
Đại biểu dự Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt phấn khởi chúc mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh được suy tôn là 
Chủ tịch danh dự của Mặt trận Liên Việt (3/1951). ẢNH TƯ LIÊU

Sau khi Mặt trận Việt Minh ra đời (19/5/1941), trong bài viết 
đăng trên Báo Việt Nam độc lập, số 114, ngày 1/1/1942, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh nhấn mạnh:

"... Muốn tự do độc lập thì phải hy sinh tranh đấu. Vậy ngay từ
■* A _______Ã • _ / ____ I A _______Ã •   A 1 ■ A • _ _ • Ạ _ H M • m K J « _____|. +  ___ I _ 7 • j _______ Ạ  đây, mỗi cán bộ, mỗi một hội viên Việt Minh đều phải tuyên 
truyền tổ chức; phải làm cho các Hội Cứu quốc ngày càng mạnh, 
làm cho các đội tự vệ, các đội du kích ngày càng nhiều. Toàn quốc 
đồng bào, bất kỳ già trẻ, gái trai, bất kỳ giàu nghèo, quý tiện, đều 
phải vào các Hội Cứu quốc. Đoàn kết được chặt chẽ, giải phóng sẽ 
thành công.

Hỡi quốc dân, mau đoàn kết lại!".
Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, H.2002, t.3, tr. 212.
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NGHIÊN CỨU-LÝ LUẬN
[5] Tiếp tục chăm lo hơn nữa đến thương binh, gia đình liệt sĩ 

và gia đình có công vói cách mạng
TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH

[8] Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc phản 
biện chính sách, pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng

TS. LÊ BÁ TRÌNH
[13] Kinh nghiệm đầu tiên trong việc thực hiện chức năng 

giám sát, phản biện xã hội đối vói Luật Tín ngưỡng,
Tôn giáo 2016 GS.TS Đỗ QUANG HƯNG

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
[16] Sự phối họp giữa các cơ quan báo chí vói Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam trong công tác đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí BẢO TƯỜNG

[20] Vịnh Hạ Long "kêu cứu" và giải pháp bảo vệ, gìn giữ, phát
huy di sản bảO tường - phAn Anh Tuấn

DIỄN ĐÀN ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
[24] Đổi mói cơ chế vận hành của hành chính nhà nước ở nước 

ta hiện nay
TS. NGUYỄN TRỌNG BÌNH - NCS NGUYỄN TRỌNG HÒA

[27] Giải quyế't việc làm cho lao động ở nông thôn
ThS. NGuYỄN hồng nhung

MẶT TRẬN VỚI CÁC PHONG TRÀO, CUỘC VẬN ĐỘNG
[30] Đồng Nai vói cuộc vận động xây dựng Quỹ "Vì ngưòi

nghèo" và các chương trình an sinh xã hội LÊ THỊ MAY
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[BB] Phát huy giá trị văn hóa của các tộc ngưòi thiểu số trong 
bảo vệ môi trưòng miền núi

TS. TRỊNH QUANG CẢNH - NGUYỄN DUY DŨNG

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - 
LIỆT SĨ
[Bỗ] Trên 9 triệu lưọt ngưòi được hưởng chính sách ưu đãi

ngưòi có công đào ngọc lợi
[B8] Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh vói công tác 

chăm sóc, giúp đỡ ngưòi có công
TRẦN TẤN NGỜI 

[41] Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Trị thực hiện phong trào
"Đền ơn đáp nghĩa" PHƯỢNG HỒNG

KINH NGHIỆM -THỰCTIỄN
[44] Về thăm lại vùng quê văn hiến Hưng Yên

TUẤN ANH - KINH BẮC

NHỮNG VẤN ĐỀ QUỐC TẾ VÀ ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN
[48] Hạn ngạch pháp lý dành cho nữ ứng cử viên vào cơ quan 

dân cử: Bài học rút ra tù  kinh nghiệm quốc tế
TS. LƯƠNG THU HIỀN

[51] Quốc tế  Lao động - Ngày hội chung của ngưòi lao động trên 
khắp thế giói HỒNG NHUNG

NHÂN VẬT-SỰ KIỆN
[54] Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong công 

tác xây dựng Đảng PGS.TS BÙI ĐÌNH phong
[58] "Đưọc gặp nhau đây là sưóng lắm rồi!"

Đại tá, Nhà báo, Nhà nhiếp ảnh TRẦN HỒNG 
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đầu tư nưóc ngoài ThS. NGUYỄN THỊ NHAN

[64] Mô hình kiểu mẫu xử lý chất thải công nghiệp phát điện 
đầu tiên KY ANH

CHÍNH SÁCH NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
[ỗỗ] Mói chỉ có khoảng 20% công nhân đưọc đáp ứng nhu cầu 

về nhà ở giá rẻ Đỗ ĐÔNG

THÔNG TIN CÔNG TÁC MẶT TRẬN
[68] HƯƠNG DIỆP (tổng họp)

TRẢ LỜI BẠN ĐOC

[46]

[9]

[5]



LƠI TÒA SOẠN

của Đảng và Nhà nước ta. Đây là một biểu hiện của việc phát huy truyền thống Tương 
thân, tương ái” và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc. Cùng với các chính 

sách ưu tiên, hỗ trợ của Nhà nước, việc huy động các nguồn lực xã hội cùng chung tay giúp đỡ thương 
binh, gia đình liệt sĩ và những người có công đã trở thành hoạt động thường xuyên của M ặt trận Tổ 
quốc Việt Nam các cấp...

Những nảm qua, nhiều chương trình, cuộc vận động, điển hình là phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” 
được M ặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân hưởng ứng, manglại hiệu quả thiẽtthực, góp phần cải 
thiện đời sống, động viên tinh thần các thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với nước. M ặt trận 
các cấp và ngành lao động, thương binh và xã hội cả nước cũng đã có sự phối hợp chặt chẽ triển khai 
hiệu quả việc rà soát chính sách đối với người có công để không bỏ sót những người có công với cách 
mạng và xử lý kịp thời những đối tượng trục lợi từ chính sách.

Hướng tới kỷ niệm 70 nảm ngày Thươngbinh - Liệtsỹ (27/7/1947- 27/7/2017), Ủy ban Trung 
ương M ặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ phát 
động đợt cao điểm vận động hướng tới sự kiện này. Theo đó, ở cấp Trung ương sẽ diễn ra các hoạt động 
như: M ít tinh kỷ niệm 70 nảm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Hội nghị biểu dương người có công với 
cách mạng tiêu biểu toàn quốc, tổ chức lễ dâng hương và thắp nẽn tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa 
trang liệt sĩ trên toàn quốc, phát động vân đông, xây dựng Quy “Đên ơn đap nghia” Trung ương... Tạp 
chí M ặt trận số 165 dành nhiều trang dung lượng để đề cập đẽn chủ đề này.

Bên cạnh đó, tháng 5 cũng là tháng trọng điểm kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
tháng diễn ra sự kiện lịch sử chiẽn thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954). Quý vị độc giả sẽ cùng ôn lại 
những ký ức, công lao to lớn của Hồ Chủ tịch đối với cách mạng dân tộc; cùng xem lại những hình ảnh 
về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người anh hùng mà 
tên tuổi của ông đã gắn liền với Điện Biên Phủ như một huyền thoại. Tháng 5 cũng là tháng đánh dấu 
sự ra đời của M ặt trận Việt Minh (5/1941) và là thời điểm cả thẽgiới kỷ niệm ngày Quốc tẽ Lao động 
1/5, ngày hội lớn của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thẽgiới, đây cũng sẽ là những nội 
dung lớn được đề cập trong số Tạp chí, cùng một số chủ đề khác..

Trân trọng giới thiệu Tạp chí M ặt trận số 165 tới quý độc giả.

Tổng Biên tập 
VŨ VÄN TiẾn
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TIẾP TỤC CHĂM LO HƠN NỮA
đẽn thương binh, gia đỉnh liệt sĩ và 
gia đỉnh co công Với cách mạng
TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH
Phó Chủ tịch Úy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

N
ăm 1947, trong thư gửi Mặt 
trận Việt Minh, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh chỉ rõ: "Mặt trận 
cần chọn một ngày trong 

năm làm "Ngày thương binh" để 
nhân dân ta có dịp tỏ lòng biết ơn, 
yêu mến thương binh". Ngày 
27/7/1947, tại xã Hùng Sơn, huyện 
Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Mặt trận 
Việt Minh đã tổ chức mít tinh trọng 
thể đón thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và kêu gọi toàn dân tham gia phong 
trào "Đền ơn đáp nghĩa". 70 năm qua, 
thực hiện Lòi kêu gọi của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, thông qua các cuộc vận 
động: Xây dựng đòi sống mới; toàn 
dân đoàn kết xây dựng đòi sống văn 
hóa ở khu dân cư; toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh... Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
các tổ chức thành viên của Mặt trận 
đã phát động và kêu gọi các tầng lớp 
nhân dân không ngừng phát huy 
truyền thống "ăn quả nhớ ngưòi 
trồng cây", "uống nước nhớ nguồn" 
của dân tộc Việt Nam, tri ân và thể 
hiện trách nhiệm chăm sóc chu đáo 
các thương binh, bệnh binh, gia đình 
liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 
những ngưòi có công với nước. Thông 
qua phong trào đã xuất hiện nhiều 
nghĩa cử cao đẹp: nhận phụng 
dưỡng, chăm lo suốt đòi Bà mẹ Việt

Phó Chủ tịch Úy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh 
đi thăm và tặng quà Tết cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân 
dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. ẢNH PV

Nam anh hùng, giúp đỡ thương binh, 
bệnh binh, các gia đình liệt sĩ và 
ngưòi có công vói cách mạng.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII 
của Đảng về công tác chăm sóc

thương binh, gia đình liệt sĩ "Quan 
tâm chăm sóc thương binh, bệnh 
binh, gia đình liệt sĩ và những ngưòi 
có công với cách mạng, coi đó vừa là 
trách nhiệm của Nhà nước, vừa là 
trách nhiệm của toàn dân; sớm ban
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Chủ tịch Úy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi thương binh nặng tại Thuận Thành,
Bắc Ninh, tháng 1/2015. ẢNH PV

hành chế độ toàn dân đóng góp vào 
quỹ đền ơn, trả nghĩa để chăm lo đòi 
sống thương binh, gia đình liệt sĩ và 
những ngưòi có công với cách mạng", 
trong những năm qua, Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam đã vận động nguồn lực 
xã hội, xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp 
nghĩa". Trong 10 năm qua, cả nước 
đã đóng góp xây dựng Quỹ "Đền ơn, 
đáp nghĩa" hơn 3.481 tỷ đồng, trong 
đó, quỹ Trung ương hơn 41,36 tỷ 
đồng, quỹ địa phương hơn 3.440,4 tỷ 
đồng; xây dựng gần 90.000 nhà tình 
nghĩa, sửa chữa gần 75.000 nhà tình 
nghĩa với tổng trị giá gần 12.200 tỷ 
đồng; tặng gần 159.000 sổ tiết kiệm 
tình nghĩa trị giá gần 955.000 tỷ 
đồng; thực hiện Quyết định số 
22/2013/QĐ-TTg, Chính phủ đã cấp

cho các địa phương trên 2.450 tỷ 
đồng để hỗ trợ cho 80.000 hộ gia 
đình ngưòi có công khó khăn về nhà 
ở; 100% các mẹ Việt Nam anh hùng 
được các đơn vị nhận phụng dưỡng; 
98% xã, phường làm tốt công tác 
Thương binh - Liệt sĩ, 97% ngưòi có 
công với cách mạng có mức sống 
bằng hoặc cao hơn mức sống ngưòi 
dân nơi cư trú.

Tuy nhiên, hiện nay cả nước vẫn 
còn hơn 280.000 gia đình thương 
binh, liệt sĩ, ngưòi có công với đất 
nước có hoàn cảnh khó khăn, cần 
được giúp đỡ về nhà ở (bao gồm cả 
nhà cần xây mới và nhà cần sửa 
chữa). Nhằm góp phần thực hiện tốt 
chủ trương của Đảng về công tác 
chăm sóc thương binh, liệt sĩ, ngưòi

có công với đất nước và mục tiêu 
phấn đấu của Nhà nước về giải quyết 
chính sách nhà ở cho gia đình 
thương binh, liệt sĩ, ngưòi có công 
với đất nước có hoàn cảnh khó khăn, 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục 
phát động sâu rộng phong trào "Đền 
ơn đáp nghĩa" và kêu gọi huy động 
nguồn lực để chăm lo cho thương 
binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Bà 
mẹ Việt Nam anh hùng và những 
ngưòi có công với nước một cách 
thiết thực, hiệu quả.

Năm nay, hướng tới các hoạt động 
kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - 
Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), Ban 
Thưòng trực Uỷ ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam sẽ hướng dẫn 
Mặt trận các cấp phối hợp các tổ chức
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thành viên của Mặt trận đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, giáo dục 
truyền thống yêu nước, lòng tự hào 
tự tôn dân tộc; nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm của cả hệ thống chính 
trị và các tầng lớp nhân dân trong 
việc tri ân, chăm lo đối với ngưòi có 
công với cách mạng; phổ biến sâu 
rộng trong toàn xã hội về chủ 
trương của Đảng, chính sách của 
Nhà nước đối với thương binh, bệnh 
binh, gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt 
Nam anh hùng và những ngưòĩ có 
công với nước; vận động xây dựng 
Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tạo thêm 
nguồn lực cùng Nhà nước chăm lo 
cho các đối tượng ngưòi có công, gia 
đình chính sách trên cả nước. Trong 
năm 2017 ưu tiên quan tâm đối 
tượng là ngưòi có công với cách 
mạng ở các địa bàn biên giới, hải 
đảo, vùng đặc biệt khó khăn; phối 
hợp với các Bộ, ban, ngành và tổ 
chức thành viên của Mặt trận tổ 
chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm 
Ngày Thương binh - Liệt sĩ với các 
nội dung như sau:

Một là, thưòng xuyên giáo dục 
sâu sắc truyền thống cách mạng 
trong các tầng lớp nhân dân, nhấ't là 
trong thế hệ trẻ, làm cho mọi ngưòi 
hiểu rõ công lao to lớn của các anh 
hùng, thương binh, liệt sĩ và những 
ngưòi có công với nước đã hy sinh 
xương máu để đem lại cuộc sống hôm 
nay. Qua đó, nâng cao trách nhiệm 
của từng cá nhân, tập thể đối với 
phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" và 
phong trào "Xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc"; tuyên truyền các hoạt động 
kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - 
Liệt sĩ trên các phương tiện thông tin 
đại chúng.

Hai là, phấ'n đấu 100% gia đình 
chính sách đều được cộng đồng 
dân cư, cấp uỷ đảng, chính quyền, 
Mặt trận ở các thôn, bản, khu phố, 
xã phưòng chăm sóc chu đáo, thực 
hiện đầy đủ những chính sách 
"Đền ơn đáp nghĩa" mà Nhà nước 
đã ban hành.

Phó Chủ tịch Úy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực 
thăm gia đình chính sách Võ Thị Tửu, ấp Mỹ Tân, xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, 
tỉnh Đồng Tháp, tháng 4/2017. ẢNH: HOÀNG CHƯƠNG

Ba là, Ban Thưòng trực ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam hiệp thương thống nhất với các 
tổ chức thành viên của Mặt trận để 
nhận giúp đỡ các gia đình chính 
sách khó khăn (tránh tình trạng 
không có trưòng hợp các gia đình 
khó khăn không được tổ chức đoàn 
thể giúp đỡ).

Bốn là, ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam từ Trung ương đến tỉnh, 
thành phố tiến hành khảo sát, 
đánh giá việc thực hiện giải quyết 
các chế độ chính sách đối với ngưòi 
có công theo Chương trình phối 
hợp số 4836/CTr-BLĐTBXH-MTTW, 
ngày 5/12/2013 giữa Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội và Ban 
Thưòng trực ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổng 
rà soát việc thực hiện chính sách

ưu đãi đối với ngưòi có công với 
cách mạng.

Năm là, phối hợp thăm hỏi các 
thương bệnh binh tại các Trung tâm 
nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh, 
thăm Mẹ Việt Nam anh hùng; các vị 
lão thành cách mạng, anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân, ngưòĩ có 
công với cách mạng.

Đền ơn đáp nghĩa là thể hiện đạo 
lý, truyền thống "Uống nước nhớ 
nguồn" của dân tộc ta, Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tin tưởng rằng, các 
tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ 
trẻ luôn khắc sâu trong tâm trí những 
tình cảm và sự tri ân đối với các 
thương binh, gia đình liệt sĩ, Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng và những ngưòi 
có công với đất nước, tham gia thực 
hiện tốt nhất các hoạt động trong 
phong trào "Đền ơn đáp nghĩa". ❖
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VAỊ TRQ CỦA MẶT TRẬN 
TỔ QUỐC VIỆT NAM
trong việc phản biện chính sách, 
pháp luật vê' tôn giáo, tín ngưỡng
TS. LÊ BÁ TRÌNH
Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

T rong quá trình hoàn thiện chủ 
trương, đưòng lối của cách 
mạng Việt Nam và thể chế hóa 
vào các quy định của pháp 

luật, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
các tổ chức khác trong hệ thống 
chính trị ở nước ta ngày càng được 
bổ sung, hoàn thiện vai trò, vị trí, 
nhiệm vụ của mình. Trên lĩnh vực 
xây dựng chính sách, pháp luật về 
tôn giáo, tín ngưỡng, việc thực hiện 
tốt vai trò, nhiệm vụ phản biện xã 
hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
góp phần làm cho chính sách, pháp 
luật về tôn giáo, tín ngưỡng, đáp ứng 
nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, 
hợp pháp của nhân dân và bảo đảm 
tính công bằng, nghiêm minh và 
thiết thực của pháp luật.

1. Từ khi thực hiện công cuộc đổi 
mới, đặc biệt từ năm 1990 đến nay, 
vai trò, nhiệm vụ phản biện xã hội 
chính sách, pháp luật về tôn giáo, tín 
ngưỡng của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam ngày càng được bổ sung, hoàn 
thiện cùng với quá trình hoàn thiện 
về chính sách, pháp luật trong đòi 
sống xã hội.

- Nghị quyết số 24-NQ/TƯ, ngày 
16/10/1990 của Bộ Chính trị Về đổi 
mới công tác tôn giáo trong tình hình 
mới đánh dấu bước tiến quan trọng 
về đổi mới công tác tôn giáo của 
Đảng ta. Nghị quyết 24 đã nhận định 
lại một cách đúng mức và khách quan 
về tình hình tôn giáo ở Việt Nam,

nhu cầu về tín ngưỡng tôn giáo của 
nhân dân, ảnh hưởng tích cực - tiêu 
cực của đạo đức tôn giáo đối với việc 
phát triển xã hội Việt Nam... và 
khẳng định, tín ngưỡng, tôn giáo là 
nhu cầu tinh thần của một bộ phận 
nhân dân, còn tồn tại lâu dài cùng 
thòi kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; 
đạo đức tôn giáo có nhiều điểm phù 
hợp với xã hội. Từ đó, đặt ra những 
vấn đề cần bổ sung vào nhận thức và 
phương pháp luận về công tác tôn 
giáo trong tình hình mới: Cốt lõi của 
công tác tôn giáo là công tác vận 
động quần chúng. Công tác tôn giáo 
là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính 
trị. Phương thức ứng xử với tín 
ngưỡng, tôn giáo là tôn trọng quyền 
tự do, tình cảm riêng tư của mỗi cá 
nhân, Nhà nước không can thiệp sâu 
vào nội bộ các tổ chức tôn giáo nếu 
tổ chức và hoạt động không gây hậu 
quả phương hại đến xã hội. Đảng có 
vai trò trung tâm lãnh đạo công tác 
tôn giáo. Đối với Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, Nghị quyết 24 nêu rõ: 
Thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam để tập hợp, vận động các chức 
sắc tôn giáo và đồng bào tín đồ đoàn 
kết thực hiện các chủ trương, chính 
sách pháp luật, đồng thòi tích cực 
tham gia các phong trào thi đua yêu 
nước, các cuộc vận động do Mặt trận 
phát động.

Sau gần 10 năm thực hiện Nghị 
quyết 24, trên cơ sở tổng kết, đánh

giá những thành tựu và nêu rõ 
những khuyết điểm, Bộ Chính trị ra 
Chỉ thị 37-C t/TƯ , ngày 2/7/1998 về 
công tác tôn giáo trong tình hình 
mới. Chỉ thị này là bước cụ thể hóa 
những quan điểm, chủ trương về tôn 
giáo và công tác tôn giáo trong Nghị 
quyết 24, đồng thòi chỉ rõ nhiệm vụ 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với 
công tác tôn giáo: "Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, các 
tổ chức xã hội tăng cưòng công tác 
vận động tín đồ, chức sắc các tôn 
giáo hòa nhập cùng cộng đồng trong 
cuộc sống mới; thực hiện Cuộc vận 
động "Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đòi sống văn hóa ở khu dân cư"; Xây 
dựng củng cố tổ chức của Mặt trận và 
các đoàn thể; ủng hộ các nhân tố tích 
cực và phong trào thi đua yêu nước 
của đồng bào các tôn giáo, thực hiện 
"Tốt đòi, đẹp đạo", góp phần ổn định 
và phát triển kinh tế - xã hội, bảo 
đảm quốc phòng an ninh ở từng cơ 
sở, địa phương và cả nước".

Ngày 12/3/2003, Hội nghị lần thứ 
bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khoá IX ban hành Nghị quyết số 
25/NQ-TƯ về công tác tôn giáo, nêu 
rõ nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam: "Tăng cưòng hoạt động của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
đoàn thể nhân dân trong việc tuyên 
truyền chủ trương, chính sách đối với 
chức sắc, chức việc, nhà tu hành và 
tín đồ các tôn giáo".
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Phó Chủ tịch Úy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Bá Trình phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh 
Ninh Thuận trong chương trình khảo sát về thực hiện công tác tôn giáo, tháng 3/2017. ẢNH: PV

Đến thòi điểm này, nhiệm vụ 
công tác tôn giáo của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam vẫn là tuyên truyền 
các chủ trương, chính sách, pháp luật 
đến các tôn giáo; tạo điều kiện để các 
tôn giáo hoạt động; tập hợp, đoàn 
kết các tôn giáo trong khối đại đoàn 
kết dân tộc. Vai trò, trách nhiệm của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc 
xây dựng và thực hiện chính sách, 
pháp luật nói chung và đối với tín 
ngưỡng, tôn giáo nói riêng mói dừng 
lại ở mức độ "góp ý kiến" hoặc "kiến 
nghị", chưa rõ vai trò, nhiệm vụ phản 
biện xã hội.

Đến Đại X (nhiệm kỳ 2006 - 2011) 
của Đảng, nhiệm vụ phản biện xã hội 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần 
đầu tiên được nêu rõ trong Nghị 
quyết của Đại hội: "Nhà nước ban 
hành cơ chế để Mặt trận và các đoàn 
thể nhân dân thực hiện tốt vai trò 
giám sát và phản biện xã hội đối với 
việc hoạch định và tổ chức thực hiện 
đưòng lối, chủ trương, chính sách, 
quyết định lớn của Đảng và Nhà 
nước, kể cả đối với công tác tổ chức 
và cán bộ"1. Tuy nhiên, trong suốt

nhiệm kỳ 2006 - 2011 chưa có một 
văn bản mang tính pháp quy nào quy 
định rõ cơ chế phản biện xã hội của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XI 
(nhiệm kỳ 2011 - 2016) của Đảng tiếp 
tục nêu rõ nhiệm vụ phản biện xã hội 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: "Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân 
dân tiếp tục tăng cưòng tổ chức, đổi 
mới nội dung, phương thức hoạt 
động,...; thực hiện dân chủ, giám sát 
và phản biện xã hội"2.

