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LI TÒA SON
rong tháng 5 này, một sự kiện chính trị quan trọng - Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành
Trung ương Đảng (khóa XII) đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội, sáng 7/5. Hội
nghị diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân ta đang bước vào cuộc đấu tranh mạnh
mẽ với tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch bộ máy Nhà nước, lấy lại niềm tin của nhân dân, tin
tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tham
nhũng, lãng phí. Bắt đầu từ tháng 5/2018, Tạp chí Mặt trận xây dựng chuyên mục: “Phòng, chống
tham nhũng, lãng phí”. Mở đầu chuyên mục, Tạp chí Mặt trận giới thiệu bài viết “Cần sửa đổi Luật
Đấu thầu để góp phần phòng, chống tham nhũng” và một số bài viết, bài biên dịch phản ánh đấu
tranh với tham nhũng trên nhiều lĩnh vực cũng như kinh nghiệm của các nước về đấu tranh với tệ
nạn này.
Kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác (5/5/1818 - 5/5/2018), vị lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp
vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, Tạp chí Mặt trận có bài viết
nhan đề: “Các Mác bàn về tác động của cách mạng công nghiệp đến sản xuất, giao thương kinh tế
và đời sống người lao động”. Bài viết một lần nữa khẳng định những giá trị trường tồn trong tư
tưởng, học thuyết của triết gia vĩ đại này, cũng như giá trị của nó đối với thực tiễn cách mạng Việt
Nam qua các thời kỳ.
Bên cạnh đó, Tạp chí Mặt trận số này còn giới thiệu đến độc giả những bài nghiên cứu chuyên
sâu về vấn đề đại đoàn kết dân tộc, với các bài viết về vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
“Hồ Chí Minh và chiến lược đại đoàn kết toàn dân”, “Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí
Minh về phát huy nhân tố con người trong công cuộc đổi mới đất nước” và các bài viết phân tích kinh
nghiệm thực tiễn trong công tác Mặt trận của một số địa phương. Đáng chú ý, bài viết nhan đề
“Hiện tượng tôn giáo mới, Tà đạo - Đặc điểm nhận dạng và vấn đề đặt ra hiện nay”. Bài viết tuy
không đề cập trực tiếp, nhưng đã nói được những vấn đề cơ bản về nguồn gốc hình thành, phân tích
những điểm hạn chế mang tính khái quát với các hiện tượng tương tự diễn ra gần đây.
Đặc biệt, từ ngày 15/4 đến 24/4, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam đã có chuyến đi thăm quần đảo Trường Sa. Tạp chí Mặt trận đã có bài ghi lại những hoạt động
ý nghĩa, những cảm xúc đặc biệt của các thành viên qua chuyến đi này.
Cùng với đó là những bài viết với nhiều thông tin đáng chú ý khác cũng sẽ được đăng tải trong
Tạp chí Mặt trận số tháng 5.
Kính mời quý độc giả đón đọc.
Tổng Biên tập
VŨ VĂN TIẾN
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Mt s vn đ đoàn kt dân tc
và chính sách dân tc  n c ta
hi n nay
BÙI THỊ THANH*

Tóm tắt: Việt Nam là nước đa dân tộc, vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc có
vị trí chiến lược lớn và lâu dài. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các dân tộc ở nước ta
được làm chủ vận mệnh của mình trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong
công cuộc đổi mới, giải quyết vấn đề dân tộc là xác định đường lối, hoạch định
chính sách để đưa các dân tộc thoát khỏi đói nghèo và lạc hậu, xây dựng cuộc
sống ấm no, hạnh phúc.
Summary: Vietnam is a multi-ethnic country which is why ethnic issues and
national unity play a big strategic and long-term position. Under the leadership of
the Party, all Vietnamese people master their own destiny among the great
national unity bloc. In renewal process, solving the ethnic issues determines the
guidelines and makes the policies in order to bring all people out of poverty,
backward, and build a happier life.
Từ khóa: Dân tộc, chính sách dân tộc, bình đẳng, tiến bộ, đại đoàn kết, Việt Nam.
Key words: Ethnic, ethnic policy, equality, progress, great national unity, Vietnam.
Nhận bài: 16/4/2018; Sửa chữa: 26/4/2018; Duyệt đăng: 2/5/2018.

Quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà
nước ta về công tác dân tộc
Công tác dân tc là vi c xây d/ng các ch tr 2ng,
chính sách v dân tc, tuyên truyn, vn ng, t ch=c
ho%t ng qu n lý nhà n c v lXnh v/c dân tc, nhZm tác
ng và t%o iu ki n  ng bào các dân tc thiu s
xây d/ng và phát trin kinh t - xã hi; ng thi phát
huy s=c m%nh oàn kt dân tc vào s/ nghi p b o v , xây
d/ng và phát trin t n c.
Trong sut chiu dài lch s, c bi t là thi k( i
m i, vn  dân tc luôn  $c  ng quan tâm và th
hi n trong t>ng v0n ki n ca  ng. Hi ngh Trung

*

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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2ng ln th= b y (khóa IX) ban hành ngh quyt chuyên
 v công tác dân tc ã kh_ng nh: "Ngay t> khi m i
ra i và trong sut quá trình lãnh %o cách m%ng, Ð ng
ta luôn xác nh vn  dân tc, công tác dân tc và
oàn kt các dân tc có v trí chin l $c quan tr?ng
trong cách m%ng n c ta”. Gi i quyt vn  dân tc 
n c ta là gi i phóng con ng i thoát kh9i nghèo nàn,
l%c hu. S/ phát trin không ng u ca các vùng,
nhóm dân tc làm cho i sng kinh t - xã hi gi.a
các dân tc chênh l ch nhau, gây nên s/ mc c m, t/ ti,
làm gi m yu t ng l/c phát trin  các dân tc. iu
này gây khó kh0n cho vi c xây d/ng khi %i oàn kt
dân tc. Vì vy, mc tiêu l n t ra cho công tác dân tc

N G H I Ê N

C " U

-

L Ý

L U  N

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Thanh thăm Trường Phổ thông Dân tộc Nội Trú Hòa Bình,
nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ về thăm Trường Thanh niên Lao động xã hội chủ nghĩa Hòa Bình, tháng 8/2017.
ẢNH: KỲ ANH

là th/c hi n phát trin kinh t - xã hi, t>ng b c c i
thi n và nâng cao m?i mt i sng nhân dân. Ngh
quyt s 24-NQ/TW ca Hi ngh Trung 2ng ln th=
b y (khoá IX) v công tác dân tc ã ch6 rõ:“Phát trin
toàn di n chính tr, kinh t, v0n hoá, xã hi và an ninh
- quc phòng trên a bàn vùng dân tc và min núi;
gn t0ng tr ng kinh t v i gi i quyt các vn  xã
hi; quan tâm phát trin, bi d ng ngun nhân l/c;
ch0m lo xây d/ng i ng! cán b dân tc thiu s; gi.
gìn và phát huy nh.ng giá tr, b n sc v0n hoá truyn
thng các dân tc thiu s trong s/ nghi pphát trin
chung ca cng ng dân tc Vi t Nam thng nht. *u
tiên u t phát trin kinh t - xã hi các vùng dân tc
và min núi; khai thác có hi u qu tim n0ng, th m%nh
ca t>ng vùng, i ôi v i b o v bn v.ng môi tr ng
sinh thái; phát huy ni l/c, tinh thn t/ l/c, t/ c ng
ca ng bào các dân tc, ng thi t0ng c ng s/ quan
tâm h tr$ ca Trung 2ng và s/ t 2ng tr$, giúp  ca
các a ph 2ng trong c n c”.

Vn dng sáng t%o ch nghXa Mác - Lê-nin và t t ng
H Chí Minh, trong t ch=c th/c hi n chính sách dân tc
nói chung và chính sách i v i ng bào các dân tc
thiu s nói riêng,  ng ã  ra ch tr 2ng, xây d/ng
oàn kt, bình _ng, t 2ng tr$ gi.a các dân tc. Có th
kh_ng nh, chính sách dân tc ca  ng ta luôn  $c
quán tri t và trin khai th/c hi n nht quán trong m?i
thi k(. Trong mi giai o%n lch s c th, chính sách
dân tc ca  ng luôn  $c b sung, hoàn thi n áp =ng
yêu cu th/c tin và s/ phát trin ca t n c.
Trên c2 s tng kt th/c tin 30 n0m i m i, %i hi
XII ca  ng tip tc kh_ng nh: “oàn kt các dân tc
có v trí chin l $c lâu dài trong s/ nghi p cách m%ng
n c ta”. Th/c hi n chính sách dân tc trong thi k( i
m i,  ng và Nhà n c ã  ra mt lo%t các ch 2ng
trình, mc tiêu i v i vùng ng bào các dân tc thiu
s và min núi, B Chính tr ã ban hành các Ngh quyt
v ph 2ng h ng phát trin kinh t - xã hi và  m b o
quc phòng, an ninh i v i các t6nh Tây Nguyên, các t6nh
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vùng ng bZng sông Cu Long, vùng trung du và min
núi Bc B, vùng Bc Trung B và Duyên h i Trung B.
Ban Bí th Trung 2ng  ng ã ch6 %o các ban ca  ng,
Ban cán s/  ng ca các b, ngành liên quan và cp y
các a ph 2ng tin hành s2 kt, tng kt vi c th/c hi n
các Ch6 th, Ngh quyt ca  ng v công tác dân tc và
ã ra nhiu kt lun quan tr?ng liên quan n công tác
ch6 %o th/c hi n phát trin kinh t - xã hi và  m b o
quc phòng, an ninh i v i các vùng có ông ng bào
dân tc thiu s sinh sng.

Một số kết quả trong thực thi chính sách
dân tộc và những vấn đề đặt ra
Nh.ng n0m qua, Chính ph ã trin khai và ban
hành hàng lo%t các ch 2ng trình d/ án quan tr?ng,
nhZm t%o s/ chuyn bin c2 b n, toàn di n vùng các
dân tc thiu s, c bi t là các ch 2ng trình phát
trin, nh : Ch 2ng trình 135 v phát trin kinh t - xã
hi các xã c bi t khó kh0n min núi và vùng sâu,
vùng xa; Ch 2ng trình 134 v mt s chính sách h tr$
t s n xut, t , nhà  và n c sinh ho%t cho h
ng bào dân tc thiu s nghèo, i sng khó kh0n;
Ch 2ng trình h tr$ gi m nghèo nhanh và bn v.ng i
v i 62 huy n nghèo,… c!ng nh hàng lo%t các chính
sách, bi n pháp v vn  dân tc và công tác dân tc
ã góp phn t%o nên s/ phát trin m?i mt trong vùng
ng bào dân tc thiu s.
Ð ho%ch nh chính sách dân tc phù h$p v i c thù
ca mi vùng, min t>ng i t $ng c th và  chính
sách  $c ban hành phát huy hi u l/c, hi u qu trong
th/c tin cuc sng, Nhà n c ã tin hành phân nh
vùng ng bào dân tc thiu stheo iu ki n a lý t/
nhiên; theo trình  phát trin kinh t - xã hi; phân
chia vùng ng bào dân tc thiu s thành 3 khu v/c theo
trình  phát trin kinh t - xã hi (theo 5 tiêu chí: i
sng; c2 s h% tng; các yu t xã hi; iu ki n s n xut
và iu ki n t/ nhiên ca a bàn c trú). T> vi c phân
nh này ã hình thành và trin khai th/c hi n Ch 2ng
trình phát trin kinh t - xã hi các xã c bi t khó kh0n
min núi và vùng sâu, vùng xa (Ch 2ng trình 135 giai
o%n I, II, III t> n0m 1998 n nay). Vi c l/a ch?n các xã
c bi t khó kh0n, vùng nghèo nht  tp trung u t
là s/ i m i v nhn th=c và ph 2ng pháp xây d/ng
chính sách dân tc và t ch=c th/c hi n công tác dân tc.
Nu nh tr c ây, ch yu th/c hi n chính sách dân tc
theo l trình "d làm tr c, khó làm sau", thì nay ch?n
n2i khó nht, nghèo nht  tp trung u tiên u t , h
tr$. Ði m i cách làm nh vy ã góp phn tác ng rt
l n trong vi c thu hp kho ng cách chênh l ch, phân c/c
giàu nghèo trong xã hi hi n nay, mà c/c nghèo phn l n
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"r2i vào" vùng ng bào dân tc thiu s, nht là vùng
cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên gi i, vùng c0n c= cách
m%ng,... Ðây là vn  c2 b n òi h9i ph i i m i ni
dung và ph 2ng th=c t ch=c th/c hi n công tác dân tc
trong giai o%n hi n nay.
Gi i quyt úng n vn  dân tc  n c ta là 
ra  ng li, ch tr 2ng úng n, t> ó xây d/ng các
chính sách dân tc phù h$p và  a các chính sách ó
vào th/c t, nhZm khai thác m?i tim n0ng t n c 
phc v nhân dân. Vi c nh h ng ho%ch nh chính
sách dân tc tp trung u tiên u t , h tr$ theo vùng,
nht là v kt cu h% tng giúp ng bào dân tc thiu
s sinh sng t%i các a bàn c bi t khó kh0n u  $c
th h ng chính sách trong vùng ca ch 2ng trình ó.
 khc phc và h%n ch vi c thiu bình _ng trong
h ng th các chính sách, Mt trn T quc các cp ã
t0ng c ng phi h$p tuyên truyn, gi i thích rõ  ng
bào hiu úng,tránh k xu l$i dng, kích ng,
xuyên t%c gây nh h ng n khi oàn kt gi.a các
dân tc. i v i chính sách h tr$ ng bào dân tc
thiu s vùng c bi t khó kh0n, ph i tính t i 2n v
thôn, b n, t i t>ng h gia ình, tránh làm h%n ch hi u
qu ca chính sách h tr$.
Th/c hi n ch=c n0ng và nhi m v ca mình, Mt
trn T quc Vi t Nam và các t ch=c thành viên ca
Mt trn các cp ã tích c/c tuyên truyn các ch
tr 2ng, chính sách và vn ng các tng l p nhân dân
tham gia th/c hi n các ch tr 2ng, chính sách ca  ng
và Nhà n c; ng thi, bZng nhiu hình th=c giám sát
(Theo dõi - phát hi n - kin ngh), Ban Th ng tr/c U
ban Trung 2ng Mt trn T quc Vi t Nam ã phi h$p
tham gia các ho%t ng xây d/ng pháp lut, tham gia
các ho%t ng giám sát vi c t ch=c th/c hi n các ch
tr 2ng, chính sách ca  ng và Nhà n c i v i vùng
min núi, vùng ng bào thiu s; ã phi h$p tham
gia các oàn giám sát ca Hi ng dân tc ca Quc
hi, giám sát các ch 2ng trình, d/ án, các chính sách
l n  $c trin khai th/c hi n  vùng dân tc thiu s,
nh : Chính sách c tuyn vào các tr ng Cao _ng, %i
h?c, Ch 2ng trình phát trin kinh t - xã hi các xã c
bi t khó kh0n; Ch 2ng trình phát trin kinh t - xã hi
các t6nh min núi phía Bc, các t6nh Tây Nguyên, các
t6nh ng bZng Sông Cu Long,… Mt trn T quc Vi t
Nam các cp ã t0ng c ng th/c hi n các cuc kh o sát
nm tình hình th/c hi n chính sách dân tc t%i các a
ph 2ng, t ch=c nhiu oàn i kh o sát, nm tình hình
trin khai th/c hi n các chính sách ca Nhà n c i
v i vùng ng bào dân tc thiu s, nh : kh o sát vi c
trin khai th/c hi n Ngh quyt Trung 2ng 7 v công
tác dân tc  các t6nh min núi và vùng ng bào dân
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tc thiu s; kh o sát, ánh giá hi u qu vi c trin khai
th/c hi n Ch 2ng trình 135, Ch 2ng trình 30a t%i mt
s t6nh min núi phía Bc, mt s t6nh khu v/c Tây
Nguyên và Tây Nam b; kh o sát vi c th/c hi n Ch6 th
06 ca Th t ng Chính ph v phát huy vai trò ca
ng i có uy tín. ng thi,  phát huy vai trò ca Hi
ng t vn v Dân tc, t vn giúp Ban Th ng tr/c 7y
ban Trung 2ng Mt trn T quc Vi t Nam nh.ng vn
 cp thit i v i s/ phát trin bn v.ng  vùng ng
bào dân tc thiu s, trong n0m 2017, Hi ng t vn
v Dân tc ã t ch=c kh o sát t%i mt s a ph 2ng 
ánh giá kt qu th/c hi n Ngh nh 20/CP ca Th
t ng Chính ph v th/c hi n ph cp giáo dc mm
non, tiu h?c, trung h?c c2 s, xóa mù; kh o sát vi c
th/c hi n Ngh nh 82/CP ca Chính ph v d%y và h?c
ting nói, ch. vit dân tc thiu s trong các c2 s giáo
dc ào t%o và trung tâm giáo dc th ng xuyên; kh o
sát vi c th/c hi n Quyt nh 498 ca Th t ng Chính
ph v tình tr%ng t o hôn, hôn nhân cn huyt thng
trong vùng ng bào dân tc thiu s… tr c, trong và
sau các cuc giám sát, Mt trn ã thng nht ý kin v i
các oàn giám sát  cùng có ý kin, kin ngh v i
 ng, Quc hi, Chính ph v nh.ng h%n ch, bt cp
trong quá trình trin khai th/c hi n, nhZm có nh.ng
iu ch6nh, gi i quyt nh.ng vn  v ng mc th/c
tin trin khai  a ph 2ng.
V chính sách c th i v i mt s dân tc thiu sít
ng i, c bi t khó kh0n, cn có tr$ giúp tr/c tip ca
Nhà n c, nh các d/ án i v i nh.ng dân tc mà s dân
ch6 có vài tr0m ng i: Brâu, R2 M0m, Si La, Pu Péo, + Ðu
là rt cn thit, bi b n sc v0n hóa ca các dân tc này
b mai mt nghiêm tr?ng, nu không b o tn s dn n
mt dân tc, vì không  theo 3 tiêu chí xác nh thành
phn dân tc; t/ mi dân tc khó có th gi.  $c phong
tc, tp quán truyn thng, ngôn ng. dân tc, ý th=c t/
giác tc ng i,... theo các tiêu chí ca mt thành phn
dân tc trong cng ng các dân tc n c ta. i v i mt
s dân tc,  ng ã có Ch6 th riêng v công tác dân tc
mang tính c thù, nh : i v i vùng ng bào Khmer,
ng bào Ch0m, ng bào Hoa, ng bào Mông,... là rt
cn thit. Tuy vy, trên th/c t không th và không bao
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gi t ra "54 chính sách riêng bi t cho 54 dân tc". X
lý úng n, hài hòa vi c u tiên u t h tr$ theo vùng
và theo t>ng dân tc c th ph i thng nht trong nhn
th=c,  m b o nguyên tcbình _ng, oàn kt, t 2ng tr$,
giúp  ln nhaugi.a các dân tc trên c2 s nht quán các
ni dung sau:

Mt là, bình _ng dân tc ch6 có th  $c th/c hi n
khi dân tc ta  $c c lp, nhân dân ta  $c t/ do, t
n c ta  $c thng nht. Bình _ng dân tc luôn gn bó
mt thit v i s/ nghi p gi i phóng và gi. v.ng nn c
lp, thng nht toàn vn lãnh th ca dân tc.
Hai là, oàn kt các dân tc ph i trên c2 s bình _ng
dân tc gn lin v i s/ nghi p gi i phóng con ng i 
m?i ng i u  $c h ng cuc sng m no, t/ do, h%nh
phúc. Bình _ng và oàn kt dân tc gn lin v i tôn
tr?ng và tin cy ln nhau, t 2ng tr$ giúp nhau cùng tin
b gi.a các dân tc.
Ba là, gi i quytvn  dân tc cnph i có thi gian,
l trình qua nhiu giai o%n v i nh.ng b c i thích h$p
 t>ng b c thu hp kho ng cách chênh l ch trên t>ng
vn  c th gi.a các dân tc.
Th/c hi n chính sách “Bình _ng, oàn kt, tôn tr?ng,
giúp  nhau cùng tin b” ca  ng, Nhà n c trong
thi k( hi nhp quc t hi n nay.H thng chính tr các
cp  các a ph 2ng có ng bào các dân tc thiu s
sinh sng ph ixác nh 3 mc tiêu ch yuc2 b n sau:1)
Xóa ói, gi m nghèo, c i thi n i sng, s=c kh9e ca
ng bào các dân tc thiu s. 2) Xóa  $c mù ch., nâng
cao dân trí, tôn tr?ng và phát huy b n sc v0n hóa tt p
ca các dân tc. 3) Xây d/ng  $c c2 s chính tr, i ng!
cán b và  ng viên ca các dân tc  các vùng, các cp
trong s%ch v.ng m%nh.
Trong cách m%ng dân tc dân ch nhân dân, oàn
kt các dân tc ã t%o nên s=c m%nh to l n  giành l%i
nn c lp, t/ do cho T quc. Trong công cuc i
m i, oàn kt các dân tc nhZm h ng t i mc tiêu dân
giàu, n c m%nh, dân ch, công bZng, v0n minh. ó
chính là c2 s  chúng ta th/c hi n tt chính sách dân
tc ca  ng.
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Gii pháp đi mi công tác
b i d ng cán b Mt trn
trong tình hình m i
NGUYỄN HỮU DŨNG* LÊ MẬU NHIỆM**

Tóm tắt: Trên cơ sở đổi mới toàn diện đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa, hệ thống chính trị nói chung và hệ thống tổ chức bộ
máy, cán bộ Mặt trận nói riêng đã có sự đổi mới và phát triển nhanh chóng. Đổi mới
công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt
trận giỏi chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách và pháp luật của Nhà nước, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu
ngày càng cao của công tác Mặt trận.
Summary: On the basics of the national comprehensive renovation and the
development of the socialist-oriented market economy, the political system in
general and the organization system of the Vietnam Fatherland Front and its cadres
in particular have innovated and grown rapidly. It is necessary to renovate the
training and fostering of the Front’s cadres to build up people who have professional
knowledge and understanding of the guidelines of the Party and the policies and
laws of the State and can apply creatively into practical life to meet the increasing
requirements of the Front’s affairs.
Từ khóa: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam.
Key words: Training and fostering of the Front’s cadres, renovate the content and operational mode, the Vietnam
Fatherland Front.
Nhận bài: 18/4/2018; Sửa chữa: 19/4/2018; Duyệt đăng: 1/5/2018.

Thực trạng đội ngũ cán bộ và việc tập
huấn, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam trong những năm qua
Theo thng kê, s l $ng cán b Mt trn T quc Vi t
Nam các cp tính n tháng 10/2017 nh sau Ngun s

li u t> Ban T ch=c - Cán b, c2 quan 7y ban Trung 2ng
Mt trn T quc Vi t Nam: S l $ng cán b chuyên
trách Mt trn T quc Vi t Nam các cp là 17.652 ng i
(cp Trung 2ng là 185 ng i, cp t6nh 1.630 ng i, cp
huy n: 4.675 ng i, cp xã 11.162 ng i); s l $ng U
viên U ban Mt trn T quc Vi t Nam các cp là

* Tiến sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
** Thạc sĩ, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn cho lãnh đạo và cán bộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các tỉnh, thành phố phía Nam, tháng 5/2018.
ẢNH: PV

431.333 ng i (cp Trung 2ng là 382 ng i, cp t6nh
5.611 ng i, cp huy n: 40.086 ng i, cp xã 385.254
ng i); Thành viên các Hi ng t vn, Ban t vn: Cp
Trung 2ng 7 Hi ng v i tng s 126 ng i, cp t6nh
171 Hi ng t vn v i 1.440 ng i, cp huy n 695 Ban
t vn v i tng s 5.467 ng i, cp xã 4.379 Ban t vn
v i 26.072 ng i. Hi n có 103.606 Ban Công tác Mt
trn, trung bình mi Ban có 5 thành viên, tng s
kho ng 518.030 ng i.
Cán b Mt trn T quc chuyên trách có trình 
chuyên môn, nghi p v,  $c tip nhn t> các ngun
khác nhau  $c rèn luy n trong th/c tin; s ông cán b
tr  $c ào t%o c2 b n, tip cn nhanh v i công vi c. S
l $ng thành phn cá nhân tiêu biu tham gia U ban Mt
trn T quc các cp, Hi ng t vn, l/c l $ng cng tác
viên  $c m rng và phát huy hi u qu t vn,  xut
cho U ban Mt trn T quc các cp. Ch ng phi h$p
t ch=c các l p tp hun, bi d ng nghi p v và các
chuyên  v công tác Mt trn cho i ng! cán b Mt

trn T quc chuyên trách các cp. Mt s t6nh, thành
ph ã t ch=c hi thi cán b Mt trn tiêu biu, phát
trin các hi thi  khu dân c . Tp trung xây d/ng quy
ho%ch cán b Mt trn và b sung quy ho%ch hàng n0m;
nhiu t6nh, thành ph ã ch ng phân công cán b có
kh n0ng,  tiêu chu&n, tr ng thành t> c2 s v công
tác t%i c2 quan chuyên trách ca Mt trn  quy ho%ch
các ch=c danh ch cht ca U ban Mt trn T quc Vi t
Nam các cp. Mt s cp u  ng ã chú tr?ng n công
tác luân chuyn cán b ch cht ca Mt trn gi. các ch=c
v t 2ng  2ng trong cp u  ng, chính quyn và oàn
th khác. Ban Th ng tr/c U ban Mt trn T quc các
cp ã tham m u v i cp u  ng ban hành quy ch, xây
d/ng tiêu chu&n cán b Mt trn T quc chuyên trách
các cp, phân công, phân cp trong qu n lý, s dng,
ánh giá cán b Mt trn.
Tuy nhiên,  mt s n2i cán b làm công tác Mt trn
còn bc l nh.ng h%n ch, nh : Trình  chuyên môn,
nghi p v ca cán b Mt trn T quc chuyên trách 
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn cho lãnh đạo và cán bộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các tỉnh, thành phố phía Bắc, tháng 5/2018.
ẢNH: PV

cp huy n, cp xã so v i mt bZng chung còn thp, c2
cu các  tui ch a cân i; mt b phn ch a qua ào
t%o bi d ng c2 b n v công tác Mt trn, cán b tr
còn h%n ch kinh nghi m v công tác Mt trn; công tác
tuyn ch?n cán b Mt trn T quc chuyên trách cp
t6nh, cp huy n b ng (công tác tip nhn và tuyn
dng cán b Mt trn T quc chuyên trách do t ch=c
cp u quyt nh); công tác quy ho%ch i ng! cán b
ch cht ca Mt trn T quc ch a  $c quan tâm úng
m=c, mt s cán b nZm trong di n quy ho%ch ch a  $c
luân chuyn, giao công vi c  th thách, rèn luy n;
công tác ào t%o, bi d ng cán b Mt trn T quc Vi t
Nam do phân cp ào t%o, bi d ng cán b nên s l $ng
cán b Mt trn  $c bi d ng hàng n0m ít. Ch a duy
trì th ng xuyên vi c xây d/ng k ho%ch, t ch=c các
l p tp hun chuyên  cho các i t $ng c thù ca
Mt trn nh các ch=c sc tôn giáo, dân tc thiu s,
doanh nhân, ng i Vi t Nam  n c ngoài; vi c s dng
cán b Mt trn T quc chuyên trách các cp  mt s
a ph 2ng ch a ch ng chu&n b ngun b sung, thiu
ch6 tiêu biên ch cán b Mt trn T quc chuyên trách.
Công tác ánh giá cán b Mt trn T quc chuyên trách
 mt s cp Mt trn ch a  $c duy trì thành n np
hàng n0m, công tác luân chuyn cán b ch cht ca Mt
trn ch a có k ho%ch c th, ch a có s/ ch6 %o có h
thng ca các cp u  ng.
Trong giai o%n m i, v i v trí, vai trò, nhi m v ca
Mt trn T quc Vi t Nam trong h thng chính tr ngày
càng  $c  cao, ph%m vi ho%t ng ca Mt trn ngày
càng m rng, nhi m v ca Mt trn c!ng ngày càng a
d%ng và phong phú, gn v i các lXnh v/c ca i sng xã
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hi, òi h9i ph i có mt i ng! cán b Mt trn nm
v.ng  ng li dân vn ca  ng, hiu bit sâu sc lý
lun và nghi p v công tác Mt trn, tham m u cho
 ng, phi h$p v i các cp chính quyn xây d/ng ch
tr 2ng, chính sách v %i oàn kt toàn dân tc và công
tác Mt trn, th/c thi có hi u qu nhi m v công tác
Mt trn trong th/c tin. Mc dù, h thng Mt trn t>
tr c n nay ch a có tr ng l p ào t%o cán b, nh ng
công tác hun luy n c!ng ã  $c t ra t> rt s m,
ngay sau khi n c nhà thng nht, c n c i lên ch
nghXa xã hi.
N0m n0m gn ây, công tác tp hun, bi d ng cho
cán b Mt trn các cp ã  $c Ban Th ng tr/c 7y ban
Trung 2ng Mt trn T quc Vi t Nam c bi t quan tâm.
N0m 2013 ã t ch=c 3 hi ngh toàn quc tp hun công
tác t ch=c %i hi Mt trn T quc các cp cho 967 cán
b ch cht Mt trn cp Trung 2ng, cp t6nh và cp
huy n; n0m 2014, t ch=c 2 hi ngh tp hun quán tri t,
trin khai Ngh quyt %i hi VIII Mt trn T quc Vi t
Nam cho 427 %i biu ca Mt trn Trung 2ng và 7y ban
Mt trn T quc các t6nh, thành ph; n0m 2016, 2017 t
ch=c Hi ngh tp hun tr/c tuyn cho 5.937 %i biu Mt
trn cp huy n, cp t6nh, cp Trung 2ng; t> n0m 2015
n 2017 ã t ch=c 5 khóa bi d ng nghi p v công tác
Mt trn cho 1095 %i biu Mt trn cp huy n, cp t6nh,
cp Trung 2ng...
i v i các a ph 2ng, công tác bi d ng tp hun
cán b c!ng  $c t ra th ng xuyên. Mt trn ã phi
h$p v i các Tr ng chính tr t6nh, thành ph và các Trung
tâm giáo dc chính tr qun, huy n, th xã  m các l p
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bi d ng hàng n0m cho cán b làm công tác Mt trn. U
ban Mt trn T quc Vi t Nam các cp ã t ch=c tp
hun cho hàng chc ngàn cán b do ó áp =ng  $c
phn nào yêu cu ca công tác Mt trn trong tình hình
hi n nay.
Tuy nhiên, th/c tin công tác ào t%o, bi d ng,
tp hun cán b Mt trn trong thi gian v>a qua cho
thy có mt s bt cp: Ni dung bi d ng, tp hun
ch a th/c s/ trang b cho cán b Mt trn nh.ng kin
th=c và k' n0ng cn thit cho công tác và ho%t ng
hàng ngày; cách th=c t ch=c bi d ng tp hun còn
thiu tính n nh và ch a khoa h?c. Trung tâm Bi
d ng cán b và Nghiên c=u khoa h?c Mt trn T quc
Vi t Nam v i s l $ng 14 cán b, ch a có i ng! gi ng
viên, báo cáo viên chuyên trách v công tác Mt trn
(do h thng ào t%o ca  ng và Nhà n c không có
ch 2ng trình ào t%o chuyên sâu v Mt trn, nên gi ng
viên và báo cáo viên cho các l p tp hun ch yu là các
ng chí lãnh %o Mt trn T quc Vi t Nam các cp
hoc gi ng viên khoa Dân vn ca các Tr ng chính tr
 m nhn). V i iu ki n v t ch=c, cán b và c2 ch
hi n nay, hàng n0m, Trung tâm Bi d ng cán b và
Nghiên c=u khoa h?c Mt trn T quc Vi t Nam ch6 có
th t ch=c  $c vài ba l p tp hun cán b Mt trn
ch cht ca các t6nh, thành ph và nh.ng khóa bi
d ng cán b, ch= không th gi. vai trò tham m u nh
h ng và th/c hi n trách nhi m h tr$ các a ph 2ng
làm tt công tác ào t%o, bi d ng cán b Mt trn theo
tinh thn Ngh quyt %i hi Mt trn T quc Vi t Nam
ln th= VIII  ra.

Các giải pháp chủ yếu để đổi mới
công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
trong thời kỳ mới
Th= nht, thng nht ch tr 2ng v công tác ào t%o,
bi d ng cán b Mt trn T quc các cp.
C0n c= Hin pháp n0m 2013, C 2ng lXnh xây d/ng t
n c trong thi k( quá  lên CNXH (B sung và phát
trin n0m 2011); Kt lun s 62-KL/TW ngày 8/12/2009
ca B Chính tr (khóa X); Ch6 th s 17- CT/TW ngày
4/1/2018 ca Ban Bí th Trung 2ng  ng v lãnh %o
%i hi Mt trn T quc Vi t Nam các cp và %i hi %i
biu toàn quc Mt trn T quc Vi t Nam ln th= IX
(nhi m k( 2019 - 2024); Quy ch giám sát và ph n bi n
xã hi ca Mt trn T quc Vi t Nam và các oàn th
chính tr - xã hi (ban hành kèm theo Quyt nh s 217
- Q/TW, ngày 12/12/2013 ca B Chính tr); Quy nh v
vi c Mt trn T quc Vi t Nam, các oàn th chính tr xã hi và nhân dân tham gia góp ý xây d/ng  ng, xây
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d/ng Chính quyn (ban hành kèm theo Quyt nh s
218-Q/TW, ngày 12/12/2013 ca B Chính tr)… là c2
s, c0n c= quan tr?ng cho vi c ho%ch nh, xây d/ng mt
cách c2 b n, h thng t ch=c b máy và cán b h thng
Mt trn, trong ó có vi c ào t%o, bi d ng cán b Mt
trn T quc Vi t Nam các cp.
 ngh xem l%i quy nh phân cp bi d ng cán b
Mt trn t%i kho n 2, iu 11, iu l Mt trn T quc
Vi t Nam, ch6 quy nh 1 kho n có tính nguyên tc v bi
d ng cán b Mt trn là: “7y ban Mt trn T quc Vi t
Nam các cp có trách nhi m t ch=c vi c bi d ng, nâng
cao n0ng l/c, ph&m cht, nghi p v cho cán b Mt trn
theo H ng dn ca Ban Th ng tr/c 7y ban Trung 2ng
Mt trn T quc Vi t Nam”. Bi vì, vi c phân cp s t%o
ra s/ khó kh0n cho vi c bi d ng cán b Mt trn ca
Ban Th ng tr/c 7y ban Mt trn T quc Vi t Nam các
cp, th/c t hi n nay vi c bi d ng cán b Mt trn
không ch6 cho i t $ng cán b chuyên trách ã m rng
n cá nhân tiêu biu và không theo phân cp.
Cn chú tr?ng  a nhi m v công tác ào t%o, bi
d ng cán b Mt trn T quc Vi t Nam vào V0n ki n và
Ngh quyt %i hi %i biu Mt trn T quc Vi t Nam
ln th= IX (mt  $c, ch a  $c và các gi i pháp). Sau ó,
oàn Ch tch hoc 7y ban Trung 2ng Mt trn T quc
Vi t Nam cn có Ngh quyt v i m i công tác ào t%o,
bi d ng cán b Mt trn T quc Vi t Nam trong tình
hình m i. Ban Th ng tr/c 7y ban Trung 2ng Mt trn
T quc Vi t Nam trong công tác ch6 %o, iu hành cn
có chuyên  bàn sâu v công tác này.

Th= hai, xác nh  $c ni dung ch 2ng trình ào t%o,
bi d ng cho các lo%i i t $ng.
Ni dung ch 2ng trình là yu t u tiên cn xác nh
ca công tác ào t%o, bi d ng cán b. c0n c= vào yêu
cu và tính cht, c im ca cán b Mt trn mà nh
hình v ni dung ch 2ng trình ào t%o, bi d ng. Do
tính cht, c im ca cán b Mt trn là cán b chính
tr làm công tác vn ng qun chúng nên công tác ào
t%o, bi d ng cn xây d/ng nh.ng ni dung phù h$p.
Ban Th ng tr/c U ban Trung 2ng Mt trn T quc
Vi t Nam ph i ch6 %o ch6nh sa tp bài gi ng v i mc
ích giúp cho U ban Mt trn T quc Vi t Nam các cp
tham kh o và s dng cho công tác t ch=c tp hun cán
b. Vi c xác nh c2 cu ni dung ch 2ng trình ph i c0n
c= vào yêu cu cn thit ca t>ng d%ng i t $ng và yêu
cu th/c tin ca a ph 2ng.

Th= ba, a d%ng hoá các hình th=c ào t%o, bi d ng
cán b.

