu mi n Nam
nh~m chu[n b m=i i u kin tin ti Tng tuyn c$ trong
c nc, bu Quc h i và các c2 quan lãnh ;o Nhà nc
Vit Nam thng nh t.
T@ ngày 15 n 21/11/1975 H i ngh hip th2ng
chính tr thng nh t T quc h=p t;i Sài Gòn ã tho lun
và thông qua k ho;ch c th v t chc Tng tuyn c$,
v kW h=p u tiên ca Quc h i, v vic so;n tho Hin
pháp mi ca nc Vit Nam thng nh t. !ng chí Hoàng
Quc Vit +c c$ làm Phó Ch tch y ban bu c$ Quc
h i khóa VI và +c c$ vào ban so;n tho Hin pháp mi
(Hin pháp 1980).
Cùng vi vic ch ;o trin khai các công vic nh~m
hoàn thành thng nh t v mt Nhà nc, ngày
24/5/1976, Ban Bí th Trung 2ng !ng quyt nh vic
thng nh t các oàn th nhân dân và các t chc Mt
trn và phân công ng chí Hoàng Quc Vit, Phó ban
Dân vn - Mt trn Trung 2ng cùng m t s ng chí khác
chu trách nhim th c hin quyt nh này.
Trong bi cnh sau h2n 20 n*m t nc t;m th%i b
chia c>t, ây là m t vic làm không d dàng vì trong m?i
oàn th qun chúng  mi n Nam ã có khá ông nhân s_,
trí thc, chc s>c tôn giáo, ng%i ngoài !ng, dân t c
thiu s... T t c u có m t im chung là yêu nc, c*m
thù gic, mun quê h2ng t nc sm c lp, thng
nh t song nhn thc còn khác nhau v ch ngh_a xã h i,
v th%i im thng nh t t chc... cha k b nh hng
bi nhng tác ng x u ca các th l c thù ch.
H i ngh thng nh t t chc Công oàn hai mi n +c
trin khai t;i Thành ph H Chí Minh t@ ngày 6 n
8/6/1976 l y tên Tng Công oàn Vit Nam và bu ng
chí Hoàng Quc Vit làm Ch tch. H i ngh thng nh t
H i Liên hip ph n toàn quc +c tin hành t@ ngày
10 n ngày 12/6/1976 t;i Thành ph H Chí Minh ã
suy tôn bà Nguyn Th Thp làm Ch tch danh d , bu bà
Hà Th Qu làm Ch tch.
Sau khi thng nh t các t chc thành viên, ngày
15/6/1976 H i ngh liên tch gia ba t chc Mt trn ca
hai mi n nhóm h=p phiên u tiên t;i Thành ph H Chí
Minh  bàn vic thng nh t Mt trn, oàn kt dân t c
trong c nc và quyt nh thành lp Ban trù b !;i h i