Trên cơ sở đó, ngày 12/12/2013, 
Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 
217-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế 
giám sát và phản biện xã hội của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn 
thể chính trị - xã hội.

Đại hội lần thứ XII (nhiệm kỳ 
2016 - 2021) của Đảng tiếp tục khẳng 
định vai trò, nhiệm vụ phản biện xã 
hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 
"Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò nòng 
cốt trong tập hợp, vận động nhân 
dân, đẩy mạnh phong trào thi đua 
yêu nước, phát huy sức mạnh đại

đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân 
chủ, tăng cưòng đồng thuận xã hội; 
giám sát và phản biện xã hội; tham 
gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt 
động đối ngoại nhân dân góp phần 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"3.

Như vậy, trong suốt 10 năm (từ 
2006 đến 2016) vai trò, nhiệm vụ 
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam ngày càng được cụ thể hóa 
trong chủ trương, đưòng lối của Đảng.

- Đối với chính sách, pháp luật 
của Nhà nước:

Về mặt chính sách, pháp luật, vai 
trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam đối với công tác vận động 
tôn giáo được xác định tại Điều 7 của 
Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo 
(2004) là: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và các tổ chức thành viên của Mặt 
trận trong phạm vi quyền hạn của 
mình có trách nhiệm:

a) Tập hợp đồng bào có tín 
ngưỡng, tôn giáo và đồng bào không 
có tín ngưỡng, tôn giáo xây dựng 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc;

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, H. 2006.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H. 2011.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H. 2016.
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b) Phản ánh kịp thòi ý kiến, 
nguyện vọng, kiến nghị của nhân 
dân về các vấn đề có liên quan đến 
tín ngưỡng, tôn giáo với cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền;

c) Tham gia tuyên truyền, vận 
động chức sắc, nhà tu hành, tín đồ, 
ngưòi có tín ngưỡng, các tổ chức tôn 
giáo và nhân dân thực hiện pháp luật 
về tín ngưỡng, tôn giáo;

d) Tham gia xây dựng và giám sát 
việc thực hiện chính sách, pháp luật 
về tín ngưỡng, tôn giáo.

Như vậy, cho đến năm 2012 
(trước khi Quốc hội ban hành Hiến 
pháp năm 2013), pháp luật mới quy 
định nhiệm vụ giám sát việc thực 
hiện chính sách, pháp luật về tín 
ngưỡng, tôn giáo của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam. Đồng thòi, Mặt trận 
chỉ "Phản ánh kịp thòi ý kiến, 
nguyện vọng, kiến nghị của nhân 
dân về các vấn đề có liên quan đến 
tín ngưỡng, tôn giáo với cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền", chưa có quy 
định cụ thể về nhiệm vụ phản biện 
xã hội.

Nhiệm vụ phản biện xã hội của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mới được 
hiến định tại Điều 9, Hiến pháp 2013: 
"... Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ 
sở chính trị của chính quyền nhân 
dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp, chính đáng của nhân dân; 
tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn 
kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, 
tăng cưòng đồng thuận xã hội; giám 
sát, phản biện xã hội; tham gia xây 
dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối 
ngoại nhân dân góp phần xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc"4.

Để cụ thể hóa nhiệm vụ phản biện 
xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
được nêu trong Hiến pháp năm 2013, 
tại Khoản 5, Điều 3: Quyền và trách 
nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
2015 ghi rõ: Thực hiện giám sát và 
phản biện xã hội. Đặc biệt Luật Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam (năm 2015) 
dành riêng 1 chương (Chương VI), gồm
4 điều (từ Điều 32 đến Điều 36) quy 
định cụ thể nhiệm vụ phản biện xã hội 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam5.

Về một văn bản pháp luật chuyên 
ngành - Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 
năm 2016 nêu rõ tại "Điều 4. Trách 
nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

1. Tập hợp đồng bào theo tín 
ngưỡng, tôn giáo và đồng bào không 
theo tín ngưỡng, tôn giáo xây dựng 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Phản ánh kịp thòi ý kiến, 
nguyện vọng, kiến nghị của nhân 
dân về các vấn đề có liên quan đến 
tín ngưỡng, tôn giáo với cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền.

3. Tham gia xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn 
giáo; phản biện xã hội đối với các dự 
thảo văn bản quy phạm pháp luật, 
quy hoạch, kế hoạch, chương trình, 
dự án phát triển kinh tế - xã hội của 
Nhà nước có liên quan đến tín 
ngưỡng, tôn giáo theo quy định của 
pháp luật.

4. Tham gia tuyên truyền, vận 
động chức sắc, chức việc, nhà tu 
hành, tín đồ, ngưòi theo tín ngưỡng, 
tôn giáo, các tổ chức tôn giáo và 
nhân dân thực hiện pháp luật về tín 
ngưỡng, tôn giáo.

5. Giám sát hoạt động của cơ 
quan, tổ chức, đại biểu dân cử và cán 
bộ, công chức, viên chức trong việc 
thực hiện chính sách, pháp luật về 
tín ngưỡng, tôn giáo"6.

Như vậy, về mặt quy định của 
pháp luật, nhiệm vụ phản biện xã hội 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mới

được hiến định từ năm 2013 và được 
luật hóa thành một nhiệm vụ cụ thể 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ 
năm 2015. Đặc biệt "phản biện xã hội 
đối với các dự thảo văn bản quy 
phạm pháp luật, quy hoạch, kế 
hoạch, chương trình, dự án phát 
triển kinh tế - xã hội của Nhà nước có 
liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo 
theo quy định của pháp luật" được 
quy định thành trách nhiệm của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam từ năm 2016.

- Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam: Trong Chương trình 12 điểm của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được 
thông qua tại Đại hội IV (1994), phần 
liên quan đến tôn giáo nói rõ: Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam trịnh trọng 
công bố trước đồng bào cả nước và 
đồng bào Việt Nam ở nước ngoài 
Chương trình Đại đoàn kết Dân tộc 
xây dựng và bảo vệ đất nước như sau:

"Tín ngưỡng tôn giáo, tín ngưỡng 
truyền thống là nhu cầu thuộc đòi 
sống tinh thần của con ngưòi. Tôn 
trọng và thực hiện đúng quyền tự do 
tín ngưỡng hoặc không tín ngưỡng 
tôn giáo; giữ gìn bảo vệ những nơi 
thò tự của các tôn giáo, tín ngưỡng 
theo pháp luật. Chống mọi hành vi 
xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo 
hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để 
gây chia rẽ dân tộc, phương hại đến 
lợi ích của đất nước"7.

Từ Đại hội V (1999) đến Đại hội VII 
(2009), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
luôn khẳng định tôn giáo là một 
trong những bộ phận quan trọng của 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam luôn thực hiện 
nhất quán chủ trương tôn trọng và 
bảo đảm quyền tự do tôn giáo, tín 
ngưỡng của các tầng lớp nhân dân, 
ngày càng tập hợp nhiều tổ chức tôn 
giáo và cá nhân tiêu biểu trong chức 
sắc, tín đồ các tôn giáo vào làm thành 
viên của ủy ban Mặt trận Tổ quố'c Việt

4. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2013.
5. Quốc hội. Luật số: 75/2015/QH13. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 9/6/2015.
6. Quốc hội. Luật số: 02/2016/QH14. Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV 

thông qua ngày 18/11/ 2016.
7. Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1994), Văn kiện Đại hội lần thứ IV Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hà Nội.
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Nam các cấp; kiến nghị với Đảng và 
Nhà nước thực hiện các chủ trương, 
chính sách để phát huy vai trò của 
các tôn giáo trong khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc, trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên 
vai trò, nhiệm vụ phản biện xã hội 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chưa 
được thực hiện một cách cụ thể để 
góp phần hoàn thiện chính sách, 
pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Đến Đại hội lần thứ VIII (nhiệm 
kỳ 2014 - 2019), nhiệm vụ giám sát 
và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam (trong đó có giám sát 
và phản biện xã hội chính sách, pháp 
luật về tín ngưỡng, tôn giáo) được 
xác định rõ là một trong những 
nhiệm vụ cốt lõi của công tác Mặt 
trận trong hệ thống chính trị.

Kỳ họp lần thứ 3 Đoàn Chủ tịch 
Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam (khoá VIII) đã ban hành 
Nghị quyết chuyên đề Đổi mới nội 
dung công tác tôn giáo của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, trong đó nêu rõ 
giải pháp: "Xây dựng chương trình, 
kế hoạch tiếp xúc, đối thoại, lắng 
nghe, tìm hiểu để nắm chắc tình 
hình, tâm tư, nguyện vọng của đồng 
bào các tôn giáo, đồng thòi kịp thòi 
thông tin, chuyển tải những chủ 
trương, chính sách mới về tôn giáo 
đến chức sắc, tín đồ các tôn giáo, 
trên cơ sở đó nâng cao hiệu quả việc 
tham gia xây dựng chính sách, pháp 
luật có liên quan đến tín ngưỡng, tôn 
giáo và tăng cưòng nhiệm vụ giám 
sát và phản biện xã hội của Mặt trận, 
các tổ chức chính trị - xã hội trong 
công tác tôn giáo"8.

2. Về mặt thực tiên: Mặc dù chủ
trương, chính sách, pháp luật của 
Đảng và Nhà nước cũng như chương 
trình hành động của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam trong giai đoạn từ 
1990 đến năm 2013 về vai trò, nhiệm 
vụ phản biện xã hội nói chung và 
phản biện xã hội về chính sách, pháp 
luật đối với tín ngưỡng, tôn giáo của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói riêng

chưa được nêu rõ trong các văn bản 
chính trị và văn bản pháp luật, 
nhưng về mặt thực tiễn, Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam đã tích cực tham gia 
xây dựng chủ trương, chính sách, 
pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng 
bằng việc đóng góp ý kiến, kiến nghị.

Ban Thưòng trực Uỷ ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã 
tiến hành tổng kết các mối quan hệ 
tôn giáo ở nước ta trong tình hình 
mới và đề xuất chủ trương, chính 
sách về tôn giáo cần sửa đổi, bổ sung 
trong Cương lĩnh của Đảng năm 2011; 
đóng góp và đề xuất chính sách về 
tôn giáo trong Hiến pháp năm 2013. 
Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam đã cử đại diện tham gia Ban 
soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng 
nhiều chính sách pháp luật về tín 
ngưỡng, tôn giáo, như: Sửa đổi, bổ 
sung Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn 
giáo; Nghị định số' 92/NĐ-CP quy định 
chi tiết về biện pháp thi hành Pháp 
lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo; Thông tư 
hướng dẫn của Bộ Nội vụ; chủ trì, 
phối hợp xây dựng Đề án Phát huy 
vai trò của những ngưòi tiêu biểu 
trong các tôn giáo; phối hợp xây 
dựng, sửa đổi, bổ sung một số văn 
bản quy phạm pháp luật của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ về chế độ, 
chính sách với các đối tượng do Mặt 
trận phụ trách, trong đó có chức sắc, 
ngưòi tiêu biểu trong các tôn giáo...

Tuy nhiên, do mới chỉ dừng lại ở 
mức độ góp ý kiến hoặc kiến nghị, 
chưa có cơ chế, quy định cụ thể trong 
các văn bản pháp luật về tổ chức 
thực hiện phản biện xã hội của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, nên hiệu quả 
của việc đóng góp ý kiến, kiến nghị 
rất thấp. Có tình trạng việc lấy ý 
kiến, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam từ các cơ quan tham mưu, 
chuẩn bị xây dựng, ban hành chính 
sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn 
giáo mang tính hình thức, đối phó 
theo kiểu đã có tiếng nói đầy đủ của 
tất cả các tổ chức trong hệ thống 
chính trị (trong đó có Mặt trận) rồi

trước khi trình cơ quan có thẩm 
quyền ban hành, còn việc tiếp thu 
thế nào không được quan tâm.

Trên cơ sở quy định của Hiến pháp 
năm 2013 và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam năm 2015, trong năm 2016, Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức phản 
biện xã hội dự thảo Luật Tín ngưỡng, 
Tôn giáo với kế hoạch chi tiết, quy trình 
chặt chẽ, huy động được trí tuệ và 
trách nhiệm, tâm huyết của nhiều 
thành phần xã hội: từ các chuyên gia, 
nhà nghiên cứu lý luận và hoạt động 
thực tiễn về tôn giáo đến các vị chức 
sắc, tín đồ các tôn giáo... Nội dung 
phản biện xã hội về dự thảo Luật Tín 
ngưỡng, Tôn giáo được cơ quan soạn 
thảo tiếp thu tối đa, góp phần quan 
trọng để Quốc hội ban hành Luật Tín 
ngưỡng, Tôn giáo vào tháng 11/2016.

3. Để thực sự phát huy vai trò, 
nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam trong phản biện xã hội về chính 
sách, pháp luật đối với tôn giáo, tín 
ngưỡng cần thực hiện tốt các giải 
pháp sau đây:

- Về mặt nhận thức: Thực hiện tốt 
vai trò, nhiệm vụ phản biện xã hội của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây 
dựng chính sách, pháp luật về tín 
ngưỡng, tôn giáo là một yêu cầu 
khách quan, nhiệm vụ quan trọng 
trong hoạt động của hệ thống chính 
trị nước ta hiện nay, đặc biệt là trên 
lĩnh vực xây dựng, ban hành chính 
sách, luật pháp. Là một quốc gia thực 
hiện duy nhất chế độ một đảng cầm 
quyền là Đảng Cộng sản Việt Nam (đã 
được hiến định trong Điều 4 Hiến 
pháp năm 2013), cùng với sự thống 
nhất về lãnh đạo, tạo nền tảng cho sự 
ổn định về chính trị thì căn bệnh 
quan liêu, cửa quyền, duy ý chí của 
một đảng lãnh đạo duy nhất, không 
có đảng chính trị đối lập sẽ không 
tránh khỏi nếu không có cơ chế giám 
sát, kiểm soát quyền lực chặt chẽ của 
nhân dân. Vì vậy, trong hệ thống 
chính trị của nước ta, Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam với chức năng "đại 
diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp

8. Kết luận số: 02/KL-ĐCT, ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam "Về đổi mới nội dung, 
phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tôn giáo".
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pháp, chính đáng của nhân dân"9 
thực hiện vai trò, nhiệm vụ phản biện 
xã hội nói chung và phản biện xã hội 
trong việc xây dựng, thực hiện chính 
sách về tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng 
là yêu cầu tất yếu, khách quan của đòi 
sống chính trị, xã hội; là cơ chế để 
Đảng và các tổ chức trong hệ thống 
chính trị không bị rơi vào duy ý chí, 
độc đoán, chuyên quyền, tha hoá, xa 
dân; bảo đảm quyền dân chủ và lợi ích 
của nhân dân luôn được thực hiện. 
Nhận thức này cần phải được thống 
nhất, đồng bộ trong hệ thống chính 
trị, trước hết là tổ chức đảng, chính 
quyền, là điều kiện cơ bản để thực 
hiện các giải pháp tiếp theo.

- Cụ thể hoá hơn nữa và hoàn 
thiện cơ chế, chính sách, pháp luật 
về vai trò, nhiệm vụ phản biện xã hội 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói 
chung cũng như trên lĩnh vực công 
tác tôn giáo nói riêng.

Hiến pháp năm 2013 và Luật Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 quy 
định về vai trò, nhiệm vụ giám sát và 
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, nhưng đến nay vẫn 
chưa có một văn bản dưới luật nào 
như nghị định của Chính phủ hoặc 
nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ 
và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ 
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam. Quyết định số 217- 
Qđ/TW , ngày 12/12/2013 của Bộ 
Chính trị về việc ban hành Quy chế 
giám sát và phản biện xã hội của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn 
thể chính trị - xã hội cũng mới dừng 
lại ở một văn bản mang tính chủ 
trương chính trị của Đảng cầm 
quyền, chưa được cụ thể hoá thành 
một văn bản pháp luật, vì vậy, trong 
thực hiện vẫn còn nhiều lúng túng 
do chưa có chế tài cụ thể khi ý kiến 
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam nêu lên không được 
trả lòi, tiếp thu cụ thể của các tổ 
chức, cơ quan được phản biện. Vì 
vậy, việc hoàn thiện cơ chế pháp lý

bằng một Luật Giám sát và phản biện 
xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
là một giải pháp cụ thể, quan trọng 
để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực 
hiện hiệu quả nhiệm vụ phản biện xã 
hội của mình về chính sách, pháp 
luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Nâng cao năng lực hoạt động 
giám sát và phản biện xã hội chính 
sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn 
giáo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam các cấp:

Về tổ chức và bộ máy: Tổ chức bộ 
máy và cán bộ làm công tác tôn giáo 
hiện nay của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam các cấp chưa được đầu tư 
tương xứng với nhiệm vụ. ở cơ quan 
của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam có Ban Tôn giáo làm 
nhiệm vụ tham mưu, hướng dẫn, 
kiểm tra công tác tôn giáo nhưng mới 
bố trí được 5 biên chế. ở Uỷ ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam mỗi tỉnh, 
thành phố có Ban Dân tộc và Tôn 
giáo nhưng biên chế không quá 3 
ngưòi. Công tác tôn giáo của Uỷ ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện 
và cấp xã được lồng ghép chung vào 
công tác khác. Do không đủ cán bộ, 
nên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam các cấp không thực hiện việc sắp 
xếp, bố trí cán bộ làm công tác tôn 
giáo tương xứng với vai trò, vị trí, 
chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 
của Mặt trận trong công tác tôn giáo; 
phải chăm lo, đầu tư đúng mức để 
xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác 
tôn giáo của Mặt trận và các đoàn thể 
(bao gồm các khâu quy hoạch, đào 
tạo, bố trí, sử dụng).

Về con ngưòi: Yêu cầu đối với cán 
bộ Mặt trận làm công tác tôn giáo là 
phải vừa nắm vững nghiệp vụ của 
công tác phản biện xã hội, vừa nắm 
vững chủ trương, đưòng lối, chính 
sách, pháp luật về tôn giáo đã ban 
hành và hiểu biết sâu sắc về giáo luật, 
giáo lý, nắm được tâm tư, tình cảm 
của chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn 
giáo mới thực hiện tót việc tham 
mưu, tổ chức phản biện xã hội trong

quá trình xây dựng chính sách, pháp 
luật về tôn giáo được. Trên thực tế, 
cán bộ Mặt trận làm công tác tôn giáo 
hiện nay vừa chưa được đào tạo đúng 
yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ, bồi 
dưỡng thưòng xuyên, vừa còn bất 
cập, bất bình đẳng trong công tác bố 
trí, thực hiện chính sách so với cán 
bộ thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước 
nên chưa động viên, phát huy được 
tính tích cực, chủ động, sáng tạo của 
cán bộ Mặt trận, đoàn thể trong công 
tác. Do đó, cần đổi mới và tăng cưòng 
đầu tư cho lực lượng làm công tác tôn 
giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
theo hướng chuyên môn hóa, chuyên 
nghiệp hóa và gắn bó lâu dài. Có 
chính sách, chiến lược trong công tác 
đào tạo, bồi dưỡng về lý luận, nghiệp 
vụ và thực tiễn, nhất là việc nắm 
vững quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh về tôn giáo, chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước về công 
tác tôn giáo trong từng nhiệm vụ của 
cách mạng; năng lực tiếp cận, vận 
động, xử lý những vấn đề tôn giáo và 
năng lực phục vụ công tác phản biện 
xã hội chính sách, pháp luật về tín 
ngưỡng, tôn giáo. Quy định cụ thể các 
chính sách ưu đãi đối với ngưòi làm 
công tác tôn giáo của Mặt trận phù 
hợp với mặt bằng chung về chính 
sách để tạo động lực thu hút, hấp dẫn 
nguồn nhân lực làm công tác tôn 
giáo, khắc phục tâm lý cán bộ nói 
chung và cán bộ Mặt trận nói riêng 
không muốn làm công tác tôn giáo.

- Đầu tư đúng mức cho nhiệm vụ 
nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn 
về nâng cao chất lượng, hiệu quả và 
những tác động của phản biện xã hội 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quá 
trình xây dựng, ban hành chính sách, 
pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Phát huy đúng mức vai trò, nhiệm 
vụ phản biện xã hội của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam trong việc xây dựng 
chính sách, pháp luật về tôn giáo, tín 
ngưỡng sẽ góp phần quan trọng vào 
kết quả thực hiện một Nhà nước của 
dân, do dân và vì dân.»*

9. Điều 9 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua 
ngày 28/ 11/2013.
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Kinh nghiệm đầu tiên
trong việc thực hiện chức năng 
giám sát, phản biện xã hội đổi với 
Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016

GS.TS ĐỖ QUANG HƯNG
Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Tôn giáo, Úy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Việc Quốc hội thông qua Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18/11/2016, rõ ràng là 
một bước tiến mới của Nhà nước pháp quyền về tôn giáo ở Việt Nam. Đây cũng là 
thể nghiệm đầu tiên chức năng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam như Chương trình công tác năm 2016 của Mặt trận đã xác định. Bài viết 
này ghi nhận một số kinh nghiệm của Hội đồng Tư vấn Tôn giáo (HĐTVTG) của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) trong việc thực hiện chức năng này.

Khi HĐTVTG bắt tay vào việc 
giám sát, phản biện Luật Tín 
ngưỡng, Tôn giáo từ cuối 
năm 2015, cũng là lúc MTTQ 

Việt Nam ban hành những quy định 
chi tiết Điều 27, Điều 34 của Luật 
MTTQ Việt Nam về hình thức, nội 
dung giám sát, phản biện xã hội. 
Theo đó, Ban Thưòng trực Uỷ ban 
Trung ương MTTQ Việt Nam đã chỉ đạo 
HĐTVTG tiến hành các khâu công tác 
chủ yếu: Theo sát và đóng góp ý kiến 
phản biện các văn bản Dự thảo Luật, 
báo cáo với Ban Thưòng trực, Đoàn 
Chủ tịch để gửi tới Ban soạn thảo, ủy 
ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, 
Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội 
(cơ quan trực tiếp thẩm định và trình 
Quốc hội thông qua). Bên cạnh đó, 
HĐTVTG còn có những hoạt động 
khác, như: tổ chức các cuộc trao đổi 
đối thoại với các cơ quan hành pháp

và lập pháp nói trên, tham gia tổ 
chức những cuộc trao đổi lớn, nhiều 
phía, kể cả với các chức sắc tôn giáo 
trong khu vực và cả n ư ớ c . Đó là 
không kể việc trong hai năm (2015, 
2016) HĐTVTG còn tham gia các đoàn 
khảo sát ở nhiều địa phương, tiếp 
xúc với đồng bào các tôn giáo trực 
tiếp ghi nhận những phản ứng của 
họ với các bản Dự th ả o .

Tuy vậy, nhiệm vụ lớn nhất của 
HĐTVTG đó là việc thông qua các 
chuyên gia, các nhân vật lãnh đạo 
tôn giáo là thành viên Hội đồng bám 
sát từng văn bản Dự thảo mà Ban 
Thưòng trực cung cấp (lãnh đạo Ban 
Thưòng trực đồng thòi là ủy viên 
của Ban soạn thảo), góp ý từ tên 
gọi, bố cục, cấu trúc Dự thảo Luật, 
đến các nội dung chủ yếu của Luật 
này, như: xác định quyền tự do tôn 
giáo, tín ngưỡng và những giới hạn

cần thiết của nó; đăng ký và công 
nhận các tổ chức tôn giáo, trong đó, 
then chốt là xác định tư cách pháp 
nhân của họ, hoạt động xã hội của 
các tổ chức tôn giáo, hoạt động tôn 
giáo của ngưòi nước ngoài ở Việt 
Nam, cho đến công tác quản lý nhà 
nước về tôn giáo, tín ngưỡng.