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 177 (5/2018) 13

NGHIÊN CU - LÝ LUN

Vì i ng! cán b Mt trn T quc Vi t Nam rt phong
phú, a d%ng (gm nhiu cp: Trung 2ng - t6nh, thành
ph - qun, huy n, th - xã, ph ng, th trn - a bàn
dân c ;  nhiu vùng, min khác nhau; v i trình , v trí
công tác khác nhau...) nên i m i công tác ào t%o, bi
d ng cán b c!ng cn ph i h ng n mc tiêu a d%ng
hoá các hình th=c nhZm t%o c2 hi thun l$i  cán b có
iu ki n l/a ch?n, tip cn.
 phc v cán b làm công tác chuyên môn, U ban
Trung 2ng Mt trn T quc Vi t Nam cn m rng hình
th=c bi d ng cán b theo nhóm i t $ng nh công tác
tôn giáo, công tác dân tc, công tác i ngo%i nhân dân,
ho%t ng giám sát và ph n bi n xã hi, công tác tuyên
giáo, công tác t ch=c và cán b,...
Mt trn T quc Vi t Nam c!ng cn vn dng các hình
th=c bi d ng cán b khác nh hi ngh tng kt rút kinh
nghi m theo các chuyên   gi i thi u cách làm có hi u
qu ; t ch=c tham quan, giao l u h?c tp kinh nghi m...
Mt hình th=c ào t%o mà các c2 quan  ng và Nhà
n c ã th/c hi n t> nhiu n0m nay nh ng còn m i m
i v i Mt trn T quc Vi t Nam là c cán b  a i ào
t%o t%i n c ngoài. i t $ng này ph i là cán b có trình
 và trong di n quy ho%ch  nh.ng v trí lãnh %o ca
Mt trn.

Th= t , xây d/ng  $c l/c l $ng gi ng viên báo cáo
viên, áp =ng  $c yêu cu ca các hình th=c ào t%o, bi
d ng cán b.
 th/c hi n  $c ni dung ch 2ng trình ào t%o, bi
d ng cán b thì nht thit ph i xây d/ng  $c i ng!
gi ng viên, báo cáo viên ca Mt trn T quc Vi t Nam 
các cp t ch=c hun luy n (t> cp qun, huy n tr lên).
i ng! này ph i có kin th=c và hiu bit sâu v công tác
Mt trn T quc Vi t Nam. Bt cp l n hi n nay là không
có ch 2ng trình ào t%o chuyên sâu v Mt trn. Gi ng
viên, báo cáo viên ch yu là gi ng viên các Tr ng chính
tr và trung tâm giáo dc chính tr phn l n  $c ào t%o
qua h thng các tr ng  ng. Ch 2ng trình ào t%o ca

các tr ng  ng c!ng có thi l $ng ht s=c ít 9i v công
tác Mt trn và các oàn th (trong h?c phn v công tác
Dân vn ca  ng).
 xây d/ng  $c i ng! gi ng viên, báo cáo viên
cho các t6nh và thành ph, U ban Trung 2ng Mt trn
T quc Vi t Nam cn phi h$p v i H?c vi n Chính tr
quc gia H Chí Minh t ch=c các khoá bi d ng kin
th=c v Mt trn và công tác Mt trn. i t $ng ca khoá
bi d ng này là nh.ng cán b ph trách công tác ào
t%o, bi d ng cán b và gi ng viên khoa Dân vn ca các
tr ng chính tr t6nh.

Th= n0m, vn dng các hình th=c liên kt ào t%o.
S dng các hình th=c liên kt trong ho%t ng ào
t%o và phi h$p, nh : Liên kt v i mt s 2n v ào t%o
nh liên kt v i v i H?c vi n Chính tr Quc gia H Chí
Minh t ch=c các khóa trung cp và cao cp lý lun chính
tr; liên kt v i H?c vi n Hành chính Quc gia t ch=c các
khoá bi d ng kin th=c qu n lý nhà n c và nghi p v
hành chính - v0n phòng; liên kt v i Tr ng %i h?c Quc
gia ào t%o các khoá c nhân, liên kt;  các a ph 2ng,
U ban Mt trn T quc cp t6nh phi h$p v i các tr ng
chính tr t6nh, U ban Mt trn T quc huy n phi h$p
v i các Trung tâm giáo dc chính tr  t ch=c tp hun
cho cán b Mt trn.
Trên c2 s t n c i m i, phát trin nn kinh t
th tr ng nh h ng xã hi ch nghXa, h thng t
ch=c b máy và cán b Mt trn có s/ i m i và phát
trin nhanh chóng nhZm áp =ng yêu cu ca tình hình
cách m%ng. Vì vy, trên c2 s phát trin Trung tâm Bi
d ng cán b và Nghiên c=u khoa h?c Mt trn (thành
lp H?c vi n Mt trn T quc Vi t Nam) mt cách bài
b n, có h thng nh vy m i mong có s/ i m i c0n
b n và %t n ích là t ch=c b máy cán b ca h
thng t ch=c Mt trn T quc Vi t Nam tinh g?n, ho%t
ng có cht l $ng, hi u qu , áp =ng  $c yêu cu phát
huy vai trò Mt trn xây d/ng khi %i oàn kt toàn
dân, góp phn th/c hi n mc tiêu dân giàu, n c m%nh,
dân ch, công bZng, v0n minh.
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VN DNG T T NG C A CH T CH H CHÍ MINH

v phát huy nhân t con ng i
trong công cuc đi m i đt n c
NGUYỄN HỮU CÁT* BÙI THỊ DIỆP**

Tóm tắt: Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về con người và phát huy nhân tố
con người là một hệ thống quan điểm toàn diện, phong phú và sâu sắc, chiếm vị
trí trung tâm trong toàn bộ tư tưởng của Người. Bởi mục đích cao cả và cả cuộc
đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là giải phóng giai cấp, giải
phóng dân tộc và giải phóng con người. Đây là sự kế thừa, phát triển sáng tạo tư
tưởng về con người trong kho tàng văn hóa dân tộc và nhân loại nói chung và
chủ nghĩa Mác - Lênin nói riêng.
Summary: President Ho Chi Minh s thought on human being and promoting the
human factor is a comprehensive, varied, and profound system of views which
occupied the central position in his whole thought. The noble purpose of the
whole life of President Ho Chi Minh's revolutionary activities was class liberation,
national liberation, and human liberation. This was the inheritance, creativing
development of human thoughts in the treasure of national culture and humanity
in general and Marxism-Leninism in particular.
Từ khóa: Con người, giải phóng con người, tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng, Việt Nam.
Key words: Human beings, human liberation, Ho Chi Minhs thought, revolution, Vietnam.
Nhận bài: 18/4/2018; Sửa chữa: 19/4/2018; Duyệt đăng: 1/5/2018.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát
huy nhân tố con người trong sự nghiệp
cách mạng của dân tộc

n.a là c loài ng i". Quan im ó th hi n  ch,
Ng i ch a bao gi nhìn nhn con ng i mt cách chung
chung, tr>u t $ng.

i v i H Chí Minh, con ng i v>a tn t%i v i t
cách cá nhân, v>a là thành viên ca gia ình và ca cng
ng, có cuc sng tp th và cuc sng cá nhân hài
hòa, phong phú. Ng i ã nêu mt nh nghXa v con
ng i: "Ch. ng i, nghXa hp là gia ình, anh em, h?
hàng, bu b%n. NghXa rng là ng bào c n c. Rng

Khi bàn v chính sách xã hi, c!ng nh  m?i n2i,
m?i lúc, trong m?i hoàn c nh, Ng i luôn quan tâm
n nhu cu, l$i ích ca con ng i v i t cách nhu
cu chính áng. em l%i l$i ích cho con ng i chính
là t%o ra ng l/c vô cùng l n lao cho s/ nghi p
chung. Ng i không dùng khái ni m “nhân t con

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
** Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh.
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Bác Hồ gắn huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên Phủ cho cán bộ chiến sĩ lập thành tích xuất sắc trong chiến dịch.
ẢNH: TƯ LIỆU

ng i” mà th ng dùng các cm t> nh “s=c dân”,
“s=c ng i”,… th/c cht là Ng i luôn  cao vai trò
ca nhân dân.
Theo Ch tch H Chí Minh: “Dân là vn quý nht,
có dân là có tt c ”, “d m i ln không dân c!ng
chu, khó tr0m ln dân li u c!ng xong”, nhân t con
ng i là ngun l/c quan tr?ng nht, ngun l/c ca
m?i ngun l/c. Chính vì vy mà m u Tuyên ngôn
c lp (ngày 2/9/1945), Ng i ã vit: "Tt c m?i
ng i u sinh ra có quyn bình _ng. T%o hóa ã
ban cho h? nh.ng quyn không ai có th xâm ph%m
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 $c; trong nh.ng quyn y, có quyn  $c sng,
quyn t/ do và quyn m u cu h%nh phúc". Không
ph i ngu nhiên mà khi m u b n Tuyên ngôn c
lp ngày 2/9/1945, Ch tch H Chí Minh ã nhc l%i
câu m u trong b n Tuyên ngôn c lp ca n c
M' n0m 1776 và trích câu trong b n Tuyên ngôn Nhân
quyn và Dân quyn ca Cách m%ng Pháp n0m 1789,
bi Ng i mun kh_ng nh nhân dân Vi t Nam hoàn
toàn tán ng và có chung ý t ng v i nhân lo%i v
quyn bình _ng, quyn sng và quyn m u cu h%nh
phúc ca con ng i; và l dX nhiên, nhân dân Vi t

N G H I Ê N

Nam c!ng có nh.ng quyn ó nh nhân dân M' và
nhân dân Pháp. T> ó, Ng i ch=ng minh rõ vi c các
th l/c  quc xâm l $c, áp b=c bóc lt dân tc Vi t
Nam là trái v i l t/ nhiên, là vi ph%m trng tr$n
quyn con ng i mà cách m%ng t s n M' và cách
m%ng Pháp ã công nhn.
S/ nghi p u tranh gi i phóng dân tc, thng nht
n c nhà, xây d/ng i sng m i, tin lên ch nghXa xã
hi u bt u t> con ng i, t> vi c phát huy nhân t
con ng i. Ngày 10/1/1946, t%i cuc h?p ca 7y ban
nghiên c=u k ho%ch hóa kin quc, H Chí Minh yêu
cu làm ngay: “Làm cho dân có 0n. Làm cho dân có mc.
Làm cho dân có ch . Làm cho dân có h?c hành”. Ch
tch H Chí Minh cho rZng,  cho dân tin, dân theo,
dân ng h,  nhân t con ng i  $c phát huy thì
ph i quan tâm n i sng vt cht và tinh thn ca
nhân dân, quyn l$i ca con ng i ph i  $c b o v và
ghi nhn trong Hin pháp, pháp lut; nh ng iu c2 b n
theo H Chí Minh là ph i hi n th/c hóa nó qua nh.ng
cuc vn ng, các phong trào cách m%ng   m b o
quyn dân ch.

Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch
Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con
người trong công cuộc đổi mới đất nước
Vn dng sáng t%o t t ng ca Ch tch H Chí
Minh,  ng ta luôn coi ngun l/c con ng i là
“ngun l/c ca m?i ngun l/c”, là ngun l/c ni sinh
quan tr?ng nht quyt nh thành công ca công
cuc i m i t n c ta hi n nay. Kh_ng nh vai
trò ca con ng i, s=c m%nh ca khi %i oàn kt
toàn dân tc trong s/ nghi p u tranh giành c lp
t/ do, trong b o v T quc và trong công cuc i
m i t n c,  ng ta ã th/c hi n nhiu ch tr 2ng,
chính sách  kh2i dy và phát huy s=c m%nh to l n
ó và nh ó mà trong hai cuc kháng chin chng
th/c dân Pháp và  quc M', ý chí và ngh l/c ca
con ng i Vi t Nam chúng ta ã giành  $c c lp,
thng nht t n c.
Trong công cuc i m i t n c hi n nay,  ng ta
ã chú tr?ng: “Phát huy s=c sáng t%o ca m?i tng l p
nhân dân, h ng s/ sáng t%o ó vào s/ nghi p xây d/ng
xã hi m i” và ch0m lo bi d ng, phát huy nhân t con
ng i, trên c2 s b o  m công bZng, bình _ng v quyn
l$i và nghXa v công dân; phát huy m?i tim n0ng th
m%nh ca con ng i  v>a tp trung cao cho phát trin
kinh t, v>a t0ng c ng quc phòng, an ninh, t%o c2 s
nn t ng v.ng chc b o v thành qu ca cách m%ng
trong iu ki n m i.
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T> %i hi ln th= VII ca  ng (n0m 1991) n nay,
vn  phát huy nhân t con ng i tr thành mt trong
nh.ng t t ng ch6 %o có tính nht quán ca  ng ta.
T%i Hi ngh %i biu toàn quc gi.a nhi m k(, khóa VII
(n0m 1994)  ng ta kh_ng nh: “t t ng ch6 %o xuyên
sut các ch tr 2ng chính sách ca  ng và Nhà n c v
các lXnh v/c v0n hóa - xã hi là ch0m sóc, bi d ng và
phát huy nhân t con ng i, v i t cách v>a là ng l/c,
v>a là mc tiêu ca cách m%ng”.
Ngh quyt %i hi %i biu ln th=c VIII (6/1996) ca
 ng, ch6 rõ: “Ly vi c phát huy ngun l/c con ng i làm
yu t c2 b n cho s/ phát trin nhanh và bn v.ng; nâng
cao dân trí, bi d ng và phát huy ngun l/c to l n ca
con ng i Vi t Nam là nhân t quyt nh thng l$i ca
cách m%ng Vi t Nam. Con ng i th/c s/ là ngun l/c ca
m?i ngun l/c, tài nguyên ca m?i tài nguyên, là ngun
l/c ni sinh quan tr?ng nht quyt nh thành công ca
s/ nghi p xây d/ng và phát trin nn kinh t th tr ng
nh h ng xã hi ch nghXa  n c ta”.
%i hi ln th= IX l%i tip tc kh_ng nh và nhn
m%nh, “m?i ho%t ng v0n hóa nhZm xây d/ng con ng i
Vi t Nam phát trin toàn di n v chính tr, t t ng, trí
tu , %o =c, th cht, n0ng l/c sáng t%o, có ý th=c cng
ng, lòng nhân ái, khoan dung, tôn tr?ng nghXa tình, li
sng v0n hóa, quan h hài hòa trong gia ình, cng ng
và xã hi”. Quan im này mt ln n.a  $c  ng ta nhn
m%nh t%i %i hi ln th= XI: “Phát trin và nâng cao cht
l $ng ngun nhân l/c, nht là ngun nhân l/c cht l $ng
cao là mt t phá chin l $c, là yu t quyt nh &y
m%nh phát trin và =ng dng khoa h?c, công ngh , c2
cu l%i nn kinh t, chuyn i mô hình t0ng tr ng kinh
t và l$i th c%nh tranh quan tr?ng nht, b o  m cho
phát trin nhanh và bn v.ng”.
T%i %i hi ln th= XII  ng ta kh_ng nh: “Phát
huy nhân t con ng i trong m?i lXnh v/c ca i sng
xã hi; tp trung xây d/ng con ng i v %o =c, nhân
cách, li sng, trí tu và n0ng l/c làm vi c; xây d/ng
môi tr ng v0n hóa lành m%nh”. vn  “phát trin con
ng i toàn di n”  $c  ng xác nh là mt trong
nh.ng nhi m v tng quát phát trin t n c 5 n0m
2016 - 2020 và “Xây d/ng con ng i Vi t Nam phát trin
toàn di n ph i tr thành mt mc tiêu ca chin l $c
phát trin”.
Nh.ng v0n ki n quan tr?ng trên th hi n mt b c
tin trong nhn th=c ca  ng sau h2n 30 n0m i m i,
kh_ng nh và nhn m%nh vai trò c bi t quan tr?ng ca
vi c phát huy nhân t con ng i, phát trin con ng i
toàn di n, áp =ng yêu cu ca công cuc i m i t
n c ta hi n nay.
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NGHIÊN CU - LÝ LUN

Một số giải pháp phát huy nhân tố con
người trong công cuộc đổi mới đất nước
hiện nay
Mt là, &y m%nh phát trin kinh t, v0n hóa - xã hi,
nâng cao i sng vt cht và tinh thn cho nhân dân.
Tp trung m?i ngun l/c thúc &y t0ng tr ng kinh t
i ôi v i phát trin v0n hóa, y t, giáo dc; gi i quyt tt
các vn  xã hi; t>ng b c nâng cao i sng vt cht
và tinh thn cho nhân dân.
Phát trin kinh t - v0n hóa, xã hi, s t%o iu ki n
phát huy nhân t con ng i; trên c2 s khai thác hi u
qu tim n0ng, th m%nh ca t>ng vùng, t>ng a
ph 2ng, i ôi v i b o v môi tr ng sinh thái. Huy ng
m?i ngun l/c  t%o b c t phá trong xóa ói, gi m
nghèo, phát trin s n xut, ch0m lo i sng tinh thn,
gi. gìn và phát huy b n sc v0n hóa ca các dân tc, nâng
cao trình  dân trí, ào t%o và thu hút ngun nhân l/c
cht l $ng cao, t>ng b c gi i quyt các vn  xã hi.
*u tiên ngun l/c  t%o chuyn bin trong phát trin
kinh t - xã hi  vùng sâu, vùng xa, vùng ng bào dân
tc thiu s và a bàn chin l $c  gi m kho ng cách
giàu nghèo gi.a các vùng.

Hai là, nâng cao cht l $ng giáo dc và ào t%o - tin
 phát huy tt nhân t con ng i.
Con ng i v>a là mc tiêu, v>a là ng l/c cho s/ phát
trin t n c, mun phát trin xã hi ph i ch0m lo phát
trin nhân t con ng i c v th cht, tinh thn và giáo
dc là mt trong nh.ng thành t quan tr?ng nht  phát
trin con ng i, là ng l/c quan tr?ng thúc &y s/
nghi pcông nghi p hóa - hi n %i hóa t n c, mt nn
giáo dc phát trin s là iu ki n phát huy ngun nhân
l/c con ng i, yu t c2 b n  phát trin xã hi, t0ng
tr ng kinh t nhanh và bn v.ng.
Trit lý giáo dc hi n %i nêu ra 4 tr ct: H?c  bit,
h?c  làm, h?c  cùng chung sng và h?c  làm ng i.
Trit lý này cho thy, mc ích ca giáo dc, mt mt là
nâng cao trình  nhn th=c, mt khác nhZm rèn luy n
k' n0ng, hoàn thi n nhân cách cho i t $ng  $c giáo
dc. Khi chúng ta nói n vn  phát huy nhân t con
ng i c!ng có nghXa là chúng ta nói n phát huy tính
tích c/c, ch ng, sáng t%o ca con ng i trong nhn
th=c và hành ng. Mun phát huy tính tích c/c, ch
ng, sáng t%o ca con ng i trong nhn th=c và hành
ng thì phát trin giáo dc - ào t%o ph i là mt trong
nh.ng gi i pháp quan tr?ng nht.
&y m%nh và i m i công tác giáo dc - ào t%o, coi
“giáo dc là quc sách hàng u”. ây là iu ki n 
hình thành và phát trin các th h con ng i Vi t Nam
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kh9e v th cht, trong sáng v tâm hn, có trình 
chuyên môn cao áp =ng yêu cu ca s/ nghi p công
nghi p hóa, hi n %i hóa t n c. Con ng i là vn quý
nht nên v i nh.ng nh h ng v v trí, vai trò ca nhân
t con ng i, %o =c cách m%ng trong sáng, có ý th=c rõ
ràng v c lp dân tc và ch nghXa xã hi thì nh.ng
chu&n giá tr ó là ng l/c quan tr?ng thúc &y con
ng i Vi t Nam chin u, lao ng, h?c tp và sáng t%o,
em l%i nh.ng thng l$i áng t/ hào trong công cuc xây
d/ng và b o v T quc.

Ba là, phát huy dân ch.
Có th nói rZng, “th/c hành dân ch là chìa khóa v%n
n0ng có th gi i quyt m?i khó kh0n”. Chính vì vy, phát
huy tt dân ch là iu ki n  phát huy nhân t con
ng i  n c ta hi n nay.
Nn dân ch xã hi ch nghXa và vi c b o  m phát
huy dân ch xã hi ch nghXa  n c ta hi n nay không
ch6  $c kh_ng nh trong ch tr 2ng,  ng li ca
 ng mà còn  $c th ch hóa và b o  m th/c hi n
thông qua Hin pháp và h thng pháp lut ca Nhà n c.
Xây d/ng, hoàn thi n th ch, chính sách, pháp lut v
th/c hi n dân ch,  ng và Nhà n c tip tc ban hành
nhiu ch tr 2ng, chính sách, pháp lut nhZm phát huy
dân ch xã hi ch nghXa, b o  m th/c hi n quyn làm
ch ca nhân dân.
 phát huy dân ch xã hi ch nghXa,  ng và Nhà
n c b o  m th/c hi n y  các quyn dân ch ca
nhân dân, tôn tr?ng, lng nghe ý kin ca nhân dân và
chu s/ giám sát ca nhân dân. Nhà n c có c2 ch và các
bi n pháp kim soát, ng0n ng>a và tr>ng tr t quan liêu,
tham nh!ng, lãng phí, vô trách nhi m, lng quyn, xâm
ph%m quyn dân ch ca công dân; ng thi, phát huy
vai trò là ch, làm ch ca nhân dân. Nhân dân có quyn
h?c tp, lao ng sáng t%o, quyn cng hin, quyn phát
huy vai trò ca chính mình.

Bn là, quan tâm th/c hi n tt chính sách xã hi 
t%o iu ki n phát huy nhân t con ng i.
Chính sách xã hi bao trùm trên m?i mt ca i sng
con ng i, nh : iu ki n lao ng, sinh ho%t, giáo dc,
v0n hóa, ch0m sóc s=c kh9e… và luôn gn cht, ph
thuc rt l n vào quá trình phát trin kinh t, b n cht
chính tr - xã hi ca mi quc gia, dân tc. Chính sách
xã hi và quyn con ng i có mi quan h cht ch. Th/c
hi n tt chính sách xã hi là mt trong nh.ng b o  m
quan tr?ng v quyn con ng i  n c ta. Bi, quyn con
ng i luôn gn bó mt thit v i các quyn c2 b n ca
dân tc, v i quyn công dân; ph thuc vào các iu ki n
phát trin kinh t - xã hi, lch s, v0n hóa, dân tc.
 ng ta xác nh: Ch0m lo cho con ng i, b o v quyn

N G H I Ê N

và l$i ích h$p pháp ca tt c m?i ng i; tôn tr?ng và
th/c hi n các iu c quc t v quyn con ng i mà
Vi t Nam ã ký kt tham gia. Thông qua chính sách xã
hi mà quyn con ng i, quyn và nghXa v c2 b n ca
công dân  $c b o  m ngày càng y , hoàn thi n
h2n, góp phn t%o ng l/c to l n trong s/ nghi p xây
d/ng t n c.
Cùng v i quá trình i m i, phát trin kinh t - xã
hi,  ng, Nhà n c ta ã nhn th=c ngày càng c th,
y  h2n tm quan tr?ng, mc tiêu và ni dung ca
vi c gi i quyt vn  xã hi, c bi t là an sinh xã hi,
phúc l$i xã hi, b o  m toàn di n và tt h2n quyn con
ng i; kh_ng nh mc tiêu chính sách xã hi là nhZm
xây d/ng và phát trin con ng i, em l%i cuc sng h%nh
phúc cho con ng i, góp phn lành m%nh hóa xã hi và
phát trin bn v.ng t n c.

N0m là, xây d/ng  ng trong s%ch, v.ng m%nh.
Là ng i sáng lp, lãnh %o và rèn luy n  ng Cng
s n Vi t Nam, trong cuc i ho%t ng cách m%ng ca
mình, Ch tch H Chí Minh không ng>ng ch0m lo xây
d/ng, rèn luy n  ng ta thành mt  ng tht s/ trong
s%ch, v.ng m%nh, tiêu biu cho trí tu , %o =c, l 2ng
tâm và danh d/ ca dân tc. Xây d/ng  ng v chính tr,
t t ng trong mi liên h kh0ng khít v i nhân dân là
m ng công tác rt quan tr?ng. Hi n nay, bên c%nh
nh.ng thành t/u to l n ã %t  $c trong nh.ng n0m
i m i thì n c ta c!ng còn tn t%i nhiu bt cp, h%n
ch. c bi t, tình tr%ng suy thoái v t t ng chính tr,
%o =c, li sng ca mt b phn không nh9 cán b,
 ng viên; tham nh!ng, lãng phí, tiêu c/c vn còn
nghiêm tr?ng, k c mt s  ng viên có ch=c v trong
b máy Nhà n c… Nhiu t ch=c  ng,  ng viên còn
h%n ch trong nhn th=c, l2 là, mt c nh giác, lúng túng
trong nhn di n và u tranh, ng0n chn “t/ din bin”,
“t/ chuyn hóa”. Các th l/c thù ch, ph n ng t0ng
c ng th/c hi n chin l $c “din bin hòa bình”chng
phá cách m%ng n c ta bZng các th o%n tinh vi, nguy
him, nht là tri t  s dng các ph 2ng ti n truyn
thông trên m%ng internet  chng phá. Tr c tình hình
ó, Tng Bí th Nguyn Phú Tr?ng ã ký ban hành Ch6
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th s 15-CT/TW ca B Chính tr ngày 24/2/2012 v vi c
th/c hi n Ngh quyt Hi ngh ln th= 4 Ban Chp hành
Trung 2ng  ng (khóa XI) “Mt s vn  cp bách v
xây d/ng  ng hi n nay”; Ngh quyt Trung 2ng 4
(khóa XII) v “T0ng c ng xây d/ng, ch6nh n  ng;
ng0n chn, &y lùi s/ suy thoái v t t ng chính tr,
%o =c, li sng, nh.ng biu hi n “t/ din bin”, “t/
chuyn hóa” trong ni b”.
Th/c hi n hi u qu Ngh quyt Trung 2ng 4 (khóa
XII) còn là gi i pháp  t0ng c ng, cng c nim tin
ca nhân dân i v i  ng, v i ch  xã hi ch nghXa;
làm trong s%ch b máy ca  ng và h thng chính tr;
xây d/ng i ng! cán b,  ng viên th/c s/ là “công
bc ca nhân dân”. Vì vy, sau khi Trung 2ng ban
hành ngh quyt ã thu hút  $c s/ quan tâm rt l n
ca nhân dân;  $c nhân dân ng tình ng h và
mong $i công tác xây d/ng  ng nói chung, xây d/ng
i ng! cán b,  ng viên nói riêng %t  $c nh.ng kt
qu tích c/c. Xây d/ng  ng trong s%ch, v.ng m%nh là
iu ki n quyt nh thng l$i ca s/ nghi p cách m%ng
Vi t Nam. Ph i i m i, ch6nh n  ng, nâng cao n0ng
l/c lãnh %o và s=c chin u ca  ng, xây d/ng  ng
th/c s/ trong s%ch, v.ng m%nh c v chính tr, t
t ng, t ch=c và %o =c; ph i oàn kt nht trí cao,
gn bó mt thit v i nhân dân; có ph 2ng th=c lãnh
%o khoa h?c, có i ng! cán b,  ng viên  ph&m
cht và n0ng l/c, %o =c và li sng… là nhi m v
then cht và cp bách, có ý nghXa sng còn i v i  ng
và s/ nghi p i m i hi n nay.
Phát huy nhân t con ng i, phát huy tính tích c/c,
ch ng, sáng t%o ca con ng i trong nhn th=c và
hành ng, cn ch0m lo t%o ra nh.ng iu ki n tt nht
 mi ng i (và mi cng ng ng i) có th th hi n
ti a n0ng l/c ca mình trong lao ng, trong ho%t ng
sáng t%o. Vn  con ng i và phát huy nhân t con
ng i là ni dung quan tr?ng, luôn  $c  ng  cp t i
trong nhiu k( %i hi, c bi t trong thi k( i m i t
n c, v i ph 2ng châm i m i xut phát t> con ng i và
vì con ng i, con ng i v>a là ch th v>a là s n ph&m
v>a là mc tiêu ca s/ nghi p i m i.

Tài liệu tham khảo:
1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013).
2. Quyết định số 366/QĐ-TTg, ngày 14/ 3/ 2011 về Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 20/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng về Công tác nhân quyền trong tình hình mới.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới và hội nhập (Đại hội VI, VII, VIII, IX), Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 2011.
4. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội. 2011.
5. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016.
6. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb, Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội. 2011.

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 177 (5/2018) 19

PHÒNG, CHNG THAM NHNG, LÃNG PHÍ

Cn sa đi Lut Đu thu
đ góp phn phòng, chng
tham nhng
LÊ ĐỨC TIẾT*

Tóm tắt: Đấu thầu minh bạch, công khai là sự cạnh tranh lành mạnh, là động
lực thúc đẩy phát triển nền kinh tế. Qua đấu thầu, bên mua sắm có thể mua sắm
được những hàng hóa tốt, rẻ hơn. Bên chào bán phải có những hàng hóa chất
lượng cao với giá rẻ mới chiếm lĩnh được thị trường. Do vậy, đấu thầu công khai,
minh bạch phải trở thành phổ biến, mang tính bắt buộc trong hoạt động nghiên
cứu, sản xuất, dịch vụ của nền kinh tế thị trường.
Summary: Transparent and public bidding is healthy for economic development.
By bidding, the buyers can buy good and cheaper goods. The offerers must have
high quality goods at low prices to dominate the market. Therefore, a public and
transparent bidding process must become common and compulsory in the
research, production and service supplying of the market economy.
Từ khóa: Đấu thầu, đấu thầu công khai, Luật Đấu thầu, phòng, chống tham nhũng.
Key words: Bidding, public bidding, Law on Bidding, prevent and fight against corruption.
Nhận bài: 23/4/2018; Sửa chữa: 25/4/2018; Duyệt đăng: 1/5/2018.
hiu ng i cho rZng u thu là ch nh pháp lý
ca riêng nn kinh t th tr ng. Nh ng  Vi t
Nam, d i thi phong kin, khi nn kinh t t/
cung, t/ cp vn còn là hình thái kinh t ch %o
thì ng i nông dân  các làng, xã ã quen v i vi c u
thu.  nông thôn, tt c m?i ng i u hiu  $c l$i ích
và quy trình ca vi c u thu. iu làm cho gi i nghiên
c=u n c ngoài không kh9i ng%c nhiên khi h? bit rZng
trình t/, th tc tin hành u thu ã  $c quy nh rt
rõ ràng trong các h 2ng c, l làng c còn l u l%i n
ngày nay. Ví d:

H 2ng c làng Nghi Tàm dành ra 4 iu  quy nh
vi c cho thuê t châu th và h ao ca công dân:

iu 76 H 2ng c làng Bát Tràng quy nh: “Bán hay
là cho thuê tài s n, ng vt ca làng thì ai mun mua,
thuê, ph i gi giy óng du kín và ph i niêm yt vi c
bán hay vi c cho thuê y cho c m?i ng i bit m i ngày
tr c ngày u giá”.

iu 57: Vi c u giá ph i yt th trong 15 ngày, nu
ai b9 giá cao h2n thì  $c thu, nu 2 hay 3 ng i b9 giá
bZng nhau thì h 2ng hi gp th0m ai trúng thi  $c
thu. Ng i nào không  $c thu thi tin ký qu' giá s
 $c tr l%i ngay.

N

*

“iu 55: Làng có c h2n 7 mu t châu th và t
 chung quanh nn ình, t  nn ình c! và mt cái ao
công.  niên h 2ng hi cho bán u giá  ly tin sung
vào công qu'  chi tiêu các vi c công dân.
iu 56: Ng i nào mun d/ u thu thì ph i xin
v i h 2ng hi np tin ký qu' tr c. Tin ký qu' y
tùy theo t thu nhiu tin, ít tin mà ph9ng  2$00
n 5$001.

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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Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa XII) khai mạc, tập trung bàn, cho ý kiến đối với Đề án quan trọng về
xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp.
ẢNH: PV

iu 58: H%n u thu là 3 n0m hoc 5 n0m tùy làng
nh nh ng c= n0m nào np thu n0m y. Ng i nào u
thu  $c ri, thi h%n trong mt tháng ph i np  s
tin thu n0m y vào công qu'. Nu quá h%n không np
tin, h 2ng hi s làm biên b n cho u thu l%i, mà ng i
u thu tr c không  $c òi l%i s tin ký qu' n.a. Còn
n0m sau, các ng i u thu t công, ao công c= n ngày
b thu xin ph i em tin thu n công ình mà np, ly
giy biên lai. Nu n h%n y ng i nào không np thi Hi
ng chiu tính tin thu y ra t>ng tháng bt ph i truy
hi, còn châu th h ao ly l%i cho u thu l%i”.
iu 72 H 2ng c làng Xuân L ghi: “Làng có hai
thôn. Thôn L Pháp có 15 mu 2 sào rung công, 8 mu
rung hu trích em u giá, l%i có 1 mu 2 sào rung
ình giao th t> cy chi èn h 2ng  ình, 2 mu 4 sào
rung chùa giao cho nhà chùa cy chi vi c chùa, ch=
không em u giá. Thôn Ca Ai có 8 mu rung hu em
u giá sung qu', l%i có 2 mu 3 sào rung chùa giao nhà
chùa chi cy chi vi c chùa, 5 sào rung công th t> cy
chi èn h 2ng  ình.
Ai ã mua u giá  $c ri thì ngày Hi ng u giá,
h%n mt tun l ph i np vào qu' cho , nu ai  quá
h%n không nh.ng là trái h 2ng c mà l%i ng0n tr cho
s/ chi thu, thì h 2ng hi s cm ly rung  u giá l%i
và trình quan xét”.
iu 72 H 2ng
nh sau:

c làng C in quy nh vi c u giá

“...Khi bán u giá thì c= bán  2 mu là mt phiu 
ti n ng i mua. Ng i mua u giá thì ph i chu np thu