do ng chí Hoàng Quc Vit làm Trng ban, các lut s
Nguyn Hu Th=, Trnh !ình Tho làm Phó ban.
!;i h i thng nh t các t chc Mt trn ca c nc
+c t chc t;i H i tr%ng Thng nh t Thành ph H
Chí Minh (t@ ngày 31 n 4/2/1977) ã thông qua !i u
l mi ca Mt trn, l y tên là Mt trn T quc Vit Nam,
c$ 191 v vào y ban Trung 2ng Mt trn T quc Vit
Nam, suy tôn bác Tôn !c Th>ng làm Ch tch danh d ,
c$ ng chí Hoàng Quc Vit làm Ch tch !oàn Ch tch
nhim kW 1977-1982 (song do yêu cu chu[n b !;i h i II
nên nhim kW này ã kéo dài n tháng 5/1983).
Nhim kW 1977-1983 do ng chí Hoàng Quc Vit m
nhim chc Ch tch là th%i kW y khó kh*n. Cách m;ng
nc ta din ra trong bi cnh quc t và trong nc có
nhng thun l+i c2 bn và cng có nhng khó kh*n, phc
t;p mi nhng vi khí th hào hùng ca c m t dân t c
v@a chin th>ng, nhân dân ta di s lãnh ;o ca !ng
C ng sn Vit Nam, ã n? l c ph n u, v+t qua m=i
thách thc và giành nhng th>ng l+i to ln.
Di s lãnh ;o ca !ng, Mt trn T quc Vit Nam
do ng chí Hoàng Quc Vit làm Ch tch ã ng viên
các tng lp nhân dân phát huy tinh thn yêu nc, t*ng
c%ng oàn kt, tham gia cùng !ng xây d ng và cng c
h thng chính quy n nhân dân trong c nc sau khi ã
thng nh t nc nhà v m=i mt, ánh b;i hai cu c chin
tranh y t i ác ca b=n bành trng ph2ng B>c bo v
vng ch>c biên c2ng ca T quc. Trên mt trn kinh
t, nhân dân ta ã ra sc hàn g>n vt th2ng chin tranh,
kh>c phc hu qu ca thiên tai và phát trin sn xu t,
t@ng bc ci t;o kinh t và xã h i  mi n Nam, cng c
và hoàn thin quan h sn xu t  mi n B>c, xây d ng
thêm c2 s vt ch t và k thut mi, tip tc [y m;nh
s nghip v*n hóa và giáo dc.
Th c hin Ch2ng trình hành ng và !i u l ca Mt
trn T quc Vit Nam, trong 6 n*m (t@ 1977 n 1983)
ng chí Hoàng Quc Vit cùng !oàn Ch tch và Ban Th
ký ã t chc, trin khai các ho;t ng, hng dn y ban
Mt trn các c p, các t chc thành viên phi h+p vi các
c2 quan ca !ng và Nhà nc [y m;nh công tác tuyên
truy n, vn ng, nâng cao nhn thc ca nhân dân v
tình hình, nhim v cách m;ng trong giai o;n mi. Mt
trn các c p ã tích c c phi h+p h? tr+ các c2 quan Nhà
nc trin khai th c hin các chính sách kinh t-xã h i,
chính sách i vi nhân s_, trí thc, dân t c ít ng%i, tôn
giáo, gii công th2ng, ng%i Hoa, t;o s ng tình, nh t
trí trong các tng lp nhân dân cùng nhau oàn kt a s
nghip cách m;ng tin lên giành th>ng l+i mi.

Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2001, t. 15, tr.314.
2. Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2002, t. 7, tr. 429.
3. Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2002, t. 8, tr. 66, 67.
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Giá trị văn hóa và sức lan tỏa

ca tín ng0ng th# cúng Hùng V1ng
trong đ#i sng tinh th!n xã h i hin nay
LÊ VĂN LỢI*

Tóm tắt: Khởi nguồn từ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, người Việt đã tôn vinh vua
Hùng là Thủy tổ khai sinh dân tộc, đất nước. Ý thức tín ngưỡng thờ cúng vua
Hùng đã thấm vào máu thịt của cộng đồng người Việt, được trao truyền từ thế
hệ này sang thế hệ khác. Hình tượng vua Hùng đã gắn chặt với hồn thiêng sông
núi đất Việt. Vua Hùng gắn với người Việt không chỉ bởi ánh hào quang của lịch
sử, mà đó chính là sự phản chiếu hình ảnh của ông vua mở nước, gắn kết lòng
người bằng huyết tộc - đồng bào.
Summary: Originated from ancestor worship, Vietnamese people honor the
Hung Kings as the founders of the Vietnamese nation. Worshipping the Hung
Kings has built in the consciousness of the Vietnamese community, passed from
one generation to the next. The image of the Hung Kings was attached to the
soul of the Vietnamese mountains and rivers. The Hung Kings have been
associated with the Vietnamese people’s lives, not only by the glory of history,
but also by the reflection of the Kings, who founded the nation, connected hearts
by blood and compatriots.
Từ khóa: Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, người Việt, lịch sử, Vua Hùng, Việt Nam.
Keywords: Ancestor worship, Vietnamese, history, the Hung Kings, Vietnam.
Nhận bài: 6/3/2018; Sửa chữa: 9/3/2018; Duyệt đăng: 2/4/2018.

ín ng1ng th% cúng Hùng V2ng là m t lo;i hình
tín ng1ng th hin tâm thc và trit lý “con
ng%i có t có tông” ca con ng%i Vit Nam. !ây
là tín ng1ng có t@ xa xa và ã tr thành m t
trong nhng thành t t;o nên bn s>c c áo ca dân
t c Vit Nam. Tri qua bao th*ng trm ca lch s$, tín
ng1ng th% cúng Hùng V2ng vn tr%ng tn và luôn
chim gi m t v trí thiêng liêng trong %i sng tinh thn
dân t c.