Trong các văn bản kết luận 
những phiên họp của HĐTVTG từ 
tháng 1/2016: Tò trình về tín 
ngưỡng và quản lý tín ngưỡng; 
21/3/2016 về Dự thảo 5A, 5B; Dự 
thảo ngày 5/7/2016 tại Thành phố 
Hồ Chí Minh, cũng như văn bản góp 
ý Dự thảo ngày 1 7 /8 /2 0 1 6 . đã cho 
thấy, lần đầu tiên đảm trách công 
tác mới mẻ này, những tâm huyết 
trí tuệ của Hội đồng được thể hiện 
ngày càng tập trung, sống động và 
hiệu quả.
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GS.TS. Đỗ Quang Hưng, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Tôn giáo, Úy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại 
Hội nghị tổng kết việc phối hợp công tác giữa Chính phủ và Úy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2016, định hướng 
nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. ẢNH: THÀNH TRUNG

Trước khi làm Dự thảo Luật, một 
băn khoăn chung của các thành 
viên, đó là: Liệu Luật này có thể vượt 
lên trên Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn 
giáo (2004) hay không? Luật đương 
nhiên phải có giá trị pháp lý, giá trị 
văn bản cao nhất về một lĩnh vực. 
Nhưng vấn đề là ở chỗ, Pháp lệnh nói 
trên sau hơn 10 năm thực hiện, vẫn 
có lý do tồn tại của nó và trong điều 
kiện của Việt Nam, nếu làm Luật, thì 
nó phải vượt lên Pháp lệnh ở chỗ 
nào, cách nào?

Có 4 điểm nổi trội của Dự thảo đủ 
sức để phân biệt với Pháp lệnh, với 
tư cách một bộ luật (đầu tiên) của 
nước ta về vấn đề tín ngưỡng, tôn 
giáo, đó là:

(1) Lần đầu tiên Luật đã thể chế' 
hóa quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng 
đầy đủ hơn và đã áp sát hơn các 
chuẩn mực của Công ước Quốc tế 
(Điều 6, Chương 2). Dưới đây là một 
số điều khoản cụ thể:

- Dựa trên Điều 24 của Hiến pháp 
2013, lần đầu tiên Luật Tín ngưỡng,

Tôn giáo ở nước ta ghi nhận không 
chỉ là công dân mà mỗi ngưòi đều có 
các quyền này.

- Lần đầu tiên, mỗi ngưòi không 
những có quyền theo hoặc không 
theo một tôn giáo, tín ngưỡng, mà 
còn có quyền tự do thay đổi tín 
ngưỡng tôn giáo.

- Lần đầu tiên, Luật có cách thể 
hiện đầy đủ hơn về quyền tự do bày 
tỏ niềm tin tín ngưỡng tôn giáo, áp 
sát khái niệm "truyền đạo".

- Lần đầu tiên, những đối tượng 
đặc thù, như: tù nhân, ngưòi tạm 
giam, tạm giữ vẫn có quyền này.

- Lần đầu tiên, quyền tự do tôn 
giáo, tín ngưỡng của người nước 
ngoài cư trú hợp pháp ở Việt Nam 
được ghi nhận đầy đủ hơn (Điều 8).

- Cũng lần đầu tiên, quyền tự do 
tôn giáo, tín ngưỡng không chỉ đóng 
khung với cá nhân, mà còn mở rộng 
việc bảo hộ quyền và nghĩa vụ này 
của Nhà nước với các tổ chức tôn giáo 
(Điều 7, Điều 9).

(2) Trong các Công ước Quốc tế, 
tư cách pháp nhân của các tổ chức 
tôn giáo được coi là điều kiện tiên 
quyết của quyền tự do tôn giáo với 
họ. Cũng là lần đầu tiên, quyền này 
được ghi nhận trong Luật: Công nhận 
"tư cách pháp nhân phi thương mại" 
của các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc (Điều 30).

(3) Đăng ký và công nhận các tổ 
chức tôn giáo nói chung là một trong 
những nhiệm vụ trọng yếu của các bộ 
luật về tôn giáo.

- Mở rộng hơn các khái niệm pháp 
lý của Pháp lệnh, Dự thảo Luật đã coi 
trọng tính pháp lý của các sinh hoạt 
tôn giáo phổ biến như: điều kiện 
Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung 
(Điều 16), Cấp chứng nhận đăng ký 
hoạt động tôn giáo (Điều 19).

- Đặc biệt, việc công nhận các tổ 
chức tôn giáo đã dễ dàng, thuận lợi 
hơn trước: thay vì 23 năm, nay chỉ 
còn đủ 5 năm đã có thể công nhận tổ 
chức tôn giáo (Điều 21). Điều kiện 
chia tách, sát nhập các tổ chức tôn
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giáo trực thuộc cũng thuận lợi hơn 
(Điều 27).

(4) Vấn đề tham gia các hoạt động 
xã hội với tư cách một tổ chức dân sự 
của các tổ chức tôn giáo cũng là một 
vấn đề trọng yếu khác của công tác 
làm luật. Từ lâu, Đảng và Nhà nước ta 
đã có chủ trương xã hội hóa các hoạt 
động như thế của tôn giáo (3 hoạt 
động chủ yếu, truyền thống của họ 
là: y tế, giáo dục và bảo trợ xã hội, từ 
thiện, nhân đạo). Tuy vậy, đây là một 
vấn đề còn nhiều khác biệt về nhận 
thức, sự chi phối của các bộ luật 
chuyên n g à n h .

Với Dự thảo của Luật này cũng đã 
có thể ghi nhận những bước tiến: ghi 
nhận quyền của các tổ chức tôn giáo 
trong hoạt động xuất bản (Điều 54) 
và "Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc được thực hiện các 
hoạt động giáo dục, đào tạo, y tế và 
bảo trợ xã hội và từ thiện, nhân đạo 
theo quy định của pháp luật liên 
quan" (Điều 55).

Càng gần đến những văn bản dự 
thảo cuối cùng trước khi trình Ban 
Thưòng vụ Quốc hội, các thành viên 
trong HĐTVTG càng tập trung những 
suy nghĩ của mình trong việc phản 
ánh nguyện vọng của nhân dân, của 
các tổ chức tôn giáo, chẳng hạn:

Vấn đề thể chế hóa chủ trương 
"xã hội hóa các hoạt động tôn giáo". 
trong Điều 55 của Dự thảo là một 
trong những điều khoản còn gây 
nhiều tranh luận, các ý kiến phản 
biện, giám sát của các tổ chức trong 
hệ thống chính trị và trong nhân dân 
cũng như các cộng đồng tôn giáo. 
Điều 55, trên thực tế chưa thật sự 
phân biệt Pháp lệnh. Cần có thêm 
những điều khoản quy định cụ thể 
hơn về phạm vi, mức độ, địa vị pháp 
lý của các cá nhân và tổ chức tôn 
giáo khi tham gia các hoạt động xã 
hội nói trên, mà bản thân họ cũng là 
một nguồn lực xã hội khá to lớn.

Vấn đề "Quản lý nhà nước trong 
lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo" 
(Chương VIII, Mục 1). Hiện nay, mô 
hình quản lý nhà nước về tín 
ngưỡng, tôn giáo cũng như sự phân 
công, phân nhiệm, phối hợp của hệ 
thống chính trị trong công tác này là 
những vấn đề còn nhiều ý kiến khác 
nhau, thậm chí trái ngược. Mục 1, 
Chương VIII có nhiều điểm chưa thực 
sự tạo được sự đồng thuận xã hội 
(trong đó có các tổ chức tôn giáo).

Xung quanh vấn đề tài sản của cơ 
sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo. Điều 
53 về quản lý sử dụng tài sản đã có 
những điều khoản tích cực như 
Khoản 3 (tiếp nhận và quản lý tài trợ 
có yếu tố nước ngoài). Tuy vậy, Điều 
53 mới chỉ quy định chung về tài sản 
giữa chủ thể tôn giáo, cơ sở tín 
ngưỡng với Nhà nước, mà chưa có 
những điều khoản cho thấy sự phân 
biệt về mặt pháp lý giữa các chủ thể 
trong nội bộ tổ chức tôn giáo.

Việc "Chính phủ quy định chi 
tiết" (Khoản 4) về tổ chức quyên 
góp có lẽ không hợp lý. Điều 54, về 
đất đai tôn giáo, tín ngưỡng, trong 
điều kiện Việt Nam, có thể chấp 
nhận được.

Điều 55 quy định "sở hữu chung 
của cộng đồng" đối với các cơ sở tín 
ngưỡng, tôn giáo có lẽ chỉ phù hợp 
với cơ sở tín ngưỡng, với tổ chức tôn 
giáo phức tạp hơn nhiều, không thể 
có một quy định chung như thế, dù 
rằng, quyền "quản lý" và quyền sử 
dụng thì đúng là của ngưòi đại diện 
hai cơ sở này. Với các cơ sở tôn giáo, 
nhất là Công giáo hoặc Tin lành điều 
này càng không đúng trong rất nhiều 
các trưòng hợp.

Lẽ dĩ nhiên không phải tất cả 
những ý kiến của HĐTVTG trong phản 
biện văn bản Dự thảo Luật đều được 
chấp nhận. Ban đầu, nhiều ý kiến của 
Hội đồng kiến nghị nên gọi Luật này 
là Luật hoạt động Tín ngưỡng, Tôn 
giáo, nhưng qua trao đổi với nhiều cơ

quan, ban, ngành thì tên gọi như 
hiện nay hợp lý hơn.

Có thể nói, tiếng nói của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam là rất quan trọng 
trong quá trình hình thành Bộ luật 
này. Hơn ai hết, Mặt trận luôn khẳng 
định Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo ở 
Việt Nam chắc hẳn phải dựa trên ba 
chân đế: Dân tộc - Pháp quyền - Quốc 
tế (điều này phù hợp với sự chỉ đạo 
chung về các quan điểm trong xây 
dựng luật của Quốc hội và Chính 
phủ). Dân tộc (hiểu nghĩa rộng như 
những yêu cầu chính trị của Đảng và 
Nhà nước) đã in dấu trên những vấn 
đề căn bản và "rất Việt Nam". Nếu 
Luật này được thông qua thì chắc 
hẳn đã có sự khác biệt với các bộ luật 
tôn giáo của thế giới. Pháp quyền, 
một tâm tư phổ biến của quần chúng, 
đồng bào có đạo, cán bộ kể cả các 
nhà khoa học cũng như lãnh đạo các 
cấp là làm sao phải vượt lên trên 
Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo 
(2004). Tại dự thảo Luật ngày 
2/8/2016 thì dấu ấn pháp quyền về 
cơ bản đã đáp ứng yêu cầu cho sự 
phân biệt của Luật này với Pháp 
lệnh. Quốc tế, việc hội nhập quốc tế 
trong xây dựng luật pháp hiện nay là 
phổ biến, nhất là sau khi Việt Nam đã 
có Hiến pháp mới (2013). Các Công 
ước quốc tế, các Hiến chương và 
Tuyên ngôn về vấn đề tôn giáo, nhân 
quyền là những bước tiến lớn của 
nhân loại, nhưng vận dụng nó với 
mỗi quốc gia lại là một vấn đề khác.

Vậy là, cuộc "thử sức" đầu tiên 
với chức năng giám sát, phản biện xã 
hội về phương diện luật pháp đối với 
HĐTVTG đã khép lại. Hội đồng đã thu 
được khá nhiều kinh nghiệm trong 
giám sát, phản biện, trong đó kinh 
nghiệm nổi bật là lắng nghe được hơi 
thở của đồng bào, chức sắc các tôn 
giáo, áp sát các kinh nghiệm quốc tế 
để xây dựng một Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa trong lĩnh 
vực tôn giáo.*

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 165 (5/2017) 15



ĐUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HÔI ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Sự phối hợp giữa các cơ quan 
báo chí với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, 
CHỐNG THAM NHỦNG, LÃNG PHÍ

BẢO TƯỜNG
Trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, sợ nhất chùn tay. Phanh phui một vụ 
tiêu cực, một vụ tham nhũng có thể dễ, nhưng bài học rút ra từ vụ việc đó thì lại 
không hề dễ. Bên cạnh việc lãnh đạo cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản phải vào 
cuộc hưởng ứng, sát cánh với các phóng viên, thì sự phối hợp giữa Hội Nhà báo 
Việt Nam, giữa cơ quan báo chí với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trên cơ sở chức 
năng giám sát, phản biện của Mặt trận, đang mang lại những tín hiệu tích cực, gợi 
mở cơ chế để báo chí phát huy vai trò to lớn hơn trong công tác thông tin về 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam đã ban hành Chương 
trình hành động số 19/CTr-MTTW 
ngày 19/1/2017 thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp 
hành Trung ương khóa XII về Tăng 
cưòng xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
những biểu hiện "tự diễn biến", tự 
chuyển hóa" trong nội bộ gửi tới Ban 
Thưòng trực Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam các tỉnh, thành phố và các tổ 
chức thành viên.

Liên quan đến vấn đề này, trên 
bình diện báo chí, tại Hội nghị ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam lần thứ 6 (khóa VIII) tại TP 
Cần Thơ, Ban Thưòng trực ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam đã triển khai chương trình 
hành động và phối hợp với Hội Nhà 
báo Việt Nam phát động Giải báo chí 
toàn quốc "Báo chí với công tác đấu

tranh phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí". Và từ tháng 3/2017, Ban 
Tuyên giáo ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam theo dõi, 
thống kê và hàng tuần tổng hợp báo 
cáo nhanh về tình hình nhân dân và 
thông tin trên báo chí triển khai 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, 
trong đó chú trọng các thông tin 
phản ánh về phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí, thông qua phản 
ánh của báo chí, Mặt trận các cấp và 
các nguồn thông tin khác để báo cáo 
Ban Thưòng trực.

Ngay sau khi phát động, các cơ 
quan truyền thông, các phóng viên, 
biên tập viên tích cực vào cuộc, phát 
hiện, đấu tranh, lên án những hiện 
tượng tiêu cực, những hành vi tham 
nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa XII. 
Nhiều tò báo đã quyết tâm tìm hiểu, 
phân tích nhiều vụ việc gây bức xúc 
trong dư luận xã hội.

Đối vói Tạp chí Mặt trận, thòi gian 
qua, bên cạnh việc luôn theo sát định 
hướng của Đảng, Nhà nước, thực hiện 
chức năng là một trong các cơ quan 
ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, đã có nhiều bài nghiên cứu, 
tổng kết thực tiễn công tác Mặt trận, 
trên cơ sở bám sát thòi sự, các vấn đề 
dân sinh được dư luận quan tâm, 
không né tránh các đề tài mới, gai 
góc. Trong đó, Tạp chí đã liên tục có 
các bài phản ánh những vu viêc gây 
bức xúc trong dư luận, như việc phản 
ánh những sai phạm trong hoạt động 
xây dựng, những bất cập trong công 
tác quản lý biệt thự Pháp cổ tại Hà 
Nội, sai phạm tại các khu đô thị mang 
thương hiệu "Mưòng Thanh"...; đồng 
thòi có những kiến nghị nhằm tháo 
gỡ khó khăn cho các nhà báo trong 
quá trình tác nghiệp, đề xuất cơ chế 
để tăng cưòng vai trò của Mặt trận Tổ 
quốc các cấp, giúp công tác đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí 
tại cơ sở đạt hiệu quả hơn.
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Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu tham quan gian trưng bày tại Hội 
báo toàn quốc nãm 2017, tại Hà Nội.

ẢNH KỲ ANH

Sức ép đối với phóng viên, 
cơ quan báo chí

Những năm gần đây, những bài 
báo mang tính chất điều tra, phanh 
phui những vụ việc tiêu cực mang 
tính phát hiện, đi trước cơ quan chức 
năng (công an, thanh t r a . )  ngày 
càng ít đi. Nếu có thì cũng rất ít vụ 
việc phóng viên điều tra đến nơi đến 
chốn như trước đây. Vì sao lại như 
vậy? Có một thực tế, những ngưòi 
viết điều tra là động đến lĩnh vực 
nhạy cảm, có sự va chạm với các thế 
lực có chức quyền, hoặc với những 
đối tượng làm ăn phi pháp, có rất 
nhiều tiền, có quan hệ rộng, thậm 
chí sẵn sàng hành hung, "xử lý" nhà 
báo bất cứ lúc nào.

Chính những khó khăn đó làm 
hạn chế tính chiến đấu của nhà báo.

ở đây, có 2 vấn đề: Các nhà báo ngại 
đụng chạm. Các phóng viên điều tra 
có tâm huyết khi đưa một bài báo ra 
công chúng, thì có vài ba, thậm chí 
rất nhiều phóng viên đến "ăn theo" 
các bài này, bằng hình thức viết 
ngược lại, hoặc viết giảm mức độ vi 
phạm xuống, có tính chất "minh oan, 
thanh minh" cho cá nhân, tổ chức vi 
phạm. Do vậy, chúng ta thấy thực tế 
các cơ quan báo chí hiện nay không 
thiếu các tuyến bài: Công ty A, Tập 
đoàn B lên tiếng; hay Lòi nói của 
ngưòi trong cuộc, hay Vì sao Công ty 
A, Tập đoàn B để xảy ra sai phạm??? 
Vì cái "vì sao" trong bài lại mang tính 
chất giải thích cho họ "là do khó 
khăn", do "thế nọ, thế k ia " .  Còn 
những tò báo đồng hành với tò báo 
phanh phui tiêu cực thì lại ít, cho 
nên nhiều nhà báo, cơ quan báo chí

cảm thấy "cô đơn" khi cuộc đấu 
tranh chống tham nhũng của mình ít 
được các đồng nghiệp tham gia cùng. 
Ngược lại, lại có nhiều nhà báo, cơ 
quan báo chí nhảy vào viết bài "giãi 
bày", "trần tình" lên tiếng cho công 
ty vi phạm. Nên họ cũng phần nào đó 
không còn "máu lửa" như trước nữa.

Những nhà báo viết bài điều tra 
chống tiêu cực cũng thưòng xuyên 
phải đối mặt với cám dỗ về vật chất, 
đôi khi còn bị sức ép về chính trị. Tại 
các cơ quan báo chí, với các phóng 
viên viết mảng kinh tế - xã hội, công 
việc đều đặn, không va chạm gì, 
lương cao. Nhưng phóng viên viết bài 
điều tra, nhiều khi như các cụ nói 
"Được tiếng khen ho hen chẳng còn". 
Thành tích đâu, sản phẩm, kết quả 
đâu chưa thấy, nhưng thấy ngay đơn
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Chủ tịch Úy ban Trung ươngMặt trận Tổ quốc ViệtNam Nguyễn Thiện Nhân giám sát các điểm khai thác cát tại thôn Vân Đình, xã 
Cẩm Đình, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội.

ẢNH KỲ ANH

kiện của những tổ chức, cá nhân bị 
viết bài phanh phui sai phạm. Thực 
tế nhiều đơn vị, cá nhân sai phạm, 
bản chất sai nhưng dù báo chí đăng 
đúng, họ vẫn có quyền gửi đơn kiện. 
Nếu ban biên tập nào thấy các đơn 
kiện đó gửi đến, bình tĩnh giải quyết 
thì không sao, nhưng nhiều cơ quan 
báo chí, ban biên tập, thấy có đơn 
kiện là cuống cuồng lên, yêu cầu 
phóng viên giải trình, dừng tuyến bài 
đăng dở lại, làm nhụt ý chí của anh 
em phóng viên, bởi chỗ dựa vững 
chắc nhất là tòa soạn thì nay tòa 
soạn lại bắt giải trình, mà sao không 
yêu cầu phóng viên phải tiếp tục điều 
tra, phanh phui trắng đen rõ ràng. ở 
một chừng mực nào đó, việc gửi đơn 
khiếu nại là quyền của cá nhân, tố 
chức bị phanh phui sai phạm. Nhưng 
cơ quan báo chí, nếu sáng suốt, thận 
trọng, nhận được đơn khiếu nại 
nhưng vẫn xem xét, khích lệ phóng

viên làm tiếp, hoặc kiểm tra hồ sơ, 
mang tính chất chủ động, không "đổ 
thêm lửa" vào phóng viên. Báo phát 
hành tốt, bạn đọc biết đến nhiều thì 
vinh dự cho tò báo, vậy tại sao lại 
làm anh em chùn bước.

Những nhà báo làm bài điều tra 
phanh phui tiêu cực, cần có sự động 
viên của cơ quan, ngưòi thân. Ngưòi 
cầm bút chống tiêu cực không chỉ 
nguy hiểm đến bản thân mà còn lo 
vợ con, người thân. Các cụ có câu "Kẻ 
nát nhát kẻ bạo", việc này làm cho 
nhiều nhà báo hiện nay, dù tâm 
huyết với mảng điều tra chống tiêu 
cực, mang lại lợi ích cho ngưòi dân, 
nhưng không lựa chọn. Đó là điều 
cần phải suy nghĩ.

Một vấn đề nữa đó là, những 
phóng viên làm điều tra hiện nay khó 
tiếp cận với các nguồn thông tin, tài 
liệu. Bởi có không ít cá nhân, tổ

chức, đơn vị có sai phạm, bưng bít rất 
khéo. Nhiều đơn vị bị thanh tra, kiểm 
tra, có kết luận rồi nhưng thông 
đồng với nhau để ngăn không cho 
báo chí tiếp cận được nguồn thông 
tin. Chính vì vậy, những sai phạm 
sau thanh tra, những hồ sơ vụ việc 
đó không đến được tay phóng viên. 
Phóng viên không có hồ sơ thì phản 
ánh tiêu cực làm sao được, án tại hồ 
sơ, nói có sách, mách phải có chứng. 
Để khắc phục điều này, cần thực hiện 
nghiêm Luật Thanh tra, tất cả các kết 
luận thanh tra phải được công bố 
công khai tại các cơ quan bị thanh 
tra, để nhân dân biết.

Gọi mở cơ chế phối hợp
Thứ nhất, nói về trách nhiệm của 

bản thân cơ quan báo chí, khi thực 
hiện các bài điều tra chống tham 
nhũng, lãng phí, trước tiên chính cơ 
quan báo chí và phóng viên phải
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không tham nhũng, mình phải sạch 
thì mới đi "rửa" cho ngưòi khác được. 
Trong quá trình tác nghiệp, phóng 
viên cần có phương pháp khoa học, 
vận dụng các kỹ năng nghiệp vụ để 
quá trình tác nghiệp được trơn tru. 
Nhiều phóng viên, động cơ trong 
sáng nhưng tác nghiệp thiếu thận 
trọng dẫn đến bị hành hung.

Thứ hai, các tòa soạn, ban biên tập 
cần xác định cơ quan báo chí hiện nay 
là công cụ phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí tốt của Đảng và Nhà nước. 
Nhưng đây là nhiệm vụ đầy chông gai, 
không phải phóng viên, nhà báo nào 
cũng đủ can đảm để theo đuổi, do vậy 
ban biên tập và các toà soạn cần động 
viên, khen thưởng các phóng viên 
đam mê nghề, để họ có điều kiện phát 
huy sự sáng tạo của mình.