và tin lúa s 2ng (t=c tin tr công cho tun inh canh ng
- chú thích ca tác gi ). Khi mua u giá  $c ri ph i em
tin np vào công qu' ngay, hoc còn thiu ít nhiu, h%n
trong 1 tháng n 3 tháng là cùng ph i np cho . Nu ai
 quá h%n không nh.ng là trái h 2ng c, mà l%i làm ng0n
tr cho s/ chi thu. H 2ng hi s cm ly nh.ng rung t
và ao ã bán cho ng i y  bán u giá l%i và trình quan
trên xét x. Còn nh rung t ã cày cy, ao ã th cá hoc
cy rau ng i y c!ng chu mt quyn l$i y. Còn rung chùa
h2n 4 mu, rung èn h 2ng ình h2n 4 mu, giao cho nhà
s và th t> cày cy  èn h 2ng ình, chùa và làm l 2ng
0n ng niên u không bán u giá sung công”.
iu 72 H 2ng c làng C Loa quy nh: “Làng có
rung t: 27 mu, rung lính: 3 mu 6 sào, h ao: 3 mu.
Cng 33 mu 6 sào. Mi n0m c= n tháng ch%p bán u
giá ly tin sung qu'.
Làng l%i có mt cái ch$ 130 gian quán ngói. H%ng nht
40 gian, ng niên thu tin ca hàng 1$00, cng 40$00,
h%ng nhì 40 gian ng niên thu tin ca hàng 0$60, cng
24$00, h%ng ba 50 gian, ng niên thu tin ca hàng
0$30, cng 15$00. Tng cng 79 ng  sung công”.
Vi c u thu  $c áp dng ph bin trong các làng,
xã. Ch nh pháp lý v u thu trong các h 2ng c, l
làng c  $c trình bày v i v0n phong rt ngn g?n, rõ
ràng. Ng i ?c không th hiu khác i. Cách u thu là
công khai, minh b%ch. Do ó, nâng cao  $c tính hi u
qu trong s dng tài s n công ca làng, xã và lo%i b9
 $c nh.ng th o%n gian di hoc l%m dng ca viên
ch=c trong u thu.
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Vi t Nam ã ph i tr i qua thi k( kháng chin tr ng
k( chng ngo%i xâm, Nhà n c buc ph i th/c thi nn
kinh t bao cp m i có  nhân l/c, tài l/c cung =ng cho
kháng chin c=u n c. Ch nh u thu không  $c áp
dng trong 60 n0m (t> n0m 1945 n n0m 2005); vì n0m
2005 là n0m ban hành Lut u thu (ngày 29/11/2005)
và ã qua hai ln sa i: Lut u thu s 43 ngày
26/11/2013 và Lut u thu sa i b sung mt s iu
ngày 28/6/2017.
Lut u thu n0m 2017 quy nh có 3 hình th=c
u thu:
1) u thu rng rãi (iu 20) là hình th=c l/a ch?n
nhà thu, nhà u t trong ó không h%n ch s l $ng
nhà thu, nhà u t tham d/.
2) u thu h%n ch (iu 21)  $c áp dng trong
tr ng h$p gói thu có yêu cu cao v k' thut hoc k'
thut có tính c thù mà ch6 có mt s nhà thu áp =ng
yêu cu ca gói thu.
3) Ch6 nh thu (iu 22).
+ Ch6 nh thu i v i các nhà thu  $c áp dng
trong các tr ng h$p sau ây:
a) Gói thu cn th/c hi n  khc phc ngay hoc 
x lý kp thi hu qu gây ra do s/ c bt kh kháng; gói
thu cn th/c hi n  b o  m bí mt nhà n c; gói thu
cn trin khai ngay  tránh gây nguy h%i tr/c tip n
tính m%ng, s=c kh9e và tài s n ca cng ng dân c trên
a bàn hoc  không nh h ng nghiêm tr?ng n công
trình lin k; gói thu mua thuc, hóa cht, vt t , thit
b y t  trin khai công tác phòng, chng dch b nh
trong tr ng h$p cp bách;
b) Gói thu cp bách cn trin khai nhZm mc tiêu
b o v ch quyn quc gia, biên gi i quc gia, h i  o;
c) Gói thu cung cp dch v t vn, dch v phi t
vn, mua sm hàng hóa ph i mua t> nhà thu ã th/c
hi n tr c ó do ph i b o  m tính t 2ng thích v công
ngh , b n quyn mà không th mua  $c t> nhà thu
khác; gói thu có tính cht nghiên c=u, th nghi m; mua
b n quyn s h.u trí tu ;
d) Gói thu cung cp dch v t vn lp báo cáo
nghiên c=u kh thi, thit k xây d/ng  $c ch6 nh cho
tác gi ca thit k kin trúc công trình trúng tuyn hoc
 $c tuyn ch?n khi tác gi có  iu ki n n0ng l/c theo
quy nh; gói thu thi công xây d/ng t $ng ài, phù iêu,
tranh hoành tráng, tác ph&m ngh thut gn v i quyn
tác gi t> khâu sáng tác n thi công công trình;
) Gói thu di di các công trình h% tng k' thut do
mt 2n v chuyên ngành tr/c tip qu n lý  phc v
công tác gi i phóng mt bZng; gói thu rà phá bom,
mìn, vt n  chu&n b mt bZng thi công xây d/ng
công trình;
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e) Gói thu cung cp s n ph&m, dch v công, gói thu
có giá gói thu trong h%n m=c  $c áp dng ch6 nh thu
theo quy nh ca Chính ph phù h$p v i iu ki n kinh
t - xã hi trong t>ng thi k(.
+ Vi c th/c hi n ch6 nh thu i v i gói thu quy
nh t%i các im b, c, d,  và e kho n 1 iu 22 ph i áp
=ng  các iu ki n sau ây:
a) Có quyt nh u t  $c phê duy t, tr> gói thu
t vn chu&n b d/ án;
b) Có k ho%ch l/a ch?n nhà thu  $c phê duy t;
c) ã  $c b trí vn theo yêu cu tin  th/c hi n
gói thu;
d) Có d/ toán  $c phê duy t theo quy nh, tr>
tr ng h$p i v i gói thu EP, EC, EPC, gói thu chìa
khóa trao tay;
) Có thi gian th/c hi n ch6 nh thu k t> ngày
phê duy t h s2 yêu cu n ngày ký kt h$p ng không
quá 45 ngày; tr ng h$p gói thu có quy mô l n, ph=c t%p
không quá 90 ngày;
e) Nhà thu  $c  ngh ch6 nh thu ph i có tên
trong c2 s d. li u v nhà thu ca c2 quan qu n lý nhà
n c v ho%t ng u thu.
+ i v i gói thu thuc tr ng h$p ch6 nh thu quy
nh t%i kho n 1 iu 22 và áp =ng iu ki n ch6 nh
thu quy nh t%i kho n 2 iu 22 nh ng vn có th áp
dng các hình th=c l/a ch?n nhà thu khác quy nh t%i
các iu 20, 21, 23 và 24 ca Lut này thì khuyn khích
áp dng hình th=c l/a ch?n nhà thu khác.
+ Ch6 nh thu i v i nhà u t  $c áp dng trong
các tr ng h$p sau ây:
a) Ch6 có mt nhà u t 0ng ký th/c hi n;
b) Ch6 có mt nhà u t có kh n0ng th/c hi n do
liên quan n s h.u trí tu , bí mt th 2ng m%i, công
ngh hoc thu xp vn;
c) Nhà u t  xut d/ án áp =ng yêu cu th/c
hi n d/ án kh thi và hi u qu cao nht theo quy nh
ca Chính ph.
Công cuc u tranh phòng, chng tham nh!ng ang
 $c tin hành  n c ta ã bc l nh.ng l hng l n
ca Lut u thu hi n hành và ây chính là m nh t
màu m cho t n%n tham nh!ng ngày càng tr nên khó
ch ng/. B nh nhân Vi t Nam ph i mua thuc t gp
nhiu ln so v i giá gc, ch6 vì vi c mua thuc ca các
c2 s y t không qua u thu. Nhiu thit b, máy móc
th i lo%i, th= cp ca n c ngoài b thi lên v i giá ct
c vì ã có s/ móc ngoc gi.a bên mua và bên bán. Vi c
u thu quyn s dng t (t r>ng, t nông nghi p,
t mt n c, t bãi nghêu sò ven bin,…) ã b nh.ng
công ch=c, viên ch=c thoái hóa, bin cht thao túng và
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ã t%o nên nh.ng im nóng, nh.ng v khiu ki n v $t
cp, ông ng i, dài ngày. Trong mua sm công, máy
móc, trang thit b  m rng s n xut c!ng ã phát
hi n ra nh.ng v tham ô l n làm tht thoát hàng ngàn
t ng công qu' vì vi c mua sm không qua u thu...
 à Nng, trong v án Phan V0n Anh V! (V! “nhôm”)
ã phát hi n ra nhiu v bán tài s n công không qua
u thu làm tht thoát ngân qu' hàng nghìn t ng.
Theo thông tin ca báo chí, B Giao thông Vn t i ã
ph i th>a nhn hu ht các v xây d/ng h% tng giao
thông theo hình th=c BOT u  $c th/c hi n theo hình
th=c ch6 nh thu, nên có nh.ng nhà thu, nhà u t
không  n0ng l/c tài chính và k' thut nh ng vn  $c
ch6 nh thu (!).
Có th thy nh.ng “l hng” trong Lut u thu
hi n hành do còn mang nng tính quan liêu, m nh l nh
ca thi bao cp. S dng m nh l nh hành chính 
iu ch6nh quan h th tr ng là dn ch=ng ca cách
qu n lý thi bao cp. Vi c  a ch nh ch6 nh thu
vào trong Lut u thu và áp dng nó mt cách ph
bin là minh ch=ng rõ nét nht ca vi c làm trái ch
tr 2ng ca  ng v chuyn i nn kinh t bao cp
sang nn kinh t th tr ng.
u thu có nghXa là c%nh tranh sòng ph_ng. Không
có c%nh tranh sòng ph_ng thì không có tin b. Ch6 nh
thu có nghXa là lo%i b9 c%nh tranh sòng ph_ng. V i ch6
nh thu, ng i thng thu, ng i  $c thu là ng i
 $c ch u t ch6 nh ch= không ph i là ng i có hàng
hóa, s n ph&m, dch v tt h2n, r h2n.
Nh ã trích dn  trên, Lut u thu hi n hành có
quy nh ba hình th=c u thu: “u thu rng rãi;
u thu h%n ch và ch6 nh thu”. Ni dung ca hai
iu lut v u thu rng rãi (iu 20) và u thu
h%n ch (iu 21)  $c trình bày mt cách ngn g?n.
Nh ng iu lut v ch6 nh thu (iu 22) l%i  $c
trình bày khá dài v i ni hàm quy nh khá tr>u t $ng,
rt khó cho vi c dùng làm quy chu&n i chiu úng
lut hay không úng lut. Nh.ng tiêu chí  th/c hi n
ch6 nh thu ã  $c quy nh  iu 22, nh : “ m
b o bí mt quc gia; b o v ch quyn t n c; &y
nhanh tc  công nghi p hóa; ch6 có mt ng i u
thu,…“ ã  $c mt s b cáo nêu ra t%i các phiên tòa
  li cho cp trên,  li ln nhau,  bào ch.a
cho hành vi l$i dng ch=c v, l%m quyn nhZm mc
ích tham nh!ng ca h?.
Th/c t  Vi t Nam hi n nay, nhiu v vi c mua sm
công, mua sm thit b vt t  m rng s n xut

không thông qua u thu, hoc có u thu thì c!ng là
hình th=c, na vi (a s là ch6 nh thu). ây là c2 hi
cho nh.ng công ch=c, viên ch=c thoái hóa có th d
dàng tham nh!ng, kt bè, kéo cánh lp thành phe,
nhóm  làm trái và vô hi u hóa chính sách, pháp lut
ca Nhà n c.
Vi c u thu không ch6 nhZm %t  $c các l$i ích v
kinh t mà còn vì nh.ng l$i ích chính tr, xã hi, v0n hóa.
Ch nh thu h%n ch  $c áp dng d tr thành c0n
nguyên x y ra các tiêu c/c. Khác v i u thu rng rãi,
trong u thu h%n ch ch6 h%n ch ng i tham gia u
thu, nh ng nh.ng òi h9i v các tiêu chí, nh : nhanh,
nhiu, tt, r vn  $c t ra, nh ng không ph i bZng bt
c= giá nào.  th/c hi n ch tr 2ng xã hi hóa ho%t ng
qu n lý nhà n c, nên m rng u thu v dch v công
trong các t ch=c qun chúng. ây là cách tài tr$ ca Nhà
n c i v i các t ch=c xã hi, qun chúng trong các
ho%t ng xã hi mà nhiu n c ang áp dng. Hoc ch6
tin hành u thu v i nh.ng bên d/ thu là ng i trong
n c khi ng i trong n c ã có  n0ng l/c tài chính,
k' thut tham gia gói thu v i mc ích nâng  và phát
huy s=c m%nh ca ni l/c.
Qua th/c tin iu tra, xét x các v án tham nh!ng
cho thy ch nh “ch6 nh thu” ã b nh.ng quan ch=c
thoái hóa thao túng  c khoét tài s n công vì l$i ích
cá nhân và l$i ích nhóm. ã n lúc chúng ta ph i nhanh
chóng bt cht l hng v pháp lut u thu theo h ng
sau ây:
1) Hy b9 ch nh ch6 nh thu. Nên quy nh ch6 có
hai hình th=c u thu: u thu rng rãi và u thu
h%n ch;
2) Quy nh m?i vi c mua sm công, xây d/ng công
trình, cho thuê s dng t, mt n c,… m?i ho%t ng
xây d/ng, s n xut, kinh doanh, nghiên c=u, dch v có
s dng ngân sách Nhà n c và tài s n công u ph i
qua u thu. u thu ph i mang tính bt buc và tính
ph bin;
3) Quy nh nh.ng trình t/, th tc mi thu, tin
hành u thu, công nhn thng thu v i ni hàm  m
b o tính công khai, minh b%ch trong u thu;
4) Quy nh ch tài nghiêm khc i v i các hành vi
gian di trong u thu.
Công cuc u tranh phòng, chng tham nh!ng ang
 $c &y m%nh. Kp thi lo%i b9 nh.ng s2 h trong Lut
u thu hi n hành là mt trong nh.ng bi n pháp h.u
hi u góp phn ng0n ng>a tn gc t tham nh!ng.

Chú thích:
1. $ là ký hi u ch6 ng b%c ông D 2ng thi Pháp thuc (Lê =c Tit).
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“Hi n t ng tôn giáo m i”,
“tà đo” - đc đim nhn dng
và vn đ đt ra
HOÀNG MINH ĐÔ*

Tóm tắt: Trong sự phát triển của các loại hình tín ngưỡng, tôn giáo, sự xuất hiện
của “hiện tượng tôn giáo mới” một mặt đáp ứng nhu cầu tâm linh của một bộ
phận nhân dân, mặt khác đã có không ít những tác động tiêu cực đến mọi mặt
của đời sống xã hội. Bài viết bàn thêm về danh xưng khái niệm “hiện tượng tôn
giáo mới” và đưa ra những đặc điểm nhận dạng để từ đó có giải pháp ứng xử
phù hợp.
Summary: In the development of religious beliefs, the forming of “a new
religious phenomenon” meets the spiritual demand of a part of population, on the
other hand it has negative impacts on all aspects of social life. This article
discusses about the concept of “a new religious phenomenon” and identifies the
characteristics of the response to this problem.
Từ khóa: Tín ngưỡng, tôn giáo, hiện tượng tôn giáo mới, tà đạo, tôn giáo truyền thống, Việt Nam.
Key words: Beliefs, religions, new religious phenomenon, heresy, traditional religion, Vietnam.
Nhận bài: 3/4/2018; Sửa chữa: 6/4/2018; Duyệt đăng: 26/4/2018.

“Hiện tượng tôn giáo mới” là một
trong những vấn đề thời sự của tôn giáo
thế giới trong thế kỉ XXI
Theo các nhà nghiên c=u, t> n0m 2001 n nay, trên
th gi i có kho ng 20.000 ”hi n t $ng tôn giáo m i” v i
trên 130 tri u tín  (trung bình xut hi n 2-3 tôn giáo
m i/ngày). Còn theo thng kê ca các c2 quan ch=c n0ng,
các nhà nghiên c=u Vi t Nam thì t> n0m 1980 n nay,
n c ta có kho ng 80 "tôn giáo m i", hay "hi n t $ng
tôn giáo m i", "%o l%", "tà %o" v i nhiu ngun gc khác
nhau. Nh.ng ”hi n t $ng tôn giáo m i” này, mt mt áp
=ng nhu cu tâm linh ca mt b phn nhân dân, song
mt khác ã có không ít các tác ng tiêu c/c n nhiu
mt ca i sng xã hi và dn n s/ lúng túng ca công
tác qu n lý nhà n c t> trung 2ng n a ph 2ng trong
c n c.
*

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Viện Nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng.
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Nhiu a bàn có các ”hi n t $ng tôn giáo” m i, nht
là "tà %o" ã gây ra mâu thun trong gia ình, dòng tc,
xung t cng ng. Mt s tà %o còn xâm h%i n s=c
kh9e, nhân ph&m, tính m%ng và tài s n ca con ng i...
Nh ng cho n nay, nhiu vn  v tôn giáo m i vn
ch a có s/ thng nht trong nhn th=c và qu n lý. Vi c
nh danh "hi n t $ng tôn giáo m i" hay "tôn giáo m i",
"tà %o", "tà giáo",... vn còn nhiu ý kin khác nhau.
Ngay t> n0m 1960, khi mà nhiu ”hi n t $ng tôn giáo
m i” bt u xut hi n  các n c Âu - M', các nhà
nghiên c=u ã g?i các hi n t $ng tôn giáo có tính cht
khác th ng ó bZng nh.ng danh x ng, nh "tôn giáo
m i". Nhà tôn giáo h?c Francois Houtart thì dùng khái
ni m "phong trào tôn giáo m i"  ch6 s/ khác bi t và i
lp v i các tôn giáo truyn thng, tôn giáo ch l u. Trong
khi ó, mt s nhà nghiên c=u tôn giáo  Anh và Pháp thì
g?i ó là “nhóm tôn giáo thiu s”, “nhóm tôn giáo bên

D I N

ÀN

I

O ÀN

K#T

TO ÀN

DÂN

TC

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban Đoàn kết
công giáo, tháng 4/2018.
ẢNH: KỲ ANH

l”1, hoc Francoise Champion thì g?i là “tôn giáo bng
bnh”2 v i hàm ý ây là tôn giáo l m, th= tôn giáo tu(
ý. Nhà xã hi h?c ng i Pháp J.P. Williame g?i các hi n
t $ng tôn giáo m i là “các giáo phái”/“les sectes”3. Mt
s nhà nghiên c=u ng i Nga, nh : N.S. Capustin, D.M.
Ugrinovic, R.A. Spaznhicop l%i s dng thut ng. “các tôn
giáo dung h$p”. Còn V. Maliavin l%i s dng thut ng.
“các tôn giáo hn t%p”. Các nhà nghiên c=u này khá
thng nht khi cho rZng, các hi n t $ng nói trên là
nh.ng "t%p chng", nh.ng m nh ri ca nh.ng tôn giáo
ã b phân r. ó là s/ khác nhau c0n b n gi.a chúng
(tôn giáo m i) v i các tôn giáo c! (tôn giáo truyn thng,
tôn giáo ch l u).
 khu v/c ông Á, gi i nghiên c=u Nht B n, Trung
Quc, ài Loan và Hng Kông th ng s dng thut ng.
“tôn giáo m i”, “tân giáo”, “tân tôn giáo”. ây là nh.ng
hi n t $ng tôn giáo m i  $c xem là i lp v i “tôn giáo
truyn thng”, xut hi n sau tôn giáo truyn thng và
có mt s hình thái và c im m i.
H?c gi Cao S Ninh ng i Trung Quc cho rZng: “Tôn
giáo m i là ch6 toàn th tôn giáo xut hi n cùng v i tin

trình hi n %i hóa th gi i t> gi.a th k XIX, nó ã thoát
kh9i qu' %o ca tôn giáo truyn thng và  a ra mt s
giáo lý, l nghi m i”4. Hu ht các hi n t $ng tôn giáo m i
còn ang trong quá trình hình thành ch a có s/ n nh,
ch yu  d%ng “á tôn giáo”. Nh vy, "hi n t $ng tôn giáo
m i" hay "tôn giáo m i" là nh.ng hi n t $ng có tính tôn
giáo và m i xut hi n trong nh.ng n0m gn ây. Tác gi
L u Bành, mt nhà nghiên c=u có uy tín ca Trung Quc
c!ng cho rZng, g?i “tôn giáo m i” là  i lp v i tôn giáo
truyn thng. Nu nh tôn giáo truyn thng là nh.ng tôn
giáo vn có lch s lâu i ã hình thành nên mt h thng
n nh, hoàn b v các ph 2ng di n giáo lý, c2 cu t
ch=c, ph 2ng th=c ho%t ng, l nghi,... và ã tr thành
mt b phn v0n hóa nhân lo%i, nh h ng sâu rng i v i
s/ phát trin ca v0n minh nhân lo%i, thì “tôn giáo m i”
hay “hi n t $ng tôn giáo m i” có lch s ngn, kho ng
chc n0m hoc vài chc n0m gn ây. Theo PGS Nguyn
Duy Hinh “tôn giáo m i” hay “hi n t $ng tôn giáo m i” là
"nh.ng tôn giáo xut hi n t> n0m 1950 tr l%i ây, ch6 là
nh.ng giáo oàn qui mô nh9, ph%m vi ho%t ng hp, giáo
lý không rõ ràng, mt s còn b a s nhân dân ph n i.
Bi nó không có giáo lý mang tính nhân b n5.
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T> quan ni m ca các nhà nghiên c=u Âu - M' và các
nhà nghiên c=u ph 2ng ông nêu trên thì có th thy, v
ni hàm và ngo%i diên ca khái ni m “tôn giáo m i” hay
“hi n t $ng tôn giáo m i” có nh.ng im áng chú ý nh
sau: Mt là, các khái ni m trên dùng  ch6 các "phái",
"nhóm phái" hoc "giáo phái"; Hai là, có nim tin vào giáo
ch ca giáo phái ó; Ba là, có tính nht thi v t ch=c
cng ng; Bn là, có h giá tr v0n hóa, li sng, %o
=c khác bi t, thm chí i lp v i các tôn giáo truyn
thng, tôn giáo ch l u.

“Hiện tượng tôn giáo mới” và vấn đề
đặt ra
 Vi t Nam, t> thp niên 90 ca th k XX và thp
niên u th k XXI n nay, a phn các nhà nghiên c=u
và qu n lý xã hi th ng g?i các hi n t $ng tôn giáo m i
bZng thut ng.: "tôn giáo m i", “%o l%”6 hoc “hi n
t $ng tôn giáo m i”7.
Bàn v hi n t $ng tôn giáo m i  n c ta gn ây có
mt s cuc hi th o l n áng chú ý: N0m 2001, Vi n
Nghiên c=u Tôn giáo thuc Vi n Khoa h?c xã hi Vi t Nam
(nay là Vi n Hàn lâm Khoa h?c xã hi Vi t Nam) t ch=c
hi th o khoa h?c v hi n t $ng tôn giáo m i. ây là ln
u tiên các nhà khoa h?c Vi t Nam  a ra ý kin v khái
ni m và vn  tôn giáo m i. N0m 2013, Trung tâm
Nghiên c=u Tôn giáo Tr ng %i h?c Khoa h?c xã hi và
nhân v0n, %i h?c Quc gia Thành ph H Chí Minh t
ch=c hi th o khoa h?c quc t v i ch : Ch nghXa hu
hi n %i và phong trào tôn giáo m i  Vi t Nam và th
gi i. Các bài tham lun t%i hi th o  $c xut b n thành
cun sách cùng tên (Nxb. %i h?c Quc gia Thành ph H
Chí Minh, 2014). Tháng 5/2014, Tr ng %i h?c An ninh
nhân dân t ch=c hi th o khoa h?c v i ch : Gi i quyt
vn  tà %o  Vi t Nam nhn th=c và th/c tin. Sau hi
th o các vn  th o lun  $c xut b n thành Báo cáo
tng quan.
T%i các cuc hi th o khoa h?c nói trên, thì u tp
trung vào vi c nh danh các khái ni m v “tôn giáo m i”,
“hi n t $ng tôn giáo m i”, “%o l%”, “tà giáo”... ã  $c
tip cn và  a ra. Mc dù ch a có s/ thng nht, song
ni hàm và ngo%i diên ca các khái ni m y c!ng dn
 $c làm sáng t9. Tip cn các quan ni m ca các nhà
nghiên c=u th gi i và trong n c v vn  này, chúng
tôi  a ra mt s nhn nh sau ây:
V khái ni m "hi n t $ng tôn giáo m i", "%o l%" hay
"tôn giáo m i":
Theo các nhà nghiên c=u th gi i, "%o l%", "hi n
t $ng tôn giáo m i" hay "phong trào tôn giáo m i”, là
nh.ng nhóm phái xut hi n t> na sau th k6 XX tr l%i
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ây, ph n ánh nh.ng nét m i trong s/ chuyn bin nim
tin và l/a ch?n nim tin tôn giáo ca nhân lo%i v i các
yu tính nh : Mt là, tôn giáo mang tính cá th; Hai là,
tôn giáo ca nh.ng “nim tin song song”; Ba là, tôn giáo
ca nh.ng “c=u th lun hi n th/c”; Bn là, tôn giáo “mê
tín d oan”.
Theo nhóm tác gi ca Ban Dân vn Trung 2ng, thì
khái ni m “hi n t $ng tôn giáo m i”  $c hiu ng
nghXa v i các tên g?i “%o l%”, “giáo phái”, “t%p giáo”, “tà
giáo”: "%o l% là ch6 nh.ng hình th=c tín ng ng mà
ng i ta ch a h bit n lúc ó, m i xut hi n trong
nh.ng n0m gn ây, tp h$p mt s ng i xung quanh
mt nhân vt t/ cho là có "thiên tính", có trách nhi m v i
"thn linh"  $c "thn linh" trao nhi m v =ng ra lp
%o. %o có nh.ng tín iu riêng  $c nhào nn, lp ghép
t> nhiu ngun... Nó không có t ch=c hoc có t ch=c
nh ng l9ng lo; có quy c nghi l riêng hay nh.ng quy
nh v cách th=c th/c hành nghi l i v i nh.ng ng i
tin theo"8. Theo chúng tôi, ni hàm và ngo%i diên quan
ni m này là ch a h$p lý, còn chung chung và ch a ph n
ánh ht nh.ng c im ca hi n t $ng tôn giáo m i.
Trong khi ó, khái ni m “tôn giáo m i” hay “%o l%”
trong Báo cáo Tng quan D/ án kh o sát th/c tr%ng tôn
giáo m i  n c ta hi n nay nh.ng gi i pháp và kin ngh
(n0m 2008) ca Trung tâm Nghiên c=u, bi d ng nghi p
v công tác tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính ph  $c din
%t nh sau: "Có th hiu tôn giáo m i nh mt hi n
t $ng tín ng ng, tôn giáo xut hi n cùng v i quá trình
chuyn i nn kinh t  n c ta vào nh.ng thp niên
cui th k XX, u th k XXI, nó tip thu giáo lý ca các
tín ng ng, tôn giáo truyn thng v i hình th=c, lp
ghép hn dung, nh ng l%i thoát kh9i ph%m vi nh h ng
ca các tín ng ng, tôn giáo truyn thng v i mt i
ng! ng i sáng lp a phn là n. gi i, t/ cho mình cái
quyn g?i là c=u th"9. Nh vy, ni hàm quan ni m này
có ba vn  c2 b n sau: Mt là, giáo ch (ng i lp %o)
là ng i có hoàn c nh khó kh0n hoc không bình th ng,
có t t ng bt mãn v i thi th và s ông là ph n.;
Hai là, giáo lý, l nghi th ng 2n gi n, mang tính dân
gian, không có h thng và hoàn ch6nh nh tôn giáo
truyn thng, a s các tôn giáo m i hàm ch=a yu t mê
tín, mt s mang mu sc chính tr; Ba là, t ch=c th ng
l9ng lo, na công khai, na bí mt.
Quan ni m v hi n t $ng tôn giáo m i mà các nhà
nghiên c=u ca Vi n Nghiên c=u tôn giáo, tín ng ng
thuc H?c vi n Chính tr quc gia H Chí Minh nêu trong
giáo trình cao h?c tôn giáo n0m 2014: "Hi n t $ng tôn
giáo m i là nh.ng hi n t $ng có tính tôn giáo, m i xut
hi n trong nh.ng n0m gn ây nhZm tp h$p mt s
ng i xung quanh mt nhân vt t/ x ng là “ng tiên
tri”, hoá thân ca thn linh, siêu nhân có nh.ng quyn
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n0ng phi th ng =ng ra lp %o; có giáo lý riêng  $c
nhào nn, lp ghép t> nhiu ngun s2 sài; có t ch=c
riêng nh ng l9ng lo; có nghi l riêng hay cách th=c th/c
hành nghi l nh ng  m=c  là nh.ng hi n t $ng có tính
tôn giáo, ch a th hi n v i t cách là mt tôn giáo"10.
Quan ni m này cho phép chúng ta rút ra mt s im ni
bt ca hi n t $ng tôn giáo m i và có th coi ó là nh.ng
c im  nhn d%ng chúng, ó là: Th= nht, chúng là
nh.ng hi n t $ng có tính tôn giáo (á tôn giáo); Th= hai,
chúng m i xut hi n trong thi gian gn ây (t> na sau
th k XIX); Th= ba, chúng có giáo ch (ng i lp %o) t/
x ng là ng tiên tri; Th= t , chúng có t ch=c l9ng lo;
Th= n0m, giáo lý, l nghi khá 2n gi n, ch a h thng và
hoàn ch6nh nh tôn giáo truyn thng; Th= sáu, a s
hàm ch=a yu t mê tín, mt s mang mu sc chính tr.
Bên c%nh các khái ni m nêu trên  Vi t Nam, gn ây
còn xut hi n khái ni m "%o l%", c!ng ch6 là mt ph 2ng
di n (mt nhóm) nZm trong khái ni m "hi n t $ng tôn
giáo m i" và danh x ng "%o l%" khá trung tính, d nhn
 $c s/ chp nhn ca ng i dân, c!ng nh c2 quan qu n
lý nhà n c. Bi l,  ch6 hi n t $ng này trong nhiu n0m
tr c chúng ta hay dùng các thut ng., "tà giáo", "giáo
phái", "h phái" mt cách thiu t ng minh. Còn "hi n
t $ng tôn giáo m i" hi n nay thì vn là thut ng. ca các
nhà tôn giáo h?c Vi t Nam. Nh vy, khái ni m này h$p lý
h2n c và nh.ng iu vi n dn nói trên có th coi là nh.ng
c im  nhn d%ng chúng trong i sng th/c tin.
V i nh.ng c im nhn d%ng nói trên và th/c t 
hu ht các a ph 2ng, c2 s các tôn giáo này u ch a
 $c công nhn pháp nhân. Tuy nhiên, các "hi n t $ng
tôn giáo m i" này ang tn t%i nh là mt th/c th xã hi
và các c2 quan qu n lý nhà n c v tín ng ng tôn giáo
cn ph i xem xét và =ng x nh th nào  v>a tôn tr?ng
chính sách t/ do tín ng ng, tôn giáo ca  ng, Nhà n c
ta l%i v>a h%n ch  $c mt tiêu c/c. Vì vy, thái  và
cách =ng x v i các hi n t $ng này nên t 2ng t/ nh v i
các tôn giáo truyn thng  n c ta. Vì dù sao chúng c!ng
áp =ng nhu cu tâm linh, tinh thn ca mt b phn nhân
dân (dù là mt b phn nh9) và không vi ph%m Hin pháp,
Lut Tín ng ng, Tôn giáo, không xâm ph%m n an ninh
chính tr và trt t/ an toàn xã hi và không nh h ng
xu n tính m%ng, s=c kh9e con ng i. Vì vy, chúng ta
ph i th/c hành chính sách tôn tr?ng t/ do tín ng ng, tôn
giáo và t/ do không tín ng ng, tôn giáo i v i ng i tin
theo. Không th ly ý mun ch quan  ng0n cm hoc
buc ng i theo ph i t> b9 nó. Cách =ng x ti u ch yu
vn ph i là tuyên truyn, giáo dc  h? th/c hành quyn
theo, hoc không theo tôn giáo y. Tuy nhiên, trong qu n
lý nhà n c c!ng cn ph i l u ý tôn giáo nào c!ng có tính
hai mt (tích c/c và tiêu c/c) và "hi n t $ng tôn giáo m i"
nói trên không ph i là ngo%i l .
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V khái ni m "tà %o":
Thi gian gn ây, khái ni m “tà %o”  $c các c2
quan qu n lý nhà n c, l/c l $ng an ninh ca n c ta
quan tâm. Trong cuc hi th o khoa h?c v tà %o 
Vi t Nam ca tr ng %i h?c An ninh nhân dân, t%i
Thành ph H Chí Minh (n0m 2014). Trong cuc hi
th o này, hàng chc nhà nghiên c=u  a ra quan ni m
v tà %o. D i ây là mt s quan ni m v tà %o ã
 $c tp h$p.
Theo nhà nghiên c=u Hy V0n (Trung Quc): "Tà giáo
c!ng là mt lo%i ca hi n t $ng tôn giáo m i, nh ng nó
là c/c oan, tàn ác"11.
Theo %i T> in Ting Vi t: "Tà %o: Tôn giáo khác v i
tôn giáo  $c coi là chính thng"12. Tà %o là "con  ng
không chính áng". T> khái ni m này và d i góc  th/c
tin thì tà %o v>a có yu t %o (các yu t cu thành
tôn giáo) và v>a có yu t tà (nh.ng hành vi mang tính
mê tín d oan, ph n khoa h?c, i ng $c l%i l$i ích cng
ng hoc quc gia, tc ng i).
Theo Pháp l nh sa i, b sung mt s iu trong
Pháp l nh Tín ng ng, Tôn giáo: "Tà %o là ho%t ng
mang hình th=c tín ng ng, tôn giáo ca cá nhân hay
nhóm ng i trái pháp lut, xâm ph%m an ninh trt t/,
trái v i thun phong m' tc, xuyên t%c lch s, phá ho%i
khi oàn kt dân tc và nh.ng truyn thng tt p ca
dân tc Vi t Nam"13.
PGS, TS ng V0n oài nh nghXa: "Tà %o là mt lo%i
%o l% (so v i tín ng ng, tôn giáo truyn thng) nh ng
khuynh h ng ho%t ng mê tín, d oan, ph n v0n hóa,
vi ph%m pháp lut"14. Theo TS Hà Tr?ng Thà: "Tà %o là
mt tôn giáo m i  $c hình thành t> mt tôn giáo truyn
thng nh ng có khuynh h ng ly khai hoc chng l%i
chính giáo. Hoc tà %o là thut ng. dùng  ch6 nh.ng
tôn giáo m i xut hi n có nguy c2 e d?a s/ phát trin
ca tôn giáo chính thng và ph i b lo%i b9. Tà %o d i
góc  chính tr - xã hi, dùng  ch6 mt tôn giáo tuy
 $c hình thành bt ngun t> mt s quan ni m ca tôn
giáo truyn thng nh ng có khuynh h ng c/c oan,
chng l%i xã hi hi n th/c, th hi n  giáo thuyt hoang
 ng, t%o cho tín  tâm lý b=c bách, dn n hành
ng c/c oan, th/c hành li sng vô nhân %o, phi
truyn thng"15.
K th>a quan ni m ca các nhà nghiên c=u trên th
gi i và  trong n c, Vi n Nghiên c=u tôn giáo, tín
ng ng, thuc H?c vi n Chính tr quc gia H Chí Minh ã
nêu ra quan ni m v tà %o nh sau: "Tà %o (tà giáo): 
n c ta hi n nay ngôn ng. th ng dùng  ch6 hi n
t $ng tôn giáo m i là nh.ng: %o l%, tà giáo, t%p giáo v i
ý nghXa xu, tiêu c/c, không mun th>a nhn"16.
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Nh vy, có th thy rõ ni hàm khái ni m “tà %o”
 $c hiu khá phong phú, không d thng nht. Ngay
yu t tà vn còn có nh.ng ý kin khác nhau. Theo chúng
tôi, ni hàm khái ni m “tà %o” ph i hàm ch=a nh.ng
vn  c2 b n sau ây: Th= nht, tà %o - tà giáo là mt
lo%i hi n t $ng tôn giáo m i; Th= hai, tà %o là mt tôn
giáo i nghch v i tôn giáo truyn thng; Th= ba, tà %o
là tôn giáo v>a có yu t %o và v>a có yu t tà, ho%t
ng trái pháp lut; Th= t , tà %o có tính c/c oan, tàn
ác, thm chí mang màu sc chính tr, tác ng xu n an
ninh trt t/, cn ph i ng0n chn và lo%i b9 ra kh9i i
sng xã hi.
Tuy nhiên, ngoài bn c im nhn d%ng “tà %o”
nói trên, chúng ta cn nhn di n tà %o và phân bi t nó
v i “các hi n t $ng tôn giáo m i” trên nh.ng vn  c2
b n sau ây:
1. Mc ích ho%t ng ca tà %o là vì l$i ích ca giáo
ch, gi m%o, t/ x ng là thn linh  quy t tín  nhZm
thu góp tin b%c hoc công kích xã hi  2ng thi và
chính ph, ly ó  kích ng s/ chia r khi oàn kt
dân tc, mê hoc lòng ng i, lôi kéo qun chúng gây ri
trt t/ an ninh xã hi; công kích, nói xu các tôn giáo
chính thng.

2. Giáo lý và giáo lut ca các tà %o th ng ngy t%o,
trái v i thun phong m' tc, ph n v0n hóa. Th/c hành
các giáo lut trái v i l t/ nhiên vi ph%m pháp lut.
3. Th/c hành nghi l ca các tà %o mang nng yu t
ph n v0n hóa, mê mui, cung tín, ca ng$i ch nghXa
thn bí, ph n khoa h?c; tuyên truyn mê tín d oan, chà
%p ph n., hu ho%i s=c kho con ng i, phá ho%i h%nh
phúc gia ình và nh h ng xu n i sng xã hi.
4. Ph 2ng th=c ho%t ng ca các tà %o ch yu là bí
mt, l&n tránh s/ qu n lý ca nhà n c, l$i dng nh.ng
s2 h ca pháp lut, s2 h trong công tác qu n lý ca
chính quyn  tuyên truyn phát trin %o. Chúng
th ng l$i dng nh.ng a bàn khó kh0n, nh.ng cng
ng ng i có hoàn c nh c bi t  d d, l>a bp, lôi
kéo, khng ch ng i vào %o.
Tng h$p nh.ng vn  nói trên, có th coi ó là
nh.ng c im  nhn d%ng và =ng x v i chúng trong
i sng th/c tin. Vì vy cn ph i tuyên truyn cho
nh.ng ng i ng nhn tin theo t> b9 "tà %o". Các cán b
làm công tác tôn giáo, công tác qu n lý nhà n c i v i
tôn giáo cn ph i ng0n chn và lo%i b9 "tà %o" ra kh9i
i sng xã hi (không xem và không th =ng x nh v i
các tôn giáo truyn thng).