T

Theo nhi u nhà nghiên cu, tín ng1ng th% cúng
Hùng V2ng là hình thc phát trin cao ca tín ng1ng
th% cúng t tiên ca con ng%i Vit Nam và +c nh
danh là th% cúng Quc t. Trên th gii, nhi u dân t c có
th% cúng t tiên, nhng “cha có quc gia nào th% T
nh  Vit Nam”1 - ó là c m t quc gia, m t dân t c t

*

coi mình có chung ngun gc và tôn vinh v “Cha chung”
là Quc T Hùng V2ng. Hàng n*m, ã thành truy n
thng, c n ngày Gi? T, hàng triu ng%i Vit Nam
kh>p m=i mi n t nc và kh>p n*m châu l;i tìm v vi
! n Hùng trên núi Ngh_a L_nh  tnh Phú Th=  th>p
h2ng tng nh, tri ân Quc T Hùng V2ng. Nhng
ng%i không có i u kin hành h2ng v
t t thì th%
v=ng vi tâm thc ca “con L;c, cháu Hng” hng v
Quc T vi lòng thành kính và bit 2n. Theo các nhà
nghiên cu, trên c nc có ti 1.417 a im có di tích
th% cúng Hùng V2ng2.
Lch s$ cho th y, m?i khi xâm l+c nc ta, các th l c
ngo;i bang u tìm cách t phá c2 s th% cúng Hùng
V2ng, nhng ri nhân dân l;i trùng tu, hoc xây d ng
l;i. S hin din ca ! n Hùng  núi Ngh_a L_nh, tnh Phú

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 176 (4/2018) 67

NHÂN VT - S KIN

Với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và xã hội, Tín ngưỡng Thờ cúng Hùng Vương được bảo tồn cả về cơ sở thờ tự, nghi
thức thờ cúng, lễ hội và không gian văn hóa.
ẢNH: PV

Th= tr thành biu t+ng ca tinh thn oàn kt, anh
dng, kiên c%ng, b t khu t ca dân t c Vit Nam cng
nh sc sng mãnh lit ca v*n hóa Vit Nam.
Cùng vi vic xây d ng, trùng tu, tôn t;o và bo v
! n Hùng, vic lu gi, th c hành nghi l th% cúng và
trao truy n cho các th h sau các giá tr v*n hóa ca Tín
ng1ng th% cúng Hùng V2ng cng +c cha ông ta coi
tr=ng, vi s tham gia ca hàng triu ng%i vi lòng
thành kính. Cùng vi th%i gian, tín ng1ng th% cúng
Hùng V2ng ã tích h+p nhi u giá tr v*n hóa quý báu ca
dân t c  ri l;i lan t0a, bi >p, góp phn t;o nên bn
s>c c áo cho tinh thn Vit Nam, v*n hóa Vit Nam.
Trong th%i ;i H Chí Minh, Tín ng1ng th% cúng
Hùng V2ng +c !ng, Nhà nc và toàn dân t c quan
tâm c bit. Ch tch H Chí Minh ã hai ln v th*m
! n Hùng (n*m 1952 và n*m 1964) và  l;i nhng tình
cm tri ân sâu s>c vi nhng ng%i có công d ng nc,
cng nh nhân lên ni m t hào v truy n thng dân t c,
ý thc trách nhim ca m?i ng%i dân t Vit i vi T
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quc Vit Nam. Sau khi Cách m;ng Tháng Tám 1945 thành
công, Ch tch H Chí Minh ã ký “S>c lnh ca Ch tch
Chính ph lâm th%i Vit Nam Dân ch C ng hòa” ngày
18/2/1946 quy nh v nhng ngày ngh l, ngh tt và
ngày l tôn giáo, trong ó có ngày Gi? T Hùng V2ng
vào 10/3 âm lch hàng n*m.
Trong quá trình lãnh ;o nhân dân xây d ng và bo
v T quc, !ng, Nhà nc ta ã có nhi u v*n bn ch
;o, hng dn vic xp h;ng di tích, u t, quy
ho;ch, xây d ng c2 s th% t , t chc l h i ! n Hùng,
tôn vinh và phát huy các giá tr v*n hóa ca Tín ng1ng
Th% cúng Hùng V2ng3. Nhà nc ta ã quyt nh công
nhn ! n Hùng là Di tích lch s$ v*n hóa Quc gia ngay
trong +t xp h;ng di tích ln u tiên vào n*m 1962.
! n Hùng cng là m t trong 10 di tích +c xp h;ng
“Di tích lch s$ v*n hóa c bit c p Quc gia” +t u
tiên vào n*m 2009.
Vi s quan tâm c bit ca !ng, Nhà nc và xã
h i, Tín ng1ng Th% cúng Hùng V2ng +c bo tn c v