Thứ ba,c ơ  quan báo chí, nếu đã 
lựa chọn tuyến bài điều tra để thực 
hiện thì phải đi đến cùng của sự việc. 
Đồng thòi, các cơ quan Trung ương, 
khi tiếp cận được nội dung phản ánh 
tham ô, lãng phí mà báo chí phanh 
phui, cần đồng hành với cơ quan báo 
chí, thể hiện qua các văn bản chỉ đạo 
cá nhân, tổ chức được nêu cụ thể 
trong báo, phải báo cáo giải trình với 
cơ quan, đơn vị.

Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
ở địa phương, cần theo dõi thông tin 
trên báo chí, chọn vụ việc phù hợp, 
liên quan đến địa phương mình để 
theo dõi, giám sát; với các việc có cơ 
sở thì đưa ý kiến sang chính quyền 
địa phương, còn các việc chưa có cơ 
sở nhưng có nguy cơ gây hại thì 
chuyển hồ sơ đến các cơ quan Đảng 
tại địa phương để nghiên cứu, tìm 
hiểu tiếp. Quy trình tiếp nhận, xử lý 
thông tin trên báo chí đối với Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam như sau:

+ Ban Tuyên giáo và Ban Dân chủ - 
Pháp luật theo dõi thông tin báo chí về 
các vấn đề tiêu cực, kiến nghị Ban 
Thưòng trực lựa chọn vụ việc để giám sát.

+ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ 
kiến nghị tới Mặt trận Tổ quốc địa 
phương vào cuộc, nắm thông tin và ý 
kiến của nhân dân.

+ Căn cứ vào kết quả giải quyết

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X II là nội dung 
quan trọng được triển khai tại Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc cho cán bộ 
chuyên trách làm công tác Mặt trận cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện trên cả nước, 
ngày 4/4/2017. ẢNH: KỲ ANH

của địa phương về vụ việc, Mặt trận 
Trung ương kiến nghị báo chí vào 
cuộc để thông tin về sự việc.

+ Trong trưòng hợp Mặt trận địa 
phương, sau quá trình giám sát, nắm 
thông tin nhưng không mang lại hiệu 
quả, Mặt trận Trung ương sẽ có văn 
bản gửi đến chính quyền địa phương, 
hoặc có thể cử đoàn xuống địa 
phương làm việc.

+ Bước sau cùng, nếu các bước 
trên không mang lại kết quả, Mặt 
trận Trung ương có thể kiến nghị lên 
Chính phủ hoặc các cơ quan liên quan 
ở Trung ương giải quyết vụ việc.

Để làm rõ hơn về cơ chế này, tới 
đây Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự 
kiến sẽ có kế hoạch thảo luận về một 
số nội dung liên quan như công tác 
phối hợp giữa Mặt trận với báo chí; 
quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí 
trên các báo.

Mới đây, phát biểu tại Lễ bế' mạc 
Hội báo toàn quốc 2017 tại Hà Nội, 
Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân 
nhấn mạnh: "Đảng, Nhà nước, Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, 
những cơ quan báo chí và các nhà

báo tham gia phát hiện các hiện 
tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí 
sẽ không bao giò cô đơn, họ sẽ được 
nhân dân ủng hộ, cổ vũ và pháp luật 
có trách nhiệm bảo vệ họ trong mọi 
hoàn cảnh". Như vậy, với chức năng 
phản biện, giám sát của mình, Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò quan 
trọng trong việc phối hợp, đồng hành 
cùng các cơ quan báo chí và nhà báo 
trong việc thông tin, tuyên truyền về 
công tác đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí.

Để có những bài báo điều tra 
chống tiêu cực một cách chất lượng, 
hiệu quả, bên cạnh sự phối hợp của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, 
thì trong quá trình tác nghiệp, các 
phóng viên, tòa soạn phải sẵn sàng 
đối mặt với những áp lực, khó khăn 
đến từ nhiều phía, nhiều mức độ 
khác nhau. Chỉ có bằng kiến thức 
chuyên môn, phương pháp làm việc 
khoa học và bản lĩnh nghề nghiệp, 
cũng như sự động viên, chỉ đạo kịp 
thòi của tòa soạn, cơ quan chủ quản 
và cơ quan quản lý Nhà nước về báo 
chí, các phóng viên, tòa soạn mới có 
thể nuôi dưỡng nhiệt huyết để theo 
đuổi thể loại khó khăn nhất này của 
báo chí.*

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 165 (5/2017) 19



ĐUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG VẢO CUỘC SỐNG

Vịnh Hạ Long “kêu cứu”
VÀ GIẢI PHÁP BÀO VỆ, GÌN Giữ, 
PHÁT HUY DI SÀN

BẢO TƯỜNG - PHAN ANH TUẤN
Vòng xoáy của nền kinh tế thị trường cùng tốc độ đô thị hóa nhanh chóng khiến 
cho quá trình phát triển của tỉnh Quảng Ninh ngày càng bộc lộ nhiều mặt hạn 
chế. Đó là sự xuất hiện ồ ạt những đại dự án nằm sát bên bờ vịnh Hạ Long, tạo 
ra thách thức rất lớn đối với công tác quy hoạch, môi trường sinh thái và sự tồn 
vong của cả vùng di sản thiên nhiên đã được thế giới công nhận.

Di sản "căng mình" vì hoạt 
động của những đại công 
trường

Quảng Ninh có thế mạnh về thu 
hút đầu tư với nhiều yếu tố thiên thòi, 
địa lợi. Thế nhưng, hiện nay, tại tỉnh 
này lại đang có dấu hiệu của sự dễ dãi 
trong thẩm định, phê duyệt, quyết 
định chủ trương đầu tư các dự án ven 
biển để lấy đất phân lô, bán nền, làm 
khách sạn, khu du lịch nghỉ dưỡng.

Tính riêng năm 2016, thu hút vốn 
đầu tư của Quảng Ninh đạt 30.274 tỷ 
đồng. Thoạt nghe, ai cũng trầm trồ, 
thán phục vì Quảng Ninh đã tạo được 
môi trưòng đầu tư thông thoáng, giảm 
bớt gánh nặng về hồ sơ, thủ tục hành 
chính, "cởi trói", tạo điều kiện cho 
doanh nghiệp... tuy nhiên,trước làn 
sóng đầu tư mạnh mẽ, Quảng Ninh 
đang trả giá cho phát triển kinh tế 
bằng sự xâm hại môi trưòng thiên 
nhiên, môi trưòng sống của con ngưòi.

Theo bản thuyết minh điều chỉnh 
quy hoạch chung xây dựng thành 
phố Hạ Long đến năm 2030, tầm nhìn 
2050 cho thấy, hiện trạng kiến trúc

cảnh quan khu lấn phía Nam và Tây 
Bắc thành phố đang tiến hành, hoàn 
thiện xây dựng các khu dân cư (bao 
gồm cả khu dân cư cũ) ven biển; điều 
chỉnh quy hoạch khu đô thị ngành 
than được quản lí kiến trúc chặt chẽ, 
vì cả một tuyến cảnh quan ven biển 
phía Hòn Gai Đông sẽ góp phần tạo 
thêm nhiều điểm nhìn đẹp với hướng 
nhìn từ vịnh Hạ Long vào. Các khu 
vực lấn biển phía Tây Bắc (Cao Xanh, 
Hà Khánh) trong vịnh Cửa Lục cần 
hạn chế tối đa dịên tích lấn biển để 
bảo vệ các bãi triều, rừng ngập mặn, 
tránh ảnh hưởng đến môi trưòng tự 
nhiên tại đây, giảm thiểu tối đa tác 
động đến luồng chảy của các hệ 
thống sông, ngòi đổ vào vịnh, đặc 
biệt là không làm thay đổi luồng lạch 
của Cảng Cái Lân.

Trước đây, nhiều dự án xẻ núi, 
làm đưòng hay xây nhà chỉ dám triển 
khai ở vùng đệm di sản. Thì nay, bất 
chấp sự phản đối của một bộ phận 
không nhỏ ngưòi dân, ấn tượng đầu 
tiên đến với Hạ Long là tiếng rền 
vang của máy khoan cắt, đóng cọc 
bêtông đinh tai, nhức óc. Không còn

cảnh lãng mạn của con đưòng thơ 
mộng nằm bên bò biển, thay vào đó, 
khách du lịch ai cũng lắc đầu ngán 
ngẩm khi phải lội bộ trên những 
tuyến phố chằng chịt ổ gà, khói bụi, 
tiếng ồ n .  nằm "sát nách" những đại 
công trưòng; ngày, đêm san núi, "xẻ 
thịt" bò biển vịnh Hạ Long một cách 
không thương tiếc.

Giả sử, nếu chủ đầu tư bỏ ra 
khoảng 20 triệu đồng cho mỗi m2 đất 
dự án, nhò địa thế tựa núi, nhìn biển 
(kể cả trừ đi phần quỹ đất dành cho 
hạ tầng, công cộng, đưòng sá),theo 
giá đất phân lô, bán nền tại một số 
dự án được rao bán khoảng 200 triệu 
đồng/1m2 như hiện nay, thì chủ đầu 
tư vẫn có thể "vô tư" đút túi khoản 
doanh thu gấp khoảng 10 lần chi phí 
đã bỏ ra. Đây là khoản lợi nhuận kếch 
xù mà ai cũng thèm muốn.

Bên cạnh việc đe dọa trực tiếp 
đến vùng di sản thiên thế giới vịnh 
Hạ Long, nếu một loạt dự án ven biển 
liên tiếp ra đòi như tiến độ đề ra, thì 
tương lai không xa nữa, Cảng Cái Lân 
cũng sẽ biến thành một cảng biển 
chết do việc san lấp mặt bằng, lấn
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Bùng nổ đô thị hóa, ô nhiễm môi trường, sự dễ dãi trong quy hoạch, xây dựng đang là mối đe dọa kỳ quan thiên nhiên vịnh Hạ Long.
ẢNH: TL

biển vô tổ chức đã làm dòng chảy bị 
bồi lấp, tốc độ dòng chảy cao cuốn 
theo đất đá gây lắng đọng trầm tích, 
thu hẹp luồng vào cảng khiến tàu dễ 
mắc cạn không thể vào cảng. Hệ lụy 
tất yếu dẫn đến ngân sách Nhà nước 
có nguy cơ thất thu hàng chục nghìn 
tỷ đồng vốn đầu tư mà thu lại chưa 
đáng kể, cơ sở vật chất cụm cảng bỏ 
hoang phế, hàng nghìn lao động đối 
mặt với nguy cơ mất việc, kéo theo 
hàng loạt các nhà máy than, điện, xi 
măng sẽ phải ngừng hoạt động vì 
thiếu nguồn nguyên, nhiên liệu ổn 
định phục vụ sản xuất.

Rõ ràng, hoạt động lấn biển để 
phát triển đô thị có thể gây ra biến 
dạng ven biển, ảnh hưởng nghiêm 
trọng môi trường biển và cũng có 
xáo trộn cho sinh vật.

Phải nói thêm rằng, vịnh Hạ 
Long là di sản thiên nhiên thế giới, 
cho nên mọi tác động đến cảnh 
quan, sinh thái, môi trường biển dù 
nhỏ nhất đều rất nhạy cảm, cần 
phải xem xét, đánh giá kỹ lưỡng, 
thận trọng trên cơ sở khoa học. 
Tuy vậy, công tác bảo tồn, phát 
huy giá trị di sản vịnh Hạ Long 
đang gặp vấp phải thách thức rất 
lớn, đó là vấn đề môi trường sinh 
thái và cảnh quan đang bị tác động 
mạnh bởi sự phát triển của các 
công trình xây dựng và khu đô thị 
ven bờ vịnh Hạ Long.

Nhận định về tình trạng các 
công trình xây dựng tràn lan bên 
bờ vịnh Hạ Long như hiện nay, luật 
sư Trương Anh Tú, Trưởng Văn 
phòng Luật sư Trương Anh Tú -

Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho rằng: 
vịnh Hạ Long là Di sản văn hóa vật 
thể của Việt Nam được UNESCO 
công nhận là di sản thiên nhiên 
thế giới. Do đó, di sản này phải 
được bảo vệ theo quy định của 
pháp luật Việt Nam và các Công ước 
quốc tế  liên quan mà Việt Nam là 
thành viên. Việc lấp vịnh Hạ Long 
làm dự án sẽ làm thay đổi diện mạo 
của danh lam thắng cảnh này, 
thậm chí sẽ hủy hoại đi cái vẻ tự 
nhiên vốn có của nó. Mọi hành vi 
làm sai lệch, hủy hoại di sản đều bị 
cấm theo quy định của pháp luật. 
Cụ thể khoản 1 Điều 13 Luật về di 
sản văn hoá sửa đổi bổ sung năm 
2009 quy định: "Nghiêm cấm hành 
vi chiếm đoạt, làm sai lệch di tích 
lịch sử, danh làm thắng cảnh".
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Luật sư Trương Anh Tú, Trưởng Văn phòng Luật sư Trương Anh Tú - Đoàn Luật sư 
TP. Hà Nội cảm thấy vô cùng đau xót trước thông tin kỳ quan được UNESCO công 
nhận đang bị “xẻ thịt” để kinh doanh, kiểm lời.

ẢNH: PV

Thực tế cho thấy, vịnh Hạ Long 
được bảo vệ bằng các văn bản pháp 
lý của quốc tế và Việt Nam (Công ước 
về việc bảo vệ di sản văn hoá và tự 
nhiên của thế giới (đã được thông 
qua tại kỳ họp thứ 17 của Đại hội 
đồng UNESCO, Việt Nam gia nhập năm 
1987; Luật Di sản Văn hóa; Luật Bảo 
vệ môi trường; Luật Thủy sản; Luật 
Giao thông đường thủy nội địa sửa 
đổi 2014; Luật Du lịch; Luật Biển 
Việt Nam; Luật Tài nguyên nước 
2012; Luật Đa dạng sinh học; Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ năm 
2002 về Quy hoạch Bảo tồn và phát 
huy giá trị Di sản vịnh Hạ Long đến 
năm 2020...), nhưng di sản thiên 
nhiên thế giới vẫn không ngừng bị 
xâm hại.

Cũng theo luật sư Trương Anh Tú, 
việc lấp vịnh không những sẽ làm 
thay đổi cảnh quan môi trường xung 
quanh mà còn làm thay đổi yếu tố 
gốc cấu thành nên danh lam thắng 
cảnh này. Và mọi cá nhân tổ chức có 
quyền "Ngăn chặn hoặc đề nghị cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền ngăn 
chặn, xử lý kịp thời những hành vi 
phá hoại, chiếm đoạt, sử dụng trái 
phép di sản văn hoá", theo quy định 
tại Khoản 5 Điều 14 Luật về Di sản 
văn hóa. Ngoài ra, theo Công ước 
quốc tế về việc bảo vệ di sản văn hóa 
và tự nhiên của thế giới mà Việt Nam 
đã tham gia cũng đã nêu về trách 
nhiệm bảo vệ di sản văn hóa và tự 
nhiên tại Điều 4 Công ước như sau: 
"Mỗi một quốc gia tham gia Công ước 
này công nhận rằng, trách nhiệm bảo 
đảm của việc xác định, bảo vệ, bảo 
tồn, tôn tạo và truyền lại cho các thế 
hệ tương lai di sản văn hoá và tự 
nhiên nêu trong Điều 1 và 2 nằm trên 
lãnh thổ của mình, là trách nhiệm 
trước tiên của mình. Quốc gia này 
phải nỗ lực hành động tối đa cho mục 
đích trên bằng những nguồn lực mà 
mình sẵn có và nếu có, thì bằng cả sự 
viện trợ và hợp tác quốc tế mà nó có 
thể có được hưởng nhất là về mặt tài 
chính, nghệ thuật, khoa học và kỹ 
thuật."

Thẳng thắn mà nói, từ lọi ích của 
quốc gia, dân tộc chuyển sang lợi ích 
của tư nhân, tổ chức là hành động 
không thể chấp nhận, không thể 
dung thứ. Ai đã cho phép Quảng Ninh 
được quy hoạch như thế? Việc cho 
phép xây dựng ồ ạt khu đô thị phân 
lô, bán nền tại Cảng Cái Lân là để 
phục vụ ai, trong khi quảng đại quần 
chúng nhân dân, du khách quốc tế bị 
cưỡng đoạt đi quyền được chiêm 
ngưỡng, thụ hưởng di sản thiên 
nhiên thế giới? Ai là ngưòi chấp 
thuận chủ trương đầu tư, cho phép 
xây dựng các công trình và khu đô 
thị ven bò vịnh Hạ Long, chấp nhận 
đánh đổi việc môi trưòng bị hủy hoại, 
làm biến dạng, địa chất, thủy văn của 
cả khu vực để lấy lợi ích phát triển 
kinh tế trước mắt? Tại sao Quảng 
Ninh không công bố, không minh 
bạch thông tin để ngưòi dân được 
biết, được bàn, được tham gia, được 
giám sát quy hoạch?

Nếu cứ đà này, rất gần thôi, 
Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói 
chung sẽ không còn thứ thực sự đáng 
giữ và thu hút khách du lịch nước 
ngoài, trong khi các địa điểm về du 
lịch tại Quảng Ninh đang bị tàn phá ở 
mức độ nghiêm trọng. Bên cạnh rất 
nhiều cam kết về bảo tồn thiên nhiên 
và danh thắng, tránh sự xâm phạm 
của các công trình xây dựng mà Việt 
Nam đã tham gia ký kết, phải chăng 
Quảng Ninh sẵn sàng để mất danh 
hiệu di sản thiên nhiên thế giới của 
UNESCO để biến vịnh Hạ Long thành 
miếng mồi béo bở cho những kẻ nằm 
trong nhóm lọi ích?

Vịnh Hạ Long không phải của 
riêng tỉnh Quảng Ninh, mà là tài sản 
của quốc gia, dân tộc, đồng thòi cũng 
là di sản chung của cả thế giới, 
không thể vì một ai đó, một cấp, một 
ban ngành nào có thể tự ý định đoạt, 
hủy hoại di sản. Chúng ta không thể 
vì lọi nhuận mà hủy hoại thiên
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nhiên, hủy hoại niềm tự hào của dân 
tộc, đất nước. Việc biến Cảng Cái Lân 
thành đại công trường, những khối 
bê tông khổng lồ, địa điểm vui choi 
lòe loẹt dành cho những kẻ đi du lịch 
kiểu hời hợt, không biết trân quý giá 
trị thiên nhiên là tội ác đối với thiên 
cổ và muôn đời sau.

Tới đây, nếu việc xây dựng các 
khu đô thị bên bờ vịnh Hạ Long được 
thực hiện suôn sẻ, tạo thành tiền lệ 
xấu, thì nhiều người dân tự hỏi, đến 
bao giờ hồ Gưom - Hà Nội, hang Son 
Đoòng - Quảng Bình sẽ bị "xẻ thịt" để 
lấy đất phân lô, bán nền, làm giàu 
cho nhiều kẻ bất chính.

Giải pháp nào để bảo vệ, 
gìn giữ và phát huy di sản?

Vịnh Hạ Long là di tích quốc gia 
đặc biệt, hai lần được UNESCO công 
nhận là Di sản thiên nhiên thế giới 
và được bầu chọn là một trong 7 kỳ 
quan thiên nhiên mới của thế giới 
cần được bảo vệ vững chắc và lâu dài. 
Chính vì vậy, việc bảo vệ, gìn giữ, 
phát huy kỳ quan là việc làm quan 
trọng, đòi hỏi cần có những chính 
sách, co chế đặc thù riêng biệt.

Một là, chúng ta phải kiên quyết 
bảo vệ cảnh quan di tích, không 
đánh đổi môi trường để phát triển, 
cần gìn giữ cho con cháu muôn đời 
sau. Do đó, cần có biện pháp tạm 
dừng chủ trưong cấp phép cho các 
công trình xây dựng nằm bên bờ 
vịnh Hạ Long và tiến hành rà soát, 
đánh giá lại tất cả các dự án có nguy 
co ảnh hưởng đến môi trường, nếu 
có sai phạm thì xử lý các tổ chức, cá 
nhân có liên quan, yêu cầu khắc 
phục ngay sự cố, hoàn trả như 
nguyên trạng ban đầu.

Hai là, hoạt động lấn biển bừa bãi 
để xây dựng đô thị có nhiều tác động 
tiêu cực đến môi trường, bất cập 
trong quản lý, tạo ra nguy co gây suy 
giảm hệ sinh thái rừng ngập mặn và 
các loại sinh vật ngập nước trong 
tưong lai... Do vậy, cần hạn chế việc 
lấn biển để xây dựng các công trình. 
Việc lấn biển cần được tiến hành 
trong một quy hoạch tổng thể và chỉ

được làm ở những địa điểm phù hợp. 
Với một dự án lấn biển, có rất nhiều 
yếu tố cần phải xem xét kỹ lưỡng, 
chẳng hạn như tác động của sóng 
biển, thủy triều, bão, vấn đề dòng 
chảy và xói lở, vấn đề môi trường 
sống của sinh vật biển.

Ba là, tầm nhìn của các công 
trình ven trục và lấn biển cần kiểm 
soát chặt chẽ vì ảnh hưởng trực tiếp 
đến tầm nhìn của con người trong 
khi dịch chuyển trên trục. Sử dụng 
không gian thoáng ở ven biển, mật 
độ xây dựng thấp để tầm nhìn có thể 
tiếp cận hình ảnh của vịnh Hạ Long. 
Không ưu tiên các công trình cao 
tầng và công trình có khối tích lớn 
nằm sát trục đường bao biển để cản 
trở tầm nhìn. Hình thức kiến trúc 
cần đồng nhất không quá pha tạp và 
nên sử dụng màu sắc hài hoà với 
cảnh sắc của vùng ven biển, như 
màu sắc nhẹ nhàng, vật liệu bền 
vững nhưng mang đậm nét đặc trưng 
của địa phưong.

Bốn là, quá trình khai thác giá trị 
của di sản vịnh Hạ Long đã sinh ra 
những tác động tiêu cực đến di sản 
cả về mặt co học, hoá học, môi 
trường văn hóa, cảnh quan và sinh 
thái của khu vực di sản. Chính vì vậy, 
việc phát huy giá trị di sản văn hoá 
và thiên nhiên thế giới phải được 
kiểm soát, phải xây dựng và tổ chức 
thực hiện kế hoạch quản lý du lịch 
bền vững; trong đó phải có dự báo 
lượng khách du lịch, nghiên cứu 
những tác động từ khách du lịch, khả 
năng có thể đón tiếp du khách của 
khu di sản, quản lý, điều phối lượt 
khách tham quan và kế hoạch tạo 
công ăn việc làm, cộng đồng trách 
nhiệm giữa đon vị chức năng và cộng 
đồng sở tại.

Vịnh Hạ Long là món quà vô cùng 
quý giá mà thiên nhiên ban tặng, do 
vậy, cần tập trung nâng cao hiệu quả 
công tác quản lý nhà nước đối với di 
sản và vùng phụ cận, xây dựng các 
văn bản, quy định có chế tài đủ 
mạnh để xây dựng Hạ Long trở 
thành thưong hiệu du lịch Việt Nam, 
điểm đến hàng đầu trong khu vực và 
thế giói.»*

Nám 1962, vịnh Hạ Long được Nhà 
nước xếp hạng là Di tích danh tháng 
quốc gia. Nám 1994 và nám 2000, Tổ 
chức Giáo dục, Khoa học và Ván hóa 
của Liên hợp quốc (UNESCO) đã công 
nhận vịnh Hạ Long là Di sản thiên 
nhiên Thế giới vé giá trị cảnh quan và 
giá trị địa chất, địa mạo. Nám 2009, 
vịnh Hạ Long đuợc Chính phủ Việt 
Nam xếp hạng là Di tích quốc gia đặc 
biệt. Nám 2011, theo công bố của tổ 
chức New 7 Wonders, Vịnh Hạ Long 
đã đuợc báu chọn là một trong 7 kỳ 
quan thiên nhiên mới của thế giới, 
khẳng định giá trị mang tính toàn 
cáu của Di sản thiên nhiên thế giới 
vịnh Hạ Long.