Chú thích:
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khảo sát thực trạng tôn giáo mới ở nước ta hiện nay những giải pháp và kiến nghị, Trang 9.
Xem: Giáo trình Cao học tôn giáo, Viện Nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2014), Hiện tượng
tôn giáo mới, Trang 1317-1318.
Hy Văn “Tôn giáo truyền thống, tôn giáo mới - Tà giáo”. Bài đã dẫn, tr.18.
Nguyễn Như Ý, Đại Từ điển Tiếng Việt, Nxb. ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh (2008), Trang1411.
Xem Nguyễn Mạnh Hùng (2014): Trao đổi về cơ sở đấu tranh giải quyết vấn đề tà đạo, trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học Giải quyết
vấn đề tà đạo ở Việt Nam - Nhận thức và thực tiễn, Bộ Công an, Trường ĐHANND, Trang 121.
Xem PGS,TS Đặng Văn Đoài (2014): Bàn Những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu và giải quyết vấn đề tà đạo ở Việt Nam, trong Kỷ
yếu Hội thảo khoa học Giải quyết vấn đề tà đạo ở Việt Nam - Nhận thức và thực tiễn, Bộ̣ Công an, Trường ĐHANND, Tr. 20.
Xem: TS. Hà Trọng Thà (2014), Nguyên nhân phát sinh, phát triển và biểu hiện của tà đạo, trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học Giải quyết
vấn đề tà đạo ở Việt Nam - Nhận thức và thực tiễn, Bộ Công an, Trường ĐHANND, tr 63.
Xem: Giáo trình Cao học tôn giáo, Viện Nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2014), Hiện tượng
tôn giáo mới, Tr. 1317-1318.
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Giáo dc t t ng và th hiu
thm m cho sinh viên Vi t Nam
trong thi k hi nhp
ĐỖ THỊ THANH HƯƠNG*

Tóm tắt: Cùng với quá trình hội nhập và phát triển, sinh viên Việt Nam đang ngày
càng ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình đối với đất nước. Tuy nhiên, sinh
viên cũng có những nhược điểm về tâm sinh lý, hạn chế về thế giới quan khiến cho
công tác giáo dục tư tưởng và thị hiếu thẩm mỹ gặp phải không ít những khó khăn.
Bài viết đánh giá thực trạng và đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức và
thị hiếu thẩm mỹ của sinh viên.
Summary: Along with the integration and development process, Vietnamese
students are increasingly aware of their roles and responsibilities for their country.
However, students have shortcomings in physiologic psychology and world views,
their ideological education and aesthetic taste have met many difficulties. This
article reviews the situation and offers some solutions to enhance students’
awareness and aesthetic tastes.
Từ khóa: Sinh viên, giáo dục tư tưởng, thị hiếu thẩm mỹ, văn hóa, Việt Nam.
Key words: Students, ideological education, aesthetic tastes, culture, Vietnam.
Nhận bài: 23/4/2018; Sửa chữa: 26/4/2018; Duyệt đăng: 2/5/2018.

Đặc điểm về thị hiếu thẩm mỹ của
sinh viên
Sinh viên là nh.ng thanh niên   tui t> 18 - 24,
 $c ánh giá là nhóm nh%y c m nht trong xã hi, chu
s/ chi phi ca ho%t ng ch %o, ó là h?c tp  tip
thu kin th=c  các tr ng cao _ng, %i h?c chu&n b
cho ho%t ng ngh nghi p sau này.
 sinh viên ã b c u hình thành th gi i quan 
nhìn nhn, ánh giá vn  trong cuc sng, h?c tp và
sinh ho%t hàng ngày. Là %i di n tiêu biu ca tng l p
thanh niên, sinh viên s m n y sinh nhu cu, thích khám
phá, tìm tòi, i m i, thích bc l nh.ng th m%nh ca
b n thân.
*

Nh.ng nét tâm lý in hình trên hi t  l=a tui sinh
viên là th m%nh, nh ng do tui i còn tr nên d thiu
chín chn trong suy nghX, hành ng, c bi t, trong vi c
tip thu h?c h9i cái m i. Ngày nay, trong xu th m ca,
hi nhp quc t, trong iu ki n phát trin công ngh
thông tin, nn v0n hóa có iu ki n giao l u, tip xúc v i
các nn v0n hóa trên th gi i, k c nn v0n hóa ph 2ng
ông và ph 2ng Tây. Vi c h?c tp, tip thu nh.ng tinh
hoa, v0n hóa ca các nn v0n hóa khác nhau là cn thit.
Tuy nhiên, do c im ham thích nh.ng iu m i l% kt
h$p v i s/ bng bt, thiu kinh nghi m sng ca sinh
viên, do ó, sinh viên có th tip nhn c nh.ng nét v0n
hóa không phù h$p v i chu&n m/c xã hi, v i truyn
thng tt p ca dân tc và không có l$i cho b n thân

Thạc sĩ, Học viện Quản lý Giáo dục.
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Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho cán bộ Đoàn và đoàn
viên tiêu biểu, xuất sắc toàn quốc tại Lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018)

Những chuyển biến vể tư tưởng và thị
hiếu thẩm mỹ của sinh viên hiện nay

h?. S/ thay i ca i sng tinh thn trong sinh viên
tr c xu h ng toàn cu (c mt thun l$i và h%n ch ca
xu h ng này) ang h ng m%nh n tính cng ng.
Bên c%nh ó, trào l u dân ch hóa, làn sóng công ngh
thông tin và vi c nâng cao dân trí làm ý th=c cá nhân
ngày càng rõ, c bi t th hi n trong nh.ng ng i tr có
h?c vn nh sinh viên. H? t/ ý th=c cao v b n thân và
mun  $c th hi n vai trò cá nhân, d ng nh có s/ 
cao l$i ích cá nhân h2n nghXa v cng ng.

Mt là, s/ nhanh nh%y v i cái m i biu hi n trong vi c
h ng =ng các trào l u, xu h ng m i ca th gi i. Ví d,
trong âm nh%c b ng xp h%ng ca khúc cho gi i tr nh
ca Hàn Quc, MTV Châu Á, MTV M'  $c cp nht nhanh
chóng và liên tc. Khán gi tr say s a các ca khúc ting
Hàn, ting Anh, say mê ban nhóm nh%c n c ngoài, hâm
m cung nhi t các thn t $ng.

Mt c im rt áng chú ý liên quan n s/ phát
trin ca công ngh thông tin v i t cách mt cuc cách
m%ng, ó là s/ hình thành mt môi tr ng o, hình thành
mt li sng o. c im này biu hi n trong gi i tr,
hình thành mt ph 2ng pháp t duy trong cuc sng
hi n %i, nh : Ngôn ng. ngn g?n, vit bZng bàn phím
thay vì cây bút, cá tính lp ghép chính xác, h thng,
h%n ch s/ bay bng v mt hình t $ng tr/c quan. Nh.ng
c im trên ã nh h ng t t ng và quy nh th
hiu th&m m' ca sinh viên.

Hai là, nhu cu th ng th=c cái p ca gi i tr b chi
phi bi tâm lý ám ông. Sinh viên hát, 0n mc, xem
phim... không ph i b n thân h? c m nhn  $c cái p
ca ca khúc, ca b trang phc, b phim mà do b%n bè,
nh.ng ng i xung quanh hoc chu s/ tác ng ca d
lun xã hi, ca truyn thông. Nhu cu th ng th=c ngh
thut không xut phát t> chính b n thân h?, mà hành vi
th ng th=c và th hi n nhu cu th ng th=c ngh thut
là do d lun dn dt. Chính th có hi n t $ng có ca khúc
v i ca t> sáo rng, nh ng l%i  $c sinh viên hát theo. Hay

30 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 177 (5/2018)

D I N

ÀN

nh.ng b trang phc qun cc, tóc nhum xanh 9  $c
thanh niên yêu thích. Vì thiu kinh nghi m sng, nhn
th=c ch a sâu cho nên vi c th ng th=c ngh thut ca
sinh viên có s/ mâu thun gi.a ni dung và hình th=c,
th ng b hình th=c b ngoài lung l%c mà ít chú ý n
ni dung bên trong.

Ba là, th ng th=c, ánh giá ngh thut ca sinh viên
hi n nay luôn có s/ thay i. c im này xut phát t> c
im tâm lý ca gi i tr rt d rung ng tr c cái m i, d
h ng t i t 2ng lai, nhanh chóng quên quá kh=. Do tâm th=c
v0n hóa m, a chung cái l%, nên th hiu, nhu cu ngh
thut không óng khung, không =ng yên mt ch mà có s/
thay i. Thanh niên nói chung và sinh viên nói riêng (s
luôn có nh.ng cá bi t) d yêu, d ghét. H? th ng là theo a
s. H? có th thay i s thích rt nhanh. ó chính là quá
trình phát trin  tr ng thành ca mt cá nhân.
Sinh viên bao gi c!ng khát khao v 2n t i cái p,
luôn mun v 2n lên  t/ kh_ng nh mình và h? ngày
càng có nhiu kh n0ng và c2 hi  th/c hi n iu ó.
Trong nh.ng n0m gn ây, i sng th&m m' ca sinh
viên ã có nh.ng chuyn bin. Sinh viên có nhiu iu
ki n thun l$i trong vi c th ng th=c cái p. Các ngun
thông tin, trong ó có thông tin th&m m' ngày càng n
v i sinh viên mt cách a d%ng, phong phú và m i m.
Tác ng ca thi k( m ca hi nhp ã có nh h ng
tích c/c n s/ phát trin v mt t t ng và th hiu
th&m m' ca sinh viên. Trình  h?c vn  $c nâng cao,
nhu cu th&m m' nht là th hiu th&m m' c!ng a d%ng
và phong phú h2n,... Sinh viên ngày càng t/ ch, t/ tin
trong các ho%t ng th&m m', t%o nên các phong trào
phù h$p v i tui tr.
Tuy i sng vt cht, v0n hóa phát trin, nhiu sinh
viên có nhu cu th ng th=c ngh thut nhiu h2n, nh ng
vì thiu tri th=c cn thit nên ch a  trình   h?
th ng th=c, ánh giá và sáng t%o mt cách chính xác và
sâu sc. NghXa là, h? m i ch6 c m nhn  $c  ngh thut
cái p th/c th, kinh nghi m, ch a nâng lên  $c tm "lý
tính", mc dù trong tâm t h? mun v 2n t i  khám phá,
nhn th=c mt cách y  th gi i.
Mt kt qu iu tra s/ h=ng thú ca sinh viên i
v i các lo%i hình v0n hóa ngh thut cho bit: có kho ng
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70,4% sinh viên thích xem phim tâm lý xã hi; 54% thích
các lo%i ca nh%c n c ngoài, 17,3% thích c i l 2ng; 12,6%
thích dân ca; ch6 có 3,2% thích các phim v  tài chin
tranh cách m%ng. Nh.ng s li u này không ph i là bt
bin, nh ng phn nào giúp nhìn rõ h2n th/c tr%ng i
sng tinh thn nói chung và th hiu th&m m' ca sinh
viên hi n nay.

Một số giải pháp nhằm nâng cao nhận
thức và thị hiếu thẩm mỹ của sinh viên
Th= nht, nâng cao nhn th=c và th hiu th&m m'
bZng v0n hóa ngh thut. Không có mt hình thái t
t ng nào có th thay th  $c ngh thut trong vi c xây
d/ng tình c m lành m%nh, tác ng sâu sc vào vi c i
m i np nghX, np sng ca ng i Vi t Nam. Nu bit s
dng các lo%i hình ngh thut chân chính, có nh h ng
th hiu th&m m' thì s gây  $c c m xúc lành m%nh, t/
nó t%o ra c2 ch  gi. gìn các giá tr v0n hóa, h ng con
ng i n chân - thi n - m'.
Th= hai, giáo dc t t ng và th&m m' thông qua vi c
nêu g 2ng ng i tt vi c tt. ây là hình th=c giáo dc
t t ng theo sáng kin u tiên ca Ch tch H Chí
Minh và trên th/c t ã phát huy hi u qu to l n. Giá tr
v0n hóa dân tc  $c biu hi n mt cách sinh ng và c
th trong t>ng hành vi, t>ng cá nhân. Bi ng i tt, vi c
tt c!ng là ng i p, vi c p, ó là nh.ng con ng i
sng phù h$p v i %o =c và th&m m'.
Th= ba, giáo dc t t ng và th hiu th&m m' ph i
thng nht và kt h$p hài hòa gi.a gia ình, nhà tr ng
và xã hi. Giáo dc th hiu th&m m' là ph 2ng th=c quan
tr?ng  bi d ng c m xúc, tình c m ca con ng i tr c
thiên nhiên, khi sng trong xã hi và khi giao tip gi.a
con ng i v i con ng i. Ch6 thông qua các ho%t ng xã
hi thì trong mi cá nhân m i n y sinh cái p, cái tt,
cái thi n. Vì vy, nâng cao th hiu th&m m' cho sinh
viên luôn òi h9i ph i kt h$p hài hòa ca 3 yu t trên
là gi i pháp thit th/c và hi u qu .
Trong quá trình hi nhp nhZm xây d/ng i ng! tri th=c
t 2ng lai ca t n c òi h9i h2n bao gi ht cn ph i nâng
cao th hiu th&m m' cho sinh viên, áp =ng  $c ngun
nhân l/c tt cho xây d/ng và phát trin t n c.
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Tác ph m “I SNG M I”
và nhng vn đ đt ra
trong xây dng đi sng v!n hóa
NGUYỄN VĂN NHẬT*

Tóm tắt: Cách đây hơn 70 năm, tháng 3/1947, với bút danh Tân Sinh, Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Đời sống mới”. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
trong tác phẩm “Đời sống mới” không chỉ có giá trị to lớn trong việc xây dựng con
người, xã hội Việt Nam mới, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp kháng chiến
chống thực dân Pháp, mà còn có ý nghĩa thời sự đối với sự nghiệp đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ngày nay, đặc biệt trong xây dựng
đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Summary: More than 70 years ago, in March 1947, with the pseudonym Tan Sinh,
President Ho Chi Minh wrote his book "New Life". President Ho Chi Minh's thought
on his book "New Life" was not only a great value in the building of the new
Vietnamese people, contributing to the victory of the resistance war against the
French colonialists, but also the modern meaning for innovation, industrialization
and modernization of the country today, especially in the building of cultural life,
new rural areas and civilized urban areas.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác phẩm “Đời sống mới”, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô
thị văn minh.
Key words: President Ho Chi Minh, New life, building cultural life, building new rural areas, civilized urban.
Nhận bài: 2/4/2018; Sửa chữa: 6/4/2018; Duyệt đăng: 2/5/2018.

Ý nghĩa lịch sử của tác phẩm
“Đời sống mới”
Sau Ngày Quc khánh (ngày 2/9/1945), t n c =ng
tr c muôn vàn khó kh0n. Chính quyn cách m%ng non
tr mt lúc ph i  2ng u v i thù trong, gic ngoài; mt
lúc ph i chng “gic ói”, “gic dt”, “gic ngo%i xâm”,
nhi m v mang tính chin l $c ca  ng, Chính quyn
cách m%ng và nhân dân Vi t Nam lúc này là ph i v>a
kháng chin v>a kin quc.
Ngày 15/11/1945, Ban Chp hành Trung 2ng  ng ra
Ch6 th v kháng chin kin quc. Ch6 th nhn m%nh:
“Kháng chin i lin v i kin quc, có kin quc tt
kháng chin m i thng l$i”. V lXnh v/c v0n hóa: “V v0n
*

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nguyên Viện trưởng Viện Sử học.
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hóa, t ch=c bình dân h?c v, tích c/c bài tr> n%n mù
ch., m %i h?c và trung h?c, c i cách vi c h?c theo tinh
thn m i, bài tr> cách d%y h?c nhi s?, c ng v0n hóa
c=u quc, kin thit nn v0n hóa m i theo ba nguyên tc:
khoa h?c hóa, %i chúng hóa, dân tc hóa”1. Tip ó,
 ng xác nh: Mt trong nh.ng vn  có ý nghXa quan
tr?ng lúc này chính là c i thi n i sng ca nhân dân,
cn ph i thay i, xóa b9 nh.ng l li, np sng c h,
l%c hu.  ng phát ng phong trào “Xây d/ng i sng
m i”. Ngày 3/4/1946, 7y ban vn ng i sng m i
Trung 2ng  $c thành lp và n tháng 3/1947, Ch tch
H Chí Minh vit và cho công b cun sách “i sng
m i”, Ng i gi i thích rZng: mc dù “Trong lúc này, ng i
thì lo ánh gic, ng i thì lo phá ho%i, ng i thì lo t n

M:T TRN VI CÁC PHONG TRÀO, CUC VN   N G

c , toàn dân ai c!ng khó nh?c vt v ”, nh ng "Chính
trong lúc này càng ph i th/c hành i sng m i là Cn,
Ki m, Liêm, Chính”2. “Th/c hành i sng m i là mt iu
cn kíp cho công cuc c=u quc và kin quc”3.
Theo Ch tch H Chí Minh, th/c hành i sng m i là
Cn, Ki m, Liêm, Chính. Ng i gi i thích: "Quân i ph i
siêng tp, siêng ánh. Nhân dân t0ng gia s n xut, ph i
siêng làm, thì kháng chin chc chn thng l$i, th cho
nên ph i Cn. Binh sX ph i tit ki m %n d $c, mi viên
%n mt tên thù. Cho nên ph i Ki m. M?i ng i u trong
s%ch, không tham lam, không em ca công dùng vào vi c
t , thì m?i vi c m i ch%y. Cho nên ai c!ng ph i Liêm. Mi
ng i quc dân u ph i vì n c quên nhà, h0ng hái ng
h kháng chin, ra s=c t0ng gia s n xut, tr> di t b?n
bán n c h%i dân quyt làm cho T quc thng nht c
lp. Th là Chính"4.
Ng i c!ng gi i thích rZng, %o =c m i không ph i là
g%t b9 m?i cái c! mà ph i phát huy nh.ng tinh hoa v
truyn thng yêu n c, cn cù lao ng, oàn kt chng
gic ngo%i xâm, t 2ng thân, t 2ng ái, lá lành ùm lá
rách,... Ng i vit: "i sng m i không ph i cái gì c!
c!ng b9 ht, không ph i cái gì c!ng làm m i. Cái gì c! mà
xu, thì ph i b9... Cái gì c! mà không xu, nh ng phin
ph=c thì ph i sa i l%i cho h$p lý... Cái gì c! mà tt, thì
ph i phát trin thêm... Cái gì m i mà hay, thì ta ph i
làm... Làm th nào cho i sng ca dân ta, vt cht  $c
y  h2n, tinh thn  $c vui m%nh h2n. ó là mc ích
ca i sng m i".
Theo Ch tch H Chí Minh, i sng m i bao gm i
sng m i riêng cho t>ng ng i và i sng m i chung cho
cng ng, tp th nh các gia ình, làng xã, các b i,
các nhà máy, tr ng h?c, các công s,... V tinh thn, i
sng m i ph i Cn, Ki m, Liêm, Chính; nu không làm
 $c nh vy, thì d tr nên h b%i, bin thành sâu m?t
ca dân. Ph i yêu T quc, quan tâm n l$i ích chung,
không kiêu c0ng, không nnh hót, không tham lam,
không bn x6n. Ph i ham h?c, mt ng i không bit ch.,
bit tính thì nh na mù na sáng, bit ri thì h?c thêm
n.a. V hành ng  th/c hành i sng m i không
ngoài n0m vi c là 0n, mc, , i l%i, làm. i sng m i
không tách ri t0ng gia s n xut.
Th/c hành i sng m i là công vi c ca m?i ng i
dân, bt u t> ci ngun là mi ng i, gia ình, làng, xã:
"Do nhiu ng i nhóm l%i mà thành Làng, do nhiu Làng
nhóm l%i mà thành N c. Nu ng i này c!ng xu, ng i
kia c!ng xu, thì thành Làng xu, N c hèn; nu mi
ng i cá nhân tt, thì Làng tt, N c m%nh. Ng i là gc
ca Làng, N c, nu mi ng i c gng làm úng i sng
m i thì Dân tc nht nh phú c ng"5. i v i mi ng i,
vi c gì có l$i cho N c ph i ra s=c làm, vi c gì h%i cho
N c ph i ht s=c tránh; bt c= vi c to, vi c nh9, có ích
chung thì ph i h0ng hái làm. i v i làng, xã, vi c th/c

hi n i sng m i, cn ph i làm nh.ng vi c sau: V v0n
hóa ph i làm cho c làng u bit ch., bit %o =c và
trách nhi m ca công dân. V phong tc, ph i cm h_n
say s a c b%c, hút sách, trm cp, X im. Tìm cách làm
cho không có ánh chi nhau, ki n cáo nhau. Làm cho
làng mình tr thành mt làng "thun phong m' tc".
Trong gia ình, th/c hi n i sng m i v quan h thì
trên thun, d i hòa, bình _ng, tôn tr?ng, tin cy ln
nhau, không thiên t , thiên ái; v vt cht t> 0n mc,
n vi c làm u tiêu pha có k ho%ch, ng0n np; c i h9i
gi tt nên 2n gi n tit ki m; quan tâm t i con cái, n
vi c tu d ng h?c hành, k c 2ng n np; gi i phóng ph
n. và th/c hi n nam n. bình _ng.
Nhìn l%i tác ph&m “i sng m i” chúng ta thy rZng,
th/c cht t t ng xây d/ng i sng m i ca Ch tch H
Chí Minh là: Xây d/ng con ng i m i, xã hi m i ca n c
Vi t Nam m i - n c Vi t Nam Dân ch Cng hòa và xây
d/ng i sng m i t=c là th/c hi n  ng li “Kháng
chin - Kin quc”,  ng li “Kháng chin toàn dân,
toàn di n” sáng t%o ca  ng.
Quán tri t t t ng H Chí Minh v xây d/ng i sng
m i, trong 9 n0m tr ng k( kháng chin chng th/c dân
Pháp (1945-1954),  ng và Chính ph Vi t Nam ã ban
hành nhiu ngh quyt, ch6 th h ng dn xây d/ng i
sng v0n hóa. Ni bt trong thi k( này là tác ph&m
“Kháng chin nht nh thng l$i”,“Ch nghXa Mác và vn
 v0n hóa Vi t Nam”, “Bàn v v0n hóa Vi t Nam” ca
Tng Bí th Tr ng Chinh,...
Trong 9 n0m kháng chin tr ng k(, cùng v i kháng
chin v quân s/, kinh t, ngo%i giao,... lXnh v/c v0n hóa
ã tr thành mt trn quan tr?ng, góp phn xây d/ng
mt xã hi m i, xã hi dân ch nhân dân, hình thành con
ng i Vi t Nam m i, con ng i sn sàng phn u hy sinh
vì c lp, t/ do cho T quc,  a n thng l$i ca chin
dch i n Biên Ph, buc th/c dân Pháp ph i ký Hi p nh
Genève, chm d=t chin tranh, lp l%i hòa bình  ông
D 2ng. Chính nh tip tc xây d/ng xã hi m i, con
ng i m i xã hi ch nghXa mà min Bc ã ánh thng
hai cuc chin tranh phá ho%i ca M', &y m%nh s n xut,
chi vi n tích c/c cho chin tr ng min Nam ánh b%i các
chin l $c chin tranh ca M', gi i phóng min Nam,
thng nht t n c vào mùa Xuân n0m 1975.

Giá trị thực tiễn của tác phẩm
“Đời sống mới”
T> %i hi Toàn quc ln th= VI n0m 1986,  ng Cng
s n Vi t Nam ã khi x ng công cuc i m i, nhZm  a
n c ta thoát kh9i cuc khng ho ng kinh t, xã hi kéo
dài gn 10 n0m sau chin tranh. C2 ch th tr ng ng
nghXa v i vi c xóa b9 ch  bao cp, công nhn và phát
trin nn kinh t nhiu thành phn; ng nghXa v i vi c
c%nh tranh trong s n xut và tiêu th s n ph&m,...
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C2 ch th tr ng ã tác ng m%nh m xã hi và con
ng i Vi t Nam,  a n s/ c%nh tranh m?i mt trong
cuc sng và tt yu không tránh kh9i s/ c%nh tranh
không lành m%nh, vi ph%m pháp lut v kinh doanh,
th 2ng m%i, v an sinh xã hi, môi tr ng,... C2 ch th
tr ng có th làm tha hóa mt b phn cán b,  ng viên.
S có cán b,  ng viên l%m dng ch=c quyn, th/c thi
công v trái nguyên tc và %o lý, ch6 lo vun vén l$i ích
cá nhân, thiu trách nhi m, vô c m v i i sng ng i
dân, gây nh.ng hu qu nghiêm tr?ng.

oàn kt xây d/ng i sng v0n hóa, ch0m lo s/ nghi p
giáo dc, phát trin ngun nhân l/c, ch0m sóc s=c kh9e
nhân dân; xây d/ng gia ình v0n hóa; phát huy truyn
thng n 2n, áp nghXa, t 2ng thân, t 2ng ái. oàn kt
tham gia b o v môi tr ng, =ng phó v i bin i khí hu,
xây d/ng c nh quan môi tr ng sáng, xanh, s%ch, p.
oàn kt chp hành pháp lut, b o  m trt t/ an toàn
xã hi. oàn kt phát huy dân ch, tích c/c tham gia
giám sát và ph n bi n xã hi, góp phn xây d/ng h
thng chính tr c2 s trong s%ch v.ng m%nh.

Vn  ô th hóa và s/ hình thành các khu công
nghi p ã  a n nh.ng s/ bin ng t ai, c dân và
môi tr ng. S/ hình thành các khu công nghi p ã gây
xáo trn dân c  nông thôn và thành th. S l $ng l n
lao ng t> các vùng nông thôn v ô th, kéo theo vn
 nhà  cho công nhân, tr ng h?c cho con cái h? và các
thit ch v0n hóa, sinh ho%t v0n hóa cho ng i lao ng;
gia t0ng các dch v và c2 s dch v t> giao thông, 0n
ung, sinh ho%t v0n hóa, nhà cho thuê, du lch,... tác
ng c tích c/c ln tiêu c/c n an ninh chính tr, trt
t/, an toàn xã hi.

Th/c tin ca cuc vn ng “Toàn dân oàn kt xây
d/ng nông thôn m i, ô th v0n minh” thi gian qua cho
thy, phát trin s n xut hàng hóa luôn i ôi, gn lin
v i xây d/ng i sng v0n hóa; ph i ly v0n hóa làm nn
t ng tinh thn, v>a là mc tiêu, v>a là ng l/c phát
trin. Xây d/ng i sng v0n hóa cn gn v i ci ngun
mà nhân t trung tâm là con ng i và cng ng trong
các gia ình, làng xã. Trong xây d/ng nông thôn m i, mi
cá nhân, gia ình, làng xã, nht là ng i nông dân là ch
th. Bên c%nh xây d/ng i sng m i  khía c%ch tip thu
thành t/u khoa h?c k' thut và v0n hóa tiên tin, chúng
ta cn phát huy =c tính tt p ca ng i nông dân nh
lòng yêu n c, tính cn cù, trung th/c, li sng “tình
làng, nghXa xóm” và xóa b9 tâm lý tiu nông h%n hp. i
v i c dân thành th, ã b c u xây d/ng và phát huy
np sng ô th, np sng v0n minh và th $ng tôn pháp
lut trong s n xut, kinh doanh và trong cách =ng x.

Cùng v i vi c t%o môi tr ng phát trin, vn  ô th
hóa và s/ phát trin các khu công nghi p ã làm xáo trn
môi tr ng sng truyn thng ca nhân dân, nh : c%nh
tranh vi c làm, c%nh tranh tiêu th s n ph&m, s/ ph=c t%p
v môi tr ng v0n hóa và xã hi, v an ninh trt t/, v
giao thông... S/ m ca và hi nhp mang l%i nhiu yu
t tích c/c, ng thi kéo theo nh.ng tiêu c/c. V v0n
hóa, vi c m ca v i s/ liên thông trong lXnh v/c truyn
thông ã  a ng i dân Vi t Nam tip cn tr/c tip, hàng
ngày, hàng gi v i v0n hóa th gi i bao gm c nh.ng
yu t v0n hóa tiên tin, lành m%nh n nh.ng v0n hóa
th/c dng, ph n ng, i try.
Quán tri t t t ng H Chí Minh v i sng m i,
 ng và Nhà n c ta ã  ra ch tr 2ng xây d/ng nn
v0n hóa Vi t Nam tiên tin, m à b n sc dân tc, xây
d/ng con ng i Vi t Nam phát trin toàn di n c Trí,
L/c và M', xây d/ng xã hi Vi t Nam dân ch, công bZng
và v0n minh.

Th/c tin cho thy, trong cuc vn ng “Toàn dân
oàn kt xây d/ng nông thôn m i, ô th v0n minh” thì vai
trò ca cp y, chính quyn, ng i =ng u trong h
thng chính tr và t>ng ng i dân ng s=c ng lòng,
thy rõ vi c làm là thit th/c, h.u ích, bZng s/ n0ng ng,
sáng t%o, quyt tâm cao m i th/c hi n  $c ch 2ng trình,
mc tiêu t ra. Các cp y  ng, chính quyn, Mt trn T
quc và các oàn th ã t>ng b c nâng cao trách nhi m
lãnh %o và phi h$p cht ch t ch=c th/c hi n có hi u
qu các ni dung cuc vn ng và tr c ht nêu g 2ng
xây d/ng i sng m i trong mi gia ình, ngoài xã hi.

Th/c hi n ch tr 2ng ca  ng và Chính ph, 7y ban
Trung 2ng Mt trn T quc Vi t Nam ch trì và phát
ng Cuc vn ng “Toàn dân oàn kt xây d/ng nông
thôn m i, ô th v0n minh”,  oàn kt tham gia phát
trin kinh t, tích c/c giúp nhau gi m nghèo bn v.ng,
nâng cao i sng, khuyn khích làm giàu chính áng.

H?c và làm theo t t ng, %o =c, phong cách H Chí
Minh v i sng m i, th/c hi n nghiêm túc, có trách
nhi m, hi u qu các ch tr 2ng, chính sách ca  ng v
ch 2ng trình xây d/ng nông thôn m i, ô th v0n minh
s góp phn th/c hi n thng l$i mc tiêu dân giàu, n c
m%nh, dân ch, công bZng, v0n minh.

Chú thích:
1
2
3
4
5

Đảng Cộng sản việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 8, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 28.
Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 5, tr.112.
Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 5, tr. 111.
Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 5, tr. 112.
Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 5, tr. 117.
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Phát huy vai trò phi hp trong
thc hi n cuc vn đng “Toàn dân
đoàn kt xây dng nông thôn m i,
đô th v!n minh”  Hu Giang
DƯƠNG THỊ HOÀNG PHÚC*

Tóm tắt: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phát động đã kế thừa và phát huy thành
quả của 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa ở khu dân cư” và 15 năm thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Cuộc
vận động nhằm mục tiêu đoàn kết toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh, giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho
nhân dân, thu hẹp khoảng cách giữa người dân nông thôn và thành thị.
Summary: The campaign “All people unite to build new rural areas and civilized
urban area”, implemented by the Vietnam Fatherland Front has inherited and
promoted its achievements within 20 years of implementing the campaign “All
citizens build the cultural life in residential areas” and 15 years of implementing the
campaign “Day for the poor”. The campaign aims at unite all people to build new
rural areas and civilized urban areas, reduce poverty sustainably, step by step raising
the material and spiritual life of the people, gradually reducing the distance between
country and city.
Từ khóa: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng đời sống văn hóa, khu
dân cư, giảm nghèo bền vững, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang.
Key words: The campaign “All people unite to build new rural areas and civilized urban”, build cultural life, residential
area, sustainable poverty reduction, the Vietnam Fatherland Front Committee of Hau Giang province.
Nhận bài: 23/4/2018; Sửa chữa: 24/4/2018; Duyệt đăng: 1/5/2018.

Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các tổ chức
thành viên và chính quyền các cấp xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
Mt trn T quc Vi t Nam óng vai trò nòng ct
trong tp h$p, vn ng nhân dân, &y m%nh phong trào
*

thi ua yêu n c, phát huy s=c m%nh %i oàn kt toàn
dân tc, th/c hi n dân ch, t0ng c ng ng thun xã
hi; giám sát và ph n bi n xã hi; tham gia xây d/ng
 ng, Nhà n c, ho%t ng i ngo%i nhân dân, góp
phn xây d/ng và b o v T quc. V i ph 2ng châm ho%t
ng “nm chc ch tr 2ng, vn dng linh ho%t, sáng

Thạc sĩ, Phó Trưởng khoa Dân vận, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.
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t%o, hi u qu , bám sát c2 s”; trong tuyên truyn ph i
xác nh ni dung phù h$p; trong tham gia xây d/ng
nông thôn m i ph i có k ho%ch và vi c làm c th, bám
sát tiêu chí th/c hi n t>ng n0m; trong quy ch ho%t
ng ca Ban Công tác Mt trn p ph i phân công
nhi m v rõ ràng, úng ng i, úng vi c, úng ch=c
n0ng, nhi m v.
Trin khai cuc vn ng “Toàn dân oàn kt xây
d/ng nông thôn m i, ô th v0n minh”, t6nh y Hu
Giang ban hành Ch6 th s 30 ngày 15/5/2017 v vi c
t0ng c ng s/ lãnh %o ca  ng i v i cuc vn ng;
ch ng xây d/ng và ký Ch 2ng trình phi h$p v i 7y
ban nhân dân t6nh v th/c hi n cuc vn ng “Toàn
dân oàn kt xây d/ng nông thôn m i, ô th v0n minh
gn v i gi m nghèo bn v.ng”; lng ghép các k ho%ch
phi h$p v i các s, ngành liên quan  t ch=c th/c
hi n; ký và ban hành k ho%ch hi p th 2ng v i các
oàn th chính tr - xã hi v th/c hi n cuc vn ng.
n ngày 18/11/2017, h2n 50% khu dân c trong t6nh
ã ký hi p th 2ng, phân công nhi m v gi.a các thành
viên v vi c tuyên truyn, vn ng, giúp  h nghèo
có a ch6.
Nhn th=c  $c vai trò nòng ct ca Mt trn thi
gian qua, Mt trn T quc Vi t Nam t6nh Hu Giang ã
phát huy tt vai trò ca mình trong công tác phi h$p
v i các thành viên trong Mt trn  t ch=c và th/c hi n
cuc vn ng “Toàn dân oàn kt xây d/ng nông thôn
m i, ô th v0n minh” nh : tuyên truyn ch tr ng,
 ng li ca  ng v xây d/ng nông thôn m i, ô th
v0n minh, v công tác b o v môi tr ng, ch ng =ng
phó v i bin i khí hu và n c bin dâng, v gi m
nghèo bn v.ng,… t> ó góp phn nâng cao nhn th=c
ca nhân dân, t%o s/ ng thun xã hi trong xây d/ng
nông thôn m i, ô th v0n minh.
Trong trin khai các cuc vn ng, Mt trn T
quc Vi t Nam t6nh Hu Giang ã gn cuc vn ng
v i phong trào thi ua yêu n c, phù h$p v i s/ phát
trin  mi a ph 2ng và t0ng c ng s/ hài lòng ca
ng i dân v xây d/ng nông thôn m i. N0m 2017, Hu
Giang xây d/ng 21 mô hình m i, nhân rng 26 mô
hình. Trong ó, nhiu mô hình, nh : mô hình “Khu dân
c không h nghèo” ã trin khai th/c hi n hi u qu
t%i 30 khu dân c , có 1 ph ng (ph ng I, thành ph
V Thanh) không còn h nghèo; mô hình “Khu dân c
v0n hóa kiu mu”; các mô hình kinh t h và t liên
kt s n xut,… Nhiu a ph 2ng có cách làm sáng t%o,
góp phn nâng cao hi u qu các ni dung ca cuc vn
ng, nh : N0m 2017, trong 76 mô hình, cách làm hay
trên toàn t6nh, có h2n 50% là nh.ng mô hình oàn kt
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giúp nhau gi m nghèo bn v.ng; chú tr?ng hu giám
sát, nh : Mt trn T quc các cp ã giám sát nh.ng
ni dung mà ng i dân ch a hài lòng cao v kt qu
xây d/ng nông thôn m i; giám sát l trình b o him y
t toàn dân; ph n bi n  án cp n c nh9 l vùng
nông thôn…
Mt trn T quc t6nh phát huy tt vai trò làm ch
ca nhân dân, th/c hi n tt quy ch dân ch c2 s, tham
gia giám sát và ph n bi n xã hi góp phn xây d/ng h
thng chính tr c2 s trong s%ch v.ng m%nh. Mt trn T
quc t6nh phi h$p tt trong hi p th 2ng v công tác
gi m nghèo, ly ý kin v s/ hài lòng ca ng i dân i
v i kt qu xây d/ng nông thôn m i  các cp, m các l p
tp hun h ng dn cho cán b Mt trn c2 s và tr ng
ban công tác Mt trn p, khu dân c v ni dung “Mt
trn T quc tham gia xây d/ng nông thôn m i, gi m
nghèo bn v.ng”,… Ngoài ra, t0ng c ng cng c Ban ch6
%o t>ng cp và Ban vn ng p, khu v/c, xây d/ng k
ho%ch và trin khai ng b n các tng l p nhân dân v
cuc vn ng, tp trung nâng cao hi u qu xây d/ng xã
v0n hóa, ph ng, th trn v0n minh. n nay, toàn t6nh
ã công nhn 22/54 xã %t các tiêu chí nông thôn m i,
12/22 ph ng, th trn %t chu&n v0n minh ô th và 1
2n v cp huy n %t chu&n nông thôn m i (th xã Ngã
B y). Cuc vn ng ã phát huy  $c tính tích c/c, sáng
t%o, phát huy  $c %i oàn kt toàn dân trong phát trin
kinh t, xây d/ng i sng v0n minh, gi. v.ng quc
phòng an ninh, trt t/ an toàn xã hi, nhiu mô hình
kinh t tp th làm 0n có hi u qu , nh : mô hình dch v
trong s n xut nông nghi p, ch0n nuôi thy s n, kinh
doanh và s n xut mãng cu xiêm, nông s n s%ch,… Ban
iu phi xây d/ng nông thôn m i h ng dn th/c hi n
ly ý kin ánh giá s/ hài lòng ca nhân dân v kt qu
xây d/ng nông thôn m i thì có 65% h dân ca 10 xã ã
 $c h9i ý kin. Kt qu , câu 17 v m=c  hài lòng v i
cht l $ng chung ca xã nông thôn m i %t t l trên
99%; t> câu 1 n câu 16 %t t> 92-99%. Có 3 ni dung
ng i dân không hài lòng còn cao là cht l $ng gi m
nghèo a chiu (6,47% không hài lòng), môi tr ng sng
(kho ng 7% ch a hài lòng), b o him y t (gn 8% ch a
hài lòng).
7y ban Mt trn T quc Vi t Nam t6nh phi h$p cùng
các t ch=c thành viên và Ban vn ng Qu' “Vì ng i
nghèo” và ch 2ng trình an sinh phúc l$i xã hi, trin khai
xây d/ng 546 c0n nhà tình th 2ng, sa ch.a 11 c0n nhà
(n0m 2017), vn ng h tr$ quà cho ng i nghèo, i
t $ng chính sách, tr em có hoàn c nh khó kh0n nhân
dp xuân v. Ngoài ra, vn ng toàn dân oàn kt phát
trin kinh t nh giúp nhau v ging, vn, k' thut canh
tác,… t> ó t%o iu ki n phát trin kinh t cho nhân
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dân, gi m nghèo bn v.ng. Hi n nay, toàn t6nh còn 9,89%
h nghèo (gi m 2,59% h thoát nghèo so v i u n0m
2017). 7y ban Mt trn T quc Vi t Nam t6nh phi h$p
v i ngành V0n hóa t6nh phát ng và tng kt cuc thi
“Mô hình có c nh quan môi tr ng sáng, xanh, s%ch,
p”, “Khu dân c kiu mu”, “Gia ình có c nh quan
xanh, s%ch, p”,… Kt qu , toàn t6nh có 92,65% h gia
ình %t gia ình v0n hóa (trong ó có 6,97% h %t gia
ình v0n hóa tiêu biu), 93,88% khu dân c v0n hóa 376
t t/ qu n b o v môi tr ng khu dân c , 336 mô hình x
lý cht th i t%i cng ng; 95,4% s h gia ình s dng
n c s%ch. Phi h$p v i Công an t6nh th/c hi n tt “Toàn
dân b o v an ninh T quc trong tình hình m i”, qun
chúng nhân dân tích c/c tham gia công tác phòng, chng
ti ph%m, c m hóa, giáo dc ng i ph%m ti, nhiu mô
hình  $c nhân rng, nh : “khu dân c t/ qu n v an
ninh trt t/”, “cng rào an ninh”, “i công tác xã hi
tình nguy n”,… Hi n nay, toàn t6nh có 222 mô hình b o
v an ninh T quc, 174 mô hình b o  m an toàn giao
thông, 76 mô hình b o  m an toàn th/c ph&m, 233 khu
dân c có hòm th t giác ti ph%m.
Qua th/c hi n cuc vn ng “Toàn dân oàn kt xây
d/ng nông thôn m i, ô th v0n minh”  t6nh Hu Giang
ã mang l%i hi u qu thit th/c, góp phn nâng cao i
sng vt cht, tinh thn ca nhân dân; m rng khi %i
oàn kt toàn dân, góp phn xây d/ng l/c l $ng chính tr
c2 s v.ng m%nh. Vai trò, v th ca Mt trn T quc
trong h thng chính tr ngày càng  $c kh_ng nh.
Tuy nhiên, hi n nay công tác phi h$p gi.a Mt trn
T quc, các thành viên và các ngành liên quan t%i mt
s a ph 2ng v mt s ni dung trong cuc vn ng
ch a  $c c th hóa; s/ phân công trách nhi m gi.a Mt
trn T quc và các t ch=c thành viên trong công tác
vn ng, xây d/ng, mô hình gn v i tiêu chí xây d/ng
nông thôn m i, ô th v0n minh ôi ch còn l9ng lo,
chng chéo. Công tác tuyên truyn còn thiu chiu sâu,
h%n ch trong tuyên truyn mô hình m i, cách làm hay.
Còn mt s ch 2ng trình phi h$p gi.a Mt trn v i các
t ch=c thành viên còn thiu nhp nhàng, ôi lúc chng
chéo. Mt b phn cán b Mt trn các cp ch a áp =ng
yêu cu nhi m v trong tình hình m i.  mt vài a
ph 2ng, cp y, chính quyn thiu sâu sát trong ch6 %o,
phi h$p th/c hi n nhi m v giám sát, ph n bi n xã hi.