N H Â N

c2 s th% t , nghi thc th% cúng, l h i và không gian v*n
hóa. T;i vùng t T, các n th% trên núi Ngh_a L_nh
+c tu b, tôn t;o khang trang c v kin trúc và n i
th t; C t á th +c trùng tu l;i phù h+p vi ý ngh_a và
truy n thng lch s$. ! n th% !c t L;c Long Quân +c
xây d ng trên !i Sim, khánh thành vào dp Gi? T Hùng
V2ng n*m 2009; ! n th% T mu Âu C2 +c xây d ng
trên nh núi Vn, khánh thành vào n*m 2005, cùng vi
các n, chùa, tháp… trên núi Ngh_a L_nh t;o thành m t
qun th các công trình tín ng1ng quy t các giá tr v*n
hóa tâm linh, tôn vinh và tng nh công 2n ca các bc
Thy t ã có công d ng nc. Bên c;nh ó, nhi u công
trình phc v các ho;t ng tín ng1ng và sinh ho;t v*n
hóa, nh: Qung tr%ng trung tâm, trc hành l, các
t+ng ài, phù iêu, Bo tàng Hùng V2ng,… ã +c
xây d ng khang trang, cùng vi các khu r@ng quc gia,
khu trng cây lu nim, h nc, cnh quan thiên
nhiên… t;o thành qun th di tích v@a trm hùng v@a
sng ng.
Vic t chc Gi? T Hùng v2ng +c Nhà nc, chính
quy n a ph2ng t chc trang tr=ng, trong ó nghi l
quan tr=ng nh t là L dâng h2ng tng nim các Vua
Hùng t;i ! n Th+ng, th hin rõ s tôn vinh công 2n
các bc ti n nhân có công d ng nc, tôn vinh các giá tr
v*n hóa truy n thng ca dân t c. Cùng vi nghi l th%
cúng, hàng lo;t các ho;t ng v*n hóa dân gian, nh: trò
ch2i dân gian, rc kiu truy n thng, thi n u c2m, thi
giã bánh giày, gói bánh chng; t chc ánh trng ng;
t chc hát Xoan, hát Ghjo, H i tr;i v*n hóa, thi b>n n0,
thi u c% tng… +c t chc t@ khu v c ! n Hùng
n thành ph Vit Trì và các vùng ph cn, t;o nên
không gian v*n hóa linh thiêng và sinh ng.
Tín ng1ng th% cúng Hùng V2ng +c UNESCO ghi
nhn là: “Nhi u bin pháp bo tn bao gm nghiên cu,
giáo dc, phát huy và nâng cao nhn thc +c a ra và
+c nhà nc cùng lãnh ;o a ph2ng h? tr+ v tài
chính, m bo kh n*ng t chc th c hành; các bin
pháp bo tn này cng tôn tr=ng tính linh thiêng ca
nghi l và nhng tc hèm, kiêng k trong vic tip cn 
m t s khía c;nh”4. Bên c;nh ó, UNESCO cng ánh giá
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cao h s2 “Tín ng1ng th% cúng Hùng V2ng” v mt th c
hành nhun nhuyn, trang tr=ng và b n vng trong c ng
ng.
S kin t chc UNESCO công nhn “Tín ng1ng th%
cúng Hùng V2ng  Phú Th=” là di sn v*n hóa phi vt
th ;i din ca nhân lo;i vào n*m 2012 ã khJng nh
giá tr v*n hóa c s>c, giá tr nhân bn, nhân v*n sâu s>c
và sc sng, sc lan t0a vô cùng m;nh m` ca v*n hóa
Vit Nam trong dòng chy v*n hóa nhân lo;i. Trong Quyt
nh s 7.COM 11.36 ca y ban Liên Chính ph thu c
UNESCO v công nhn Tín ng1ng th% cúng Hùng V2ng
là di sn v*n hóa phi vt th tiêu biu ca nhân lo;i, ã
dành cho Tín ng1ng Th% cúng Hùng V2ng nhng l%i
gii thiu trân tr=ng và khJng nh: “Truy n thng th%
cúng Hùng V2ng là dp  hiu bit v c i ngun ca
dân t c, giá tr ;o c và v*n hóa Vit Nam”5. Tín ng1ng
th% cúng Hùng V2ng ã áp ng 5 tiêu chí, trong ó
quan tr=ng nh t là: Th% cúng Hùng V2ng, “m t th c
hành th hin lòng tri ân t tiên nh~m nâng cao ni m t
hào và c kt xã h i” tht s có giá tr ni bt mang tính
toàn cu và vic ghi danh Tín ng1ng th% cúng Hùng
V2ng “khuyn khích các c ng ng nhn thc +c s
t2ng ng trong khi nâng cao s a d;ng v*n hóa”6.
! bo tn, khai thác và phát huy các giá tr v*n hóa
ca Tín ng1ng th% cúng Hùng V2ng trong giai o;n
mi, chúng ta cn nghiên cu toàn din, trên c2 s tip
cn mi, góc nhìn mi  có nhn thc thng nh t v
th%i ;i Hùng V2ng; nhn din chính xác h giá tr v*n
hóa và ý ngh_a ca Tín ng1ng th% cúng Hùng V2ng
trong th%i ;i ngày nay. Phi xây d ng chính sách chung
cng nh
án bo v, phát huy vai trò ca các giá tr
v*n hóa ca Tín ng1ng th% cúng Hùng V2ng trong %i
sng xã h i. ![y m;nh tuyên tuy n, giáo dc, nâng cao
nhn thc ca cán b và m=i ng%i dân v các giá tr v*n
hóa c s>c và ý ngh_a ca v*n hóa tín ng1ng th% cúng
Hùng V2ng i vi s nghip xây d ng và bo v T
quc. Nhà nc cng cn khuyn khích, t;o i u kin và
h? tr+  các c ng ng th c hin vai trò ch th ca các
ho;t ng sáng t;o, duy trì và chuyn giao cho các th h
sau giá tr v*n hóa tín ng1ng th% cúng Hùng V2ng.