Bên cạnh đó, vịnh Hạ Long còn đuợc 
biết đến là một khu vực biền đảo có 
đa dạng sinh học cao với những hệ 
sinh thái điền hình của vùng biền 
nhiệt đới, thề hiện ở đa dạng vé 
thành phán loài, vé nguồn gen đặc 
hữu quý hiếm, đa dạng vé hệ sinh 
thái. Vịnh Hạ Long có 10 kiều hệ sinh 
thái đặc thù của quán đảo đá vôi 
vùng nhiệt đới: Hệ sinh thái các thảm 
thực vật trên đảo, hệ sinh thái rạn 
san hô, hệ sinh thái vùng triéu đáy 
mém, hệ sinh thái vùng triéu đáy 
cứng, hệ sinh thái bãi triéu cát, hệ 
sinh thái tùng áng, hệ sinh thái vùng 
ngập nước thuờng xuyên ven bờ, hệ 
sinh thái hang động. Ngoài ra, vịnh 
Hạ Long còn là một trong những cái 
nôi cu trú của người Việt cổ với 3 
nén ván hóa tién sử kế tiếp nhau: ván 
hóa Soi Nhụ, ván hóa Cái Bèo và ván 
hóa Hạ Long cách ngày nay từ 18.000 
đến 3.500 nám. Đây là nơi luu giữ 
nhiéu di tích lịch sử ván hóa, khảo 
cổ, minh chứng sinh động cho quá 
trình dựng nuớc và giữ nuớc của dân 
tộc Việt Nam tại vùng Đông Bác Tổ 
quốc. Đặc biệt, cộng đồng ngu dân 
các làng chài trên vịnh vản còn bảo 
luu những nét ván hóa truyén thống 
độc đáo mang đậm bản sác của nguời 
vùng biền Hạ Long.
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Đổi mới cti ché vận hành 
cùa hành chính nhà nước
ở nước ta hiện nay
TS. NGUYỄN TRỌNG BÌNH1 - NCS NGUYỄN TRỌNG HÒA2
1. Học viện Chính trị khu vực IV
2. Học viện Quản lý Chính phủ, Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc

C ơ chế vận hành của hành 
chính nhà nước (HCNN) là hệ 
thống trình tự và phương 
pháp để HCNN thực hiện tốt 

chức năng của mình, thực hiện quản 
lý có hiệu quả đối với các lĩnh vực 
của đòi sống xã hội. Bên cạnh những 
định hướng về điều chỉnh chức năng 
của HCNN, về cải cách tổ chức bộ 
máy, công tác cán bộ công chức, về 
xây dựng và hoàn thiện thể chế, về 
đổi mới phương thức phục vụ, Đại hội 
XII của Đảng còn đề ra những định 
hướng quan trọng về đổi mới cơ chế 
vận hành của HCNN.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, 
thông tin hóa, dân chủ hóa và tri 
thức hóa, cùng với việc chuyển đổi 
chức năng hành chính và đổi mới cơ 
cấu tổ chức hành chính, các nước 
trên thế' giới còn rất chú trọng vào 
việc đổi mới cơ chế vận hành của 
HCNN. Việc đổi mới cơ chế vận hành 
của HCNN ở các nước trên thế giới 
được thể hiện trên các phương diện 
như cơ chế quyết sách, cơ chế trách 
nhiệm, cơ chế phối hợp, cơ chế đánh 
giá hiệu quả của Chính phủ và cơ chế 
tham gia của xã hội, qua đó nhằm 
hướng đến mục tiêu xây dựng một 
nền hành chính công dân chủ hơn,

minh bạch hơn, trách nhiệm hơn và 
hiệu quả hơn1. ở Việt Nam, việc đổi 
mới cơ chế vận hành của HCNN là một 
yêu cầu luôn được đặt ra xuất phát 
từ mục tiêu, yêu cầu xây dựng một 
nền hành chính dân chủ, pháp 
quyền, trách nhiệm, hiệu quả và 
phục vụ tốt nhân dân. Trên cơ sở kế 
thừa và phát triển tinh thần của các 
kỳ Đại hội trước, Đại hội XII của Đảng 
đã đề ra những định hướng quan 
trọng về đổi mới cơ chế vận hành của 
HCNN. Những định hướng, chủ 
trương về đổi mới cơ chế vận hành 
của HCNN được nêu trong Văn kiện 
Đại hội XII của Đảng có thể khái quát 
thành một số nội dung sau:

Thứ nhất, đổi mới cơ chế quyết 
sách của Chính phủ. Việc đổi mới cơ
chế quyết sách hay quá trình hoạch 
định các chính sách theo hướng mở 
rộng dân chủ, tăng cưòng sự tham 
gia của xã hội và công dân là một đòi 
hỏi nhằm góp phần nâng cao chất 
lượng chính sách. Văn kiện Đại hội 
XII của Đảng khẳng định hai nội 
dung quan trọng: Một là, về cơ chế 
tư vấn chính sách, nhấn mạnh vai trò 
của đội ngũ trí thức, các nhà khoa 
học cũng như các cơ quan khoa học 
trong việc tham gia vào quá trình

hoạch định chính sách khi khẳng 
định: "Thực hành dân chủ, tôn trọng 
và phát huy tự do tư tưởng trong 
hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, tư 
vấn, phản biện của các nhà khoa 
học"2 và "Coi trọng vai trò tư vấn, 
phản biện, giám định xã hội của các 
cơ quan nghiên cứu khoa học trong 
việc hoạch định đưòng lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước và các dự án phát 
triển kinh tế', văn hóa, xã hội"3. Hai 
là, về cơ chế tham gia của công dân: 
"Mọi đưòng lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước 
phải xuất phát từ nguyện vọng, 
quyền và lợi ích chính đáng của nhân 
dân, được nhân dân tham gia ý kiến". 
Lần đầu tiên, từ góc độ quá trình 
chính sách công, Đảng ta chủ trương 
thực hiện sự tham gia của công dân 
vào chu trình chính sách, nhất là việc 
hoạch định và thực thi chính sách: 
"Bảo đảm để nhân dân tham gia ở tất 
cả các khâu của quá trình đưa ra 
những quyết định liên quan đến lợi 
ích, cuộc sống của nhân dân, từ nêu 
sáng kiến, tham gia thảo luận, tranh 
luận đến giám sát quá trình thực 
hiện"4; đồng thòi nhấn mạnh: "Hoàn 
thiện và thực hiện có hiệu quả các cơ 
chế, chính sách phát huy vai trò của
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nhân dân trong việc quyết định 
những vấn đề lớn của đất nước; bảo 
đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc 
về nhân dân; khấc phục những hạn 
chế', bảo đảm tác dụng, hiệu quả thực 
chất hoạt động giám sát, phản biện 
xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ 
chức chính trị - xã hội"5; tổ chức 
thực hiện tốt Quy chế giám sát và 
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ 
quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Thứ hai, về cơ chế đối thoại giữa 
chính quyền các cấp với nhân dân.
Dưới góc nhìn của lý thuyết kiến tạo 
xã hội của hành chính công, sự 
tương tác và đối thoại giữa các cơ 
quan hành chính nhà nước với ngưòi 
dân là để khấc phục tình trạng xa 
cách giữa "quan" với "dân", tương 
tác và đối thoại giúp cả hai hiểu biết 
nhau, giúp cho chính quyền hiểu và 
nấm bất được tâm tư, nguyện vọng 
của ngưòi dân, từ đó chuyển những 
nguyện vọng chính đáng đó thành 
chính sách hoặc chương trình hành 
động cụ thể; đây cũng là quá trình 
giúp ngưòi làm chính sách có được 
"tri thức mang tính kinh nghiệm", 
"tri thức bản địa" hay "tri thức địa 
phương" để bổ sung cho tri thức của 
ngưòi làm chính sách, từ đó hạn chế 
được sự sai lầm về chính sách. Tương 
tác và đối thoại còn là phương thức 
để làm cho chính quyền trở nên gần 
dân hơn, dễ tiếp cận với ngưòi dân. 
Chính vì lẽ đó, Đảng ta yêu cầu: "Các 
cấp ủy đảng và chính quyền phải 
thường xuyên đối thoại, lấng nghe, 
học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải quyết 
các khó khăn, vướng mấc và yêu cầu 
chính đáng của nhân dân; tin dân, 
tôn trọng, lấng nghe những ý kiến 
khác"6; đồng thòi yêu cầu "Đội ngũ 
cán bộ, đảng viên phải thật sự tin 
dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, 
học dân, dựa vào dân, có trách 
nhiệm với dân. Giải quyết kịp thòi, 
có hiệu quả những bức xúc, những 
kiến nghị chính đáng của nhân dân 
và khiếu nại, tố cáo của công dân"7. 
Điều này đòi hỏi các cấp ủy đảng và

chính quyền cần coi việc đối thoại 
với nhân dân là một nội dung công 
việc quan trọng của mình, cần định 
kỳ tiếp xúc, đối thoại với ngưòi dân; 
cần phải thay đổi tác phong làm việc 
theo hướng gần dân hơn; cần có thái 
độ tin tưởng nhân dân, tôn trọng 
nhân dân và có trách nhiệm với 
nhân dân.

Thứ ba, về cơ chế đánh giá hiệu 
quả và chất lượng phục vụ. Đánh giá 
hiệu quả là hoạt động đánh giá và đo 
lưòng đối với hiệu quả, chất lượng 
hoạt động của Chính phủ và các cơ 
quan HCNN trong giai đoạn nhất 
định và từ kết quả đánh giá để đề 
xuất các biện pháp nhằm cải thiện 
hiệu quả và chất lượng hoạt động 
của Chính phủ cũng như các cơ quan 
HCNN. Việc thiết lập cơ chế đánh giá 
hiệu quả đối với Chính phủ là nhằm 
nhấn mạnh kết quả đầu ra trong 
hoạt động quản trị của Chính phủ, 
mà không phải là nhấn mạnh về quá 
trình hay trình tự quản lý như trước 
đây. Bởi vì, trước đây Chính phủ 
thưòng nhấn mạnh "đầu vào" và 
"quá trình", mà không coi trọng kết 
quả đầu ra hay hiệu quả thực tế. Từ 
thập niên 80 của thế' kỷ XX đến nay, 
đánh giá hiệu quả Chính phủ với tư 
cách là một mất khâu của quản lý 
hiệu quả khu vực công đã được nhiều 
nước trên thế giới thực hiện.

Trong thòi gian qua, nhằm góp 
phần cải thiện hiệu quả hoạt động 
của khu vực công và hoạt động cung 
ứng dịch vụ công của các cơ quan 
hành chính, Việt Nam cũng đã từng 
bước thực hiện nhiều phương thức 
đánh giá khác nhau, trong đó điển 
hình là: 1) Chỉ số Hiệu quả Quản trị 
và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 
do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển
-  Hỗ trợ Cộng đồng thuộc Liên hiệp 
Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt 
Nam, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và 
Nghiên cứu khoa học của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và Chương trình Phát 
triển Liên hợp quốc tại Việt Nam phối

hợp thực hiện; 2) Chỉ số năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
xây dựng và thực hiện; 3) Chỉ số hài 
lòng của ngưòi dân, tổ chức đối với 
sự phục vụ của cơ quan HCNN 
(SIPAS) do Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, Bộ Nội vụ và Hội Cựu chiến 
binh Việt Nam phối hợp thực hiện; 4) 
Chỉ số Cải cách hành chính (PAR 
Index) theo Quyết định số 1294/QĐ- 
BNV ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ. Điều cần ghi nhận là, 
trong thòi gian qua, các tổ chức bên 
ngoài các cơ quan HCNN đã tham gia 
tích cực hơn, đầy đủ hơn vào hoạt 
động đánh giá hiệu quả hoạt động 
của các cơ quan HCNN. Trước yêu cầu 
mới đối với việc nâng cao hiệu quả 
và chất lượng hoạt động của các cơ 
quan HCNN, Văn kiện Đại hội XII của 
Đảng đã chỉ rõ: "Xây dựng nền hành 
chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ 
cương, năng động, hiệu lực, hiệu 
quả, lấy kết quả phục vụ và mức độ 
hài lòng của ngưòi dân, doanh 
nghiệp là tiêu chí đánh giá"9. Điều 
này cũng có nghĩa là, chúng ta cần 
tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể 
chế để phát huy tốt hơn sự tham gia 
của các tổ chức của công dân, doanh 
nghiệp và ngưòi dân vào việc đánh 
giá hiệu quả và chất lượng phục vụ 
của các cơ quan HCNN. Đặc biệt, 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa 
XII đã khẳng định cụ thể hơn, rõ 
hơn về vấn đề đánh giá hiệu quả: 
"Xây dựng và thực hiện Quy định về 
việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng 
của ngưòi dân đối với cơ quan, cán 
bộ, công chức trực tiếp giải quyết 
công việc của ngưòi dân và doanh 
nghiệp; có hình thức xử lý đối với 
những tổ chức, cá nhân có chỉ số hài 
lòng thấp"10.

Thứ tư, về cơ chế trách nhiệm và 
giám sát việc thực hiện trách nhiệm.
Frederickson đã viết: "Trong điều 
kiện chính trị dân chủ, nhà quản lý 
công cần chịu trách nhiệm đến cùng
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trước công dân. Cũng chính vì trách 
nhiệm này mà công việc của chúng ta 
mới thể hiện sự thiêng liêng cao 
cả"11. Do đó, việc hoàn thiện cơ chế 
trách nhiệm nhằm đảm bảo để đội 
ngũ cán bộ, công chức thực hiện tốt 
trách nhiệm chính trị, trách nhiệm 
pháp luật, trách nhiệm hành chính 
và trách nhiệm đạo đức là một trong 
những nội dung cốt lõi của cải cách 
hành chính hiện nay. Bên cạnh việc 
nhấn mạnh, cần "tạo chuyển biến 
mạnh mẽ trong nhận thức và xác 
định rõ chức năng, nhiệm vụ của các 
cơ quan nhà nước nhằm phục vụ tốt 
nhất ngưòi dân và doanh nghiệp", 
Văn kiện Đại hội XII còn nhấn mạnh 
đến trách nhiệm của ngưòi đứng đầu 
và xử lý trách nhiệm của ngưòi đứng 
đầu. Văn kiện Đại hội chỉ rõ: "xác 
định rõ quyền hạn, trách nhiệm của 
ngưòi đứng đầu cơ quan hành chính" 
và "ngưòi đứng đầu cơ quan trong bộ 
máy nhà nước phải chịu trách nhiệm 
về kết quả thực hiện nhiệm vụ được 
giao"; "có chế tài xử lý thích đáng 
những cán bộ vi phạm pháp luật, 
nhất là cán bộ giữ vị trí lãnh đạo, 
quản lý".

Văn kiện Đại hội XII của Đảng 
cũng nhấn mạnh việc "quy định 
trách nhiệm và cơ chế giải trình của 
các cơ quan nhà nước" cũng như 
tăng cưòng công tác thanh tra, kiểm 
tra trong bộ máy HCNN và hoạt động 
kiểm tra, giám sát của Đảng, giám 
sát của các cơ quan dân cử, cơ quan 
tư pháp, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn 
thể nhân dân, các tổ chức xã hội, 
truyền thông đại chúng và nhân dân

đối với hoạt động của bộ máy hành 
chính. Văn kiện Đại hội chỉ rõ: "Tăng 
cưòng hơn nữa sự gấn kế't giữa giám 
sát của Quốc hội với kiểm tra, giám 
sát của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các 
tổ chức chính trị - xã hội và giám sát 
của nhân dân". Cùng với việc nhấn 
mạnh hoàn thiện cơ chế trách nhiệm 
và cơ chế giám sát việc thực hiện 
trách nhiệm, Văn kiện Đại hội Đảng 
còn nhấn mạnh vấn đề xây dựng đạo 
đức công vụ của đội ngũ cán bộ, 
công chức, theo đó, "đề cao đạo đức 
công vụ, trách nhiệm xã hội, siết 
chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo 
và thực thi công vụ của cán bộ, công 
chức". Để góp phần xây dựng đạo 
đức công vụ của đội ngũ cán bộ, 
công chức, Đại hội nhấn mạnh: "Tiếp 
tục đẩy mạnh việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh; coi đó là công việc 
thưòng xuyên của các tổ chức đảng, 
các cấp chính quyền, các tổ chức 
chính trị - xã hội, địa phương, đơn 
vị gấn với chống suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và 
những biểu hiện "tự diễn biến", "tự 
chuyển hóa" trong nội bộ. Kiên 
quyết đấu tranh chống quan liêu, 
tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá 
nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè 
phái, "lợi ích nhóm", nói không đi 
đôi với làm"12.

Thứ năm, về cơ chế hợp tác giữa 
các cơ quan HCNN với các chủ thể 
khác trong cung ứng dịch vụ công.
Trong công cuộc đổi mới, Đảng và 
Nhà nước đã rất coi trọng việc phát 
huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các

đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính 
trị - xã hội cũng như doanh nghiệp 
vào quá trình quản lý công. Thực tiễn 
cho thấy, thông qua các hoạt động 
khác nhau, Mặt trận Tổ quốc, các 
đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính 
trị - xã hội đã có đóng góp quan 
trọng vào việc thực hiện các mục tiêu 
phát triển, chăm lo cho quyền và lợi 
ích chính đáng của thành viên, hội 
viên và đoàn viên. Đặc biệt, chính 
sách đẩy mạnh xã hội hóa, tách cung 
ứng dịch vụ công ra khỏi chức năng 
quản lý nhà nước bước đầu có tác 
dụng nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
hoạt động của các cơ quan quản lý 
nhà nước, khấc phục tình trạng quan 
liêu, cửa quyền, sách nhiễu, tiêu cực 
của cán bộ, công chức, tạo điều kiện 
phát huy sức mạnh của xã hội và thị 
trưòng vào hoạt động cung ứng dịch 
vụ công. Với tinh thần tiếp tục đổi 
mới, Văn kiện Đại hội XII của Đảng 
khẳng định: "Phát huy vai trò của 
ngưòi dân, doanh nghiệp, các tổ chức 
chính trị - xã hội và cộng đồng trong 
tham gia xây dựng, phản biện và 
giám sát thực hiện chính sách, pháp 
luật"; đồng thòi chỉ rõ: "Khuyến 
khích doanh nghiệp thuộc các thành 
phần kinh tế tham gia cung cấp dịch 
vụ công, nhất là các hình thức hợp 
tác công -  tư"13, "Hoàn thiện pháp 
luật, cơ chế, chính sách để tạo điều 
kiện thuận lợi cho các thành phần 
kinh tế, kể cả đầu tư nước ngoài đầu 
tư xây dựng và kinh doanh kết cấu 
hạ tầng bằng nhiều hình thức, nhất 
là hợp tác công - tư (PPP) phù hợp 
với thông lệ quốc tế".»*
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GIẢI ỌUYẾT VIỆC LÀM
cho lao động ỏ nông thôn
THS. NGUYỄN HỒNG NHUNG
Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc

Đặc điểm của lao động 
nông thôn Việt Nam

Việt Nam là một đất nước có 
khoảng 70% dân số sinh sống ở nông 
thôn, lao động ở nông thôn cũng 
chiếm gần 70% lực lượng lao động của 
cả nước. Mặc dù trong những năm 
qua, xu hướng đô thị hóa đang gia 
tăng, nhưng theo Tổng cục Thống kê, 
"đến năm 2014, có 69,3% lực lượng 
lao động nước ta tập trung ở nông 
thôn"1.

Lao động nông thôn là những 
ngưòi thuộc lực lượng lao động, tham 
gia hoạt động trong hệ thống các 
ngành kinh tế nông thôn như trồng 
trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch 
vụ trong nông thôn. Đây là lực lượng 
chủ yếu sản xuất lương thực, thực 
phẩm cho xã hội và đảm bảo an ninh 
lương thực quốc gia.

Lao động nông thôn ở nước ta có 
những đặc điểm chủ yếu sau:

Thứ nhất, lao động nông thôn 
sống và làm việc rải rác trên địa bàn 
rộng. Đặc điểm này làm cho việc tổ 
chức hợp tác lao động và việc bồi 
dưỡng đào tạo, cung cấp thông tin 
cho lao động nông thôn là rất khó 
khăn. Hơn nữa, lao động nông thôn 
nước ta chủ yếu tập trung trong lĩnh 
vực sản xuất nông nghiệp với năng

suất lao động thấp, phương thức sản 
xuất còn nhiều lạc hậu, hiệu quả sản 
xuất không cao.

Thứ hai, lao động nông thôn ở 
nước ta đa số trình độ văn hoá và 
chuyên môn thấp hơn so với thành 
thị. Theo số liệu thống kê năm 2015, 
"trong tổng số 53,7 triệu ngưòi từ 15 
tuổi trở lên thuộc lực lượng lao động 
của nước ta, có 9,99 triệu ngưòi đã 
qua đào tạo, chiếm 18,6% trong tổng 
số lao động trên cả nước, trong đó ở 
thành thị là 33,7%, ở khu vực nông 
thôn là 11,2%, phân theo giói tính tỷ 
lệ này là 20,3% đối với nam và 15,4% 
đối với nữ"2. Hơn nữa, hiện nay ở 
nước ta có khoảng 10 triệu hộ nông 
dân với hơn 30 triệu lao động trong 
độ tuổi nhưng chỉ có 17% trong số đó 
được đào tạo thông qua các lớp tập 
huấn khuyến nông sơ sài, còn lại 83% 
là lao động chưa qua đào tạo, chưa có 
trình đô chuyên môn trong sản xuất 
nông nghiệp3. Do đó, lao động nông 
thôn chủ yếu học nghề thông qua 
việc hướng dẫn của thế hệ trước hoặc 
tự truyền cho nhau nên lao động 
theo truyền thống và thói quen là 
chính. Điều đó làm cho lao động 
nông thôn có tính bảo thủ nhất định, 
tạo ra sự khó khăn cho việc thay đổi 
phương hướng sản xuất và thực hiện 
phân công lao động, hạn chế sự phát 
triển kinh tế nông thôn.

Thứ ba,lao  động nông thôn mang 
tính thời vụ rõ rệt, đặc biệt là các 
vùng nông thôn thuần nông. Do vậy,

việc sử dụng lao động trong nông 
thôn kém hiệu quả, hiện tượng thiếu 
việc làm là phổ biến. Vì vậy, muốn 
giải quyết việc làm và tăng thu nhập 
cho lao động nông thôn thì phải 
bằng mọi biện pháp nhằm hạn chế 
đến mức tối đa tính thòi vụ bằng 
cách phát triển đa dạng nghành nghề 
trong nông thôn, thâm canh tăng vụ, 
xây dựng cơ cấu cây trồng hợp lý.

Thứ tư, lao động nông thôn ít có 
khả năng tiếp cận và tham gia thị 
trường kém, thiếu khả năng nấm bất 
và xử lý thông tin thị trưòng, khả 
năng hạch toán hạn chế. Do đó, khả 
năng giao lưu và phát triển sản xuất 
hàng hoá cũng có nhiều hạn chế. Tập 
quán sản xuất của lao động nước ta 
nhìn chung vẫn nhỏ lẻ, manh mún, 
chủ yếu bị trói buộc trong khuôn khổ 
làng xã.