Một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện
để xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh
Th= nht, Mt trn T quc t6nh cn ph i phát huy
h2n n.a vai trò nòng ct ca mình trong công tác phi

h$p v i các thành viên trong Mt trn  làm tt công tác
tuyên truyn vn ng nhân dân th/c hi n  ng li,
ch tr 2ng ca  ng, chính sách và pháp lut ca Nhà
n c, phát huy vai trò ca các ph 2ng ti n thông tin %i
chúng, Website ca 7y ban Mt trn T quc Vi t Nam
t6nh. Tip tc &y m%nh th/c hi n cuc vn ng c b
rng và chiu sâu. C th hóa Ch6 th s 30 ca T6nh y.
Ch 2ng trình phi h$p s 04 gi.a Mt trn T quc Vi t
Nam và 7y ban nhân dân t6nh. K ho%ch hi p th 2ng v i
các t ch=c thành viên v th/c hi n cuc vn ng “Toàn
dân oàn kt xây d/ng nông thôn m i, ô th v0n minh,
gn v i gi m nghèo bn v.ng” và phong trào “C n c
chung tay vì ng i nghèo, không  ai b b9 l%i phía
sau”,  m b o úng ch tr 2ng và phù h$p tình hình 
a ph 2ng.

Th= hai, ch?n im ch6 %o t phá th/c hi n ni
dung oàn kt giúp nhau gi m nghèo bn v.ng v i mc
tiêu 100% khu dân c có k ho%ch liên tch gi.a Ban
Công tác Mt trn, các oàn th, t ch=c, cá nhân, các
tôn giáo trên a bàn v vi c phân công trách nhi m
tuyên truyn, vn ng, h tr$ h nghèo có a ch6. Tip
tc phát huy các mô hình %t hi u qu cao gn v i các
tiêu chí nông thôn m i, ô th v0n minh. Tin hành ly
ý kin ánh giá s/ hài lòng ca nhân dân v kt qu xây
d/ng nông thôn m i và t ch=c giám sát, ph n bi n xã
hi trong quá trình th/c hi n nhZm t0ng c ng s/ ng
thun trong dân, góp phn hoàn thành nhi m v chính
tr  $c giao.
Th= ba, Mt trn T quc các cp th/c hi n tt vi c
nm bt tình hình t t ng, nguy n v?ng ca nhân
dân  ph n ánh n các c2 quan  ng, chính quyn có
bi n pháp gi i quyt, tháo g; quan tâm tình hình t
t ng ca cán b c2 s, ng i ho%t ng không chuyên
trách cp xã, p, khu v/c  ng viên, phi h$p t%o
iu ki n h tr$ khó kh0n giúp h? an tâm công tác;
quan tâm công tác tuyên truyn v i ni dung thit
th/c, hình th=c phong phú; phi h$p v i các t ch=c
thành viên và các ngành, các cp có liên quan  trin
khai sâu rng các phong trào, cuc vn ng ca Trung
2ng, ca t6nh t i oàn viên, hi viên và nhân dân.
Th/c hi n tt h2n n.a cuc vn ng “Toàn dân oàn
kt xây d/ng nông thôn m i, ô th v0n minh”; quyt
tâm th/c hi n %t kt qu cao cuc vn ng “Qu' vì
ng i nghèo” và ch 2ng trình “An sinh phúc l$i xã
hi”; t0ng c ng th/c hi n công tác giám sát, ph n
bi n xã hi  góp phn tham gia xây d/ng  ng, chính
quyn và gn v i quyt tâm phòng, chng tham nh!ng,
lãng phí.
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Không xa đâu Trường Sa ơi!
TRẦN MỸ HƯƠNG DIỆP*

Trong các ngày từ 15/4 đến 24/4, chúng tôi vinh dự là một trong những thành
viên của Đoàn công tác số 7 do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh làm trưởng đoàn, cùng 223 đại biểu đến từ
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Viện Hàn
lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam, Học viện Phòng không Không quân, Quỹ học
bổng Vừ A Dính - Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa… đi thăm, tặng quà, động
viên quân và dân quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.
Nhận bài: 26/4/2018; Sửa chữa: 26/4/2018; Duyệt đăng: 2/5/2018.
rong trái tim mi ng i Vi t Nam u m2 c mt
ln  $c t chân n Tr ng Sa, lên nh.ng hòn
 o thiêng liêng ca T quc   $c mang h2i m
t> t lin n v i các cán b, chin sX ang ngày
êm canh gi. bin  o quê h 2ng - mt phn máu tht
ca T quc. Vy là c m2 ca chúng tôi ã tr thành

T

hi n th/c khi có tên trong danh sách oàn %i biu i
th0m Tr ng Sa. T> ây, nh.ng hình nh mà chúng tôi
 $c bit qua báo chí ã hi n h.u tr c mt, chúng tôi
ã th/c s/  $c hòa mình vào bin kh2i, hòa mình vào
cuc sng th/c t ca cán b, chin sX trên qun  o
Tr ng Sa.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm bên cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa.
ẢNH: THÀNH TRUNG

*

Ban Tuyên giáo, 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 Trương Thị Ngọc Ánh thăm cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Ca.
ẢNH: THÀNH TRUNG

V i hành trình i qua 11 hòn  o và nhà giàn DK1,
úng 8h00 sáng ngày 15/4, tàu HQ 571 bt u cuc hành
trình  a oàn công tác chúng tôi n v i Tr ng Sa thân
yêu. Sau h2n mt ngày lênh ênh trên bin, hiu th nào
là say sóng, là bin kh2i cun mình khi chu nh h ng
bi gió mùa, oàn chúng tôi ã nhìn thy hòn  o u
tiên -  o á L n B. C m giác say sóng tan bin, thay vào
ó là nim vui, nim h%nh phúc khi  $c tn mt ch=ng
kin s=c sng ca ng i lính H i quân gi.a nng gió trùng
kh2i, ch=ng kin màu xanh ca nh.ng rung rau ang
v 2n lên cùng v i gió bin và c m nhn  $c nim vui,
s=c sng ca ng i lính trên  o.

Chúng tôi s tip tc tuyên truyn  nhân dân c n c
thy  $c ý nghXa ca ch quyn và b o v ch quyn bin
 o, vn ng nhân dân tham gia óng góp  các  o ca
Vi t Nam ngày càng v.ng chc, to l n trong sóng bin”,
Phó Ch tch Tr 2ng Th Ng?c Anh nhn m%nh.
Ri  o á L n B, oàn công tác tip tc h i trình n
v i  o S2n Ca,  o Sinh Tn,  o Núi Le A,  o á Th,
 o Cô Lin,  o Phan Vinh,  o á ông,  o á Tây,  o
á Lát,  o Tr ng Sa và Nhà giàn DK1.

V i tt c nim tin, mong $i ca hu ph 2ng gi n
cán b, chin sX trên  o, thay mt oàn công tác, Phó
Ch tch Tr 2ng Th Ng?c Ánh ã trao nh.ng món quà
 $c chu&n b chu áo t> t lin n tn tay cán b,
chin sX trên  o á L n B v i mong mun bZng khát v?ng
tui tr, quyt tâm ca b i C H, mi chin sX s tip
tc v.ng tay súng canh gi. bin tri quê h 2ng.

n v i các  o, mi thành viên trong oàn u c m
nhn  $c không khí t 2i vui, rn ràng trong nh.ng li
ca, ting hát; c m nhn  $c s=c sng mãnh li t ca các
 o dù trong phong ba bão táp, trong v mn ca mui
bin nh ng màu xanh vn v 2n lên. T%i các  o ni nh
S2n Ca, Sinh Tn và Tr ng Sa, chúng tôi nh thy  $c
hình nh làng quê Vi t Nam, thy  $c s/ quây qun ca
quân và dân, s/ hn nhiên ca các em nh9 và s/ m áp
ca h2i m gi.a t lin và nh.ng ng i ang làm nhi m
v gìn gi. bin  o quê h 2ng.

" t lin, mi ng i cán b Mt trn, các nhà tu hành,
doanh nhân, kiu bào ta  n c ngoài… luôn dành nh.ng
tình c m thân th 2ng nht cho bin  o, cho cán b, chin
sX làm nhi m v b o v vùng tri, vùng bin ca T quc.

Và c nim h%nh phúc v òa khi oàn công tác v $t qua
nh.ng c2n sóng gi.a trùng kh2i  n v i Nhà dàn DK1/8.
Nhìn t> xa, nhà giàn nh mt pháo ài thép, nh ng khi
tip cn chúng tôi l%i thy ging nh mt ngôi nhà m
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Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hy sinh trên Quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
ẢNH: THÀNH TRUNG

cúng, mát m v i s/ bao quanh ca cây lá và rau xanh. n
nhà giàn, chúng tôi m i thu hiu  $c gi.a bin kh2i,
chin sX nhà giàn coi "n c là máu, rau là thuc". Ngm
nhìn khuôn mt sáng b>ng ca ng i lính tr tui 20 hòa
quy n v i lá c T quc trong sc xanh ca n c bin,
chúng tôi trào dâng mt nim tin mãnh li t rZng vùng
bin,  o ca T quc thân yêu s mãi mãi  $c b o v
v.ng chc bi nh.ng cán b, chin sX ngày hôm nay - các
anh s luôn bình tXnh x lý m?i tình hung, n l/c ht
mình th/c hi n úng  ng li i ngo%i trong b o v ch
quyn bin,  o và luôn có nh.ng ho%t ng b o v , ch0m
sóc, ch.a tr cho ng dân  ng dân yên tâm bám bin.
Giây phút lng ?ng nht trong chuyn hành trình
ca oàn công tác s 7 là L dâng h 2ng t ng ni m các
anh hùng, li t s' ã hy sinh t%i Qun  o Tr ng Sa và các
chin s' ã hy sinh t%i thm lc a phía Nam ca T
quc. V i nghi l trang nghiêm trong nim xúc ng sâu
sc, tr c anh linh ca nh.ng cán b, chin sX h i quân
ã anh d!ng hy sinh vì bin  o ca T quc, chúng tôi
kính c&n nghiêng mình t ng nh t i các anh, gi t i các
anh nh.ng bông hoa t 2i thm, nh.ng cánh h%c tung bay
gi.a bin tri quê h 2ng, nh.ng gi?t n c mt hòa chung
vào v i nh.ng h%t m a, mi thành viên trong oàn kính
mong các anh yên ngh6 trong muôn trùng sóng n c bin
ông và t/ hào khi lòng bin luôn bao b?c, ch che cho
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các anh; gia ình, quê h 2ng, toàn dân tc Vi t Nam luôn
t/ hào tr c nh.ng hy sinh ca các anh cho bình yên ca
bin tri T quc và mong linh hn các anh luôn phù tr$,
b o v bình yên cho bin c  ng dân yên tâm bám
bin,  mi cán b, chin sX luôn chc tay súng tr c
muôn trùng bin kh2i.
C!ng trong h i trình 10 ngày n v i qun  o Tr ng
Sa, oàn công tác  $c tham d/ L chào c và hát quc ca
t%i  o Sinh Tn và  o S2n Ca. D i lá c T quc ang
tung bay kiêu hãnh trên nn tri xanh, c oàn chúng tôi
hát vang, dõng d%c bài hát Quc ca, t>ng li hát nh thm
vào gan rut. Trong phút giây nghiêm trang y, tim chúng
tôi xúc ng dâng tràn. N c mt r ng r ng trong nim
h%nh phúc và t/ hào vì nh.ng ng i lính Tr ng Sa hôm
nay ang dành tr?n tui thanh xuân ca mình cho t
n c,  chúng tôi có mt cuc sng bình yên  t lin.
Trong giây phút nghiêm trang y, ch Trn Ng?c
Thanh, Vi t kiu t%i Hungari xúc ng chia s: "Là mt
Vi t kiu xa quê h 2ng,  $c hát Quc ca d i lá c 9
sao vàng ã xúc ng, nh ng còn xúc ng h2n khi  $c
chào c t%i Tr ng Sa. C!ng bài Quc ca y, màu c y,
nh ng  $c hát  Tr ng Sa, c m xúc mãnh li t khó g?i
thành tên c= trào dâng tht khó t , xúc ng trong t>ng
nhp p, t>ng h2i th. iu ó luôn thôi thúc nh.ng Vi t
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Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh thăm vườn rau trên đảo Đá Thị.
ẢNH: THÀNH TRUNG

kiu nh chúng tôi thêm yêu quê h 2ng, t n c và luôn
h ng v bin  o v i lòng nhi t huyt. T> ó kh2i dy
trong chúng tôi lòng quyt tâm chung tay gi. v.ng bin
 o quê h 2ng, lãnh th ca T quc Vi t Nam mn yêu".
C!ng trong nim xúc ng y, ông Bùi Tr?ng Kh i, Ch
tch 7y ban Mt trn T quc thành ph Vi t Trì, t6nh Phú
Th? chia s: "Gi.a muôn trùng bin kh2i, li hát Quc ca
vang lên, iu ó ã t%o cho tôi s/ xao xuyn, thiêng
liêng và mt du n rt sâu m. ây là mt du n không
bao gi quên  $c trong cuc i ca mình. Vinh d/ l n
ca các %i biu trong oàn công tác là còn  $c d/ bui
duy t i ng! ca các l/c l $ng trên  o. V i nh.ng b c
i v.ng chãi ca ng i lính  o, các anh nh truyn ng?n
la ca ý chí và nim tin n v i ng i dân t lin. Ngày
êm v $t qua khó kh0n, các anh vn chc tay súng b o
v v.ng ch quyn thiêng liêng ca T quc".
Sau nghi th=c chào c T quc, hát Quc ca, chúng tôi
 $c nghe 10 li th danh d/ ca quân nhân làm nhi m
v trên bin  o, nh.ng li th anh thép kh_ng nh ý
chí và s=c m%nh ca Quân i nhân dân Vi t Nam; nh.ng
câu "Xin th" y t/ hào, hãnh di n, vang v?ng c mt
vùng bin kh2i,  t> ó càng thu hiu  $c trách nhi m
l n lao ca các anh v i T quc mình. Ngoài 10 li th
danh d/ y, còn có “li th" mà %i t ng Lê =c Anh ã
?c tr c anh linh nh.ng ng i lính ã nZm l%i Tr ng Sa

bên ct mc ch quyn nhân k ni m 33 n0m Ngày truyn
thng ca H i quân Vi t Nam (7/5/1955 - 7/5/1988):
“Chúng ta xin th tr c h 2ng hn ca t tiên ta, tr c
h 2ng hn ca cán b, chin sX ã hi sinh vì T quc, xin
h=a v i ng bào c n c, xin nhn nh v i các th h
mai sau: Quyt tâm b o v bZng  $c T quc thân yêu
ca chúng ta, b o v bZng  $c qun  o Tr ng Sa - mt
phn lãnh th và lãnh h i thiêng liêng ca T quc thân
yêu ca chúng ta.” - Li th y, ang  $c quân, dân
Tr ng Sa và c n c chung tay th/c hi n,  xây d/ng
mt qun  o Tr ng Sa m%nh v phòng th, p v c nh
quan môi tr ng, thm thit v tình quân dân cá n c.
V i khát v?ng hòa bình, khát v?ng dn thân ca tui
tr, Phó Ch tch Tr 2ng Th Ng?c Ánh cùng oàn công tác
c!ng ã th rùa bin t%i  o Sinh Tn,  o S2n Ca; trng cây
xanh và phóng sinh chim b câu trên bu tri  o Tr ng
Sa v i mong mun biu t $ng hòa bình s chp cánh cho
bin  o Vi t Nam luôn v.ng m%nh và nh.ng cán b, chin
sX bZng khát v?ng tui tr, nhi t huyt tui thanh xuân s
mang s=c mình ra v i Tr ng Sa thân yêu  cùng xây d/ng
vùng bin phía Nam ca T quc tràn y s=c sng.
"Mi cánh chim b câu tung bay trên  o Tr ng Sa s
mang theo c v?ng hòa bình ca oàn công tác s 7, 
kh_ng nh lòng yêu hòa bình ca mi ng i dân t Vi t
và nim mong mun bin Vi t Nam ngày càng thanh bình
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Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trò chuyện với các em nhỏ trên đảo Sinh Tồn.
ẢNH: THÀNH TRUNG

 ng dân yên tâm bám bin”, Phó Ch tch Tr 2ng Th
Ng?c Ánh nhn m%nh.

b o v v.ng chc ch quyn bin,  o, thm lc a ca
T quc thân yêu.

Cùng v i nhiu ho%t ng ý nghXa, oàn công tác ã tr/c
tip mang nhiu món quà gi tng quân và dân trên qun
 o Tr ng Sa, Nhà giàn DK1 và tàu HQ 571. Trong ó, 7y
ban Trung 2ng Mt trn T quc Vi t Nam ng h các h
dân sinh sng trên  o Sinh Tn và  o Tr ng Sa, mi h
2,5 tri u ng v i mong mun các h dân n nh s n xut,
phát trin kinh t; cùng v i ó, Phó Ch tch Tr 2ng Th
Ng?c Ánh c!ng trao 31 sut h?c bng cho h?c sinh là con
cán b, chin sX ang làm vi c trên qun  o Tr ng Sa.

Chia tay Tr ng Sa, chia tay nh.ng ng i lính luôn
v.ng tay súng b o v vùng bin bình yên ca T quc,
chia tay nh.ng ting còi tàu vang lên khi t%m bi t nh.ng
ng i lính  o  n v i h i trình tip theo, nh.ng cái
níu tay bn rn, nh.ng cái ôm tht cht gi.a ng i tip
tc cuc hành trình và ng i  l%i, mi thành viên trong
oàn chúng tôi u mang trong mình nim t/ hào, nim
tin vào các anh, nh.ng chin sX Tr ng Sa luôn vit tip
bài ca bZng nh.ng tm g 2ng anh B i C H, em trí
trai gi. v.ng ch quyn T quc Vi t Nam ta.

V i hành trình ong y c m xúc, hu ht các thành
viên trong oàn công tác tuy ln u ra th0m  o xa
nh ng ã nêu cao tinh thn trách nhi m, không qu n
ng%i khó kh0n, vt v , tích c/c tham gia các ho%t ng
trên bin, trên các  o và Nhà giàn DK1. Thông qua
chuyn i, các thành viên trong oàn  $c tr i nghi m
và c m nhn sâu sc h2n v ch quyn bin,  o, thm
lc a phía Nam ca T quc; thy  $c s/ thay i to
l n ca Tr ng Sa tr c s/ quan tâm ca  ng, Nhà
n c, Mt trn T quc Vi t Nam, B Quc phòng, B T
l nh H i quân và s/ ng hành chia s, ng h, giúp 
ca nhân dân c n c; t/ hào và tin t ng vào ý chí
v 2n lên, khc phc khó kh0n gian kh và quyt tâm
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t lin luôn dõi theo và h ng v các anh, h ng v
bin  o quê h 2ng v i nh.ng hành ng thit th/c nht
góp phn nâng cao i sng vt cht, tinh thn cho cán b,
chin sX và nhân dân trên qun  o Tr ng Sa và Nhà giàn
DK1; ng thi &y m%nh tuyên truyn n v i các tng l p
nhân dân, các cp, các ngành, các a ph 2ng trong vi c
kh_ng nh ch quyn, xây d/ng và phát trin kinh t gn
v i b o v ch quyn bin,  o góp phn xây d/ng qun  o
Tr ng Sa và Nhà giàn DK1 ngày càng v.ng m%nh;  mi
khi nhc n qun  o Tr ng Sa, m?i ng i s t/ nh v i
chính mình: “Không xa âu Tr ng Sa 2i!”, câu hát nZm lòng
ít nht v i ai ã t>ng mt ln t chân n Tr ng Sa.

K I N H

N G H I  M

-

T H  C

T I  N

Mt s kinh nghi m v phát huy
vai trò c"a ng i có uy tín trong
đ ng bào các dân tc t#nh Hà Giang
ĐỖ THỊ THANH THỦY*

Tóm tắt: Tỉnh Hà Giang hiện có 1.966 người có uy tín thuộc 18 dân tộc. Những
năm qua, người có uy tín có nhiều đóng góp tích cực trong xây dựng và phát
triển kinh tế - xã hội địa phương, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Phát
huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc, cấp ủy, chính quyền,
Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hà Giang đã triển khai nhiều giải pháp, phát huy
vai trò của người có uy tín trong mọi lĩnh vực.
Summary: Ha Giang province has 1.966 prestigious people from 18 ethnic
groups. In recent years, the prestigious people have made many positive
contributions for the local socio-economic development and national border
sovereignty maintainance. For promoting the role of the prestigious people in the
ethnic minorities, committees, and authorities, the Vietnam Fatherland Front of
Ha Giang province have developed many solutions and promoted the role of
prestigious people in all fields.
Từ khóa: Người có uy tín, vai trò, đồng bào các dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang.
Key words: Prestigious people, role, ethnic minorities, the Vietnam Fatherland Front, Ha Giang province.
Nhận bài: 2/4/2018; Sửa chữa: 6/4/2018; Duyệt đăng: 25/4/2018.

Phát huy vai trò của người có uy tín trong
đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang
Nh.ng n0m qua,  $c s/ ch0m lo ca  ng và Nhà
n c, s/ quan tâm, giúp  ca các b, ngành Trung
2ng; Hà Giang luôn u tiên dành ngun l/c u t h
tr$ cho vùng ng bào dân tc thiu s. Thông qua th/c
hi n các chính sách cùng v i s/ n l/c phn u ca cp
y, chính quyn và ng i dân; di n m%o nông thôn vùng
dân tc thiu s nói chung, vùng các xã, th trn biên
gi i ca t6nh ã dn  $c chuyn bin, kt cu h% tng
 $c t0ng c ng u t xây d/ng, i sng vt cht và
tinh thn ca ng bào  $c c i thi n, khi %i oàn kt
 $c t0ng c ng, an ninh chính tr và trt t/ an toàn xã
hi  $c  m b o.
*

Hà Giang là t6nh vùng cao, biên gi i, có tng di n tích
t/ nhiên là 7.945,79 km2, gm 10 huy n, 1 thành ph và
195 xã, ph ng, th trn; có 277,556 km  ng biên gi i
tip giáp v i Trung Quc. Dân s c t6nh là 739.993 ng i,
gm 19 dân tc anh em cùng sinh sng, ng bào dân tc
thiu s chim 89% dân s toàn t6nh. Th/c hi n Ch6 th 06
ca Th t ng Chính ph và Ch6 th 49 ca Ban Bí th v
công tác vn ng qun chúng  vùng ng bào dân tc
thiu s, t6nh Hà Giang có 1.966 ng i có uy tín, thuc 18
dân tc. Ng i có uy tín  các khu dân c là cánh tay ni
dài ca cp y, chính quyn, Mt trn các cp trong công
tác vn ng qun chúng.
Th/c t ho%t ng ca ng i có uy tín t%i t6nh Hà
Giang trong thi gian qua cho thy, nh.ng ng i có uy

Báo Người Công giáo Việt Nam.
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KINH NGHIM - THC TIN
cp thông tin v ch tr 2ng,
 ng li ca  ng, chính
sách, pháp lut ca Nhà n c,
tình hình, nhi m v phát
trin kinh t - xã hi và b o
 m quc phòng, an ninh ca
a ph 2ng. N0m n0m qua,
Mt trn T quc t6nh Hà
Giang ã t ch=c m  $c 24
l p v i 2.168 l $t ng i có uy
tín tham d/.  c2 s, Mt trn
các cp ã ch ng phi h$p
v i cp y, chính quyn mi
ng i có uy tín tham gia trin
khai các phong trào, các cuc
vn ng, nh : Phong trào
“Qun chúng b o v an ninh
T quc”; phong trào “Toàn
dân tham gia b o v môi
Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh
tr ng”; cuc vn ng “Toàn
và tỉnh Hà Giang, tháng 7/2017.
dân oàn kt xây d/ng nông
thôn m i, ô th v0n minh”;
ẢNH: PV
phi h$p tr/c tip hòa gi i
tín luôn là ch d/a tin cy ca  ng, chính quyn và nhân
nh.ng tranh chp, khiu ki n gi.a các h gia ình trong
dân trên m?i lXnh v/c, là nhân t tích c/c, ch %o trong
thôn, xã.
công tác tuyên truyn, vn ng ng bào dân tc thiu
Ng i có uy tín  các khu dân c là cánh tay ni dài
s tham gia vào các lXnh v/c phát trin kinh t - xã hi,
xóa ói, gi m nghèo, xây d/ng nông thôn m i, gi. v.ng ca cp y, chính quyn, Mt trn các cp trong công tác
n nh an ninh chính tr và trt t/ an toàn xã hi. Ng i vn ng qun chúng tham gia xây d/ng và duy trì phong
có uy tín ã có rt nhiu c gng, tích c/c trong vi c trào “Toàn dân b o v an ninh T quc” phát hi n, t giác
tuyên truyn, vn ng nhân dân th/c hi n ch tr 2ng, ti ph%m, tr/c tip tham gia gi i quyt mt s v vi c
 ng li ca  ng, chính sách và pháp lut Nhà n c, ph=c t%p v an ninh, trt t/  c2 s. C th, ã có 115
th/c hi n tt chính sách %i oàn kt dân tc, công tác ng i tham gia gi i quyt 98 v vi c liên quan n an
i ngo%i nhân dân. Nhiu ng i có uy tín tht s/ tiêu ninh trt t/, cung cp 76 ngun tin có giá tr, có 580
biu trong nói i ôi v i làm,  $c nhân dân ng tình ng i tham gia các T t/ qu n v an ninh T quc.
ng h, h?c h9i, làm theo.
T6nh Hà Giang t ch=c các hi ngh biu d 2ng, khen
 phát huy hi u qu vai trò ng i có uy tín trên các
lXnh v/c ca a ph 2ng, n nay, Mt trn T quc t6nh
và các t ch=c thành viên ã vn ng và phát huy  $c
trên 1.000 ng i có uy tín tiêu biu tham gia vào 7y ban
Mt trn T quc các cp, Ban Chp hành các t ch=c
chính tr - xã hi các cp; gi i thi u nhiu ng i uy tín,
tiêu biu tham gia vào Hi ng nhân dân các cp. 7y
ban Mt trn T quc các cp trong t6nh ã tp h$p y
 %i biu %i di n cho 19 dân tc ca t6nh tham gia 7y
viên 7y ban Mt trn T quc Vi t Nam t6nh. Khi %i
oàn kt toàn dân tc th hi n sinh ng; thông qua các
v y viên 7y ban Mt trn T quc, Hi ng nhân dân
các cp, tâm t , nguy n v?ng chính áng ca ng bào
dân tc  $c nm bt, ph n ánh kp thi.
Hàng n0m, Mt trn T quc t6nh ã ch ng phi
h$p v i Ban Dân tc t6nh, Công an, B i Biên phòng t
ch=c tp hun, bi d ng kin th=c pháp lut và k' n0ng
tuyên truyn i v i ng i có uy tín; t0ng c ng cung
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th ng nhZm ng viên kp thi ng i có uy tín, tiêu biu
trong ng bào dân tc thiu s và t ch=c i th0m Th
ô Hà Ni, báo cáo thành tích v i lãnh %o  ng, Nhà
n c, 7y ban Trung 2ng Mt trn T quc Vi t Nam và
các b, ngành Trung 2ng; tham quan, h?c tp các mô
hình tiên tin v phát trin kinh t - xã hi, gi. gìn b n
sc v0n hóa dân tc... trong và ngoài t6nh. c bi t, n0m
2017, t6nh ã t ch=c gp mt 68 ng i có uy tín, tiêu
biu trong ng bào dân tc thiu s ca 34 xã, th trn
biên gi i ca t6nh.
Th/c tin trong nh.ng n0m qua cho thy vai trò ca
ng i có uy tín trong vùng ng bào dân tc thiu s do
7y ban Mt trn T quc t6nh Hà Giang xây d/ng và vn
ng ngày mt t0ng, có nh h ng l n trong công tác
tuyên truyn vn ng; th/c hi n tt các ch tr 2ng,
chính sách ca  ng, Nhà n c, xây d/ng khi %i oàn
kt toàn dân, xây d/ng i sng v0n hóa  khu dân c ;
phát trin kinh t, v0n hóa, xã hi, xóa ói gi m nghèo,

K I N H
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-
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T I  N

Đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh Hà Giang luôn được thụ hưởng các chế độ, chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước.
ẢNH: KỲ ANH

xây d/ng h thng chính tr c2 s và khi %i oàn kt
toàn dân, gi. gìn và phát huy b n sc v0n hóa dân tc,
th/c hi n tuyên truyn vn ng nhân dân nâng cao tinh
thn c nh giác chng m?i âm m u gây mt oàn kt và
chia r dân tc, chng truyn %o trái pháp lut,…

Một số bài học kinh nghiệm phát huy
vai trò của người có uy tín trong đồng
bào các dân tộc
 Hà Giang tip tc th/c hi n tt vi c bi d ng, xây
d/ng và phát huy vai trò ca ng i có uy tín trong ng
bào dân tc thiu s, t6nh ã tng kt, úc rút  $c mt
s kinh nghi m sau:
1. Công tác vn ng phát huy vai trò ng i có uy tín
ph i  $c tin hành th ng xuyên và có s/ phi h$p cht
ch gi.a các cp, các ngành trong vi c thng nht các
tiêu chu&n ca ng i có uy tín; Mt trn ph i tích c/c tìm
hiu, gp g, vn ng ng i có uy tín  phát huy, tranh
th ti a kh n0ng, n0ng l/c và uy tín ca h?.
2. Cn xác nh rõ ni dung, ph 2ng pháp vn ng
i v i t>ng cá nhân sao cho phát huy n0ng l/c s tr ng
ca ng i có uy tín trong công tác vn ng qun chúng;

cn phát huy  $c vai trò, v trí nh h ng ca ng i uy
tín trong t>ng vùng, t>ng dân tc, t>ng dòng h?  có
ph 2ng pháp tranh th, s dng phù h$p.
3. Công tác vn ng ng i có uy tín ph i  $c kt h$p
gi.a vn ng cá bi t và vn ng rng rãi. i v i nh.ng
ng i có uy tín mà ho%t ng kém hi u qu , cn ph i kp
thi nm bt tâm t , tình c m, nh.ng khúc mc trong cuc
sng và không  $c xa lánh h?, mà ph i th ng xuyên gp
g, tác ng  chuyn hóa t t ng.
4. Các cp, các ngành nói chung, l/c l $ng công an
nói riêng cn tip tc t ch=c quán tri t các ni dung,
ch6 th ca  ng, Nhà n c v công tác vn ng qun
chúng, nhn th=c úng n v trí, vai trò, nh h ng
ca ng i có uy tín trong cng ng, h? chính là cái
gc, ch d/a tinh thn v.ng chc cho mi gia ình,
mi cá nhân trong cuc sng và tham gia b o v an
ninh T quc.
5. Quan tâm th/c hi n các ch  chính sách, khen
th ng nh.ng ng i có uy tín có thành tích xut sc trong
các lXnh v/c, nhZm kp thi ng viên ng i có uy tín
óng góp phát trin kinh t - xã hi, gi. v.ng ch quyn
biên gi i quc gia, xây d/ng quê h 2ng giàu p.
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T!ng c ng b$o v quyn li cho
ng i lao đng trên toàn th gi i
HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Quyền của người lao động là một nhóm các quyền hợp pháp và các tuyên
bố về nhân quyền liên quan đến mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng
lao động. Những cuộc tranh luận về quyền của người lao động thường liên quan đến
vấn đề tiền lương, lợi ích và các điều kiện làm việc an toàn cho công nhân. Vấn đề
quyền của người lao động ngày càng được các quốc gia trên thế giới quan tâm và có
nhiều biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ.
Summary: Labor rights or workers' rights are a group of legal rights and claimed
human rights having to do with labour relations between workers and their
employers. In general, these rights' debates have to do with negotiating workers' pay,
benefits, and safe working conditions. Workers' rights given increased focus by many
countries in the world and they have many strong measures to protect the workers.
Từ khóa: Người lao động, công nhân, công đoàn, quyền lợi, bảo vệ, thế giới.
Keywords: Labours, workers, union, rights, protection, world.
Nhận bài: 25/4/2018; Sửa chữa: 26/4/2018; Duyệt đăng: 5/5/2018.

rong mt báo cáo ca chuyên gia
thuc Liên h$p quc, s/ tp trung
quyn l/c ca doanh nghi p ngày
càng t0ng ã làm suy yu quyn ca
ng i lao ng. Mc dù, các quc gia  $c
yêu cu ph i tuân theo lut quc t  tôn
tr?ng và thúc &y quyn ca ng i lao
ng, tuy nhiên s=c m%nh to l n ca các tp
oàn a quc gia th ng khin cho nh.ng
n l/c này không th/c s/ %t  $c thành
công nh mong $i.

T

Ng i lao ng cn  $c b o v h2n bao
gi ht. Toàn cu hóa có nghXa là s/ t0ng
tr ng ch a t>ng thy ca các chui cung
=ng ph=c t%p trên toàn th gi i, s/ di c
hàng lo%t ca ng i lao ng… Nh ng có
mt th/c t là không ít s ng i lao ng
trên th gi i l%i không nZm trong các khuôn
kh pháp lý, không có b o him tp th,
hoc không  $c Công oàn b o v .