Chú thích:
1. Hiểu thêm về tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, http://motthegioi.vn/ly-dich/hieu-them-ve-tin-nguong-tho-cung-hung-vuong182171.html, ngày 28/4/2015.
2. Dẫn theo GS, TS Tạ Ngọc Tấn (Chủ biên): Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam, Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 2015, tr. 395.
3. Quyết định số 63/TTg ngày 8/2/1994 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Dự án tổng thể Khu di tích lịch sử Đền Hùng”;
Nghị định số 82/2001/NP-CP ngày 6/11/2001 về nghi lễ Nhà nước.
4. Lê Tượng - Phạm Hoàng Anh: Đền Hùng - Di tích lịch sử, văn hóa đặc biệt quốc gia (tái bản lần thứ 3 có sửa chữa, bổ sung), Nxb.
Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 2014, tr. 128.
5. Lê Tượng - Phạm Hoàng Anh: Sđd, tr. 127.
6. Lê Tượng - Phạm Hoàng Anh: Sđd, tr. 128.
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Tại khu vực Hồ Văn thuộc khu vực Văn Miếu Hội sách góp phần phát triển văn hoá đọc của
Quốc Tử Giám (Hà Nội) tổ chức lễ hội sách cộng đồng.
mùa xuân, hội sách lớn nhất năm 2018.

Hội sách này thu hút nhiều các bạn
trẻ tới xem và mua sách.

L HI SÁCH
mùa xuân 2018
KỲ ANH
rong bi cnh ngày nay, khi mà v*n hóa =c b l n
át bi v*n hóa nghe nhìn, v*n hóa m;ng thì các
h i ch+ sách, l h i sách,… nh là nhng “ng=n
l$a” th>p lên v*n hóa =c trong m?i ng%i dân.
N~m trong chu?i các ho;t ng chào Xuân và Ngày Sách
Vit Nam (21/4), t;i khu v c H V*n thu c V*n Miu Quc
T$ Giám (Hà N i) ã din ra L h i sách ln nh t n*m
2018, giá sách ch t@ 1000 ng.

T

Vi hàng nghìn u sách v các l_nh v c nh: V*n h=c,
kinh t, thiu nhi, c[m nang sng, khoa h=c, +c trng
bày trên 20 gian hàng c nh. S kin này thu hút ông o
ng%i dân Th ô và du khách quc t ti xem và mua cho
mình nhng cun sách ng ý. Ngoài nhng gian hàng ng
giá 1000 ng, 2000 ng, 5000 ng, 10.000,… nhi u gian
hàng có chính sách gim giá t@ 10% - 70%, hay combo sách
giáo khoa, sách tham kho vi giá u ãi 39.000/kg.