Với những đặc điểm như trên, lao 
động nông thôn chủ yếu thuộc bộ 
phận dân số không có việc làm 
thưòng xuyên, hay còn gọi là thiếu 
việc làm hoặc bán thất nghiệp. Đặc 
biệt, trong những năm gần đây, tình 
trạng thiếu việc làm ở nông thôn còn 
do lao động tăng nhanh, do diện tích 
ruộng đất trên một lao động ngày 
càng giảm. Tình trạng đó không chỉ 
ảnh hưởng đến đòi sống của chính 
lao động nông thôn mà còn ảnh 
hưởng đến sự ổn định, phát triển 
kinh tế - xã hội ở nông thôn, gây 
lãng phí một nguồn lao động lớn ở 
nước ta.

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê (2015), Báo cáo điều tra lao động và việc làm năm 2014, Hà Nội, tr. 13.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư , Tổng cục Thống kê (2015), Sđd, tr.17.
3. Báo Kinh tế Việt Nam điện tử (http://vcn.vn), Nguồn thị trường lao động nông thôn còn nhiều thách thức, ngày 22/3/2013.
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Thực trạng giải quyết việc 
làm cho lao động ở nông 
thôn trong những năm qua

Trong những năm qua, Đảng và 
Nhà nước ta hết sức quan tâm giải 
quyết việc làm cho lao động nông 
thôn. Điều đó được thể hiện ở nhiều 
chính sách như chính sách đất đai, 
chính sách tín dụng nông thôn, 
chính sách phát triển nông nghiệp 
theo hướng sản xuất hàng hoá và đa 
dạng hoá sản phẩm nông nghiệp, 
chính sách khuyến khích đầu tư vào 
nông nghiệp và nông thôn...

Thứ nhất, chính sách đất đai: 
Ngưòi nông dân luôn gấn với đất đai 
bởi đó là tư liệu sản xuất trực tiếp của 
họ. Kể từ khoán 100, khoán 10 cho 
đến Luật Đất đai năm 2003, Đảng và 
Nhà nước ta đã từng thực hiện việc 
giao đất cho nông dân. Đất đai trở 
thành nguồn sinh lợi chủ yếu của 
nông dân. Họ có quyền tự chủ với đất 
đai. Điều đó làm cho nguồn vốn, kỹ 
thuật và lực lượng lao động ở nông 
thôn được giải phóng. Việc làm trong 
nông thôn được tạo ra nhiều hơn, thu 
nhập của nông dân được nâng cao. 
Hiện nay, để nông nghiệp phát triển 
cao hơn cần dồn điền đổi thửa, tích 
tụ ruộng đất tạo điều kiện phát triển 
mạnh kinh tế trang trại. Trên phạm 
vi cả nước, xu hướng này đang được 
khuyến khích phát triển mạnh mẽ.

Thứ hai, chính sách tín dụng 
nông thôn: Vốn là yêu cầu thiết yếu 
cho phát triển sản xuất nói chung và 
nông nghiệp nông thôn nói riêng. 
Đặc biệt nông dân nước ta còn nghèo 
nên yêu cầu về vốn ngày càng cần 
thiết. Từ thực tế đó, Nhà nước đã chỉ 
đạo hình thành mạng lưới tín dụng 
cho nông dân rộng khấp trên cả nước 
nhằm cung cấp vốn kịp thòi cho 
nông dân. Hiện nay, một cơ sở kinh 
doanh được vay đến 500 triệu đồng, 
hộ gia đình được vay tới 20 triệu 
đồng với lãi suất ưu đãi. Đây là điều 
kiện rất thuận lợi cho phát triển sản 
xuất kinh doanh và tạo việc làm. Nhò 
nguồn vốn ưu đãi đó, lao động nông

thôn có thể mở rộng sản xuất, phát 
triển các ngành nghề, tạo việc làm 
cho bản thân và giải quyết việc làm 
cho nhiều lao động khác trong gia 
đình, làng xã.

Thứ ba,p h á t  triển nông nghiệp 
hàng hoá, đa dạng hoá sản phẩm 
nông nghiệp và nông thôn: Thực chất 
của chính sách này là thực hiện 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
thôn, đẩy mạnh phát triển kinh tế 
nông thôn và trang trại, phát triển 
các ngành phi nông nghiệp trong 
nông thôn. Cùng với sự giúp đỡ của 
Nhà nước, những năm qua kinh tế hộ 
và trang trại ngày càng phát triển, 
nhiều loại cây trồng và con gia súc 
mới được đưa vào sản xuất mang lại 
hiệu quả kinh tế cao. Khoa học - 
công nghệ được áp dụng làm cho 
năng suất cây trồng và vật nuôi ngày 
càng tăng. Trong khi đó các ngành 
phi nông nghiệp cũng phát triển 
mạnh đã giải quyết tốt vấn đề việc 
làm và thu nhập của nông dân.

Thứ tư,chương trình đưa ngưòi 
lao động đi làm việc ở nước ngoài: 
Trong những năm qua nước ta đã đưa 
hàng chục vạn lao động đi làm việc ở 
nước ngoài. Chương trình này có ý 
nghĩa to lớn trong giải quyết việc làm 
và tăng thu nhập cho lao động. Điều 
đó góp phần quan trọng xoá đói giảm 
nghèo và tạo việc làm mới trong 
nước. Về lâu dài hơn, chương trình 
cũng tạo ra một đội ngũ công nhân 
lành nghề do học được kỹ thuật và 
kinh nghiệm từ các nước mà họ đến 
làm việc.

Thứ năm, chương trình quốc gia 
giải quyết việc làm cho lao động nông 
thôn: Để chính sách giải quyết việc 
làm đi vào cuộc sống, Đảng và Nhà 
nước ta đã có nhiều chương trình giải 
quyết việc làm cụ thể như: Nghị quyết 
120/ HĐBT ngày 11/4/1992 về những 
chủ trương, phương hướng và biện 
pháp giải quyết việc làm trong những 
năm tới. Từ chương trình này, nguồn 
vốn 120 được hình thành từ ngân 
sách nhà nước, thu từ lao động làm

việc ở nước ngoài và từ hỗ trợ của các 
tổ chức quốc tế. Quỹ 120 thực hiện 
cho vay với lãi suất thấp nhằm tạo 
việc làm mới, hỗ trợ đào tạo nghề cho 
ngưòi lao động. Với nông nghiệp 
nông thôn, quỹ hỗ trợ áp dụng khoa 
học kỹ thuật vào phát triển nông lâm 
ngư nghiệp, mở mang và phát triển 
các ngành nghề phi nông nghiệp 
trong nông thôn. Chương trình 327 
phủ xanh đất trống đồi núi trọc, phát 
triển nông lâm kết hợp tạo việc làm 
và nâng cao thu nhập cho nông dân, 
phát triển kinh tế bền vững.

Thứ sáu , chương trình đào tạo 
nghề cho lao động nông thôn: Ngày 
27/11/2009, Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Quyết định số 1956/QĐ-TTg 
phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho 
lao động nông thôn đến năm 2020" 
(gọi tất là Đề án 1956). Trong Quyết 
định này, Đảng và Nhà nước đã 
khẳng định: "Đào tạo nghề cho lao 
động nông thôn là sự nghiệp của 
Đảng, Nhà nước, của các cấp, các 
ngành và xã hội nhằm nâng cao chất 
lượng lao động nông thôn, đáp ứng 
yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp, nông thôn. Nhà 
nước tăng cưòng đầu tư để phát triển 
đào tạo nghề cho lao động nông 
thôn, có chính sách bảo đảm thực 
hiện công bằng xã hội về cơ hội học 
nghề đối với mọi lao động nông thôn, 
khuyến khích, huy động và tạo điều 
kiện để toàn xã hội tham gia đào tạo 
nghề cho lao động nông thôn"4. Đề 
án 1956 đã đề ra mục tiêu tổng quát: 
"Bình quân hàng năm đào tạo nghề 
cho khoảng 1 triệu lao động nông 
thôn, trong đó đào tạo, bồi dưỡng
100.000 lượt cán bộ, công chức xã. 
Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào 
tạo nghề, nhằm tạo việc làm, tăng 
thu nhập của lao động nông thôn; 
góp phần chuyển dịch cơ cấu lao 
động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sư 
nghiêp công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
nông nghiêp, nông th ô n ." 4.

Công tác đào tạo nghề cho lao 
động ở nông thôn thực sự là một

4. Quyết định Phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" của Thủ tướng Chính phủ. 
Nguồn: http://moj.gov.vn/.
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trong những bước đột phá đáng kể 
trong việc nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực ở nông thôn. Trước 
đây, ngưòi lao động ở nông thôn hầu 
như không được đào tạo, họ chủ yếu 
chỉ lao động bằng kinh nghiệm cá 
nhân, không có nhiều điều kiện tiếp 
cận với những kỹ thuật, công nghệ 
trong sản xuất nên hiệu quả sản xuất 
không cao, lao động manh mún, nhỏ 
lẻ. Ngày nay, nhò có công tác đào tạo 
nghề, một bộ phận không nhỏ lao 
động nông nghiệp đã có thể tiếp cận 
được với kỹ thuật và công nghệ tiên 
tiến, có định hướng phát triển nghề 
nghiệp, sản xuất theo hướng bền 
vững. Đây là một bước đột phá trong 
việc giải quyết việc làm cho lao động 
nông thôn ở nước ta thòi gian qua.

Trong những năm qua, mặc dù vấn 
đề giải quyết việc làm cho lao động ở 
nông thôn đã được tiến hành nhưng 
nhìn chung vẫn còn chậm và còn 
nhiều bất cập. Do nền kinh tế nói 
chung và kinh tế nông nghiệp nói 
riêng còn chậm phát triển, quá trình 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm 
nên chưa tạo ra nhiều việc làm cho lao 
động nông thôn. Do quá trình đô thị 
hóa đang diễn ra ngày càng nhanh 
chóng nên ở nhiều vùng nông thôn 
nước ta, nông dân bị thu hồi đất nông 
nghiệp; trong khi đó, trình độ của lao 
động nông nghiệp còn hạn chế tỉ lệ lao 
động nông thôn không có việc làm, 
thiếu việc làm đang có xu hướng gia 
tăng. Hơn nữa, công tác đào tạo nghề 
cho lao động ở nông thôn được triển 
khai còn chậm. Tính đến cuối năm
2015, mới tổ chức dạy nghề cho 
132.148 lao động nông thôn, đạt 
27,1% kế hoạch năm; trong đó có 
92.322 ngưòi đã học xong, 67.052 
ngưòi có việc làm (đạt 72,6%) chủ yếu 
là tự tạo việc làm"6. ở nhiều bộ, 
ngành, địa phương, cán bộ và xã hội 
nhận thức chưa đầy đủ về đào tạo 
nghề cho lao động nông thôn, coi đào 
tạo nghề chỉ là cứu cánh, có tính thòi 
điểm, không phải là vấn đề quan tâm

thưòng xuyên, liên tục và có hệ thống. 
Những hạn chế đó đang làm cản trở 
đến việc tạo việc làm cho lao động 
nông thôn nước ta thòi gian qua.

Một số giải pháp thúc đẩy 
giải quyết việc làm cho lao 
động nông thôn nước ta

Thứ nhất, Đảng, Nhà nước tiếp tục 
có những chính sách kịp thòi, nhằm 
đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, 
tạo thêm nhiều cơ hội về việc làm cho 
lao động nông thôn. Trên cơ sở chủ 
trương của Đảng, chính sách của Nhà 
nước, mỗi địa phương cũng cần có 
những chính sách thu hút các nhà 
đầu tư trong và ngoài nước đến mở 
rộng sản xuất, phát triển kết cấu hạ 
tầng, tận dụng thế mạnh của địa 
phương để phát triển kinh tế du lịch, 
thương mại nhằm chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế theo hướng hiện đại, đa dạng 
hóa các hình thức sản xuất, kinh 
doanh nhằm thay đổi những tập quán 
sản xuất nông nghiệp còn lạc hậu của 
nông dân.

Thứ hai, cần tiếp tục nhận thức 
sâu sấc về tầm quan trọng của giáo 
dục và đào tạo trong việc nâng cao 
dân trí cho nhân dân và đào tạo nghề 
cho lao động nông thôn; cần coi việc 
nâng cao trình độ cho lao động nông 
nghiệp là một điểm đột phá nhằm 
tháo gỡ những khó khăn trong sản 
xuất nông nghiệp. Việc đào tạo nghề 
cho lao động nông thôn cần thiết 
thực, hiệu quả, gấn với thực tiễn sản 
xuất của địa phương để nông dân vừa 
có thể học nghề, vừa có thể áp dụng 
ngay vào sản xuất canh tác. Ngoài ra, 
cần có những chính sách tích cực 
trong việc giới thiệu việc làm cho lao 
động đã qua đào tạo, tìm đầu ra cho 
sản phẩm để những ngưòi đã tham 
gia đào tạo nghề tích cực phát triển 
sản xuất, tạo việc làm cho bản thân 
và cho ngước khác.

Thứ ba, đẩy mạnh chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế nông thôn và cơ giới hóa

trong nông nghiệp. Trước hết, cần 
tăng quy mô tích tụ ruộng đất theo 
hộ. Có như vậy mới áp dụng được các 
tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản 
xuất, lao động nông thôn sẽ ngày 
càng tiến dần đến nền sản xuất hiện 
đại. Trong nông thôn, lao động trồng 
trọt có tính thòi vụ rất rõ rệt, do đó 
hiện tượng thiếu việc làm thể hiện 
rất rõ. Để hạn chế vấn đề này, cần 
phải đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, 
lựa chọn công thức luân canh hợp lý 
và đa dạng hoá các sản phẩm nông 
nghiệp. Ngoài ra, cần chuyển lao 
động từ nông nghiệp sang sản xuất 
tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ bằng 
cách phát triển kinh tế phi nông 
nghiệp với sự bổ sung của ngành 
chăn nuôi và các nghành nghề phi 
nông nghiệp. Đó là những ngành 
nghề góp phần giải quyết nguồn lao 
động nhàn rỗi ở nông thôn, tăng thu 
nhập cho ngưòi lao động.

Thứ tư,c ầ n  kết hợp hài hòa giữa 
việc thu hồi đất nông nghiệp của 
nông dân với việc chuyển đổi mô 
hình sản xuất, phát triển sản xuất 
hàng hóa, dựa vào thế mạnh của từng 
vùng để phát triển sản xuất nông 
nghiệp trên quy mô lớn. Cần phải kết 
hợp hài hòa giữa việc hiện đại hóa sản 
xuất với phát triển theo hướng bền 
vững nhằm tạo cơ hội để lao động 
nông thôn vừa phát triển được các 
ngành nghề truyền thống, vừa tiếp 
cận được nền sản xuất hiện đại. Ngoài 
ra, cũng cần ưu tiên phát triển cơ sở 
hạ tầng trong sản xuất, đầu tư khoa 
học - công nghệ, tích cực hỗ trợ nông 
dân về vốn, kiến thức về thị trưòng, 
về hội nhập để nông dân có thể sản 
xuất ra những mặt hàng theo nhu cầu 
của thị trưòng, vừa đáp ứng nhu cầu 
tại chỗ, vừa thúc đẩy sản xuất hàng 
hóa. Đây cũng là một trong những 
cách tích cực góp phần giải quyết việc 
làm cho lao động nông thôn nước ta 
trong thòi gian tới.»>

5. Quyết định Phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" của Thủ tướng Chính phủ. 
Nguồn: http://moj.gov.vn/.

6. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2016), Điều tra lao động nông thôn được đào tạo và có việc làm, Hà Nội, tr. 22.
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Đổng Nai với cuộc vận động 
xây dựng Quỹ "Vì người nghèo” 
và các chương trình an sinh xã hội

LÊ THỊ MAY
Ban Công tácphia Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Cuộc vận động xây dựng Quỹ "Vì ngườỉ nghèo" và các chương trình an sinh 
xã hội là một trong những hoạt động nổi bật của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh Đồng Nai năm 2016. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong 
tỉnh đã phối hợp cùng các tổ chức thành viên, các ban, ngành thông qua Quỹ 
"Vì người nghèo" và vận động ủng hộ trực tiếp tại cộng đồng đã hỗ trợ người 
nghèo, xây dựng nhà tình thương, trợ cấp khó khăn, cấp học bổng... giúp 
hàng trăm hộ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Đ ược sự quan tâm chỉ đạo của 
Tỉnh ủy Đồng Nai về tăng 
cưòng lãnh đạo nâng cao chất 
lượng cuộc vận động xây 

dựng Quỹ "Vì ngưòi nghèo", cuộc vận 
động đã được các cấp ủy Đảng, chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể 
chính trị - xã hội tập trung nâng cao 
chất lượng cuộc vận động, mở rộng 
hình thức trợ giúp cho ngưòi nghèo.

Công tác phối hợp giữa ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam với Ban Chỉ đạo 
giảm nghèo, các đoàn thể, tổ chức 
thành viên đẩy mạnh cuộc vận động 
xây dựng Quỹ "Vì ngưòi nghèo" ngày 
càng đồng bộ, việc vận động các đơn 
vị, cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức 
hưởng ứng ủng hộ cuộc vận động 
ngày càng đa dạng các hình thức. 
Thông qua hoạt động của tổ tự quản 
giảm nghèo ở cộng đồng dân cư gấn 
với công tác khuyến nông, cho vay 
vốn, vận động theo phương châm "3 
tại chỗ" (gia đình, dòng họ, cộng 
đồng dân cư và trách nhiệm của toàn 
xã hội chăm lo cho ngưòi nghèo).

Công tác chăm lo cho ngưòi nghèo đã 
trở thành nhiệm vụ thưòng xuyên của 
xã, phưòng, thị trấn, ấp, khu phố góp 
phần hoàn thành chương trình giảm 
nghèo của tỉnh giai đoạn 2015-2020.

Cuộc vận động xây dựng Quỹ "Vì 
ngưòi nghèo" tiếp tục được tiến hành 
thưòng xuyên cả về chiều rộng và 
chiều sâu, đã nhân rộng trong cộng 
đồng dân cư, huy động sức mạnh của 
cộng đồng tham gia chăm lo cho 
ngưòi nghèo. Các hoạt động đóng góp 
hỗ trợ khó khăn đột xuất, giúp khám 
chữa bệnh, trao học bổng, xe đạp, hỗ 
trợ vốn, kinh nghiệm sản xuất giúp 
ngưòi nghèo vươn lên thoát nghèo 
bền vững đã được Quỹ "Vì ngưòi 
nghèo" các cấp mở rộng hình thức 
trợ giúp ngưòi nghèo. Công tác vận 
động, quản lý, phân bổ, sử dụng 
nguồn quỹ vì ngưòi nghèo xây dựng 
nhà tình thương và mở rộng hình 
thức trợ giúp cho ngưòi nghèo thực 
hiện minh bạch, công khai, dân chủ 
đã tạo niềm tin, tiếp tục được sự ủng 
hộ của các tầng lớp nhân dân. Ngay

từ đầu năm, Ban Vận động các cấp 
trong tỉnh đã có sự nỗ lực quyết tâm 
phối họp cùng các tổ chức thành 
viên, các ban, ngành, tổ chức, cá 
nhân vận động nguồn quỹ để giúp đỡ 
người nghèo, hộ nghèo cất mói, sửa 
chữa nhà ở; hỗ trọ vốn, cây, con 
giống, giúp đỡ học sinh con em hộ 
nghèo có điều kiện tói trường; hỗ trọ 
học bổng, hỗ trọ và điều trị bệnh, trọ 
giúp đột xuất khi có thiên tai, hỏa 
hoạn..., nhằm từng bưóc tạo điều 
kiện để hộ nghèo vưọt khó có điều 
kiện vươn lên trong cuộc sống, từng 
bưóc giảm nghèo bền vững. Quỹ "Vì 
người nghèo" và vận động ủng hộ 
trực tiếp tại cộng đồng đưọc trên 397 
tỷ đồng hỗ trọ người nghèo.

Cuộc vận động xây dựng Quỹ "Vì 
người nghèo" ở tỉnh Đồng Nai đã lan 
tỏa trong cộng đồng dân cư, ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp 
tuyên truyền vận động các cơ quan, 
doanh nghiệp, mạnh thường quân 
ủng hộ trực tiếp đến tay người 
nghèo, hộ nghèo dưói sự phân phối,
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giám sát của Mặt trận, các đoàn thể ở 
khu dân cư, hạn chế khâu trung gian. 
Năm 2016, Quỹ "Vì ngưòi nghèo" các 
cấp tiếp tục nhận được sự đóng góp, 
phát triển quỹ được 39.015.157.000 
đồng. Từ những kết quả vận động đạt 
được cùng vói sự hưởng ứng của các 
đơn vị, tổ chức, cá nhân, trong năm
2016, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 
và bàn giao 512 căn nhà tình thương, 
sửa chữa 69 căn nhà tình thương. 
Ngoài ra, nguồn quỹ của tỉnh còn hỗ 
trợ thăm và tặng trên 3.145 phần quà 
cho các gia đình chính sách, hộ 
nghèo tại các huyện, thị, thành phô' 
nhân dịp Tết Nguyên đán 2016, chi 
hỗ trợ khó khăn đột xuất, hỗ trợ hộ 
có con em bị đuôi nưóc, thiệt mạng 
do hỏa hoạn..., chi tặng 1.374 suất 
học bổng, tặng 3.500 cuô'n tập, 9 xe 
đạp cho 175 em học sinh nghèo nhân 
dịp đầu năm học mói, chi hỗ trợ sản 
xuất 42 hộ nghèo, chi hỗ trợ khám 
chữa b ệ n h .  tổng trị giá

4.656.179.000 đồng. Đặc biệt ủy ban 
Mặt trận Tổ quô'c Việt Nam các cấp, 
các đoàn thể, tổ chức thành viên đã 
vận động đoàn viên, hội viên và nhân 
dân hưởng ứng cuộc vận động "Ngày 
vì ngưòi nghèo". Các hoạt động nhân 
đạo, từ thiện, phong trào chăm lo tết 
cho ngưòi nghèo, hỗ trợ ngưòi nghèo 
vươn lên thoát nghèo đã được các 
đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hưởng 
ứng tích cực, vói tổng trị giá
358.949.644.000 đồng.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng 
Cuộc vận động xây dựng Quỹ "Vì 
ngưòi nghèo", mở rộng các hình thức 
hỗ trợ giúp ngưòi nghèo vươn lên 
thoát nghèo bền vững, góp phần xây 
dựng nông thôn mói, đô thị văn 
minh, năm 2016 các huyện Nhơn 
Trạch, Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu, 
Xuân Lộc đã có các hoạt động hiệu 
quả, phô'i hợp vận động thu quỹ và 
vận động các mạnh thưòng quân hỗ 
trợ trực tiếp tại cộng đồng dân cư.

ẢNH: BÍCH THUẬN

Điển hình như huyện Nhơn Trạch duy 
trì 2 tổ đan lưói, đan lát, HTX sinh 
vật cảnh góp phần giải quyết việc 
làm cho 319 lao động tại địa phương 
có việc làm tại chỗ, tiếp tục xét hỗ 
trợ vô'n phát triển sản xuất phát triển 
kinh tế 54 hộ tàn tật trong huyện trị 
giá 330 triệu đồng. ủy ban Mặt trận 
Tổ quôc Việt Nam huyện Vĩnh Cửu 
vận động đơn vị tài trợ hỗ trợ trực 
tiếp 15 con bò trị giá 150 triệu đồng 
tặng hộ nghèo xã Vĩnh Tân, xã Thạnh 
Phú, phôi hợp vói Ban Chỉ đạo giảm 
nghèo huyện nhân rộng 3 mô hình 
(nuôi bò) giảm nghèo tại xã Mã Đà, 
xã Vĩnh Tân và thị trấn Vĩnh An. ủy 
ban Mặt trận Tổ quôc Việt Nam huyện 
Xuân Lộc tiếp tục duy trì các mô 
hình: Mô hình vận động xây dựng 
nhà tình thương; mô hình nuôi heo 
đất (Xuân Định, Gia Ray); mô hình hũ 
gạo tình thương (Xuân Thọ 14, Xuân 
Thành 3, Xuân Trưòng 2, Suối Cao 2); 
mô hình trợ cấp thưòng xuyên 21 hộ
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Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc với 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai về công tác cứu trợ, tháng 4/2017.