Quyền của người lao động trên thế giới cần được bảo vệ.

Tác gi báo cáo Maina Kiai cho bit: “Th gi i ca
chúng ta và nn kinh t toàn cu ang thay i v i tc
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ẢNH: AMERICAN UNITED

 c/c nhanh, mt iu quan tr?ng ó là các công c
chúng ta ang s dng  b o v quyn l$i ca ng i lao
ng c!ng cn thích nghi nhanh chóng”.

NHNG VN 

QU;C T# VÀ ;I NGOI NHÂN DÂN

“B c u tiên  h ng t i mc tiêu
này là xóa b9 s/ phân bi t vn tn t%i
gi.a nhân quyn và quyn ca ng i lao
ng nói chung. Quyn ca ng i lao
ng chính là nhân quyn. Kh n0ng
th/c thi các quyn này t%i n2i làm vi c là
iu ki n tiên quyt  ng i lao ng
h ng nhiu quyn l$i khác dù là kinh
t, xã hi, v0n hóa, chính tr hay bt kì
quyn l$i khác”, Kiai cho bit thêm.
Tình tr%ng vi ph%m quyn ca ng i
lao ng th ng x y ra i v i ng i di
c nh  khu v/c vùng Vnh, Hoa K(,
Anh và i v i ph n. làm vi c trong
chui cung =ng toàn cu. Ph n. th ng
b chuyn sang các công vi c có m=c
l 2ng thp, môi tr ng lao ng không
 m b o  nh.ng khu v/c ít  $c b o v
trong nn kinh t. Kho ng cách tin
l 2ng gi.a nam và n. là 77%. Ph n. còn
ph i i mt v i tình tr%ng l%m dng,
quy ri tình dc t%i n2i làm vi c.

Người lao động Mỹ biểu tình do quyền lợi chưa được đảm bảo
ẢNH: AMERICAN PROGRESS ACTION

Nhiu quc gia trên th gi i không
b o v quyn t/ do hi h?p Công oàn
ca ng i lao ng. Mt s quc gia nh
< Rp Xê Út, Trung Quc, n , Ai Cp,
t ch=c Công oàn ch a có nhiu ting
nói. Báo cáo ca Liên h$p quc c!ng ch6
trích 7y ban Olympic và FIFA khi không
b o v quyn ca ng i lao ng trong
Th vn hi Rio 2016 và World Cup sp
t i t%i Qatar.
Các quc gia trên th gi i cn phê
chu&n tt c công c v nhân quyn
quc t có liên quan nh Công c ILO 87
và 98. Các quc gia cn  m b o quyn
ca ng i lao ng  $c áp dng v i tt
c m?i ng i, bt k lo%i hình công vi c,
khu v/c và tình tr%ng nhp c .
Các doanh nghi p cn công nhn
quyn ca ng i lao ng  thành lp t
ch=c Công oàn, ng ý cho t ch=c này
tham gia vào vn  th 2ng l $ng, hành
ng tp th, k c quyn ình công.

Chính phủ Nhật Bản cố gắng giảm sự bất bình đẳng cho người lao động.

Các t ch=c nhân quyn ph i công nhn quyn ca
ng i lao ng nh mt phn trong nhi m v ct lõi ca
mình. Các Công oàn cn hành ng nhiu h2n  b o v
các công nhân b t c quyn, k c lao ng di c hay
không chính th=c.
Liên h$p quc cn lng ghép các quyn ca ng i lao

ẢNH: JIA

ng vào tt c các ch 2ng trình ca mình và  m b o
quyn l$i này  $c b o v trong m?i hình th=c u thu,
cho thuê…
T%i Nht B n, Lut Lao ng áp dng cho tt c ng i
lao ng. Chính ph Nht ang c gng gi m s/ bt bình
_ng gi.a quyn l$i ca ng i lao ng (ví d gi.a nhân
viên c nh và nhân viên thi v).
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 $c ph n ánh trong lut EU và Công c
ca EU v nhân quyn. Ngày ngh6 có
l 2ng, gi i h%n thi gian làm vi c hàng
tun và cung cp thi gian ngh6 gi i lao
trong ngày làm vi c là tt c các quyn mà
EU kh_ng nh rZng các quc gia thành
viên ph i công nhn.
Lut pháp ca EU b o v quyn ca
ng i lao ng bán thi gian không b i
x phân bi t so v i nh.ng ng i làm vi c
toàn thi gian. Công nhân h$p ng thi
gian c nh và nhân viên làm vi c t%i các
chi nhánh c!ng  $c b o v quyn chng
l%i s/ phân bi t i x không h$p lý.
Quyn ca ng i lao ng tr tui  $c
b o v . Lao ng tr em b cm và công
nhân d i 18 tui  $c t0ng c ng b o v
v s/ an toàn và s=c kh9e.
Khi mt công ty không ho%t ng kinh
doanh, lut pháp ca EU s b o v quyn
l$i ca ng i lao ng thuc công ty ó.
Ng i lao ng có quyn l$i ch_ng h%n
Luật pháp của EU bảo vệ quyền của người lao động.
nh nhn l 2ng ch a  $c thanh toán.
ẢNH: DISABILITY EUROPE
Lut pháp ca EU yêu cu các n c thành
viên thit lp mt t ch=c   m b o mt
K t> n0m 2015, nhân viên c nh và nhân viên bán
s kho n thanh toán nht nh cho ng i lao ng.
thi gian ph i  $c i x nh nhau v các iu kho n và
EU c!ng  a ra các lut  b o v quyn ca nhân viên
môi tr ng làm vi c (ví d nh mô t công vi c, m=c 
khi
chuyn giao ch s h.u lao ng. Nu nhân viên b sa
trách nhi m…).  gi m b t s/ bt bình gi.a các lo%i
th
i
do vi c chuyn giao ch s h.u, h? có th yêu cu
hình lao ng nh nhân viên c nh, nhân viên h$p

$c
bi th ng. Ng i lao ng có quyn  $c thông
ng, nhân viên thi v và nhân viên bán thi gian,
báo
và
tham gia ý kin chung v quy trình chuyn
Chính ph Nht B n ang xem xét vi c  a ra lut liên
nh
$ng
trong công ty.
quan  quy tc làm vi c bình _ng vì mc ích c i thi n
iu ki n làm vi c cho ng i lao ng.
EU c!ng  m b o các quc gia b o v h$p pháp cho s=c
T%i CHLB =c, B Lao ng n c này cm các nhà qu n
lý g?i i n hoc gi email cho nhân viên ngoài gi làm
vi c, ngo%i tr> tr ng h$p kh&n cp. ng thái này th
hi n s/ ng h i v i các bi n pháp cm gi email ngoài
gi  $c th/c hi n t%i các công ty ca =c bao gm
Volkswagen, BMW và Puma.
Bên c%nh ó, B tr ng B Lao ng =c kêu g?i các
công ty  a ra nh.ng quy nh rõ ràng v thi gian ngoài
gi ca ng i lao ng. Theo B tr ng B Lao ng =c:
“Công ngh không  $c phép kim soát con ng i và
thng tr cuc sng ca chúng ta. Chúng ta nên kim soát
công ngh ”. Bi n pháp này ca =c  $c  a ra khi mà
thói quen th ng xuyên kim tra email trong thi gian
r nh ri ã tr thành mt vn  áng lo ng%i  nhiu
quc gia phát trin.
i v i các quc gia trong Liên minh châu Âu (EU),
ng i lao ng  $c h ng mt s quyn l$i quan tr?ng
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kh9e và an toàn t%i n2i làm vi c ca ng i lao ng, thúc
&y ng i lao ng  a ra các  xut liên quan n tình
tr%ng s=c kh9e, s/ an toàn và ng>ng lao ng nu có
nguy him nghiêm tr?ng.
V 2ng quc Anh cung cp ch  ngh6 thai s n nhiu
h2n so v i lut pháp ca EU nói chung. Theo ó, ph n.
khi sinh con  $c ngh6 phép có thi h%n lên n 39 tun
và h? có quyn l$i bao gm quyn tr l%i làm vi c và  $c
b o v trong thi gian ngh6 thai s n.
Bên c%nh ó, ng i lao ng còn có quyn t/ do ngôn
lun, bao gm quyn kháng ngh. Các quyn này  $c b o
v theo Công c châu Âu v Nhân quyn. Ng i lao ng có
th thành lp và gia nhp Công oàn. Ng i s dng lao
ng không  $c phép ép buc hoc lo%i tr> ng i lao ng
kh9i t ch=c Công oàn. Ng i s dng lao ng không  $c
s dng các bi n pháp có liên quan n tài chính  khin
cho ng i lao ng ph i t> b9 quyn tham gia Công oàn.
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H THNG AN SINH XÃ HI

 mt s quc gia châu Á
THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Xây dựng được hệ thống an sinh xã hội bền vững trong tương lai là một
thách thức đối với các quốc gia ở khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam. Hệ thống
an sinh xã hội cung cấp các khoản trợ cấp cho những người không có khả năng tự
đáp ứng được các nhu cầu cơ bản, như: Thực phẩm, quần áo, nhà ở, việc làm,
chữa bệnh... Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), mặc dù có nhiều thành tựu về
mở rộng an sinh xã hội trên thế giới, phần lớn dân số thế giới chưa được đảm bảo
quyền tiếp cận với an sinh xã hội.
Summary: Building a sustainable social security system in the future is a
challenge for all countries in Asia, including Vietnam. The social security system
provides allowances to those who can not afford to meet their basic needs, such
as: food, clothing, housing, employment, medical treatment etc. According to the
International Labor Organization (ILO), despite of numerous achievements in
extending social welfare in the world, the majority of the world population has
largely failed to secure access to social security.
Từ khóa: An sinh xã hội, bền vững, tương lai, người dân, Việt Nam, khu vực châu Á.
Key words: Social security, sustainability, future, people, Vietnam, Asia.
Nhận bài: 25/4/2018; Sửa chữa: 26/4/2018; Duyệt đăng: 5/5/2018.
rong nh.ng n0m tr l%i ây có ít h2n 1% ng i
dân Nht B n ph thuc hoàn toàn vào s/ tr$
giúp ca an sinh xã hi cho sinh k ca mình. H
thng an sinh xã hi ca Nht B n  $c thit k
  m b o dân s ca quc gia này  $c cung cp các
dch v c2 b n: B o him s=c kh9e và iu d ng; b o
him vi c làm; b o him h u trí; b o him bi th ng
cho ng i lao ng. Ng i s dng lao ng ph i óng
góp vào h thng; còn i v i ng i lao ng thì ph i
óng góp 12% tin l 2ng hàng n0m ca h? cho h thng
an sinh xã hi ca quc gia. Ng i n c ngoài làm vi c
t%i Nht B n khi 0ng ký và óng góp vào h thng an
sinh xã hi thì c!ng s  $c tip cn v i s/ ch0m sóc và
h tr$ ging nh ng i b n a. Nh.ng ng i lao ng
bt h$p pháp, không 0ng ký v i Chính ph s không
ph i óng góp vào h thng và c!ng không  iu ki n
h ng tr$ cp an sinh xã hi.

T

Xây d/ng  $c mt h thng an sinh xã hi bn v.ng
trong t 2ng lai là mt thách th=c v chính tr i v i
Chính ph và các  ng phái  Nht B n, bi vì, s/ già hóa
dân s ang t0ng lên nhanh chóng, theo c tính, n
n0m 2025 c= 5 ng i dân Nht B n s có mt ng i  
tui 75, iu này có nh h ng l n n an sinh xã hi ca
quc gia này. Mc dù chi phí cho các dch v ch0m sóc y
t và iu d ng ang t0ng lên nh ng dân s trong 
tui lao ng - nhóm ng i óng vai trò l n trong vi c
óng góp vào h thng an sinh xã hi thông qua các
kho n thu và phí b o him xã hi s gi m, gây s/ h%n
ch v tính bn v.ng ca h thng.
Trong mt thp k qua, Chính ph Nht B n ã ph i
“vt ln” tìm ra các bi n pháp i phó v i tình tr%ng này.
Vì vy, thúc &y vi c Chính ph ph i cung cp các kho n
tr$ cp v i hi u qu cao h2n, ng thi iu ch6nh cách
th=c óng thu và phí b o him xã hi ca ng i dân.
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iu này thúc &y vi c
c i thi n an sinh xã hi
tp trung nhiu vào
ng i già và cung cp
nhiu l$i ích h2n cho
th h tr.
Trong chin dch
tranh c,  ng Dân ch
T/ do h=a  m b o an
sinh xã hi cho tt c
các th h bao gm vi c
t0ng c ng h tr$ nuôi
d%y tr nh mt bi n
pháp thúc &y vi c t0ng
t l sinh. Mt c2 ch
d/a trên thu nhp  $c
áp dng  gi m chi phí
cho các tr ng mu
giáo, mm non. Nu các
dch v này  $c cung
cp min phí cho tt c
tr em, các h gia ình
có thu nhp cao có th
s dng kho n tit ki m
 cung cp cho con ca An sinh xã hội Nhật Bản tập trung nhiều vào người cao tuổi.
h? các c2 hi giáo dc b
ẢNH: KYODO NEWS
sung. Kho ng 14 nghìn
t yên trong tng doanh
Quc (ngo%i tr> nh.ng ng i n c ngoài làm vi c t%i
thu t> thu tiêu th s  $c chi tiêu cho an sinh xã hi Th $ng H i). Nh.ng ng i n c ngoài thuc các quc gia
ca Nht B n. S tin 7,3 nghìn t yên s  $c s dng ã ký kt các hi p nh tng h$p v i Trung Quc có th
 tr n$ phát sinh bZng cách thúc &y h thng an sinh  $c min các kho n óng góp an sinh xã hi phù h$p v i
xã hi ho%t ng hi u qu h2n.
ph%m vi c th ca hi p nh t 2ng =ng. Trung Quc ã
Do tình tr%ng già hóa và gi m dân s, nhiu ng i dân
Nht B n c m thy không an tâm v tính bn v.ng ca h
thng y t, ch0m sóc và tr$ cp ca quc gia này. Vì th,
các  ng phái chính tr ca Nht B n cn  a ra các gi i
pháp thuyt phc h2n v cách th=c duy trì h thng này.
  m b o tính bn v.ng ca h thng an sinh xã hi,
Chính ph và các nhà lp pháp nên th o lun v vn 
t0ng gánh nng tài chính i v i nh.ng ng i cao tui
giàu có, t0ng thu th>a k, phí b o him cho các dch v
y t và ch0m sóc s=c kh9e. H? c!ng cn th o lun v vi c
10% thu tiêu th li u có  trang tr i chi phí an sinh xã
hi trong t 2ng lai?
T%i Trung Quc, lut an sinh xã hi do Chính ph ban
hành nh ng mi chính quyn a ph 2ng qu n lý theo
cách riêng (ví d nh t l và m=c óng góp ca các ch
s h.u lao ng và nhân viên ca h? i v i các kho n tr$
cp khác nhau tùy theo th&m quyn ca a ph 2ng). S/
óng góp vào h thng an sinh xã hi ca Trung Quc là
bt buc i v i ng i lao ng và ng i s dng lao ng
Trung Quc c!ng nh ng i n c ngoài làm vi c  Trung
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tham gia ký kt hi p nh tng h$p v i CHLB =c (v vn
 l 2ng h u và tht nghi p) và Hàn Quc (v vn 
l 2ng h u).
Ng i s dng lao ng và ng i lao ng Trung
Quc ph i óng phí b o him hàng tháng vào 3 qu':
L 2ng h u, y t và tht nghi p. Trong khi ó ng i s
dng lao ng còn ph i óng góp vào 2 qu' khác là:
Qu' dành cho thai s n và th 2ng tt lao ng. Các cá
nhân t/ làm ch doanh nghi p hay h kinh doanh nh9,
nhân viên bán thi gian, ng i tht nghi p có th tham
gia vào ch 2ng trình b o him h u trí và y t trên c2
s t/ nguy n.
óng góp vào qu' an sinh xã hi  Trung Quc  $c
ánh giá d/a trên thu nhp t> vi c làm và m=c l 2ng ti
a (gi i h%n  m=c gp 3 ln m=c l 2ng trung bình 
thành ph trong n0m tr c).  Bc Kinh, s tin óng
góp cho an sinh xã hi hi n t%i ca ng i lao ng là
kho ng 10,2%, trong khi óng góp ca ng i ch lao
ng chim kho ng 32,8% thu nhp.
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Quỹ dự trữ để trả lương hưu ở nhiều tỉnh của Trung Quốc đang gặp khủng hoảng.
ẢNH: SCMP

Các kho n thanh toán sau ó  $c Cc An sinh xã hi
ca t>ng a ph 2ng gi i quyt và ph 2ng th=c thanh
toán ph thuc vào th&m quyn ca a ph 2ng. Ví d
nh tr> tr/c tip t> tài kho n ngân hàng ca ng i s
dng lao ng hoc khi quyt toán thuê thu nhp cá
nhân hàng tháng.
Trong n0m 2016, l 2ng h u, b o him y t và các
ch 2ng trình xã hi khác ca Trung Quc ã t0ng lên 70%
cùng v i s/ gia t0ng ca dân s. Theo B Tài chính Trung
Quc, các kho n thanh toán cho các qu' an sinh xã hi ã
v $t qua s tin có th tr (cao h2n 250 t NDT so v i 2
n0m tr c ó).
Mc dù, các kho n thu cho các qu' an sinh xã hi ã
cao h2n các kho n chi trong n0m 2011 và 2012 nh ng
n n0m 2013 kho ng cách này ã tr nên báo ng, buc
Chính ph Trung Quc ph i cân i l%i thu và chi. Khng
ho ng t0ng lên hàng n0m bi s ng i dân th h ng an
sinh xã hi ngày càng t0ng. Nhiu ng i dân  $c nhn
l 2ng h u h2n tr c do tui th? ngày càng t0ng, nhóm
nông dân, ng i lao ng t/ do, ng i lao ng di c n
các khu v/c thành th c!ng tr thành mt i t $ng cn
nhn các h tr$ t> qu' an sinh xã hi.
Trong s 7 qu' an sinh xã hi c2 b n ca Trung
Quc, thì qu' h u trí ã ph i chi tr 300 t NDT vào

n0m 2016 (so v i 110 t NDT n0m 2015). Trong n0m
2011 t l 3,16 ng i lao ng óng góp qu' t 2ng =ng
v i 1 ng i  $c h ng tr$ cp thì n n0m 2016 con
s này ch6 là 2,8 ng i.
M=c  nghiêm tr?ng ca tình hình thay i theo khu
v/c a lý:  7 khu v/c ca Trung Quc, bao gm các t6nh:
Hà Bc, Liêu Ninh, Cát Lâm, Hc Long Giang, H Bc,
Thanh H i, c!ng nh Ni Mông, qu' an sinh xã hi gp
ph i s/ thiu ht trm tr?ng. Qu' d/ tr.  tr l 2ng h u
ca t6nh Hc Long Giang ã ht. Nn kinh t trì tr  a
ph 2ng ã &y ng i dân trong  tui lao ng i n2i
khác kim 0n ng thi v i tác ng ca s/ già hóa dân
s khin tình tr%ng ca các a ph 2ng này càng thêm
nghiêm tr?ng.
Tr c tình hình ó, Chính ph Trung 2ng Trung Quc
ã cung cp kho ng 1,1 nghìn t NDT  trang tr i cho các
thiu ht ca qu' an sinh xã hi vào n0m 2016 so v i 80
t NDT n0m 2015 và t0ng gp ôi so v i n0m 2011. S/ h
tr$ này chim 6% tng chi tiêu ca Chính ph, con s này
 $c d/ kin s gia t0ng trong t 2ng lai. Trong khí ó, t
l sinh ca Trung Quc gi m trong giai o%n 2016 - 2017
và s ng i trên 60 tui t0ng lên chim 17,3% dân s.
Mt quc gia l n khác trong khu v/c châu Á là n ,
trong giai o%n 2015 - 2016, Chính ph ã chi h2n 441 t
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Dân số đông là một thách thức đối với hệ thống an sinh xã hội của Ấn Độ.
ẢNH: WORLD BANK

Rupee cho an sinh và phúc l$i xã hi. C!ng trong n0m
2016, nn t ng công ngh u tiên trên th gi i cho h
thng an sinh xã hi (DeitY) ã  $c B Công nghi p và
Công ngh Thông tin phát trin sau khi B Lao ng, B
Tài chính, B Công nghi p và Công ngh Thông tin không
th %t  $c s/ ng thun v vi c thit lp nn t ng
“x 2ng sng” cho vi c phân phi các kho n tr$ cp an
sinh xã hi ca n c này. DeitY là nn t ng giúp xác th/c
ng i th h ng tr$ cp an sinh xã hi. Nh.ng ng i dân
nhn h tr$ t/ qu' an sinh xã hi s ph i ghi danh v i các
B, ngành cho liên quan. Các c2 quan này s s dng nn
t ng DeitY  xác th/c ng i np 2n, và sau ó các
kho n tr$ cp s t/ ng chuyn n tài kho n ca ng i
th h ng, giúp tit ki m công s=c và chi phí trung gian.
Bên c%nh ó, Chính ph n  c!ng phát trin mt
ch 2ng trình b o him y t m i cùng v i ch 2ng trình
h u trí cho ng i cao tui, ch 2ng trình h u trí cho các
ph n. góa chng trong các ngành và  $c qu n lý bi B
Tài chính, B Lao ng, B Y t, B Giáo dc. Nh nn
t ng này mà trong n0m 2015 - 2016, Chính ph n  ã
gi i ngân 61.824 tri u Rupee cho 59 ch 2ng trình thông
qua giao quyn l$i tr/c tip.
Sau 30 n0m th/c hi n công cuc i m i, Vi t Nam
luôn b o  m an sinh xã hi là ch tr 2ng nht quán và
xuyên sut ca  ng trong lãnh %o t n c. Trong thi
gian qua, công tác an sinh xã hi ca Vi t Nam ã %t
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 $c nh.ng thành t/u  $c quc t công nhn, nh : xóa
ói, gi m nghèo cho nông dân  min núi, vùng ng bào
dân tc thiu s. u t ca Nhà n c cho an sinh xã hi
ngày càng t0ng, các chính sách xã hi  $c th/c hi n
hi u qu t> nhiu ngun nh vn Nhà n c, ODA, các
ch 2ng trình vi n tr$ không hoàn l%i ca n c ngoài,
ngun l/c xã hi t> các doanh nghi p, t ch=c và ngun
l/c t> trong dân.
So v i các c ng quc trong châu lc nh n ,
Trung Quc, Nht B n thì h thng an sinh xã hi ca
Vi t Nam c!ng còn nhiu bt cp, mc dù ã  $c chú
tr?ng nh mt s/ u vi t ca ch  xã hi ch nghXa và
 $c th hi n trong Hin pháp u tiên n0m 1946. M=c
 bao ph, m=c tr$ cp còn thp và ch a  $c iu ch6nh
kp thi, nht là khi giá c bin ng, l%m phát t0ng cao;
n l/c t%o vi c làm và  m b o vi c làm y , vi c làm
bn v.ng cho các nhóm lao ng c thù nht là thanh
niên và lao ng nông thôn vn là thách th=c l n; t l
tham gia b o him xã hi thp, ch yu khu v/c chính
th=c; a s ng i già ang sng d/a vào ngun t/ tích
l!y, vào các thành viên khác trong gia ình và tr$ cp xã
hi hàng tháng ca Nhà n c; mc tiêu b o him y t
toàn dân là mt thách th=c l n khi cht l $ng khám ch.a
b nh còn yu kém; i t $ng h ng tr$ giúp xã hi
th ng xuyên ch6 chim kho ng 2% dân s, thp h2n so
v i nhiu n c trong khu v/c. M=c tr$ giúp xã hi t
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xut m i ch6 bù p  $c
kho ng 10% thi t h%i ca h
gia ình; h thng dch v xã
hi còn thiu v s l $ng,
yu v cht l $ng, và có xu
h ng lo%i tr> i v i mt s
nhóm yu th.
B o him xã hi, mt tr
ct chính ca h thng an
sinh xã hi, tuy gn ây  $c
m rng v i t $ng tham
gia song m=c  che ph còn
quá nh9 trong toàn xã hi.
Các lo%i hình b o him xã hi
còn h%n ch, ch a a d%ng
hóa, th tc thanh toán còn
nhiu tr ng%i, và quy nh
tham gia ch a  hp dn
ng i dân nông thôn và m=c
b o him ch a góp phn gi m
thiu và bù p các thi t h%i
khi x y ra ri ro. T l tham
gia không cao do nh.ng h%n
ch v cht l $ng dch v, và
ng l 2ng th/c t ca ng i Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 hệ thống an sinh xã hội sẽ bao phủ khắp toàn dân.
ẢNH: PV
lao ng quá thp. Trong khi
ó, tình tr%ng các doanh
nghi p và ch s dng lao
ng trn tránh, n$ ?ng và chây ( óng b o him xã hi iu ki n yu kém, môi tr ng c h%i, l 2ng thp, không
còn l n, kéo dài trong nhiu n0m ã h%n ch phn l n n nh... Trong khi ó, các doanh nghi p và ng i s
hi u qu ca chính sách b o him xã hi. Ho%t ng ca dng lao ng ít chú tr?ng n quyn l$i và b o him cho
Qu' b o him xã hi ch a bn v.ng, thiu minh b%ch, v i ng i lao ng và iu này càng khin cho vi c b o  m
an sinh xã hi tr nên gay gt.
tình tr%ng báo ng v qu' trong t 2ng lai gn.
 phn u n n0m 2020 h thng an sinh xã hi
T l bao ph v b o him y t  n c ta còn ch a
ca
Vi t Nam s bao ph khp toàn dân cn c2 b n hình
cao, m=c  s dng b o him trong khám ch.a b nh
thành
h thng an sinh xã hi ph khp toàn quc, b o
không cao do nh.ng h%n ch trong cht l $ng dch v.

m
cho
ng i dân tip cn n các chính sách vi c làm,
Ng i dân ch a mn mà v i b o him y t do cht l $ng
gi
m
nghèo,
tham gia b o him xã hi, h tr$ nh.ng
khám ch.a b nh bZng b o him còn nhiu h%n ch, ch a
ng
i
có
hoàn
c nh c bi t khó kh0n (tr em có hoàn
áp =ng  $c nhu cu ca i t $ng tham gia. Khi au
c
nh
c
bi
t,
ng
i cao tui thu thp thp, ng i khuyt
m, ng i b nh ph i i l%i, ch $i, nm tr i tiêu c/c,
tt
nng,
ng
i
nghèo...),
t0ng c ng các dch v xã hi
phin hà hoc ch.a nh ng không kh9i b nh do cht
c2
b
n

m=c
ti
thiu
(y
t,
giáo dc, nhà , n c s%ch,
l $ng thp ca các lo%i thuc trong danh mc  $c b o
thông
tin),
t>ng
b
c
nâng
cao
thu nhp, b o  m cuc
him. Cht l $ng y t c2 s yu kém ã dn n nh.ng
sng
an
toàn,
bình
_ng
ca
nhân
dân. Bên c%nh ó cn
khó kh0n trong vi c c=u ch.a kp thi. Gánh nng b nh
hoàn
thi
n
h
thng
lý
lun
v
an
sinh
xã hi phù h$p bi
tt và nh.ng khó kh0n v tài chính ngày càng gia t0ng
c
nh
ca
n
c
v>a
b
c
vào
ng
ng
thu
nhp trung bình,
ang là mt thách th=c l n v an sinh xã hi hi n nay.
hi nhp kinh t, gn chính sách an sinh xã hi v i chính
L i an sinh xã hi n c ta ch a bao ph  $c khu sách phát trin kinh t phù h$p v i mc tiêu phát trin
v/c kinh t phi chính th=c, trong khi ây là khu v/c thu kinh t. ng thi, cn ph i t0ng c ng huy ng các
hút rt nhiu lao ng ph thông và là ngun sinh k cho ngun l/c cho chính sách an sinh xã hi và t0ng c ng
nh.ng nhóm thu nhp thp, d b tn th 2ng. Tình tr%ng h$p tác quc t, tranh th ngun l/c, kinh nghi m ca
làm vi c không có b o him, không h$p ng din ra ph các n c trong xây d/ng và th/c hi n các chính sách an
bin t%i khu v/c này. Ng i lao ng ph i làm vi c trong sinh xã hi.
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V T NG TÀI DANH

và mong m%i v công cuc
chn h ng giáo dc
ĐẶNG QUỐC BẢO*

Tóm tắt: Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người học trò xuất sắc của Chủ tịch
Hồ Chí Minh. Nhưng không chỉ thăng hoa trong nghiệp võ, với nghiệp văn trong thời kỳ dạy học tại Hà Nội, ông luôn có những luận bàn hết sức sâu sắc
về giáo dục, về người thầy, nghề giáo và những đường hướng cho một cuộc
chấn hưng giáo dục.
Summary: General Vo Nguyen Giap was the outstanding student of President
Ho Chi Minh. Not only having talent in the martial arts, but also with the writing
career he also expressed his talent. In the teaching period in Hanoi, the teacher
Vo Nguyen Giap had deep discussions about education, teachers, teaching
work, and directions for education revival.
Từ khóa: Võ Nguyên Giáp, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy, giáo dục, công cuộc đổi mới, Việt Nam.
Keywords: Vo Nguyen Giap, President Ho Chi Minh, teacher, education, innovation, Vietnam.
Nhận bài: 2/4/2018; Sửa chữa: 15/4/2018; Duyệt đăng: 3/5/2018.

Người thầy-nhân tố quyết định chất
lượng giáo dục
%i t ng Võ Nguyên Giáp ng i “Anh C ” ca Quân
i nhân dân Vi t Nam,  $c Ch tch H Chí Minh y
nhi m tr?ng trách Tng T l nh vào n0m 1945 và phong
%i t ng cho ông vào n0m 1948. Khi chin tranh ã lùi
xa, ng i i vn th ng g?i ông là “T ng Giáp”, nhà ch6
huy, nhà lý lun quân s/ xut sc ca Vi t Nam. Nh ng
không ch6 thành công trong nghi p võ, mà v i nghi p
v0n, khi là Giáo s tr ng Th0ng Long,  $c  ng phân
công ph trách Ban d%y h?c ca Hi truyn bá Quc ng.
(1938) hay  c 2ng v ch6 %o công tác khoa h?c - giáo
dc (1981-1985), ng i thy Võ Nguyên Giáp ã có t
t ng sâu sc v giáo dc.

*

Tác ph&m “My vn  v khoa h?c và giáo dc” và
bài vit tâm huyt “i m i có tính cách m%ng nn giáo
dc và ào t%o ca n c nhà”, ã ghi l%i nhiu ý kin c
sc ca %i t ng Võ Nguyên Giáp  cp n vn  phát
trin khoa h?c - giáo dc Vi t Nam. Nói v v trí ca ng i
giáo viên, i ng! giáo viên ca ch  m i ngay t> n0m
1986, ông ã l u ý: “Trong công tác giáo dc i ng! giáo
viên và cán b giáo dc là nhân t quyt nh i v i cht
l $ng giáo dc”.
Chúng ta cn có k ho%ch và quy ho%ch bi d ng kp
thi i ng! giáo viên  2ng ch=c, ng thi tin hành
tht tt và kh&n tr 2ng c i cách công tác s ph%m  s m
có i ng! giáo viên ng b, có  ph&m cht, có n0ng
l/c, t%o iu ki n phát huy tài n0ng sáng t%o ca anh ch

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nguyên Hiệu trưởng Học viện Quản lý Giáo dục.
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Gia đình Đại tướng tham quan quầy sách ở đường Điện Biên Phủ, Hà Nội.
ẢNH: TRẦN HỒNG

em, áp =ng tt nht yêu cu phát trin m i ngày càng
cao ca s/ nghi p giáo dc, tr c mt c!ng nh lâu dài.
Cùng v i vi c bi d ng trình  v0n hóa, khoa h?c và
n0ng l/c gi ng d%y, ngh thut s ph%m cho giáo viên,
cn chú ý thích áng t i vi c bi d ng nâng cao ph&m
cht chính tr, lòng say mê thit tha yêu ngh, n0ng l/c
và kt h$p nhà tr ng v i c2 s s n xut ca a ph 2ng
và kh n0ng vn dng tri th=c và k' thut vào th/c tin
s n xut và i sng. Cn s m hoàn thành và th/c hi n
tt các ch tr 2ng tiêu chu&n hóa, ng b hóa i ng!
giáo viên và cán b giáo dc.
Trong công tác cng c và phát trin i ng! giáo
viên, cn chú tr?ng khai thác và s dng mt cách h$p lý
l/c l $ng cán b khoa h?c k' thut, cán b qu n lý kinh
t, cán b gi ng d%y  các tr ng trung h?c chuyên
nghi p, cao _ng, %i h?c và công nhân k' thut  a
ph 2ng vào vi c gi ng d%y v lao ng k' thut, h ng
nghi p và d%y ngh.

S m hoàn thi n ch 2ng trình giáo dc theo mc tiêu
ào t%o, phù h$p v i hoàn c nh t n c. c bi t chú ý
tinh gi n ch 2ng trình làm sao cho ni dung d%y và h?c
v>a thit th/c tr c mt v>a tính n s/ phát trin
t 2ng lai, b o  m các yêu cu ph thông c2 b n, hi n
%i, Vi t Nam phát huy  $c óc sáng t%o và n0ng l/c vn
dng tri th=c vào ho%t ng th/c tin ca h?c sinh; ng
thi áp =ng yêu cu h ng nghi p, d%y k' thut tng
h$p, d%y ngh.
B o  m c2 s vt cht k' thut cho giáo dc là iu
ki n rt quan tr?ng  nâng cao cht l $ng giáo dc.
Th/c hi n ph 2ng châm “Nhà n c và nhân dân cùng
làm”, “Trung 2ng và a ph 2ng cùng làm”, nhiu a
ph 2ng ã nhanh chóng xây d/ng  $c “tr ng ra
tr ng, l p ra l p”, xây d/ng  $c các trung tâm k'
thut tng h$p-h ng nghi p, các trung tâm thí
nghi m, th/c hành.
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tâm, nh ng do iu ki n khó kh0n v kinh t,
nên nh.ng ch  chính sách ã ban hành
c!ng ch a c i thi n  $c bao nhiêu i sng
ca giáo viên. Vì vy, ngành Giáo dc ph i
cùng v i các a ph 2ng cn ph i có bi n pháp
tích c/c ch0m lo, giúp  các thy giáo, cô giáo
t0ng thêm thu nhp mt cách chính áng. Nhà
tr ng cn c bi t chú ý nghiên c=u nh.ng
hình th=c thích h$p  t ch=c s n xut c i
thi n i sng.