Một em bé mải mê đọc sách mặc dù bên cạnh Quầy sách từ thiện với giá 1.000 đồng/cuốn.
mình là món ăn rất khoái khẩu.
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Quầy sách truyện tranh thu hút
nhiều em nhỏ tới xem.

N H Â N

Chị Lan đã phải mất 2 tiếng tìm tòi để tìm cho mình bộ sách
ưng ý và đang trả giá với chủ quầy.
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Lễ hội sách thu hút nhiều độc giả ở nhiều lứa tuổi và ngành
nghề khách nhau nhưng chung một niềm đam mê là đọc sách.

Sự kiện này thu hút đông đảo các bạn trẻ và người dân Thủ đô.

Ứng xử, giá trị và chuẩn mực đọc lành mạnh của mỗi cá nhân
trong xã hội là thói quen đọc, sở thích đọc và kỹ năng đọc lành
mạnh của họ. Đó chính là nền tảng của một xã hội học tập, của
việc học suốt đời, một yêu cầu cũng là một thách thức của xã hội
hiện đại.

Đây là lễ hội sách được đánh giá là rẻ và lớn nhất năm 2018 và
là cơ hội để các bạn đọc yêu sách lựa chọn cho mình những cuốn
sách hay, rẻ và bổ ích.
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TRN KIM LO I, T M CH N N NG AUSTRONG

Gii pháp cách âm và tiêu âm
cho các công trình
rong xu th phát trin ca ngành xây d ng, cùng
vi quá trình công nghip hóa, hin ;i hóa ca
t nc, v n
ting n ngày càng tr nên nan
gii, v+t quá mc cho phép, nh hng tr c tip
ti sc kh0e hàng ngày ca con ng%i, c bit  nhng
khu v c gn %ng giao thông, sân bay, nhà ga, khu công
nghip. Vì vy, gii pháp cách âm và tiêu âm cho các công
trình r t +c quan tâm.

T

Xu t phát t@ nhu cu th tr%ng òi h0i nhng sn ph[m có
tiêu chu[n và ch t l+ng cao, Công ty TNHH Austrong Vit
Nam ã u t m t nhà máy sn xu t trn kim lo;i và t m
ch>n n>ng mang th2ng hiu Austrong t;i KCN Thun Thành
3, huyn Thun Thành, tnh B>c Ninh vi tng vn u t
trên 63 t ng, công su t khong 800.000m2 sn
ph[m/n*m.

chng cháy và chng nc, b n màu cao, chng +c s
*n mòn ca môi tr%ng khí hu kh>c nghit, lo;i b0 hoàn
toàn yu t xâm th c ca môi tr%ng và c bit phù h+p
vi khí hu nhit i gió mùa t;i Vit Nam.

Trn kim lo;i Austrong +c sn xu t t@ nguyên liu nhôm
h+p kim giúp t;o nên h trn treo có tui th= s$ dng r t
cao, kh n*ng tiêu âm, cách âm tt. Sn ph[m hoàn toàn

!n nay có th nói, sn ph[m trn kim lo;i Austrong ã
t@ng bc khJng nh +c uy tín trên th tr%ng vt liu
xây d ng t;i Vit Nam.

Công ty TNHH Austrong Việt Nam cam kết mang tới cho khách hàng những sản phẩm
có tiêu chuẩn chất lượng cao, chứng nhận chất lượng rõ ràng và chế độ bảo hành dài hạn.
THÔNG TIN LIÊN H¡
Tr s chính

Chi nhánh mi n B>c

Chi nhánh mi n Nam

!a ch: !a ch: Lô III.1, KCN Thun
Thành 3, huyn Thun Thành, tnh
B>c Ninh
Tel: (0222) 379 8879
Fax: (0222) 379 8880
Email: van.austrong@gmail.com