ẢNH: HỒNG THƯƠNG

gia đình chính sách, gia đình khó 
khăn mỗi hộ bình quân 500.000 
đồng/tháng; vận động hỗ trợ 33 tổ 
Mặt trận địa bàn dân cư mỗi tổ
100.000 đồng/tháng...

Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh Đồng Nai Huỳnh Văn Tới 
khẳng định: Cuộc vận động "Ngày vì 
ngưòi nghèo" thực sự có sức lan tỏa 
trong toàn cộng đồng, có ý nghĩa xã 
hội và nhân văn sâu sấc, góp phần vào 
chiến lược giảm nghèo bền vững. 
Phong trào "Vì ngưòi nghèo" không 
chỉ dừng ở việc hỗ trợ ngưòi nghèo 
vươn lên mà xa hơn là phải trở thành 
nhịp cầu kết nối, sẻ chia những kinh 
nghiệm xây dựng các mô hình giảm 
nghèo bền vững, nhất là các vùng 
đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, 
căn cứ kháng chiến và tác động trực 
tiếp để ngưòi nghèo tự giác vươn lên".

Ngày 30/3/2017, ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ 
chức hội nghị biểu dương điển hình 
tiêu biểu "Vì ngưòi nghèo", có 89 
điển hình là các tập thể, cá nhân ở 
mọi lĩnh vực nhưng có chung tấm 
lòng thiện nguyện được biểu dương. 
Đây còn là dịp để các tập thể, cá 
nhân trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, 
cách làm hay trong công tác phối hợp 
xây dựng các mô hình, vận động 
nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc 
vận động "Ngày vì ngưòi nghèo", tạo 
thêm nguồn lực hỗ trợ ngưòi nghèo 
vươn lên, góp phần vào việc giảm 
nghèo bền vững.

Cuộc vận động "Ngày vì ngưòi 
nghèo" được các nhà tu hành, các 
doanh nghiệp, cá nhân tích cực 
hưởng ứng, điển hình là hoạt động 
của Tổng Công ty Công nghiệp thực 
phẩm Đồng Nai (Dofico). Trong hai 
năm 2015-2016, Dofico đã đóng góp 
và ủng hộ vào chương trình này hơn 
4,4 tỷ đồng. Ban Bác ái (Tòa Giám 
mục Xuân Lộc) tích cực tham gia vận 
động các giáo xứ, dòng tu làm tốt 
hoạt động xã hội vì ngưòi nghèo, 
như: hỗ trợ ngưòi già neo đơn, trẻ em 
mồ côi, khuyết tật, ủng hộ thiên tai, 
bão lụt, xây dựng nhà tình thương

với hàng trăm cơ sở bảo trợ xã hội, 
phòng khám bệnh phát thuốc miễn 
phí và nhiều dự án xã hội với tổng 
kinh phí hơn 318 tỷ đồng. Ban Từ 
thiện xã hội (Giáo hội Phật giáo tỉnh) 
đã vận động ủng hộ trên 150 tỷ đồng. 
Nhiều doanh nghiệp, như: Công ty Cổ 
phần Đầu tư và Kinh doanh Gold Long 
Thành, Liên hiệp HTX Dịch vụ nông 
nghiệp tổng hợp Đồng Nai (Donacoop) 
nhiều năm làm tốt chương trình an 
sinh xã hội, hưởng ứng tích cực cuộc 
vận động "Ngày vì ngưòi nghèo" được 
tuyên dương khen thưởng. Đó còn là 
những cá nhân tiêu biểu như Ni sư 
Huệ Tâm (Trụ trì chùa Hoàng Ân), 
Linh mục Nguyễn Văn Uy, Trưởng ban 
Bác ái xã hội (Tòa Giám mục Xuân 
Lộc), ông Lê Bửu Châu, Phó Chủ tịch 
Hội Nông dân tỉnh... và nhiều trưòng 
hợp được biểu dương khen thưởng 
đều là những tấm lòng thiện nguyện 
vì cuộc sống cộng đồng.

Năm 2017, ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai tiếp tục 
thực hiện tốt cuộc vận động xây 
dựng Quỹ "Vì ngưòi nghèo", góp 
phần vào chiến lược giảm nghèo bền 
vững. Phong trào "Vì ngưòi nghèo" 
không chỉ dừng ở việc hỗ trợ ngưòi 
nghèo vươn lên mà xa hơn là phải trở

thành nhịp cầu kết nối, sẻ chia 
những kinh nghiệm xây dựng các mô 
hình giảm nghèo bền vững, nhất là 
các vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, 
vùng xa, căn cứ kháng chiến và tác 
động trực tiếp để ngưòi nghèo có 
cách tự thoát nghèo. ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai tập 
trung vào một số giải pháp: Thứ 
nhất, phối hợp các địa phương rà 
soát lại hộ nghèo, vùng nghèo, thử 
nghiệm các mô hình giảm nghèo bền 
vững gấn với giảm nghèo, tạo cuộc 
sống ổn định đối với những hộ nghèo 
khu vực cận rừng. Thứ hai, rà soát lại 
nguồn lao động khu vực nông thôn, 
vùng sâu, vùng xa để có thể chuyển 
đổi về các khu công nghiệp, dịch vụ, 
tạo việc làm ổn định, giảm nghèo bền 
vững. Thứ ba, tiếp tục nhân rộng các 
mô hình, điển hình tích cực tham gia 
các chương trình an sinh xã hội, giảm 
nghèo; hoặc các mô hình kết nối 
doanh nghiệp với các xã nghèo theo 
mô hình một doanh nghiệp, một sở 
ngành hỗ trợ một xã nghèo, vùng 
nghèo để giảm nghèo bền vững, 
nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo, xóa nhà 
tạm dột n á t .  hàng năm theo mục 
tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
Đồng Nai đã đề ra.»*
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Phát huy giá trị văn hóa 
của các tộc người thiểu số
TRONG BÁO VỆ MÔI TRƯỜNG 
MIỂNNÚI
TS. TRỊNH QUANG CẢNH1 - NGUYỄN DUY DŨNG2
1 Phó Giám đốc Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc
2 Tạp chí Dân tộc, Ủy ban Dân tộc

Đ ịa bàn các dân tộc thiểu sô' 
sinh sô'ng trong thòi kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước hiện nay đã và đang 

chịu tác động của việc đẩy mạnh 
phát triển kinh tế - xã hội nói chung 
và của nền kinh tế thị trưòng nói 
riêng. Ngày nay, vùng dân tộc thiểu 
sô đang phải đôi mặt với ô nhiễm môi 
trưòng sông của các tộc ngưòi thiểu 
sô. Tuy nhiên, chưa mấy ai chú ý tới 
sự phát triển, tác động của văn hóa 
đôi với môi trưòng của đồng bào các 
dân tộc trên địa bàn. Sự tác động đó 
có phần lặng lẽ hơn các chương trình 
kinh tế - xã hội, song chúng ta 
không thể xem nhẹ sự tác động này.

Phát triển văn hóa các tộc ngưòi 
thiểu sô ở nước ta hiện nay là một 
trong những nội dung quan trọng 
trong chiến lược phát triển chung 
của đất nước trong bôi cảnh hội nhập 
quôc tế. Chủ trương xây dựng một 
nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm 
đà bản sắc văn hóa dân tộc, "hội 
nhập chứ không hòa tan" là một chủ 
trương mang tính chiến lược trong sự 
phát triển toàn diện của đất nước. 
Vùng dân tộc thiểu sô và các tộc 
ngưòi thiểu sô là một khu vực đặc 
thù, chiếm tỷ lệ lớn về đất đai (3/4 
diện tích cả nước), tuy nhiên, lại 
chiếm tỷ lệ thấp về dân sô (14,8% 
dân số cả nước), đây là vùng có nhiều 
giá trị, bản sắc văn hóa độc đáo thể

hiện môi quan hệ sâu sắc giữa con 
ngưòi với tự nhiên của các tộc ngưòi 
thiểu sô.

Môi trưòng tự nhiên là môi sinh 
sáng tạo văn hóa của các tộc ngưòi 
thiểu sô. Các giá trị văn hóa truyền 
thông giàu bản sắc, đa dạng và phong 
phú của các tộc ngưòi thiểu sô trên 
địa bàn vùng dân tộc thiểu sô là biểu 
hiện sinh động kết quả nhận thức, tư 
duy, tình cảm, tâm hồn,... của con 
ngưòi về thế giới tự nhiên. Trong sự 
nghiệp xây dựng và phát triển đất 
nước hiện nay, các giá trị văn hóa đó 
của các tộc ngưòi thiểu sô đã và đang 
chịu những tác động toàn diện.

Bảo tồn và phát triển các tộc 
ngưòi thiểu sô là một nội dung quan 
trọng trong sự nghiệp phát triển kinh 
tế - xã hội, xây dựng đất nước theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Các tộc ngưòi thiểu sô ở nước ta 
không chỉ cư trú ở miền núi mà còn 
cư trú tại các tỉnh đồng bằng, như: 
Hoa, Khmer, Chăm... Tuy nhiên, các 
tộc ngưòi thiểu sô còn lại thì cư trú 
trên địa bàn các tỉnh miền núi, cao 
nguyên - nơi có địa hình và thực 
trạng môi trưòng rất đa dạng và 
phong phú. Đây là khu vực có nhiều 
vấn đề nổi cộm cần được quan tâm 
gồm rừng, nước, đất và các tài 
nguyên thiên nhiên khác như động 
thực vật, khoáng sản,. có nhiều vấn 
đề cảnh báo cho chúng ta trong một

chiến lược phát triển bền vững lâu 
dài không chỉ cho khu vực miền núi 
và cộng đồng các tộc ngưòi thiểu sô, 
mà còn có tác động và ảnh hưởng 
không nhỏ đôi vói cả nước.

Trong bôi cảnh mở cửa hội nhập 
quôc tế, bảo tồn và phát triển văn 
hóa của các tộc ngưòi thiểu sô ở nước 
ta hiện nay là một nhiệm vụ quan 
trọng. Vấn đề giao thoa văn hóa 
mang tính toàn cầu, vấn đề kinh tế 
thị trường, vấn đề công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đang từng ngày, từng 
giò tác động đến yếu tô văn hóa 
truyền thông của vùng đồng bào các 
dân tộc thiểu sô và miền núi. Trước 
bôi cảnh đó, vấn đề văn hóa tộc 
ngưòi thiểu sô trước định hướng và 
nhu cầu phát triển của bản thân nó, 
đang đứng trước những yêu cầu cần 
được quan tâm nghiên cứu.

Sự nghiệp phát triển văn hóa các 
tộc ngưòi thiểu sô và vùng núi với 
vấn đề môi trưòng sông có môi quan 
hệ mật thiết với nhau. Phát triển văn 
hóa gắn với bảo vệ môi trường của 
các tộc ngưòi thiểu sô là một quan 
niệm còn ít được đề cập trong nghiên 
cứu văn hóa và nghiên cứu môi 
trưòng ở nước ta hiện nay. Từ các 
vấn đề nêu trên, chúng ta có thể 
quan niệm về các loại hình văn hóa 
gắn với môi trường sông của các tộc 
ngưòi thiểu sô ở nước ta là: "Các loại 
hình văn hóa gắn với môi trường
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Đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng ý thức bảo vệ môi trường bằng cách phát huy vãn hóa truyền thống dân tộc, sống hài hòa với 
thiên nHên. ẢNH: KỲ ANH

sống của đồng bào các dân tộc thiểu 
số nước ta là một khái niệm rộng bao 
gồm hệ thống các hoạt động sáng 
tạo của các tộc ngưòi trong quá trình 
lao động, tồn tại, thích ứng với môi 
trưòng tự nhiên - môi trưòng sống 
cụ thể. Những thành tựu đó được 
biểu hiện rất đa dạng và bao gồm các 
tri thức về tự nhiên, tài nguyên và 
được phản ánh trong phong tục tập 
quán, trong nếp sống, luật tục, trong 
hoạt động kinh tế, trong quan hệ gia 
đình và xã hội, được các thế hệ duy 
trì trong đòi sống của cộng đồng".

Văn hóa theo nghĩa rộng là bao 
gồm toàn bộ các giá trị vật thể và phi 
vật thể, các mối quan hệ xã hội của 
con ngưòi được hình thành do quá 
trình hoạt động của con ngưòi tác 
động vào thế giới tự nhiên cụ thể mà 
tạo ra, nhằm thỏa mãn các nhu cầu 
sống, nhu cầu tồn tại và phát triển 
của mình. Trên ý nghĩa đó, chúng ta 
có thể nhận thấy các loại hình văn 
hóa gắn với bảo vệ môi truòng của 
đồng bào các dân tộc thiểu số nước 
ta về cơ bản được thể hiện qua mấy 
loại hình sau: Các tri thức dân gian

về môi trường và tài nguyên; các luật 
tục quy định các nếp sống của cộng 
đồng liên quan đến bảo vệ môi 
trường; hoạt động kinh tế của con 
người, của các cộng đồng tộc người 
với những mức độ khác nhau trong 
quá trình nông thôn hóa, đô thị hóa. 
Các yếu tố của các loại hình văn hóa 
trên gắn với vấn đề bảo vệ môi 
trường của đồng bào các dân tộc 
thiểu số nước ta biểu hiện rất đa 
dạng, phong phú.

Cơ sở khoa học của việc bảo vệ 
môi trường khi bảo tồn và phát triển 
văn hóa các tộc người thiểu số ở 
vùng dân tộc miền núi. Môi trường 
là cái nôi của văn hóa. Khi có bàn tay 
của con người tác động vào hay nói 
cách khác khi có con người sinh sống 
trong môi trường tự nhiên, văn hóa 
đã hình thành. Văn hóa của các tộc 
người thiểu số sinh sống ở miền núi 
trên những địa bàn, khu vực khác 
nhau... đều phản ánh mối quan hệ 
của con người với môi trường qua tri 
thức dân gian, hoạt động kinh tế, 
luật tục, các giá trị văn hóa vật thể 
và phi vật t h ể , .  Chính vì vậy mà

trong việc bảo tồn và phát triển văn 
hóa dân tộc không thể không tính 
đến yếu tố bảo vệ môi trưòng. Hay 
nói cách khác, chính môi trưòng có 
nhiều yếu tố, cơ sở khoa học trong 
quá trình bảo tồn và phát triển văn 
hóa dân tộc. Như vậy, khi bảo tồn và 
phát triển văn hóa của các dân tộc 
thiểu số phải tính đến yếu tố môi 
trưòng, đây là cặp đôi song hành tồn 
tại không tách dòi nhau; đó là mối 
quan hệ tác động biện chứng với 
nhau. Môi trưòng sống của đồng bào 
các dân tộc thiểu số ở miền núi 
trong chiến lược phát triển kinh tế - 
xã hội nói chung và văn hóa nói 
riêng đó cũng là một tiêu chí của sự 
phát triển.

Vấn đề bảo tồn và phát triển văn 
hóa các tộc ngưòi thiểu số với việc bảo 
vệ môi trưòng ở miền núi là vấn đề 
được đặt ra trong chiến lược phát 
triển quốc gia. Nội dung đó được đặt 
trong khung nhiệm vụ của các Nghị 
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
VI, VII, VIII, IX về quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
phát triển kinh tế hàng hóa, thị
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trưòng đồng thòi vói việc xây dựng 
một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến 
đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Văn 
kiện Đại hội XII của Đảng tiếp tục kế 
thừa những thành tựu lý luận, đồng 
thòi có bổ sung một sô' luận điểm mói 
về văn hóa, nhằm khẳng định thêm 
những giá trị to lón của văn hóa cũng 
như phương hướng, quan điểm chỉ 
đạo để văn hóa phát huy mạnh mẽ vai 
trò và chức năng của mình trong sự 
nghiệp đổi mói. Trưóc đây, ta nói "xây 
dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà 
bản sắc dân tộc", Đại hội XII đã đưa 
cụm từ "thấm nhuần tinh thần dân 
tộc" vào thay cho cụm từ "đậm đà bản 
sắc dân tộc". Đặc biệt, Nghị quyết Đại 
hội XII nhấn mạnh "giữ gìn và phát 
huy bản sắc con ngưòi và văn hóa Việt 
Nam" đó là mô'i quan hệ mật thiết, 
sông còn giữa con ngưòi vói văn hóa 
trong quá trình phát triển của lịch sử 
dân tộc Việt Nam. Đây là môi quan hệ 
biện chứng, con ngưòi tạo ra văn hóa, 
đến lượt văn hóa phát triển tạo điều 
kiện cho con ngưòi tiếp tục có điều 
kiện phát triển hơn trong lòng cộng 
đồng, trong lòng dân tộc. Cách mạng 
nưóc ta đã chứng tỏ điều này. Nhân 
tô con ngưòi luôn là trung tâm và 
động lực của nền văn hóa dân tộc. 
Mục tiêu phát triển văn hóa là xây 
dựng con ngưòi Việt Nam "phát triển 
toàn diện". Vì thế, Nghị quyết Đại hội 
XII nhấn mạnh: "Xây dựng con ngưòi 
Việt Nam phát triển toàn diện. Hoàn 
thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa 
và con ngưòi Việt Nam, tạo môi 
trưòng và điều kiện để phát triển 
nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực 
sáng tạo, thể chất, tâm hồn, tinh 
thần xã hội, nghĩa vụ công dân, ý 
thức tuân thủ pháp luật". Để "hoàn 
thiện bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân 
tộc" thì sứ mệnh của toàn Đảng, toàn 
dân là phải nỗ lực, sáng tạo không 
ngừng, tăng cưòng hợp tác giao lưu 
quô'c tế và tiếp thu có chọn lọc văn 
hóa của nhân loại để làm cho con 
ngưòi Việt Nam phát triển đa dạng 
hơn, văn hóa dân tộc tiếp cận kịp vói 
văn hóa thòi đại, được chứa đựng 
trong nội hàm của cụm từ "phát triển 
văn hóa" được nhấn mạnh và lặp đi 
lặp lại nhiều lần trong Nghị quyết.

Đó là quá trình "tác động sâu sắc 
và toàn diện tói đòi sô'ng kinh tế - xã 
hội - văn hóa - môi trưòng" của đồng 
bào các dân tộc thiểu sô và miền núi. 
Trong bôi cảnh đó, mục tiêu vừa bảo 
tồn, phát triển văn hóa vừa bảo vệ 
được môi trưòng vì sự phát triển bền 
vững lâu dài của khu vực miền núi và 
vùng đồng bào các dân tộc thiểu sô là 
vấn đề không đơn giản, cần được các 
cấp, các ngành từ Trung ương đến địa 
phương quan tâm nghiên cứu.

Quá trình công nghiệp hóa là quá 
trình gắn vói sự khai khoáng, khai 
thác rừng, tác động đến đất đai, 
nguồn nưóc, khí hậu, đến sự chuyển 
đổi của hệ động vật, thực vật, đến 
quy hoạch dân c ư , .  Những hoạt 
động trên tác động không nhỏ đến 
các giá trị văn hóa truyền thông 
trong bảo tồn và phát triển. Vì lẽ đó, 
để thực hiện được mục tiêu trên, cần 
phải có một sô giải pháp cơ bản 
nhằm tiếp tục quan tâm, nghiên 
cứu, góp phần phát huy giá trị văn 
hóa truyền thông của các tộc ngưòi 
thiểu sô và bảo vệ môi trưòng miền 
núi bền vững, hiệu quả trong giai 
đoạn tói.

Một là, phải xây dựng được bản 
đồ, sơ đồ quy hoạch chiến lược phát 
triển "kinh tế - xã hội - văn hóa - môi 
trưòng" của các vùng dân tộc thiểu 
sô và miền núi trong chương trình 
phát triển của quôc gia và địa 
phương. Lâu nay, chúng ta chưa chú 
trọng đến yếu tô văn hóa, môi trưòng 
mà còn coi trọng yếu tô kinh tế - xã 
hội hơn trong các chương trình phát 
triển của quô'c gia và địa phương. 
Phải xem bốn yếu tố trên là nguyên 
tắc cứng, bất di bất dịch, là tiêu chí 
để đánh giá các chính sách, chương 
trình phát triển của một chương 
trình độc lập hay cho một vùng, một 
nhóm tộc ngưòi cụ thể.

Hai là , nâng cao nhận thức cho các 
cấp, các ngành trong việc nhận thức 
và tuyên truyền môi quan hệ giữa văn 
hóa và môi trưòng cũng như môi quan 
hệ tất yếu của văn hóa và môi trưòng 
vói sự phát triển kinh tế - xã hội trong 
một chiến lược phát triển bền vững 
của quô'c gia và địa phương.

Ba lả, phát huy các tri thức truyền 
thông văn hóa về môi trưòng và bảo 
vệ môi trưòng của đồng bào các tộc 
ngưòi thiểu sô vào nhiệm vụ thực hiện 
Luật Bảo vệ Môi trưòng. Đây là giải 
pháp quan trọng cần được đầu tư vì 
nó phù hợp vói tâm lý, phong tục, tập 
quán, trình độ dân trí của đồng bào và 
xem đó là cơ sở ban đầu để đưa các 
khái niệm khoa học trong Luật Bảo vệ 
Môi trưòng đến vói đồng bào.

Vấn đề bảo tồn và phát triển văn 
hóa các tộc ngưòi thiểu sô ở miền núi 
vói việc bảo vệ môi trưòng là một 
hoạt động có tầm khoa học, có ý 
nghĩa kinh tế - xã hội và nhân văn 
sâu sắc trong chiến lược phát triển 
bền vững ở nưóc ta. Tuy nhiên, đây 
là vấn đề không mói trên thế giói 
nhưng lại là mói ở nưóc ta, đặc biệt là 
vùng đồng bào dân tộc thiểu sô và 
miền núi. Nhận thức được vấn đề, nội 
dung bảo vệ môi trưòng; nhận thức 
được mô'i quan hệ sâu sắc giữa văn 
hóa và môi trưòng trong chiến lược 
phát triển lâu dài, trong một trạng 
thái "động" của sự phát triển. Đây là 
vấn đề không đơn giản đôi vói cán bộ 
hoạch định chính sách, cán bộ quản 
lý cũng như đôi vói người dân. Từ 
nhận thức, khám phá nét mói của vấn 
đề để đi đến có sản phẩm góp phần 
bảo vệ môi trưòng vùng dân tộc thiểu 
sô và miền núi phải qua một "công 
đoạn" nhận thức và hoạt động nhất 
định. "Văn hóa và môi trưòng; Môi 
trưòng và văn hóa" là thể hiện sự 
nhận thức và lao động sáng tạo tài 
tình của các tộc ngưòi thiểu sô trong 
quá trình hình thành và phát triển 
của mình. Một sự phát triển bền vững 
chính là sự kết hợp hài hòa giữa phát 
triển kinh tế vói văn hóa và môi 
trưòng. Làm gì và làm như thế nào để 
vừa bảo tồn và phát triển văn hóa các 
dân tộc thiểu sô' ở vùng miền núi hiện 
nay, vừa nâng cao nhận thức của 
đồng bào các dân tộc thiểu sô trong 
sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội 
và bảo vệ môi trưòng của đất nưóc là 
câu hỏi bức thiết, đòi hỏi các cơ quan 
chức năng, trong đó đặc biệt là vai trò 
của cơ quan công tác dân tộc cần 
quan tâm, đầu tư một cách tích cực, 
có hiệu quả.»*
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TRÊN 9 TRIỆU LƯỢT NGƯỜI 
được hưởng chính sách ưu đãi 
người có công

ĐÀO NGỌC LỢI
Phó Cục trường Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

T ính đến nay, cả nước có 
khoảng trên 9 triệu lượt ngưòi 
được hưởng chính sách ưu đãi 
ngưòi có công, trong đó gần 

1,2 triệu liệt sĩ, trên 127 nghìn Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng, hơn 2 triệu 
ngưòi là thương binh, bệnh binh, 
thân nhân liệt sĩ, hàng vạn ngưòi 
tham gia kháng chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học, trên 1,4 triệu ngưòi 
được hưởng trợ cấp hàng tháng... 
Đáng chú ý, năm 2014, Bộ Lao động
- Thương binh và Xã hội đã phối hợp 
với ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tổ chức tổng rà soát 
việc thực hiện chính sách ưu đãi 
ngưòi có công. Qua đó cho thấy, về 
cơ bản ngưòi có công đã được hưởng 
đầy đủ các chế' độ, chính sách của 
Đảng và Nhà nước. Trong số 
2.070.842 đối tượng được rà soát thì 
số được hưởng đủ chế độ là 1.982.769 
trưòng hợp (chiếm 95,75%), bên 
cạnh đó có 86.201 trưòng hợp kê 
khai là hưởng chưa đầy đủ (4,16%) 
và một số ít trưòng hợp phát hiện 
hưởng sai chính sách (1.872 trưòng 
hợp, chiếm 0,09%).