Nhận thức đúng sức mạnh của
giáo dục
Tháng 9/2007, khi  cp n các nhi m
v cp bách ca công cuc i m i có tính
cách m%ng nn giáo dc và ào t%o n c nhà,
%i t ng Võ Nguyên Giáp l u ý: “ào t%o i
ng! thy giáo có trình  quc t là vn 
quyt nh  i m i, hi n %i hóa nn giáo
dc n c nhà. Coi tr?ng vi c l/a ch?n úng
cán b qu n lý giáo dc, nht là ch=c B
tr ng, Hi u tr ng các tr ng %i h?c l n và
Giám c S Giáo dc và ào t%o. Nh.ng cán
b y ph i là nh.ng ng i có tâm và có tm,
có ph&m cht %o =c và n0ng l/c trí tu n0ng
ng, sáng t%o, không b o th, giáo iu, có
uy tín, có cách làm vi c tp h$p  $c nhân tài,
phát huy  $c trí tu ca chuyên gia gi9i, ht
lòng vì s/ nghi p giáo dc”.
Nói v mi quan h gi.a vi c t%o ra i ng!
cán b khoa h?c có trình  cao - gi ng viên
%i h?c - tác ng n cht l $ng ph thông và
d%y ngh, %i t ng Võ Nguyên Giáp nhn
m%nh: “Cn trin khai tích c/c công tác phát
hi n, tuyn ch?n nhân tài, t ch=c ào t%o
trong n c và ngoài n c  s m có mt i
Vợ chồng Đại tướng và các chiến sỹ chụp ảnh lưu niệm dưới Tượng đài Chiến thắng
ng! cán b khoa h?c có trình  cao, bi d ng
Điện Biên Phủ.
thành i ng! gi ng viên %i h?c, áp =ng yêu
ẢNH: TRẦN HỒNG
cu b o  m cht l $ng ca cp %i h?c. Nâng
cao cht l $ng cp %i h?c là c2 s  nâng cao
Tr c mt, chính quyn các cp, c bi t là ph ng,
cht
l
$ng
cp trung h?c ph thông và d%y ngh”.
xã, cn tp trung l/c l $ng xây d/ng phòng h?c cho
tr ng ph thông c2 s, chính quyn cp qun, huy n
ph i ra s=c ch0m lo cho các tr ng ph thông trung h?c
có y  c2 s thí nghi m, h ng nghi p, h?c ngh và
th/c hành s n xut. Ngành Giáo dc cùng v i a ph 2ng
cn có k ho%ch t>ng b c th/c hi n tiêu chu&n hóa và
hi n %i hóa c2 s vt cht k' thut cho giáo dc. T>ng
b c  a các ph 2ng ti n k' thut hi n %i k c máy
tính i n t và s dng rng rãi các ph 2ng ti n thông
tin %i chúng vào công tác giáo dc trong nhà tr ng
c!ng nh ngoài xã hi.
Vn  ch0m lo i sng giáo viên, trong hoàn c nh
hi n nay có ý nghXa rt l n i v i vi c nâng cao cht
l $ng giáo dc.  ng và Nhà n c tuy ã ht s=c quan
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%i t ng Võ Nguyên Giáp tha thit v i công cuc
chn h ng giáo dc. Ông th ng nhc nh các cp có
th&m quyn và nh.ng ng i có trách nhi m ca ngành
Giáo dc nhn th=c úng s=c m%nh ca giáo dc. Theo
ông, giáo dc là mc ích ca cuc sng, vì con ng i, vì
cuc sng, không ch6 có s= m nh nâng cao dân trí, ào
t%o nhân l/c, bi d ng nhân tài mà còn có s=c m%nh t%o
ra nh.ng nh h ng giá tr v v0n hóa, %o =c, th&m
m' và tinh thn thúc &y phát trin s/ tin b c xã hi.
%i t ng Võ Nguyên Giáp nhc nh: “Mc tiêu cao nht
ca giáo dc là chu&n b nh.ng ng i ch hi n t%i và
t 2ng lai ca xã hi, nh.ng ng i s quyt nh vn
m nh ca t n c và ca chính b n thân mình”.
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Vài nét v &ng x c"a trí th&c
v i trí th&c trong kháng chin
chng thc dân Pháp
NGUYỄN THANH HÓA*

Tóm tắt: Trong kháng chiến chống Pháp, trí thức có cách ứng xử với nhau rất văn
hóa, đồng tâm, đồng lòng vì mục tiêu độc lập dân tộc. Từ các cấp lãnh đạo cao
nhất của Chính phủ, đến những trí thức làm chuyên môn đều thể hiện tầm văn
hóa trong những ứng xử công việc chung, công việc cá nhân. Bài viết điểm qua
một số trường hợp trong cách ứng xử của Chính phủ đối với trí thức và của trí thức
đối với trí thức, trong kháng chiến chống Pháp.
Summary: In the resistance war against France, intellectuals had behaved very
culturally, unitedly and unanimously for the goal of national independence. From
the highest levels of government to professional intellectuals, they showed their
good culture in general work and personal affairs. The article points to a number of
cases in the Government's behavior toward intellectuals and intellectual’s behavior
toward intellectuals in the resistance war against France.
Từ khóa: Trí thức, ứng xử, văn hóa, kháng chiến chống thực dân Pháp, Việt Nam.
Key words: Intellectuals, behavior, culture, the resistance war against France, Vietnam.
Nhận bài: 2/4/2018; Sửa chữa: 16/4/2018; Duyệt đăng: 27/4/2018.
gay t> nh.ng ngày u din ra cuc kháng chin,
Ch tch H Chí Minh ã kh_ng nh: “Trí th=c Vi t
Nam ã gánh mt phn quan tr?ng trong cuc
kháng chin c=u quc và gánh mt phn quan tr?ng
trong công vi c kin quc”1. Vai trò ca trí th=c  $c th
hi n  tt c m?i lXnh v/c ca cuc kháng chin: v0n hóa
giáo dc, y t, kinh t tài chính, v0n h?c ngh thut,... "ng
x ca trí th=c v i trí th=c, mt trong nh.ng yu t quan
tr?ng  oàn kt, góp phn làm nên chin thng ca cuc
kháng chin chng th/c dân Pháp ca quân và dân ta.

N

Từ việc trọng dụng hiền tài của Chủ tịch
Hồ Chí Minh
Mc dù bn rt nhiu công vi c ca Chính ph, nh ng
Ch tch H Chí Minh vn luôn dành s/ quan tâm c bi t
i v i trí th=c. Ng i ã ra nhiu sc l nh b nhi m cán
b thuc nhiu cp khác nhau. ây là iu mà hi n nay
không th có  $c. Vi c tr/c tip b nhi m cán b th
hi n s/ tin t ng và tm nhìn trong cách dùng ng i ca
Ch tch H Chí Minh.
*

Ch tch H Chí Minh luôn quan tâm n trí th=c t>
nh.ng khía c%nh nh9 nht, i th ng nht. Ví nh vi c
t tên cho Tôn Tht Bách (con trai ca bác sX Tôn Tht
Tùng); t l%i tên cho ông Ph%m Quang L thành Trn %i
NghXa, gi quà cho trí th=c và gia ình h?,… hay nh
n0m 1946, khi bà Vi Kim Ng?c b con sang tin ông
Nguyn V0n Huyên i Pháp d/ hi ngh Fontainebleau,
H Ch tch tin n ng viên và tng con tr mt chic
kh0n mùi xoa bZng la rt p… Ng i chú ý t i vi c
ng viên, h9i th0m s=c kh9e ca các trí th=c và gia ình
ca h?, yêu cu các cp  m b o i sng vt cht cho gia
ình h?  h? yên tâm công tác và phn u. Cách dành
tình c m ca Ng i có th là h9i th0m tr/c tip, có th là
gián tip thông qua ng i này hoc ng i khác, gi b u
thip,… nh ng ph 2ng ti n ph bin nht là th . Thông
qua nh.ng b=c th ngn ngi nh ng hàm ch=a rt nhiu
thông tin: h9i th0m s=c kh9e, tình hình công tác, ng
viên làm vi c,… ã khin các trí th=c không kh9i c m
ng, c m thy mình  $c tr?ng,  $c tin, t> ó không
ng>ng phn u, óng góp cho cuc kháng chin.

Nghiên cứu sinh, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam.
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Sau khi t> Pháp tr v cùng Ch tch H Chí Minh cui
n0m 1946, bác sX Trn H.u T c ngay lp t=c tham gia
kháng chin, xây d/ng nn y t  khu 3, khu 4, ri Vi t
Bc,… Nh ng Ch tch H Chí Minh vn luôn quan tâm,
vit th h9i th0m. Theo tài li u gia ình bác sX T c còn
gi. l%i  $c thì ch6 trong my n0m kháng chin, H Ch
tch ã gi hàng chc b=c th cho bác sX T c, nh : B=c
th vit ngày 20/9/1947 có ni dung: “Gi bác sX T c. ã
lâu không gp, l%i không  $c tin t=c, nh chú lm. H9i
th0m, ng i thì nói chú kh9e, k thì nói chú yu. Nh ng
h? c!ng ch6 nghe nói thôi. Mong chú cho tôi bit tin t=c.
Nói  chú bit chú m>ng: Tôi vn m%nh kh9e luôn. My
anh em cùng v mt ln v i chúng ta, chú NghXa và chú
Huân làm vi c rt h0ng hái và c l/c, ã giúp s=c rt
nhiu trong công vi c kháng chin”2. Tháng 8/1948,
Ng i gi quà cho bác sX T c kèm theo th : “Gi bác sX
T c. Tôi gi biu chú cái áo. Cái áo này là do ng bào
biu tôi. Chú ph i c&n thn ch0m gi. s=c kh9e. Tôi ã gp
anh em a ph 2ng, chú cn gì c= h9i h?. Ch nên câu n .
Tôi m%nh kh9e nh th ng”3.
Trong th gi B tr ng B Y t Hoàng Tích Trí ngày
20/1/1947, Ch tch H Chí Minh vit: “Tôi gi li chúc
Chú và quý quyn n0m m i, và nh chú chuyn li chúc
cho bác sX Tng, bác sX H c Di, bác sX V! V0n C&n, bác
sX Tôn Tht Tùng (nh chúc cháu tôi m%nh gi9i), và tt c
các bác sX, y sX, d $c sX, cùng các ch em trong các nhà
th 2ng. ng thi, tôi c m 2n chú và tt c nhân viên do
chú iu khin, ã ra s=c ch0m ch.a cho các chin sX
th 2ng binh”4. iu ó th hi n s/ quan tâm c bi t ca
Ng i i v i các trí th=c ngành y nói riêng và i v i
toàn ngành y t nói chung.
Trong th gi chung cho B tr ng Nguyn V0n Huyên,
bác sX Tôn Tht Tùng, bác sX H c Di (ngày 10/10/1947),
Ch tch H Chí Minh ng viên các trí th=c c gng v $t
qua khó kh0n  i mt v i cuc kháng chin ngày càng
khc li t: “Cuc kháng chin nay ã vào b c gay mà
chúng ta ã oán nh tr c. Nó là cuc th thách tinh
thn và l/c l $ng ca chúng ta. ng thi s/ gay go n
s m ch>ng nào tt ch>ng y. Trong cuc th thách này,
mi anh em ta ph i t9 rõ các chí khí “bách chit bt hi”,
cái tinh thn “nhn lao n%i kh”. i ng i i vi c ph i
ht s=c c&n thn. Không bao gi c&u th , cu vn. Không
s$ ch mà c!ng tuy t i không khinh ch”5.

Đến cách ứng xử của trí thức đối với trí thức
Cách =ng x ca Ch tch H Chí Minh i v i các trí
th=c là biu hi n s/ trân tr?ng ng i tài, em l%i nhiu
hi u qu i v i cuc kháng chin. Tuy nhiên, thông qua
nh.ng hành ng y ca Ng i, nh.ng lãnh %o khác,
nh : Võ Nguyên Giáp, Ph%m V0n ng, Tr ng Chinh c!ng
ã h?c tp  dành s/ quan tâm nht nh cho các trí
th=c. C!ng thông qua nh.ng b=c th , h? ã c v!, quan
tâm, làm cho trí th=c ngày mt tin t ng vào  ng, vào
Chính ph h2n.
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Trong b=c th ca %i t ng Võ Nguyên Giáp gi bác
sX Tôn Tht Tùng (tháng 6/1949), vit: “Anh em v có báo
cáo trong chin dch v>a qua, anh ã ht s=c giúp anh
em chin sX và các sinh viên do anh iu khin c!ng rt
h0ng hái trong nhi m v. Tôi có li c m phc s/ tn ty
ca anh và các anh em sinh viên. Hôm nay, tôi rt m>ng
báo tin anh bit là theo  ngh BTTL (B Tng T l nh),
Ch tch ã nhn Giáo s Tôn Tht Tùng là c vn gi i
phu cho BTTL... Mong anh luôn luôn có dp giúp  các
chin sX nhiu h2n n.a. V nh.ng  ngh ca anh, tôi ã
thông tri cho quân y liên l%c v i anh  gi i quyt…”6.
H?c tp Ch tch H Chí Minh các trí th=c có cách =ng
x v i nhau rt v0n hóa, tôn tr?ng ln nhau, c bi t là
dân ch trong khi làm vi c. H? không áp t ý kin ca
mình lên ng i khác, quan tâm ln nhau trong i sng
và công vi c. Nu không cùng quan im thì s/ tranh lun
ca h? c!ng rt v0n hóa. ây là thi k( n r ca tng l p
trí th=c tinh hoa Vi t Nam, c bi t là  Vi t Bc, n2i tp
trung nhiu trí th=c tên tui.
T%i các c2 quan lãnh %o b, v trí =ng u c2 quan u
là các trí th=c có tên tui, nh : B Y t là Hoàng Tích Trí,
B Tài chính là Lê V0n Hin, B Quc gia Giáo dc là
Nguyn V0n Huyên,… Trí th=c làm vi c v i các thành viên
trong b trên tinh thn dân ch, t/ nguy n và tôn tr?ng
ln nhau. Bi vy, mi b tr ng u nhn  $c s/ giúp 
nhi t tình ca nh.ng cán b khác. H? tuy nhiu ng i,
nh ng c!ng là mt ng i, cùng thng nht, chung nim
tin và ích n là thng l$i ca cuc kháng chin. Nh B
tr ng Lê V0n Hin t>ng kh_ng nh v nh.ng trí th=c,
cng s/ ca mình: “H? ht lòng vì công vi c n c. Tôi tin
h?. H? c!ng tin tôi, tin  cách m%ng. H? tn tình góp ý
kin v i tôi và ch $i  tôi nh.ng quyt nh... Cui cùng,
chúng tôi là mt, t> ó tìm ra nh.ng quyt nh,  a ra
nh.ng gi i pháp t6 m6, c th cho t>ng tr ng h$p”7.
Gi.a các b c!ng có mi liên kt cht ch v i nhau,
nhZm  m b o các vn   $c thông sut: Cách =ng x
ca B tr ng Nguyn V0n Huyên v i các trí th=c khác
nh : ng V0n Ng., Lê V0n Thiêm, ng Thai Mai,... là
in hình v cách dùng ng i thi by gi.
N0m 1950, bác sX ng V0n Ng. là Vi t kiu t> Nht
sang Bangkok, Thái Lan, ri i b qua v Lào  tr l%i
Ngh An. Hay tin, B tr ng Nguyn V0n Huyên mi ngay
v làm vi c t%i tr ng %i h?c Y khoa.  làm  $c vi c
ó, B tr ng Nguyn V0n Huyên ã gi th cho Phó Th
t ng Ph%m V0n ng   xut cán b8. Ông Huyên
c!ng gi công i n cho bác sX ng V0n Ng.   cp v
vi c mi ra Vi t Bc làm cán b gi ng d%y: “B Giáo dc
và Nha %i h?c rt hoan nghênh s/ cng tác ca ông.
Tr ng %i h?c Y khoa hi n nay thiu giáo s , rt may
mn  $c ông v giúp vi c. B Giáo dc ã ra Ngh nh
c ông làm giáo s tr ng %i h?c Y khoa  gi ng d%y
môn Biologie và ng thi t ch=c Phòng thí nghi m nhà
tr ng. Trân tr?ng yêu cu ông ra liên l%c ngay v i bác sX
H c Di  nhn công tác. B Giáo dc ã i n UBKCHC
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(7y ban Kháng chin hành chính) Liên khu 4 giúp  ông
 ông lên  ng…”9.
V i tr ng h$p ca ông ng Thai Mai, B tr ng
Nguyn V0n Huyên c!ng gi công i n cho B Tài chính
xin tin  a ông ng Thai Mai t> Thanh Hóa lên Vi t
Bc, trong ó có c vi c vn chuyn nguyên th vi n
ca GS Mai i cùng c!ng nh lo kinh phí  thuê ng i
 a c ra vì ã có tui. Trong công i n ghi rõ: “Ông
ng Thai Mai, Giáo s ph trách Ban S ph%m %i h?c
V0n khoa, s  $c iu ng ra ngoài này  giúp vi c
B Giáo dc, hoc d%y h?c t%i tr ng %i h?c V0n khoa
 Vi t Bc hoc d%y t%i các l p D/ b %i h?c (Ban V0n
h?c). Ông ng Thai Mai hi n nay ng i yu không i b
 $c, cn ph i cáng và khi ra, gia ình c!ng theo ra. 
ông ng Thai Mai có  iu ki n và ph 2ng ti n di
chuyn cùng v i gia ình ông, b n B  ngh quý B tr$
cp c bi t cho ông y mt s tin 10 v%n ng. Trân
tr?ng yêu cu quý B th9a thun và lp mt y ngân 10
v%n ng cho UBKCHC t6nh Thanh Hóa  cp cho ông
ng Thai Mai”.
Tr ng h$p Tin sX toán h?c Lê V0n Thiêm ra Vi t Bc
làm vi c thì B tr ng Nguyn V0n Huyên c!ng quyt li t
không kém. Khi hay tin ông Thiêm t> Pháp sang Bangkok,
qua Campuchia v n chin khu  Nam b, B tr ng
Nguyn V0n Huyên gi ngay công i n cho ông Ph%m V0n
ng  ngh iu ng ông Thiêm ra Tuyên Quang giúp
phát trin nn %i h?c kháng chin. Trong công i n gi
Phó Th t ng (ngày 25/1/1950), B tr ng Nguyn V0n
Huyên vit: “Chúng tôi nhn thy nu ông Lê V0n Thiêm ra
Bc  $c thì s giúp ích nhiu cho B Quc gia Giáo dc. Vy
chúng tôi trân tr?ng  ngh lên Phó Th t ng quyt nh
vi c iu ng ông Lê V0n Thiêm ra Bc. B Quc gia Giáo
dc tán thành vi c tr$ cp cho my v k' s , bác sX và tin
sX Lut h?c  khuyn khích các cán b khác v n c…”.
Không ch6 kiên trì thuyt phc, mi hin tài  xây
d/ng nn giáo dc Vi t Nam, B tr ng Nguyn V0n
Huyên còn th hi n cách =ng x rt v0n minh, dân ch,
tôn tr?ng các trí th=c trong nh.ng giao tip, trao i.
ây là cách th hi n ca nh.ng ng i có trình  v0n hóa
cao,  $c ào t%o bài b n và h2n ht là cùng chung lý
t ng vì quc gia, dân tc.
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Trong công i n gi ông Cù Huy Cn (Th= tr ng,
Tng th ký Hi ng Chính ph) ngày 22/1/1952, v
vi c gi danh sách h?c sinh g 2ng mu  Ch tch H Chí
Minh khen th ng, B tr ng Nguyn V0n Huyên ã trao
i rt th_ng thn, t6 m6, gi i thích  ông Cù Huy Cn
hiu rõ vi c ch a tng kt xong n0m h?c (vì n0m h?c
1951 có thêm 3 tháng b túc cui n0m). Công i n có
o%n vit: “Còn danh sách h?c sinh g 2ng mu tôi s gi
dn sau, c gng gi tr c Tt mt s. Có n âu tôi s
gi n y, bt u bZng danh sách h?c sinh g 2ng mu
các t6nh gn”. Hu ht trong các b=c th , công i n gi
các B tr ng, Th= tr ng, ông Huyên u bt u bZng
cm t>: “Kính gi: Ông…; Kính gi: Anh…”. Vi c này th
hi n s/ tôn tr?ng ln nhau trong quá trình trao i.
Hay tin nhà toán h?c Lê V0n Thiêm v n c, B
tr ng Nguyn V0n Huyên ngay lp t=c gi công i n
cho ông Ph%m V0n ng  xin ông Thiêm ra Vi t Bc
giúp phát trin nn giáo dc. V i bác sX ng V0n Ng., B
tr ng Huyên c!ng làm nh vy, mi ra Vi t Bc  gi ng
d%y  tr ng Y. Bên c%nh s/ nh%y bén trong cách dùng
ng i, ông Huyên c!ng rt quan tâm n i sng vt
cht ca các trí th=c. Công i n s 74 ca B Giáo dc gi
Liên khu 4 c!ng ghi rõ: “Yêu cu báo bà ng V0n Ng.,
 tr ng chuyên khoa Châu Phong, =c Th?, Hà TXnh bit
là bác s' ng V0n Ng. bn công vi c quan tr?ng không
th vào ón  $c. Ri Chính ph s t ch=c  a ra,
không cn lo. V sinh ho%t và tài chính s có gi i pháp.
C= tin t ng vào Chính ph và các b%n  Liên khu 4”.
Ông c!ng gi công i n  xin tin B Tài chính nhZm
 a ông ng Thai Mai cùng th vi n sách t> Thanh Hóa
lên Vi t Bc phc v công tác gi ng d%y... và còn nhiu
tr ng h$p khác n.a.
Mc dù a s trí th=c u ý th=c  $c tm quan tr?ng
ca cuc kháng chin và u c gng cho mc tiêu c lp
dân tc, nh ng cách =ng x ca Chính ph i v i trí
th=c và ca trí th=c i v i trí th=c là mt nét p v0n
hóa trong nh.ng n0m kháng chin. ó c!ng là mt trong
nh.ng nguyên nhân thu hút nhân tài, th ng xuyên
quan tâm ng viên cho các trí th=c là t%o ng l/c  trí
th=c cng hin cho t n c làm nên thng l$i vX %i ca
cuc kháng chin c=u n c.
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T' Ch# th c"a Trung (ng Đ$ng
đn Li kêu g)i thi đua ái quc c"a
Ch" tch H Chí Minh
MÔNG THỊ TƯỜNG VY*

Tóm tắt: Cách đây 70 năm, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở
giai đoạn gay go, quyết liệt, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra chỉ thị phát
động phong trào thi đua ái quốc; Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái
quốc”, chỉ với vẻn vẹn 441 từ nhưng đã khái quát rõ nét, toàn diện mục đích, tính
chất, phương châm, cách thức trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Bài
viết tập trung làm rõ ý nghĩa và giá trị thực tiễn “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” năm
1948 của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Summary: 70 years ago, when the war against the French colonialists was in a
tough and fierce period, the Standing Committee of the Central Committee of the
Communist Party issued the instruction to launch the country patriotic emulation
movement; President Ho Chi Minh issued the "Appeal for Patriotic Emotions", with
a total of 441 words, clearly outlining the purposes, properties, guidelines, and
methods of implementing the country patriotic emulation movement. The article
focuses on clarifying the meaning and value of President Ho Chi Minh's call for
national patriotic emulation in 1948.
Từ khóa: Hồ Chí Minh, nhân dân, thi đua ái quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Keywords: Ho Chi Minh, people, patriotic emulation, national building and defense.
Nhận bài: 23/4/2018; Sửa chữa: 16/4/2018; Duyệt đăng: 3/5/2018.

Ý nghĩa và giá trị thực tiễn “Lời kêu gọi thi
đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sinh thi, Ch tch H Chí Minh c bi t quan tâm
n vn  thi ua yêu n c. B n thân Ng i ã có h2n
200 bài nói, bài vit  cp n vn  thi ua ái quc
và khen th ng. Theo sáng kin ca Ch tch H Chí
Minh, ngày 27/3/1948, Trung 2ng  ng ra Ch6 th phát
ng “Phong trào thi ua ái quc” nhZm mc ích: “Ai
ny u gng làm nhanh, làm tt, làm p, không k
vi c làm ca mình thuc v i sng vt cht hay tinh
thn, không k mình ho%t ng  hu ph 2ng hay tin
tuyn, ct sao l$i cho n c nhà mà mình tin b. N c
*
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nhà ang kháng chin và kin quc, mc ích thi ua ái
quc là làm sao cho kháng chin mau thng l$i, kin
thit chóng thành công”1.
Ð trin khai Ch6 th này, nhân k ni m 1.000 ngày
Nam B kháng chin, ngày 11/6/1948, Ch tch H Chí
Minh ã ra Li kêu g?i thi ua ái quc, chính th=c phát
ng phong trào thi ua yêu n c trong toàn Ð ng, toàn
quân và toàn dân ta. Li kêu g?i thi ua ái quc ca Ch
tch H Chí Minh th hi n nim tin vào kt qu tt p
ca phong trào: “Thi ua ái quc s 0n sâu, lan rng trên
khp m?i mt và m?i tng l p nhân dân và s giúp ta dp
tan m?i ni khó kh0n và m?i âm m u ca ch  i n
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Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II năm 1956, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
ẢNH: TƯ LIỆU

thng l$i cui cùng. V i tinh thn qut c ng và l/c
l $ng vô tn ca dân tc ta, v i lòng yêu n c và chí kiên
quyt ca nhân dân và quân i ta, chúng ta có th thng
l$i, chúng ta nht nh thng l$i”2.
Th/c hi n Ch6 th ca Trung 2ng  ng và Li kêu g?i
ca Ch tch H Chí Minh, các phong trào thi ua ái quc
ã phát trin rng khp các vùng min và thu hút tng
tng, l p l p nhân dân tham gia. “Sau phong trào luy n
quân lp công và gây c2 s phá k lc trong quân i
(tháng 4/1948), Trung 2ng  ng ã phát ng phong
trào thi ua ái quc  mi ngành ho%t ng ca Chính
ph, ca nhân dân, các oàn th và trong ni b  ng.
Khi Ch6 th phát ra, các cp b  ng, các c2 quan chính
quyn, các oàn th qun chúng và nhân dân u nhi t
li t h ng =ng. Phong trào t> ó lan ra khp n2i, trong
các c2 quan chính quyn, các nhà máy, quân i, du kích,
nhân dân các làng, các xã… u tham gia thi ua v i
nhiu hình th=c phong phú”3.

Trong kháng chin chng Pháp, c n c có phong trào
“C2m no, súng tt, ánh thng”. Trong các xí nghi p quc
phòng, k tip phong trào “Gây c2 s phá k lc” có
phong trào “Rèn luy n cán b, c i tin k' thut”. Trong
nông nghi p có phong trào “T0ng gia s n xut, thi ua
cy chiêm, sa ê, d?n sông máng, trng nhiu bông”.
Trong v0n hóa có phong trào thanh toán n%n mù ch.,
bình dân h?c v ( Khu I, III, X). V xã hi, có phong trào
bài tr> h tc l%c hu, làm nhà v sinh, làm chung trâu
xa nhà, ào ging. V quân s/ có phong trào phá t, ch
vn, git gic, phong trào du kích các a ph 2ng thi ua
v i nhau lp thành tích, phong trào Nam B thi ua v i
Trung B và Bc B.  tng kt phong trào thi ua chin
u và s n xut phát ng t> n0m 1948, Chính ph quyt
nh tri u tp %i hi toàn quc các chin sX thi ua và
cán b g 2ng mu. %i hi h?p t> ngày 1 n ngày
6/5/1952 v i 154 chin sX tiêu biu cho các ngành công,
nông, binh và lao ng trí óc toàn quc. %i hi ã bu
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 $c 7 anh hùng chin sX thi ua: Cù Chính Lan, Nguyn
Quc Tr, La V0n Cu, Nguyn Th Chiên, Trn %i NghXa,
Ngô Gia Kh m, Hoàng Hanh. %i hi là s/ ng viên kp
thi i v i cuc kháng chin ca nhân dân ta trong giai
o%n m i - giai o%n tng ph n công và c bi t là trong
cuc tin công chin l $c ông Xuân 1953 - 1954 v i 6nh
cao là chin dch lch s i n Biên Ph.
Trong cuc kháng chin chng  quc M' xâm l $c,
các phong trào thi ua tip tc  $c duy trì và n r trên
khp các lXnh v/c, các vùng, min trong c n c. Mi giai
o%n ca cuc kháng chin u có các phong trào thi ua
phù h$p v i yêu cu và nhi m v cách m%ng, nh : “C Ba
nht”, “Gió %i Phong”, “Sóng Duyên H i”, “Trng Bc
Lý”, “Thi ua H$p tác xã Thành Công”, “Hai tt” “Ba sn
sàng”, “N0m xung phong”, “Ba  m ang”, “Xây d/ng gia
ình v vang”, “Hi m chin s'”, “Ba quyt tâm”, “Thi
ua p Bc, git gic lp công”, “Thi ua yêu n c, chng
M'”, “Mi ng i làm vi c bZng hai vì min Nam rut tht”,
“Quyt thng gic M' xâm l $c”, “H?c tp và làm theo Di
chúc ca H Ch tch”, “Bám t gi. làng”; “Mt tc
không i, mt ly không di”, “Git gic lp công”, “D!ng
sX di t M'”, “Tìm M' mà ánh, tìm ngu¢ mà di t”, “Bám
tht l ng ch mà ánh”, “C0ng ch ra mà ánh, vây
chúng l%i mà di t”,... Các phong trào thi ua yêu n c
trong thi k( này không ch6 phát huy tài n0ng sáng t%o
óng góp ca tt c các tng l p nhân dân, các lXnh v/c
chin u và s n xut; là ng l/c giúp nhân dân ta v $t
qua m?i khó kh0n, tr ng%i, t%o nên s/ oàn kt m?i tng
l p, giai cp, ngành ngh, lXnh v/c vì mc ích cách m%ng
thng l$i, mà còn tích c/c góp phn chng ch nghXa 
quc th/c dân, gi. gìn hòa bình và dân ch trên th gi i.
Sau ngày gi i phóng hoàn toàn min Nam, thng nht
t n c, các phong trào thi ua h ng vào các nhi m v
ca thi k( quá  lên ch nghXa xã hi; tiêu biu là các
phong trào: “Tt c vì ch nghXa xã hi, vì h%nh phúc ca
nhân dân”; “Tt c vì công cuc xây d/ng và b o v T
quc xã hi ch nghXa”.

Vận dụng sáng tạo Lời kêu gọi thi đua ái
quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để có
những phong trào thi đua thật sự hiệu
quả, thiết thực
Th/c hi n li d%y ca Ch tch H Chí Minh v thi ua
ái quc, trong thi gian qua,  ng, Nhà n c ta luôn quan
tâm n công tác thi ua, thông qua vi c ban hành các

ch tr 2ng, chính sách, pháp lut v thi ua, khen
th ng. Có th k n vi c B Chính tr thông qua  án
i m i công tác thi ua, khen th ng; Ch6 th s 05CT/TW ngày 15/5/2016 ca B Chính tr v vi c &y m%nh
H?c tp và làm theo t t ng, %o =c, phong cách H Chí
Minh; Ch6 th s 22-CT/TW ngày 23/1/2018 ca Ban Bí
th v &y m%nh các phong trào thi ua yêu n c, h ng
t i k ni m 70 n0m ngày Ch tch H Chí Minh ra Li kêu
g?i thi ua ái quc (11/6/1948 - 11/6/2018).
 th/c hi n thng l$i s/ nghi p công nghi p hóa,
hi n %i hóa t n c, xây d/ng và b o v T quc, vi c
vn dng, b sung, phát trin quan im ca Ch tch H
Chí Minh v thi ua ái quc có ý nghXa quan tr?ng. iu
c bi t là, mc dù nh.ng quan im v thi ua ái quc
ca Ng i  $c  a ra cách ây 70 n0m nh ng vn vn
nguyên giá tr lý lun và tính thi s/ sâu sc. Quan im
ca Ng i rt d hiu, d nh luôn hàm ch=a chiu sâu t
t ng và ý nghXa sâu sc, ã và ang là ph 2ng châm ch6
%o t t ng và hành ng th/c tin cho các phong trào
thi ua trong giai o%n hi n nay. Vn   ch cn hiu
và vn dng quan im ca Ng i nh th nào  có
nh.ng phong trào thi ua tht s/ hi u qu , thit th/c
trong iu ki n hi n nay là câu h9i không d cho nh.ng
ng i làm công tác thi ua, khen th ng nói riêng, các
cp, các ngành và toàn xã hi nói chung. Trong thi k(
i m i, phong trào thi ua yêu n c ã có s/ phát trin
m%nh m, rng khp và mang tính nhân dân sâu sc, nh :
Phong trào “Toàn dân oàn kt xây d/ng i sng v0n
hóa”, “Toàn dân oàn kt xây d/ng nông thôn m i, ô th
v0n minh”, “Ng i Vi t Nam u tiên dùng hàng Vi t Nam”,
“Vì ng i nghèo”, “Ðn 2n áp nghXa”... %t nhiu hi u
qu thit th/c. Qua các phong trào thi ua ã xut hi n
nhiu tm g 2ng tiêu biu, in hình ca tp th, cá
nhân trong lao ng s n xut. ã có hàng v%n  tài sáng
kin, gi i pháp h.u ích làm l$i cho Nhà n c và xã hi;
nhiu mô hình, gi i pháp  $c nhân rng, có s=c lan t9a
trong c n c.
70 n0m qua, b n Ch6 th phát ng Phong trào thi ua
ái quc và Li kêu g?i thi ua ái quc Ch tch H Chí
Minh ã  $c Ð ng và nhân dân ta vn dng sáng t%o
trong t>ng giai o%n cách m%ng. Các phong trào thi ua
ã ng viên nhân dân c n c v $t qua gian nan, th
thách và tr thành ng l/c to l n, góp phn x=ng áng
vào s/ nghi p u tranh giành c lp dân tc, thng
nht t n c, xây d/ng và b o v T quc.

Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, Tập 9 - 1948, Tr.71.
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Ch tch H Chí Minh

và chin l c đi đoàn kt
toàn dân
TRỊNH THỊ PHƯƠNG OANH*

Tóm tắt: Dân chủ và đại đoàn kết toàn dân có mối quan hệ chặt chẽ với nhau
trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người cho rằng, phải dân chủ và thực
hành dân chủ để mở rộng đoàn kết toàn dân. Biện pháp cơ bản khi thực hành
dân chủ cũng là phương pháp chủ yếu xây dựng khối đoàn kết toàn dân, đó là
tuyên truyền, thuyết phục kết hợp với đáp ứng lợi ích thiết thân của nhân dân,
tạo nên sự thống nhất hài hòa giữa quyền lợi và nghĩa vụ công dân.
Summary: Democracy and great national unity have a close relationship in the
thought of President Ho Chi Minh. He said that democracy and democratic
practice should be used to expand the unity of the people. The basic method of
democratic practise is also the main method of building the unity bloc of the
people; that is propaganda and persuasion, and combination with meeting the
essential interests of the people, creating harmonious unification between the
rights and obligations of citizens.
Từ khóa: Dân chủ, đại đoàn kết toàn dân, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân dân, Việt Nam.
Keywords: Democracy, great national unity, Ho Chi Minh’s thought, people, Vietnam.
Nhận bài: 23/4/2018; Sửa chữa: 25/4/2018; Duyệt đăng: 3/5/2018.

Vị trí của nhân dân trong tư tưởng
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trong t t ng ca Ch tch H Chí Minh, dù nói n
vn  gì, trong hoàn c nh nào u có bóng dáng ca nhân
dân. Khái ni m “dân”, “nhân dân” trong t t ng ca Ch
tch H Chí Minh có ni hàm rt rng và có v trí c bi t
quan tr?ng trong t t ng ca Ng i. Dù là “mi mt ng i
con Rng cháu Tiên”1, hay toàn th “con dân n c Vi t”2
thì “dân”, “nhân dân” luôn là ch th ca m?i vn  trong
t t ng ca Ng i. Bi trong quan ni m ca Ch tch H
Chí Minh: “Trong bu tri không gì quý bZng nhân dân”3.
Trong cuc u tranh giành c lp hay trong công
cuc xây d/ng xã hi ch nghXa, ng l/c u tiên mà
Ch tch H Chí Minh nghX n và nhn m%nh là nhân
*

dân. N0m 1923, trong b=c th “Gi các b%n cùng ho%t
ng  Pháp”, Ng i vit: “i v i tôi, câu tr li ã rõ
ràng: tr v n c, i vào qun chúng, th=c t6nh h?, t
ch=c h?, oàn kt h?, hun luy n h?,  a h? ra u tranh
giành t/ do c lp”4. Trong quá trình lãnh %o nhân dân
giành c lp và xây d/ng ch nghXa xã hi, Ch tch H
Chí Minh luôn th hi n tinh thn oàn kt toàn dân, coi
nhân dân là ng l/c và là mc tiêu mà m?i cuc cách
m%ng h ng t i.
Mc ích mà Ch tch H Chí Minh h ng n là giành
quyn dân ch cho nhân dân. Ch tch H Chí Minh luôn
quan tâm n dân là ch và dân làm ch. Ng i cho rZng,
ch  dân ch là: “bao nhiêu l$i ích u vì dân”, “quyn
hành và l/c l $ng u  n2i dân”5. Khi xác nh quyn

Tiến sĩ, Giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội.
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hành và l/c l $ng ca xã hi, Ch tch H Chí Minh còn
v%ch rõ ngun gc, l/c l $ng t%o ra quyn hành ó là
nhân dân. ây là quan im gc  Ng i luôn tin dân, coi
tr?ng nhân dân và phát huy s=c m%nh toàn dân trong m?i
vi c, m?i thi im. Ng i rt tâm c v i câu nói ca
ng i dân t6nh Qu ng Bình: “D m i ln không dân c!ng
chu, Khó tr0m ln dân li u c!ng xong”6.