!a ch: 324 %ng La Thành, qun
!ng !a, TP Hà N i

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

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

Tel: (028) 3816 3886
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Fax: (028) 3816 3887
Email: austrong.hcm@gmail.com
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Cách nhận biết

thịt bò Wagyu
chính hiệu Nhật Bản

Tem bò Wagyu và những câu chuyện thú vị
Không phi lo;i bò nào  Nht cng +c g>n mác "Bò
Wagyu” tr@ phi con bò ó +c g>n tem có hình Mt tr%i
m=c màu 0 kèm vi dòng ch "Wagyu Japanese Beef”.
Tem bò Wagyu chính thc +c ban hành r ng rãi ra bên
ngoài k t@ tháng 12/2007  ng%i tiêu dùng d nhn
bit cng nh tôn vinh cho th2ng hiu ca lo;i tht cao
c p "Made in Japan” n vi Th gii [m th c th+ng
th@a. Chin dch tìm kim mu thit k cho bò Wagyu
cng nh câu kh[u hiu ã tn khá nhi u chi phí và công
sc ca Chính ph Nht khi phi ch=n l=c t@ h2n 540 mu
thit k và 1.933 câu slogan c s>c +c g$i v .
Vi tem bò Wagyu, khách hàng +c m bo mình
ang cm trên tay lo;i tht th+ng h;ng, là ni m t hào
ca c dân t c Nht, là nhng gì tinh túy và tuyt ho
nh t ca tinh hoa [m th c.

Bò Wagyu - "Vị vua” của sự khác biệt
Tht bò Wagyu s hu nhng %ng vân m1 tuyt jp
nh c[m th;ch xen u trong t@ng th tht. T l hoàn

ho gia tht và m1 s` làm ming tht tr nên m m m;i,
m à h2ng v mà l;i không b khô nh các lo;i tht bò
thông th%ng khác, khin cho ming tht "nh tan ngay
u l1i". Bí quyt n~m  ch
dinh d1ng ca bò
Wagyu "chính hiu" vô cùng c bit, +c áp dng
nghiêm ngt ngay t@ lúc bé cho n khi +c em i git
m: cho *n y  4,800 lo;i th c ph[m "hu c2" khác
nhau trong vòng 600 ngày, mát xa 2 ln/ngày, nghe nh;c
giao hng, +c ung bia và r+u sake...
!i u h p dn th hai chính là mùi h2ng ca bò
Wagyu r t khác bit. Th c khách s` b>t gp mùi h2ng r t
c trng ca loài gia súc ch*n th trên nhng cánh ng
c0 ln, m t mùi th2m ca v tht bò khó c1ng c bit
khi nng lên khin các tuyn nc b=t ho;t ng không
ng@ng. !ó là do thc *n dùng cho bò u là thc *n hu
c2, không s$ dng thuc kháng sinh, +c kim soát b~ng
công ngh hin ;i theo tiêu chu[n "Xanh" ca B Nông
nghip Nht Bn. !c bit h2n, bò Wagyu còn có 1 h2ng
v vô cùng c trng, ó là mùi sa non th2m phc và
béo ngy trên t@ng ming tht. !ó là lý do t;i sao m t
ming bò Wagyu l;i có giá lên n hàng ngàn USD ngay
t;i nc s t;i mà vn luôn trong tình tr;ng cháy hàng.
Màu s>c 0 hng mát m>t ca bò Wagyu cng chính là
im c trng "m%i g=i" ca món *n tuyt tác này. !i
vi các lo;i tht 0 khác thì màu s>c ch yu s` là màu 0
sm hoc 0 t2i thì vi bò Wagyu, ngoài lp vân m1
tr>ng h p dn thì màu hng t2i chính là gam màu tinh
t ca lo;i tht Jng c p th gii.
Bò Wagyu ngày nay không ch d@ng l;i là biu t+ng
ca ni m t hào ca m t dân t c tinh hoa và y kiêu
hãnh mà ang dn +c qung bá m t cách r ng rãi h2n
vi nhng ng%i yêu [m th c. ! "ch;m" n h2ng v
tinh hoa [m th c Nht m t cách sâu s>c nh t thì "hiu”
v bò Wagyu chính là con %ng ng>n nh t mà th c
khách phi tìm tòi.

Công ty D&A Vit Nam t hào là 2n
v u tiên  Vit Nam nhp kh[u sn
ph[m cao c p này vi m t s l+ng ln,
theo hình thc nguyên con  áp ng
nhu cu a d;ng ca ng%i tiêu dùng
trong nc vi mc giá ti u nh t.

! bit thêm thông tin, xin liên h:
Công ty C phn D&A Vit Nam
!a ch: S 489 Hoàng Quc Vit, Cu Gi y, Hà N i
Hotline : 0982340678
Website: http://thitbohitachi.vn
Email: kinhdoanh@datrading.org
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