Chiến lược đại đoàn kết toàn dân trong tư
tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
%i oàn kt toàn dân trong t t ng Ch tch H Chí
Minh tr c ht là oàn kt rng rãi không phân bi t giai
cp, tng l p. Trong tác ph&m: “ ng Kách m nh”, Ch
tch H Chí Minh ã xác nh: “công nông là gc cách
m nh; còn h?c trò, nhà buôn nh9, in ch nh9 c!ng b
t b n áp b=c, song không c/c kh bZng công nông; 3
h%ng y ch6 là bu b%n cách m nh ca công nông thôi”7.
n “Sách l $c vn tt”, bên c%nh vi c kh_ng nh vai
trò nn t ng ca liên minh công nhân - nông dân, Ng i
c!ng ch6 rõ: “ ng ph i ht s=c liên l%c v i tiu t s n,
trí th=c, trung nông, Thanh niên, Tân Vi t,...  kéo h?
i vào phe vô s n giai cp. Còn i v i b?n phú nông,
trung, tiu a ch và t b n An Nam mà ch a rõ mt
ph n cách m%ng thì ph i l$i dng, ít lâu m i làm cho h?
=ng trung lp. B phn nào ã ra mt ph n cách m%ng
( ng Lp hin, v.v.) thì ph i ánh ”8. Quan im này
th hi n tinh thn oàn kt toàn dân rng rãi và khôn
ngoan trong chính sách phân hóa l/c l $ng ca Ch tch
H Chí Minh.
oàn kt toàn dân trong t t ng ca Ch tch H Chí
Minh còn là oàn kt chân thành, lâu dài. Ng i cho rZng:
“oàn kt là mt chính sách dân tc, không ph i là mt
th o%n chính tr. Ta oàn kt  u tranh cho thng
nht và c lp ca T quc; ta còn ph i oàn kt  xây
d/ng n c nhà. Ai có tài, có =c, có s=c, có lòng phng
s/ T quc và phc v nhân dân thì ta oàn kt v i h?”9.
Chính vì l ó,  oàn kt  $c toàn th nhân dân thì
ph i có lòng v tha,  l $ng, nhân v0n, nhân ái. Ch tch
H Chí Minh ã ví von mt cách rt hình nh rZng: “N0m
ngón tay c!ng có ngón vn ngón dài. Nh ng vn dài u
h?p nhau l%i n2i bàn tay. Trong my tri u ng i c!ng có
ng i th này th khác, nh ng th này hay th khác u
dòng dõi ca t tiên ta. Vy nên ta ph i khoan hng %i
. Ta ph i nhn rZng ã là con L%c cháu Hng thì ai c!ng
có ít hay nhiu lòng ái quc. i v i nh.ng ng bào l%c
li lm  ng, ta ph i ly tình thân ái mà c m hoá h?. Có
nh th m i thành %i oàn kt, có %i oàn kt thì
t 2ng lai chc s v vang”10. Ch tch H Chí Minh ã k
th>a truyn thng nhân v0n ca dân tc, coi ó là yu t
quan tr?ng  xây d/ng khi oàn kt toàn dân.
 oàn kt toàn dân, theo Ch tch H Chí Minh cn
ph i oàn kt cht ch trên nn t ng liên minh công
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nhân - nông dân - lao ng trí óc. Khi nói n s/ gn kt
cng ng ca ng i Vi t Nam, ng i ta không ch6 nói
n oàn kt, mà còn ph i là c kt (s/ gn kt lâu dài,
bn cht). Ch tch H Chí Minh kêu g?i m?i giai cp, tng
l p trong nhân dân oàn kt rng rãi, và ph i chú ý n
tính bn cht ca s/ gn kt ó: “Ph i oàn kt cht ch
gi.a cán b và chin sX, gi.a b i v i nhau, gi.a nhân
dân v i b i. Ta làm cách m%ng thng l$i, kháng chin
thành công, ánh M' gi9i chính là do ta oàn kt cht
ch. Mt ngón tay thì yu, nh ng n0m ngón tay nm l%i
thành qu m thì rt m%nh”11. Trong khi oàn kt toàn
dân, Ng i c!ng ch6 rõ nn t ng ca oàn kt toàn dân là:
“%i oàn kt t=c là tr c ht ph i oàn kt %i a s
nhân dân, mà %i a s nhân dân ta là công nhân, nông
dân và các tng l p nhân dân lao ng khác. ó là nn
gc ca %i oàn kt. Nó c!ng nh cái nn ca nhà, gc
ca cây. Nh ng ã có nn v.ng, gc tt, còn ph i oàn
kt các tng l p nhân dân khác. Bt k( ai mà tht thà
tán thành hòa bình, thng nht, c lp, dân ch thì dù
nh.ng ng i ó tr c ây chng chúng ta, bây gi chúng
ta c!ng tht thà oàn kt v i h?.”12. Theo Ng i, vi c
cng c khi liên minh công nhân - nông dân - trí th=c
là rt quan tr?ng, vì ây chính là nn t ng ca khi %i
oàn kt toàn dân: “Nn có v.ng nhà m i chc chn, gc
có tt thì cây m i tt t 2i”13.
Theo Ch tch H Chí Minh, xây d/ng khi oàn kt
toàn dân chính là nn c lp ca T quc, là t/ do, h%nh
phúc ca nhân dân và ây c!ng chính là mc tiêu mà
m?i cuc cách m%ng theo ui. Ngày 19/5/1941, Mt trn
Vi t Minh ra i, có nòng ct là liên minh giai cp công
nhân, nông dân và các tng l p lao ng khác do  ng
Cng s n ông D 2ng lãnh %o. S/ ra i ca Mt trn
Dân tc Thng nht d i s/ lãnh %o ca  ng v i các
tên g?i Mt trn Vi t Minh, Mt trn Liên - Vi t, Mt trn
T quc Vi t Nam là thng l$i rõ nht ca t t ng %i
oàn kt ca Ch tch H Chí Minh trong tin trình cách
m%ng Vi t Nam. S/ thành công ca Cách m%ng Tháng Tám
n0m 1945 và thng l$i trong hai cuc kháng chin c=u
n c, cùng v i nh.ng thành t/u ca công cuc xây d/ng
xã hi ch nghXa  Vi t Nam là minh ch=ng hùng hn
cho t t ng %i oàn kt toàn dân ca  ng Cng s n
Vi t Nam và Ch tch H Chí Minh.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại
đoàn kết toàn dân trong bối cảnh Việt
Nam hiện nay
T t ng %i oàn kt toàn dân ca Ch tch H Chí
Minh là s/ k th>a và phát trin truyn thng ca dân tc
và s/ vn dng sáng t%o ch nghXa Mác-Lênin vào iu
ki n c th ca n c ta, nâng truyn thng oàn kt ca
nhân dân ta lên tm cao m i, có c2 s, có lí lun, có
nguyên tc và ph 2ng pháp rõ ràng. Chin l $c oàn kt

N H Â N

toàn dân thng nht v i quan im “ly dân làm gc”
trong t t ng ca Ch tch H Chí Minh. T t ng oàn
kt toàn dân ca Ng i ã tr thành mt b phn h.u c2
trong  ng li chin l $c ca  ng Cng s n Vi t Nam.
Nh oàn kt toàn dân, chúng ta ã phát huy s=c
m%nh ca dân tc, giành c lp dân tc, xây d/ng và
phát trin t n c,  a nhân dân t> ng i nô l tr
thành ch nhân ca t n c. Nh có oàn kt toàn dân,
n c ta ã th/c hi n thành công  ng li i m i, giành
 $c nh.ng thành t/u to l n trong công cuc xây d/ng
ch nghXa xã hi, t n c thoát kh9i tình tr%ng l%c hu,
i sng nhân dân  $c c i thi n rõ r t; c lp ch
quyn, thng nht toàn vn lãnh th quc gia  $c gi.
v.ng; nâng cao v th ca Vi t Nam trên tr ng quc t.
%i hi XII ca  ng xác nh: “%i oàn kt dân tc
là  ng li chin l $c ca cách m%ng Vi t Nam, là ng
l/c và ngun l/c to l n trong xây d/ng và b o v T quc.
T0ng c ng khi %i oàn kt toàn dân tc trên nn t ng
liên minh giai cp công nhân v i giai cp nông dân và i
ng! trí th=c do  ng lãnh %o. Phát huy m%nh m m?i
ngun l/c, m?i tim n0ng sáng t%o ca nhân dân  xây
d/ng và b o v T quc; ly mc tiêu xây d/ng mt n c
Vi t Nam hòa bình, c lp, thng nht, toàn vn lãnh
th, “dân giàu, n c m%nh, dân ch, công bZng, v0n
minh” làm im t 2ng ng; tôn tr?ng nh.ng im khác
bi t không trái v i l$i ích chung ca quc gia - dân tc;
 cao tinh thn dân tc, truyn thng yêu n c, nhân
nghXa, khoan dung  tp h$p, oàn kt m?i ng i Vi t
Nam  trong và ngoài n c, t0ng c ng mt thit mi
quan h gi.a nhân dân v i  ng, Nhà n c, t%o sinh l/c
m i ca khi %i oàn kt toàn dân tc”14.
 ch tr 2ng,  ng li ca  ng, chính sách và
pháp lut ca Nhà n c i vào cuc sng và c!ng là s/
tip ni ca t t ng H Chí Minh v %i oàn kt toàn
dân trong giai o%n hi n nay, chúng ta cn chú ý n
nh.ng vn  sau:
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Mt là, tuy t i tôn tr?ng quyn làm ch ca nhân
dân trong Nhà n c pháp quyn xã hi ch nghXa, phát
huy vai trò, t%o iu ki n, c2 hi  nhân dân tham
gia th o lun, góp ý nh.ng vn  quan tr?ng ca t
n c; b o  m tt c quyn l/c nhà n c thuc v
nhân dân. Th/c hi n tt h2n n.a “Quy ch dân ch 
c2 s”, ng thi hoàn thi n h thng pháp lut 
 m b o nhân dân th/c s/ làm ch,  $c bày t9
nguy n v?ng ca mình thông qua Mt trn T quc và
các oàn th nhân dân.
Hai là, gi i quyt tt quan h l$i ích gi.a các giai cp,
tng l p trong xã hi; không ng>ng nâng cao i sng
vt cht và tinh thn ca nhân dân, nht là ng bào các
dân tc thiu s, ng bào  vùng sâu, vùng xa, biên gi i,
h i  o, vùng c0n c= kháng chin c!, các vùng chin l $c,
vùng tôn giáo.
Ba là, t%o c2 ch, chính sách phù h$p, bình _ng gi.a
các giai cp, các tôn giáo, gi.a nam và n., thu hút nhân
tài. i v i kiu bào n c ngoài cn h tr$ bà con gi. gìn
và phát huy v0n hóa dân tc, góp phn b o h tính m%ng,
tài s n và các quyn, l$i ích chính áng ca h?.
Bn là, t0ng c ng mi quan h bn cht gi.a  ng,
Nhà n c v i nhân dân, cng c v.ng chc “th trn lòng
dân”, trong ó “Mt trn T quc óng vai trò nòng ct
trong tp h$p, vn ng nhân dân”. Tip tc i m i ni
dung, ph 2ng th=c ho%t ng ca Mt trn T quc Vi t
Nam và các oàn th nhân dân, góp phn làm cho mi
liên h ó ngày càng kh0ng khít,  m b o ý  ng luôn
phù h$p v i lòng dân.
N0m là, Mt trn T quc Vi t Nam cn làm tt vai trò
giám sát và ph n bi n xã hi theo tinh thn Hin pháp
n0m 2013, Lut Mt trn T quc Vi t Nam và Quyt nh
s 217-Q/TW ngày 12/12/2013 ca B Chính tr. T0ng
c ng giám sát  t%o s/ ng thun, nht trí cao, n
nh xã hi phát trin toàn di n và bn v.ng t n c.

Chú thích:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, HN. 2011, t. 4, tr.273.
Sđd, t. 7, tr.233.
Sđd, t. 10, tr.453.
Sđd, t. 1, tr.209.
Sđd, t. 6, tr.232.
Sđd, t. 15, tr.280.
Sđd, t. 2, tr.288
Sđd, t. 3, tr.3.
Sđd, t. 9, tr.244.
Sđd, tập 4, tr.280.
Sđd, tập 14, tr.574.
Sđd, tập 9, tr.244.
Sđd, tập 9, tr.244.
Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb.Chính trị quốc gia, 2016, tr.158-159.

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 177 (5/2018) 65

NHÂN VT - S KIN

C.Mác bàn v tác đng c"a cách mng
công nghi p đn s$n xut, giao th (ng
kinh t và đi sng ng i lao đng
NGUYỄN TRẦN THÀNH*

Tóm tắt: Bài viết phân tích tính khách quan, khoa học trong tư tưởng của C.Mác về tác
động của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất, giao thương, đời sống người dân.
Tác giả cho rằng, C.Mác không chỉ nhìn thấy vị trí, vai trò to lớn của giai cấp tư sản
trong việc phát triển đại công nghiệp, làm tiền đề cho cách mạng công nghiệp mà quan
trọng hơn đã chỉ ra những hạn chế, giới hạn chật hẹp của chính nền sản xuất đã đẻ ra
cuộc cách mạng này, đó là chủ nghĩa tư bản. Để giải phóng sức sản xuất, mở đường
cho cuộc cách mạng công nghiệp phát triển phải xoá bỏ bất công trong xã hội, xác lập
chế độ công hữu về tư liệu sản xuất mới đích thực là quan hệ đủ sức dung nạp lực
lượng sản xuất ngày càng phát triển, mà cốt lõi của nó là sự gia tăng không ngừng nghỉ
của cách mạng công nghiệp.
Summary: This article analyzes the objectivity and science of Karl Marx’s thought about
the impact of industrial revolution on production, trade, and people's life. The author
argues that he not only saw the great role of the bourgeoisie in the development of the
great industry as the premise for the industrial revolution but also importantly pointed
out the limitations, the narrow limits of the production that found this revolution. This
was Capitalism. In order to release the productive force, open a way for the
development of the industrial revolution, and eliminate injustice in society, establishing a
new regime of public ownership of the means of production has been a sufficient
relationship to tolerate productive forces which has been developed increasingly. The
core of this relationship is the relentless rise of the industrial revolution.
Từ khóa: C.Mác, Ph.Ăng-ghen, cách mạng công nghiệp, chủ nghĩa tư bản, người lao động, chế độ công hữu, quan hệ sản xuất.
Keywords: Karl Marx, Engels, industrial revolution, Capitalism, workers, public ownership, productional relationship.
Nhận bài: 2/4/2018; Sửa chữa: 5/4/2018; Duyệt đăng: 2/5/2018.
Trên c2 s phân tích s/ vn ng và phát trin
xã hi t b n, C.Mác và Ph.1ng-ghen ã ch6
rõ, xét v mt k' thut, c im ni bt ca
cuc cách m%ng công nghi p ln th= nht là
“do có s/ phát minh ra máy h2i n c, các th= máy kéo
s$i, máy d t và hàng lo%t nh.ng thit b máy móc khác”1

1.
*

Tiến sĩ, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học.
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thay th công c th công tr c ó, bin nn s n xut
nh9 thành nn s n xut qui mô l n,  $c th hi n rõ
trong ngành d t may, luy n kim, c2 khí.
Th/c t, v i s/ tham d/ ca máy móc ã t%o ra n0ng
sut lao ng v $t tri gp hàng chc, hàng tr0m ln so

N H Â N

v i lao ng th công, bi máy
móc làm thay i toàn b
ph 2ng th=c s n xut tn t%i t>
tr c t i nay. Hàng hóa do máy
móc s n xut ra thì r h2n và tt
h2n so v i hàng hóa do công
nhân s n xut bZng xe kéo s$i
và khung ci d t v i ca mình,
cho phép trong mt thi gian
ngn có th t0ng thêm s n xut
công nghi p mt cách vô h%n
mà chi phí l%i không nhiu, góp
phn gi m nh lao ng.
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làm cho s n xut và l u thông
thêm phát trin m%nh m h2n,
làm cho thi %i TBCN khác h_n
và v $t tri h2n so v i các thi
%i tr c ó. ó là u vi t không
th ph nhn ca CNTB i v i
s/ phát trin ca %i công
nghi p mà C.Mác ã ch6 ra.
Công c lao ng không
ng>ng  $c c i tin, n0ng sut
lao ng không ng>ng  $c
t0ng tr ng m%nh m là kt qu
tr/c tip ca cuc cách m%ng
công nghi p, tt yu l/c l $ng
lao ng, c2 cu lao ng c!ng
theo ó mà phân hóa rõ r t;
công nghi p tách kh9i nông
nghi p.

T0ng n0ng sut lao ng, sau
ó là t0ng l$i nhun cho nhà s n
xut, nhà t b n là vai trò to l n
ca máy móc i v i s n xut
mà m?i ng i u có th c m
nhn. Nh ng vn  l n h2n 
Trong các công trình nghiên
ch, nh C.Mác phân tích, ó là
c=u ca mình C.Mác ã phân
s/ t 2ng tác ca ch nghXa t
tích và ch6 rõ, khi công nghi p
b n (CNTB) v i s/ phát trin ca Các Mác (Karl Heinrich Marx, sinh ngày 5/5/1818
tại Trier, Vương quốc Phổ, nay là Cộng hòa Liên bang phát trin òi h9i nhiu di n
ngành c2 khí, máy móc, h
tích t nông nghi p vn tr c
thng máy móc mà cuc cách Đức, mất ngày 14/3/1883) là nhà tư tưởng vĩ đại.
ó rng l n thì nay ã b thu
ẢNH: TL
m%ng công nghi p này ã nhanh
hp phc v s n xut công
chóng lan rng trên ph%m vi
nghi p, mt b phn ng i
toàn th gi i  th9a mãn khát
nông dân mt rung t b buc gia nhp i ng! giai cp
v?ng l$i nhun ca ch t b n, “kéo theo” nhu cu kim
công nhân. Ngay trong ngành công nghi p ã b c u
tìm và m rng th tr ng, tt yu cn có s/ gia t0ng
xut hi n công nghi p nng, công nghi p nh.
buôn bán, l u thông hàng hóa v i t cách là mt mt
S/ u vi t ca CNTB i v i s/ phát trin ca cách
khâu ca quá trình s n xut TBCN c!ng gia t0ng theo.
m%ng
công nghi p còn là  ch, nh C. Mác ã phân tích,
Trong Tuyên ngôn ca  ng Cng s n C.Mác và
do
cách
m%ng công nghi p mà “lao ng ngày càng  $c
Ph.1ngghen ã ch6 rõ,  tn t%i CNTB cn có th tr ng
phân
công
rng rãi gi.a công nhân v i nhau, thành th
tiêu th nên giai cp t s n xâm ln khp toàn cu. Nó
ng
i
công
nhân tr c ây mt mình làm tr?n c mt
ph i xâm nhp vào khp n2i, tr l%i khp n2i và thit lp
công
vi
c
thì
nay ch6 làm mt b phn công vi c. S/ phân
nh.ng mi liên h  khp n2i... Cùng v i s/ l n m%nh ca
công
lao
ng
ó làm cho ng i ta có th s n xut nhanh
CNTB là vi c ngày càng “xóa b9 tình tr%ng phân tán ca
chóng
h2n,
do
ó c!ng r h2n, làm cho ho%t ng ca
t li u s n xut (TLSX), ca tài s n và ca dân c , %i
mi
công
nhân
ch6
còn là mt ng tác rt 2n gi n...
công nghi p ã t%o ra th tr ng th gi i, th tr ng th
gi i thúc &y cho hàng h i, nh.ng ph 2ng ti n giao
Mt tác ng to l n ca cách m%ng công nghi p n
thông phát trin và do bóp nn th tr ng th gi i giai
i sng xã hi, nh C.Mác ã phân tích, ó là do áp
cp t s n ã làm cho s n xut và tiêu dùng ca tt c các
dng máy móc vào dây chuyn s n xut mà các nhu cu
n c mang tính cht th gi i. Cách m%ng công nghi p
ca xã hi không ng>ng  $c th9a mãn. Nu  giai o%n
phát trin kéo theo giao th 2ng, buôn bán c!ng phát
tr c ó là công tr ng th công, ph 2ng pháp s n xut
trin và s n xut tip tc phát trin. S n xut và giao
theo kinh nghi m truyn thng, ch yu d/a vào tay
th 2ng, buôn bán là hai mt có quan h cht ch v i nhau
ngh khéo léo ca công nhân, phân công lao ng 
- s n xut là c2 s  có giao th 2ng; ng $c l%i, giao
trình  h$p tác gi n 2n, chuyên môn hóa hp v i c
th 2ng thông sut l%i làm tin  cho s n xut tip tc
im mi công nhân ch6 thích =ng v i mt ch=c n0ng
phát trin. Vy là, nh có phát minh ra máy móc c2 khí
b phn, nên ch a th có hàng hóa áp =ng các nhu cu
ã t%o nên cách m%ng công nghi p, t%o nên cuc cách
ngày càng cao ca con ng i, thì nay, trong cách m%ng
m%ng trong s n xut. Và d i s/ t 2ng tác ca CNTB ã
công nghi p ln th= nht, v i s/ tham d/ ca c2 khí,
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máy móc  $c s dng ph bin mà hàng hóa ã di dào
h2n, l u thông, buôn bán theo ó c!ng gia t0ng theo,
 áp =ng nhu cu con ng i.
2. S/ khác bi t và tính cht h2n h_n ca C. Mác so
v i các nhà lý lun lúc by gi là  ch, cùng v i
Ph.1ng-ghen, C.Mác không ch6 phân tích và d/ báo tính
v $t tri ca cách m%ng công nghi p d/a trên máy móc
và h thng máy móc so v i công c th công, s=c l/c
c2 bp ca ng i công nhân, mà còn ch6 rõ s/ liên h
máu tht gi.a cách m%ng công nghi p v i CNTB, s/ bt
cp ca ph 2ng th=c s n xut TBCN d/a trên ch  t
h.u v TLSX v i cuc sng ng i công nhân do không
có TLSX ph i làm thuê cho nhà t b n, trói buc s/ phát
trin LLSX.
Do máy móc nZm trong tay giai cp t s n, nên tr
thành công c h.u hi u  giai cp này t0ng c ng bóc
lt giá tr thng d tuy t i và t 2ng i giai cp lao
ng thông qua vi c kéo dài ngày lao ng ra kh9i m?i
gi i h%n t/ nhiên, bi l, vi c s dng máy móc có hi u
qu òi h9i máy móc ph i làm vi c liên tc, nên òi h9i
nhà t b n luôn cn thit ph i kéo dài ngày lao ng,
mt khác, khi áp dng máy móc thì c ng  lao ng
ch yu tùy thuc vào máy móc, kéo theo vi c nhà t b n
tìm m?i cách  t0ng c ng  lao ng  bóc lt giá tr
thng d tuy t i. BZng cách ó, nh.ng máy móc ó ã
trao toàn b công nghi p vào tay các nhà t b n l n và
hoàn toàn làm gi m giá tr s tài s n nh9 bé không áng
k thuc v công nhân (công c, khung ci,...) thành th
ch_ng bao lâu, các nhà t b n ã nm ht th y m?i cái
vào tay mình, còn công nhân thì không còn gì n.a.
Th/c vy, cùng v i vi c kh_ng nh b n cht c h.u
ca CNTB là bóc lt giá tr thng d C,Mác và Ph.1ng-ghen
ã ch6 rõ  có nhiu giá tr thng d nhà t b n không
có cách nào hi u qu h2n là gia t0ng n0ng sut lao ng
thông qua vi c phát trin LLSX, mà c th  ây là c i
tin công c lao ng. Công c lao ng - yu t cu
thành ca LLSX -  $c CNTB u t m%nh nên liên tc
 $c c i tin, gia t0ng nhanh chóng c v s l $ng, qui
mô và cht l $ng  bóc lt  $c nhiu h2n, và vì vy s
l $ng giai cp công nhân b bn cùng hóa ngày càng
nhiu h2n, dn n kt cc là trong CNTB ch6 tn t%i hai
giai cp c2 b n có l$i ích i lp nhau, ó là giai cp t
s n và giai cp công nhân. C.Mác và Ph.1ng-ghen ã vit:
“Trong tt c các giai cp ang i lp v i giai cp t s n
thì ch6 có giai cp công nhân là giai cp th/c s/ cách
m%ng. Tt c các giai cp khác u suy tàn và tiêu vong
cùng v i s/ phát trin ca %i công nghi p, còn giai cp
vô s n l%i là s n ph&m ca %i công nghi p”2.
C.Mác c!ng ã ch6 rõ, cách m%ng khoa h?c công
nghi p ln th= nht là mt tin b xã hi, gn v i s/ ra
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i CNTB, góp phn t%o ra l $ng ca c i vt cht to l n:
“Giai cp t s n trong quá trình thng tr ch a y mt
th k ã t%o ra nh.ng l/c l $ng s n xut nhiu h2n và
 s h2n l/c l $ng s n xut ca tt c các th h tr c
kia gp l%i”3. Nh ng c!ng trong xã hi này, quan h gi.a
con ng i v i con ng i ch6 là quan h d/a trên quan h
tin b%c l%nh lùng, m?i tng l p xã hi, k c trí th=c, do
không có TLSX, u b c máy t s n chuyn hóa tr
thành công c  giai cp t s n bóc lt. Ng i tr/c tip
làm ra ca c i vt cht là giai cp công nhân, nông dân
l%i không thuc v h? mà ch yu thuc v ch t b n.
ó là s/ tha hóa lao ng, b n cht CNTB.
B n cht lao ng ca ng i công nhân trong CNTB,
nh C.Mác, Ph.1ng-ghen phân tích  ch h? là “giai cp
nh.ng ng i hoàn toàn không có ca”4, hoàn toàn ch6
kim sng bZng vi c bán lao ng ca mình, ch= không
ph i sng bZng l$i nhun ca bt c= s t b n nào, ó là
mt giai cp mà h%nh phúc và au kh, toàn b s/ sng
còn ca h? u ph thuc vào s cu v lao ng, t=c là
vào tình hình chuyn bin tt hay xu ca công vi c làm
0n, vào nh.ng s/ bin ng ca cuc c%nh tranh không
gì ng0n c n ni...
Vì ch%y theo l$i nhun thông qua vi c bóc lt giá tr
thng d d i ch  t h.u v TLSX, mà s/ phát trin
cách m%ng công nghi p ã ngày càng làm gia t0ng thêm
s ng i vô s n, bi nh C.Mác ã ch6 rõ, ng i công
nhân tr thành mt vt ph thuc gi n 2n ca máy
móc và i kèm v i ó là vi c bóc lt giai cp công nhân
tàn b%o h2n, tinh vi h2n, và kéo theo ó là nh.ng biu
hi n m i là khng ho ng th>a và n%n tht nghi p. Th/c
vy, do ch%y theo gíá tr thng d mà CNTB không
ng>ng m rng qui mô s n xut, m rng giao th 2ng,
buôn bán tiêu th s n ph&m, nh d dàng m rng s n
xut nh vy, nên ch_ng bao lâu c%nh tranh t/ do - hu
qu tt nhiên ca nn %i công nghi p ó - có tính cht
c bi t gay gt; ông  o các nhà t b n  xô vào
công nghi p, và ch_ng bao lâu ng i ta s n xut ra
nhiu h2n là tiêu dùng. Kt qu là hàng hóa s n xut
ra không th bán  $c, và  a n khng ho ng th 2ng
nghi p. Công x ng ph i óng ca, ch x ng b phá
s n và công nhân không có c2m 0n. Khp n2i din ra
c nh nghèo ói khng khip. Mi cuc khng ho ng
u phá ho%i không nh.ng mt s l n s n ph&m ã
 $c t%o ra, mà c mt phn l n chính ngay nh.ng l/c
l $ng s n xut ã có n.a, vì ó là “n%n dch s n xut
th>a”5. Lúc u, ch6 là na tht nghi p, th6nh tho ng
ng i công nhân m i có vi c làm, sng lang thang, nay
ây mai ó; cui cùng dn n tình c nh b sa th i, b
&y ra bên l ca xã hi. T%i Anh vn là quc gia i u
trong vi c phát trin CNTB lúc by gi và trên th/c t
CNTB ã phát trin n  chín mui thì c!ng chính

N H Â N

thi im này ã báo hi u s/ i xung v mt xã hi ca
nó. Ông vit: “Tt c m?i ngành s n xut ca nn công
nghi p rng l n n c Anh b tê li t úng vào lúc chúng
phát trin sôi ng nht. Khp m?i n2i u ình n,
khp n2i u ch6 thy nh.ng công nhân b ném ra
 ng ph”6. Ngay c khi CNTB phn thnh thì ng i
công nhân vn b các nhà công nghi p bóc lt, còn khi
CNTB b khng ho ng thì h? l%i b ném ra  ng, b bn
cùng hóa. Vy là, cuc cách m%ng công nghi p gn cht
v i ph 2ng th=c s n xut TBCN c!ng nh h qu t>
nh.ng thành t/u v $t tri do máy móc t%o ra nh ng
nh.ng h%n ch v mt xã hi bt ngun t> ch  t
h.u TBCN, ó là tình tr%ng c%nh tranh t/ do dn n
khng ho ng th>a, tha hóa lao ng.
Lun gi i tính hai mt ca nn s n xut TBCN dn n
bi kch này, C.Mác ã ch6 rõ, ó là vì ch%y theo l$i nhun
nên CNTB phát trin quá nhanh, quá m%nh, m rng quá
nhiu th tr ng, nh ng xã hi không “tiêu hóa” kp, s n
xut b th>a thãi, ng i lao ng b bn cùng, vì xã hi
quá th>a v0n minh, có quá nhiu t li u sinh ho%t, quá
nhiu công nghi p, quá nhiu th 2ng nghi p, kt cc là
ã xô toàn th xã hi t s n vào tình tr%ng ri lo%n và e
d?a s/ sng còn ca s h.u t s n. Cuc sng giai cp
công nhân ngày càng kh c/c trong khi cuc sng ca
gi i t b n ngày càng xa hoa. Vn  là  ch ngay c khi
CNTB tìm m?i bi n pháp khc phc nh.ng h%n ch này
c!ng không th  $c, vì ó là b n cht c h.u ca nó.
3.  gi i phóng s=c s n xut, m  ng cho cách
m%ng công nghi p phát trin, vn  là ph i xóa b9 bt
công trong xã hi. Nh ng ch6 có th gi i phóng s=c s n
xut, xóa bt công, khi và ch6 khi, xóa b9 ch  chim
h.u t nhân v t li u s n xut, t=c xóa b9 ch  TBCN.
Trong Tuyên ngôn ca  ng cng s n C.Mác ã ch6 rõ,
CNTB có tính cht quc t, s/ áp b=c bóc lt ca CNTB
c!ng là có tính quc t nên vi c gi i phóng s n xut,
gi i phóng con ng i ch6 có th th/c hi n  $c khi gi i
phóng dân tc, gi i phóng giai cp b áp b=c trên c2 s
xác lp ch  công h.u v TLSX, bi vì ch  công h.u
v TLSX m i ích th/c là quan h  s=c dung n%p LLSX
ngày càng phát trin mà ct lõi ca nó là s/ gia t0ng
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không ng>ng ngh6 ca cách m%ng công nghi p trên c2
s không ng>ng i m i, c i tin máy móc, công c s n
sut. iu này c!ng có nghXa là, s h.u t nhân v t
li u s n xut tt yu b di t vong, CNTB tt yu b thay
th bZng CNCS mà giai o%n thp là CNXH. S/ phát trin
không ng>ng ngh6 ca máy móc trong nn %i công
nghi p trong lòng CNTB s là s/ chu&n b v “c2 s vt
cht” ngày càng hoàn b cho s/ ra i XHCN - mà s/ ra
i này là khách quan, tt yu, nZm ngoài s/ mong
mun ca CNTB.
 Vi t Nam, sau h2n 30 n0m i m i, nhn th=c v
CNXH và con  ng i lên CNXH ngày càng rõ h2n.  ng
ta ã ánh giá úng n h2n v v trí, vai trò ca khoa
h?c công ngh , ca vi c i m i trong s n xut, ca
ph 2ng th=c t ch=c, qu n lý TBCN trong phát trin LLSX
nên ch ng tip thu, k th>a kinh nghi m thành t/u
loài ng i ã %t  $c trong CNTB, c bi t v khoa h?c,
công ngh , y t, giáo dc ào t%o ngun nhân l/c, các
chính sách an sinh xã hi lao ng - vi c làm - thu nhp,
gi i quyt tht nghi p, gi m nghèo bn v.ng.
Qua th/c tin i m i,  ng ta ã xác nh  t>ng
b c th/c hi n mc tiêu dân giàu, n c m%nh vn  là
nhn th=c sâu sc và trin khai hi u qu trên th/c t
nn kinh t th tr ng nh h ng XHCN, v i nhiu
thành phn kinh t, trong ó kinh t t nhân là mt
ng l/c quan tr?ng  phát trin kinh t. Kinh t nhà
n c, kinh t tp th cùng v i kinh t t nhân là nòng
ct  phát trin nn kinh t. Khoa h?c công ngh là l/c
l $ng s n xut tr/c tip. Th/c hi n t0ng tr ng kinh t
gn v i tin b, công bZng trong t>ng b c phát trin.
CNH, HH gn v i kinh t tri th=c và b o v môi tr ng.
Th/c hi n thay i mô hình t0ng tr ng t> chiu rng
chuyn sang chiu sâu, gn v i i m i mô hình t0ng
tr ng, áp dng tin b khoa h?c công ngh vào s n xut
i lin v i vi c t%o môi tr ng rng m  ng i lao ng
tâm huyt, sáng t%o, phát huy ht tim n0ng th m%nh
thông qua các chính sách t phá v phát hi n, bi
d ng, tuyn ch?n, ào t%o, b trí và ãi ng v l$i ích
vt cht và tinh thn cho giai cp công nhân, giai cp
nông dân, tng l p trí th=c.
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Những chiếc quạt tưởng chừng như vô dụng, nhưng qua đôi bàn tay khéo léo của người thợ trở thành những chiếc quạt có giá trị
nghệ thuật cao.

Nghề phục chế quạt cổ tại Hà Thành
KỲ ANH
> mt th$ nghèo sa ch.a nh.ng chic qu%t c!
h9ng, ông Thun không ng có ngày tr thành
“nhà s u tm” qu%t c có ting t Hà Thành. Gi i
qu%t c không ai không bit ông D 2ng V0n Thun
t%i s 2 Hàng iu, Hà Ni, ông t>ng sa ch.a và phc ch
hàng tr0m chic qu%t c, quý có ngun gc t> Ý, Pháp,
Thy SX, Nga... n nay, b s u tp ca ông lên n hàng
tr0m chic. Ông Thun cho bit: ”T> thi Pháp thuc ông
ni tôi làm trong ngành i n truyn ngh l%i cho b tôi,
duyên n$ l%i n v i tôi cái ngh này”. Ông c!ng bc b%ch
tâm s/: “Hình nh nh.ng chic qu%t c chc bn, c=ng

cáp, nh ng quyn r!  $c bày trong nh.ng phòng khách
sang tr?ng ã  l%i cho tôi n t $ng t> khi còn nh9. V i
tôi, nó không ch6 là mt  dùng trong nhà, mà còn mang
nh.ng giá tr tinh thn ca Hà Ni x a”.

Góc sưu tập quạt của ông Thuần.

Khách hàng đến cửa hàng ông nhờ phục chế chiếc quạt trần cổ.

T
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Công phc ch cho mi chic qu%t có giá t> vài tri u n
hàng chc tri u ng tr lên, nh ng khách hàng và dân s u
tm qu%t c chuyên nghi p vn chp nhn b9 tin   $c
s h.u mt món  ng ý. Hi n nay, ông D 2ng V0n Thun
vn ang sa ch.a, mua bán và ào t%o ngh cho cu con
trai út c!ng am mê và yêu ngh ging nh ông.

N H Â N

V  T

-

S 

K I  N

Ông Thuần hàng ngày vẫn đang sửa chữa và phục chế những chiếc quạt
cổ tại cổng nhà mình.

Chiếc quạt cây Marelli có giá hơn 40 triệu đồng/chiếc.

Đôi bàn tay khéo léo, tỉ mỉ của người thợ phục chế chiếc quạt về với hiện
trạng ban đầu.

Chiếc quạt trần cổ này có giá 25 triệu đồng/chiếc

Ông Thuần đang đào tạo và truyền nghề cho cậu con trai.

Góc cửa hàng nhà ông Thuần nằm trong lòng phố cổ Hà Nội.
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TOYOTA GII 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 n0ng cung cp các chng lo%i xe
ca Toyota v i s l $ng l n (trên 50 xe),
cho các khách hàng l n nh : Taxi Mai
Linh; B o him xã hi Vi t Nam; Ngân hàng Công
th 2ng… và ký kt các “H$p ng cung =ng dch v b o
d ng, sa ch.a ô tô” cho các c2 quan, doanh nghi p có
i xe l n, nh : V0n phòng Quc hi, V0n phòng B Ngo%i
giao; V0n phòng B Xây d/ng…

TGP

Ho%t ng chuyên nghi p theo mô hình 3S, hi n
nay TGP gm có hai c2 s là Toyota Gi i Phóng (TGP)
và Toyota Pháp Vân (TPV) %t ch=ng ch6 công nhn là
“Tr%m Dch v tiêu chu&n ca Toyota” và “Tr%m sa
ch.a thân v9 và s2n tiêu chu&n Toyota” do Toyota
Nht B n cp.
Tr s chính t%i 807  ng Gi i Phóng, qun Hoàng
Mai, có di n tích mt sàn xây d/ng gn 2.000m2, trong ó
di n tích Phòng tr ng bày rng kho ng 339m2 và Khu v/c
x ng sa ch.a 1 tng có di n tích kho ng 750m2 v i 12
khoang chuyên sa ch.a, b o d ng, b o trì và thay th
ph tùng xe ô tô.
Chi nhánh Toyota Pháp Vân có tng di n tích sàn
gn 10.000m2, bao gm showroom, 2 tng x ng và khu
v0n phòng. X ng dch v 2 tng v i di n tích trên
3.400m2 v i 54 khoang sa ch.a theo tiêu chu&n ca
TMV, trong ó bao gm 16 khoang sa ch.a 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.
Hi n TGP ang xúc tin thành lp chi nhánh t%i t6nh
Nam nh.
Áp dng ph 2ng pháp c i tin liên tc “Kaizen” và
“Tiêu chu&n hóa” trên m?i lXnh v/c ho%t ng, quy trình
dch v hoàn h o, i ng! nhân viên tn tâm và chuyên
nghi p, công ngh _ng cp quc t, cht l $ng Toyota
toàn cu, TGP góp phn không nh9 trong vi c giúp Toyota
chim lXnh th tr ng Vi t và kh_ng 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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