Để giải quyết sau tổng rà soát, Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 
02/CT-TTg ngày 25/01/2016 về Tăng 
cưòng chỉ đạo thực hiện chính sách 
ưu đãi đối với ngưòi có công với cách 
mạng. Theo đó, Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội tham mưu, trình Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Quyết

định số 29/QĐ-TTg về Điều chỉnh chế 
độ trợ cấp đối với thanh niên xung 
phong đang hưởng trợ cấp theo quy 
định tại Quyết định số 40/2011/QĐ- 
TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ; Quyết định số 
24/2016/QĐ-TTg về trợ cấp một lần 
đối với ngưòi có thành tích tham gia 
kháng chiến được tặng Bằng khen của 
Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của 
Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang 
Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Bằng khen của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh. Ngày 20/3/2017, 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
đã ban hành Quyết định số 408/QĐ- 
LĐTBXH về quy trình giải quyết hồ sơ 
ngưòi có công tồn đọng với mục tiêu 
hết năm 2017, giải quyết căn bản hồ 
sơ tồn đọng xác nhận liệt sĩ, thương 
binh, ngưòi hưởng chính sách như 
thương binh đang lưu trữ tại Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ 
huy quân sự tỉnh, thành phố và Công 
an tỉnh, thành phố trở lên. Đồng thòi, 
Bộ có văn bản phối hợp, hướng dẫn 
các địa phương tiếp tục thực hiện tốt 
chính sách đối với ngưòi có công... , 
giải quyết các hồ sơ xác nhận liệt sĩ, 
thương binh, ngưòi hưởng chính sách 
như thương binh còn tồn đọng theo 
trình tự, thủ tục, hồ sơ cụ thể do Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội ban hành, bảo đảm công khai, 
minh bạch, đồng thòi xử lý nghiêm 
các trưòng hợp lợi dụng chính sách để 
trục lợi.

Hệ thống chính sách pháp luật về 
ưu đãi ngưòi có công với cách mạng 
từng bước được sửa đổi, bổ sung và 
hoàn thiện. Đặc biệt, Pháp lệnh Ưu 
đãi ngưòi có công với cách mạng đã 
được nghiên cứu xây dựng, ban hành 
tương đối toàn diện và đầy đủ, kịp 
thòi, đảm bảo chất lượng để từng 
bước cụ thể hóa đưòng lối, chủ 
trương của Đảng và Nhà nước, là cơ 
sở pháp lý cho việc triển khai thực 
hiện đồng bộ các chính sách, chế độ 
ưu đãi đối với ngưòi có công và thân 
nhân, cơ bản đáp ứng được yêu cầu 
đặt ra, bao gồm nhiều lĩnh vực ưu đãi 
khác nhau như: Ưu đãi về trợ cấp với 
các loại hình trợ cấp hàng tháng, phụ 
cấp hàng tháng, trợ cấp một lần; ưu 
đãi về văn hóa, xã hội như: Giáo dục 
đào tạo, y tế, văn hóa, nhà đất, việc 
làm, tín dụng,.

Mặc dù hàng năm, Nhà nước đã bố 
trí gần 30.000 tỷ đồng để thực hiện 
chính sách ưu đãi ngưòi có công, 
trong đó, kinh phí trợ cấp hàng 
tháng gần 23.000 tỷ đồng, tuy nhiên 
so với nhu cầu và thực tế cuộc sống 
của ngưòi có công thì rất cần sự 
chung tay chia sẻ của toàn xã hội để 
người có công có cuộc sống ngày 
càng ổn định hơn.

Cùng với chính sách ưu đãi của 
Nhà nước, phát huy truyền thống 
dân tộc "Uống nước nhớ nguồn", 
"Đền ơn đáp nghĩa", phong trào 
chăm sóc thương binh, bệnh binh,
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Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính phủ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể 
và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chãm sóc người có công. ẢNH: PV

gia đình liệt sĩ và ngưòi có công đã 
trở thành tình cảm, trách nhiệm của 
toàn xã hội. Đó là những nội dung 
quan trọng trong các diễn đàn, đã 
khoi dậy truyền thống tốt đẹp của 
dân tộc, huy động được sức mạnh 
của toàn xã hội. Bằng những việc 
làm thiết thực trong những năm 
qua, được sự quan tâm của các cấp 
ủy đảng, sự hưởng ứng của các bộ, 
ngành, đoàn thể và nhân dân cả 
nước, phong trào đã được thực hiện 
sâu rộng với các chưong trình: Quỹ 
"Đền on đáp nghĩa", nhà tình nghĩa, 
vưòn cây tình nghĩa, sổ tiết kiệm 
tình nghĩa, chăm sóc bố, mẹ liệt sĩ 
già yếu cô đon, con liệt sĩ mồ côi, 
phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng. Trong 5 năm qua, cả nước đã 
đóng góp xây dựng Quỹ "Đền on đáp 
nghĩa" hon 2.451 tỷ đồng, trong đó, 
quỹ Trung ưong hon 21,2 tỷ đồng, 
quỹ địa phưong gần 2.430 tỷ đồng; 
xây dựng gần 48.000 nhà tình 
nghĩa, sửa chữa hon 45.000 nhà tình 
nghĩa với tổng trị giá gần 10.900 tỷ

đồng; tặng hon 64.200 sổ tiết kiệm 
tình nghĩa trị giá gần 895 tỷ đồng; 
thực hiện Quyết định số 
22/2013/QĐ-TTg, Chính phủ đã cấp 
cho các địa phưong trên 2.450 tỷ 
đồng để hỗ trợ cho 80.000 hộ gia 
đình ngưòi có công khó khăn về nhà 
ở; 100% các mẹ Việt Nam anh hùng 
được các đon vị nhận phụng dưỡng; 
97% xã, phưòng làm tốt công tác 
thưong binh, liệt sĩ, 98,5% ngưòi có 
công với cách mạng có mức sống 
bằng hoặc cao hon mức sống ngưòi 
dân noi cư trú.

Với số tiền vận động trên, hàng 
năm, Quỹ "Đền on đáp nghĩa" Trung 
ưong đã phân bổ, hỗ trợ cho các 
tỉnh, thành phố trong cả nước để 
xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa 
cho đối tượng chính sách, ủng hộ gia 
đình chính sách gặp thiên tai bão 
lụt, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, tu 
bổ các công trình ghi công liệt sĩ, 
thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ gia đình 
chính sách có hoàn cảnh đặc biệt

khó khăn... tổng trị giá lên tới gần 
23,7 tỷ đồng.

Để làm  tố t  hon  nữa  công tác  chăm  sóc 
th ư o n g  b in h , b ệ n h  b in h , gia đ ìn h  liệ t  sĩ 
và  ngưòi có công , g iúp cho họ có cuộc 
sống tố t  h o n  rấ t  cần có sự th am  gia tích  
cực h o n  n ữ a  của các tổ  chức, cá n h â n  
tro n g  công tác  đền on, đáp n g h ĩa ... Trong 
n h ữ n g  năm  tó i, chúng  ta  cần tập  tru n g  
làm  tố t  các công việc cụ th ể  sau: Tăng 
cưòng công tá c  tu y ê n  tru y ề n , giáo dục 
sâu  rộng tro n g  n h â n  dân  đẩy m ạnh  h o ạ t 
động xã hộ i tro n g  công tác  "Đền on đáp 
n g h ĩa" , m ở rộng  p h o n g  trào  "Toàn dân 
chăm  sóc th ư o n g  b in h , gia đ ìn h  l iệ t  sĩ, 
ngưòi có công với cách m ạng", tập  tru n g  
th ự c  h iện  có h iệu  quả các h o ạ t động tìn h  
n gh ĩa; k h u y ến  k h ích , động v iên , tạo  điều 
k iện  để các đối tượng  ch ín h  sách tích  cực 
th am  gia các h o ạ t động xã hộ i, p h á t tr iể n  
k in h  tế , ổn đ ịnh  và  n âng  cao đòi sống gia 
đ ìn h , xã hộ i; th ự c  h iện  tố t  việc so  k ế t, 
tổ n g  k ế t, b iểu  dưong, k h en  th ư ở n g , nh ân  
rộng  đ iển  h ìn h  tiê n  t iế n  làm  tố t  phong  
trào  "Đền on đáp n g h ĩa" và các đối tượng 
ch ín h  sách  có n h iề u  cố gáng tro n g  sản 
x u ấ t, k in h  d o anh , học tập , công tá c .*
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Mật trận Tố quốc Việt Nam TP Hớ Chí Minh
VỚI CÔNG TÁC CHAM SÓC, GIÚP Đỡ 
NGƯỜI CÓ CÔNG

Ông Nguyễn Hoàng Nâng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM (nay là Trường 
Ban quản lý các Khu chế xuất - Khu công nghiệp TP.HCM) thâm và tặng quà Mẹ 
Việt Nam anh hùng Trần Thị Quang Mãn (quận Tân Phú) nhân kỷ niệm 69 nâm 
Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

ẢNH: VŨ HOÀNG

TRẦN TẤN NGỜI
Phó Chủ tịch thường trực
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
TP Hồ Chí Minh

Sau 42 năm thống nhất đất nước, 
thành phố Hồ Chí Minh luôn 
phát huy truyền thống năng 
động, sáng tạo trong sản xuất, 

kinh doanh, có nhiều đóng góp quan 
trọng cho sự phát triển kinh tế đất 
nước. Trong công tác "Đền ơn đáp 
nghĩa", TP. Hồ Chí Minh còn là địa 
phương đầu tiên của cả nước khởi 
xướng phong trào xây dựng nhà tình 
nghĩa, nhà tình thương, xóa đói giảm 
nghèo cùng nhiều phong trào xã hội 
khác có hiệu quả sâu rộng, trở thành 
điển hình để các địa phương tỉnh thành 
và Trung ương nghiên cứu nhân rộng.

Trên địa bàn thành phố có 7 
nghĩa trang liệt sĩ, khu truyền thống 
cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia 
Định nằm trong quần thể Khu di tích 
lịch sử địa đạo Củ Chi, 13 đài tưởng 
niệm liệt sĩ, 69 nhà bia ghi danh liệt 
sĩ luôn được chăm sóc, tu bổ, tôn tạo 
thưòng xuyên. Đây là những công 
trình có ý nghĩa, ghi nhận sự hy 
sinh, công lao to lớn của các anh 
hùng liệt sĩ, là nơi các đoàn đến thăm 
viếng, tưởng niệm nhân các ngày lễ, 
Tết, kỷ niệm các sự kiện lịch sử. 
qua đó tuyên truyền, giáo dục về

truyền thống cách mạng, công lao to 
lớn của các thế hệ đi trước, làm niềm 
vinh dự, tự hào cho các thế hệ hiện 
tại và mai sau tiếp bước. Tính đến 
nay, TP. Hồ Chí Minh có 243.500 
ngưòi có công với cách mạng, trong 
đó có 658 cán bộ lão thành cách 
mạng, 921 cán bộ tiền khởi nghĩa, 
48.375 liệt sĩ với 37.441 thân nhân, 
25.756 thương binh, 48.375 bệnh 
binh, 27.806 ngưòi có công giúp đỡ 
cách mạng, 67.836 ngưòi hoạt động

kháng chiến, trong đó có 4.863 ngưòi 
bị nhiễm chất độc hóa học, 9.734 
ngưòi hoạt động cách mạng bị địch 
bất, tù đ à y .  Đặc biệt, Thành phố có 
3.633 bà mẹ được phong tặng và truy 
tặng danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam anh 
hùng" (hiện còn sống 287 mẹ).

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu 
quả các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", 
nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương 
binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/ 7/ 2017),
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Ồng Đỗ Trung Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban M TTQVN TP.HCM thãm và tặng quà gia đình liệt sĩ thuộc Ban Trí vận - Mặt trận 
trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, nhân kỷ niệm 69 nãm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

ẢNH: VŨ HOÀNG

ngay tù đầu năm, Ban Thường trực ủy 
ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đã 
chủ động đề ra kế hoạch, trong đó tập 
trung phấn đấu thực hiện một số hoạt 
động nổi bật với những chỉ tiêu đề ra 
rất cụ thể và đầy ý nghĩa.

Trước tiên là đẩy mạnh các hoạt 
động tuyên truyền tù thành phố đến 
co sở, các khu dân cư, tạo sự thống 
nhất về nhận thức và hành động tù 
trong hệ thống Mặt trận đến các tổ 
chức thành viên, đoàn viên, hội viên 
và các tầng lớp nhân dân nhằm thể 
hiện sự trân trọng và lòng biết on đối 
với những cống hiến, hy sinh của các 
anh hùng liệt sĩ, thưong binh, người 
có công với đất nước. Trang thông tin 
điện tử, Bản tin Mặt trận Tổ quốc 
Thành phố tập trung giới thiệu 
chuyên đề về mục đích, ý nghĩa, các 
hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày

Thưong binh Liệt sĩ, về những điển 
hình vượt khó, những tấm gưong 
thầm lặng cao cả, luôn quan tâm hỗ 
trợ chăm sóc các đối tượng chính 
sách như chính người thân ruột thịt.

Qua công tác tuyên truyền vận 
động đã xuất hiện nhiều điển hình 
tốt, với cách làm có ý nghĩa như: 
Trích 1 ngày lưong phụng dưỡng đều 
đặn hàng tháng, mua sám phưong 
tiện sinh hoạt cho Mẹ Việt Nam anh 
hùng (co quan ủy ban MTTQ Thành 
phố); phân công các tổ chức thành 
viên thăm hỏi, chăm sóc, trực tiếp 
trao tiền phụng dưỡng, tháp nhang 
tưởng niệm, phụ giúp các ngày giỗ 
trong gia đình mẹ; đến nhà nấu com, 
vệ sinh chăm sóc (quận 2); thưong 
binh còn sức khỏe nhận chăm sóc 
thưong binh nặng (quận 9); phối 
hợp bệnh viên trực tiếp đến khám

chữa bệnh cho Mẹ (Củ Chi)_Nhiều
co quan, đon vị, cá nhân đã tham gia 
phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng 
tù nhiều năm qua, như: Công đoàn 
viên chức Thành phố, Liên đoàn Lao 
động Thành phố, Công ty Xăng dầu 
khu vực II, Liên hiệp Hợp tác xã 
Thưong mại Thành phố, Công ty 
TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh 
nhà Phú Nhuận, Thầy thuốc nhân 
dân - Giáo sư, bác sĩ Đặng Thị Ngọc 
Phượng_

Ngoài các chế độ chính sách của 
Nhà nước, ủy ban MTTQ Việt Nam TP. 
Hồ Chí Minh vận động phụng dưỡng 
Mẹ Việt Nam anh hùng (còn sống) với 
mức ít nhất 2.000.000 đồng/ tháng/ 
mẹ; vận động hỗ trợ thường xuyên 
thưong binh nặng (tỷ lệ thưong tật 
81% trở lên) có hoàn cảnh khó khăn 
ít nhất 1.000.000 đồng/ thưong
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binh/ tháng và thương binh đặc biệt 
nặng, có hoàn cảnh khó khăn ít nhất 
2.000.000 đồng/ thương binh/ tháng. 
Phối hợp với các đoàn thể chính trị - 
xã hội thưòng xuyên đến thăm hỏi, 
chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng, các 
thương binh nặng và đặc biệt nặng có 
hoàn cảnh khó khăn. Nhân kỷ niệm 
70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 
(27/7/1947 - 27/7/2017), Mặt trận 
Tổ quốc Thành phố phối hợp với Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội 
thành phố tổ chức Hội thi viết 
"Gương trọn nghĩa vẹn tình, cùng 
thương binh vượt khó". Hội thi nêu 
bật những tấm gương thương binh 
vượt khó, vươn lên trong cuộc sống; 
biểu dương những đơn vị, cá nhân 
tích cực trong công tác chăm lo cho 
thương binh và gia đình liệt sĩ, phụng 
dưỡng Mẹ Việt Nam anh h ù n g . Qua 
Hội thi đã vận động các tầng lớp nhân 
dân tham gia tích cực vào các phong 
trào thi đua yêu nước, các cuộc vận 
động do Mặt trận phát động, góp 
phần thực hiện thấng lợi mục tiêu 
kinh tế, xã hội, nhiệm vụ quốc 
phòng, an ninh, đối ngoại và xây 
dựng hệ thống chính trị vững mạnh. 
Kết thúc Hội thi, sẽ tổ chức hội nghị 
tuyên dương các gương điển hình 
"Trọn nghĩa vẹn tình, cùng thương 
binh vượt khó".

ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố 
tiếp tục phối hợp với các tổ chức 
thành viên, hướng dẫn hệ thống Mặt 
trận các cấp của Thành phố thực 
hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 
25/01/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ về Tăng cưòng chỉ đạo thực hiện 
chính sách ngưòi có công với cách 
mạng; giám sát việc giải quyết tồn 
đọng sau Chương trình tổng rà soát 
việc thực hiện chính sách ngưòi có 
công với cách mạng. Tiếp tục phối 
hợp rà soát và giám sát việc thực 
hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg 
ngày 26/4/2013 của Thủ tướng 
Chính phủ về Hỗ trợ ngưòi có công 
với cách mạng về nhà ở.»>

Lê trao tặng kinh phí phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn quận 8, 
TPHCM. ẢNH: PV

Lễ trao tặng kinh phí phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn quận 5 nhân 
kỷ niệm 67 nâm ngày Thương binh - Liệt sỹ.

ẢNH: PV

4 0  TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 165 (5/2017)



H Ư Ớ N G  T Ớ I  K Ỷ  N I Ệ M  7 0  N Ă M  N G À Y  T H Ư Ơ N G  B I N H  - L I Ệ T  S Ĩ

MẬT TRẬN TỔ ỌUỐC TÍNH ỌUÃNG TRỊ
THƯC HIỆN PHONG TRÀO 
"ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA”
PHƯỢNG HỒNG
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 
Quảng Trị

Công tác chăm sóc người có 
công là chính sách lớn của 
Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa 
chính trị - xã hội nhân văn 

sâu sác, thể hiện đạo lý uống nước 
nhớ nguồn đối với những người đã 
hy sinh và cống hiến cho sự nghiệp 
cách mạng giải phóng dân tộc, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những năm qua, Mặt trận và các 
tổ chức thành viên các cấp ở tỉnh 
Quảng Trị đã tích cực chủ động phối 
hợp với các co quan, ban ngành, địa 
phưong liên quan triển khai thực 
hiện tốt các chính sách của Đảng, 
Nhà nước liên quan đến công tác 
người có công với cách mạng. Nhờ 
vậy, nhiều người có công và gia đình 
người có công với cách mạng trên địa 
bàn được quan tâm, động viên kịp 
thời cả về vật chất lẫn tinh thần. Đây 
cũng chính là động lực để người có 
công và gia đình người có công khác 
phục khó khăn về điều kiện kinh tế, 
sức khỏe; luôn phát huy tinh thần 
cách mạng, gưong mẫu đi đầu trong 
mọi việc, góp phần đáng kể vào xây 
dựng cuộc sống mới ở địa phưong.

Tỉnh Quảng Trị hiện có 120.178 
người có công với cách mạng đã 
được xác nhận, trong đó 18.898 liệt 
sĩ, 11.477 thưong binh và người

hưởng chính sách như thưong binh, 
2.442 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 
4.135 người tham gia hoạt động 
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa 
học và hàng chục ngàn người có 
công với cách mạng; tỉnh đang chi 
trả trợ cấp cho 20.964 người có công 
với cách mạng và thân nhân hưởng 
chế độ phụ cấp ưu đãi hàng tháng. 
Nhiều năm qua, xác định công tác 
thưong binh liệt sĩ, người có công là 
nhiệm vụ chính trị thường xuyên 
của Đảng bộ và chính quyền tỉnh, do 
đó, với chức năng, nhiệm vụ của 
mình, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh đã tăng cường công tác chỉ 
đạo, hướng dẫn Mặt trận và các đoàn 
thể, tổ chức chính trị - xã hội các 
cấp xây dựng kế hoạch, tích cực 
phối hợp với các co quan, ban 
ngành, địa phưong thực hiện công 
tác người có công với cách mạng và 
đạt nhiều kết quả quan trọng.

Cùng với các địa phưong trên cả 
nước, các cấp ủy, chính quyền, mặt 
trận các cấp trên địa bàn tỉnh đã luôn 
đẩy mạnh các hoạt động tuyên 
truyền chủ trưong, đường lối của 
Đảng, Nhà nước về chính sách đối với 
gia đình liệt sĩ, người có công và 
phong trào "Đền on đáp nghĩa" được 
đẩy mạnh với nhiều hình thức đa 
dạng trong cán bộ, đảng viên và các 
tầng lớp nhân dân, như: lồng ghép 
vào các buổi sinh hoạt chi bộ, chuyên 
môn, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức; 
lãnh đạo tỉnh, các ban ngành, đoàn

thể tù  tỉnh đến co sở giải thích, 
hướng dẫn, giới thiệu thêm chủ 
trưong, chính sách đối với người có 
công với cách mạng thông qua các 
buổi tiếp dân đột xuất và thường 
xuyên; tuyên truyền trên các phưong 
tiện thông tin đại chúng về các văn 
bản pháp luật mới, giải đáp các câu 
hỏi, những thác mác về chế độ chính 
sách đối với người có công_ Qua đó, 
nhận thức của cán bộ, đảng viên và 
nhân dân về công tác người có công 
được nâng lên. Các cấp, các ngành tù 
tỉnh đến co sở cũng đã triển khai 
thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, 
chính sách Ưu đãi, hỗ trợ đối với 
người có công và thân nhân của họ, 
nhất là việc triển khai thực hiện 
Pháp lệnh ưu đãi người có công với 
cách mạng. Quan tâm đúng mức đến 
chế độ chăm sóc sức khỏe, cải thiện 
nhà ở; ưu đãi trong giáo dục - đào tạo 
và dạy nghề, tạo việc làm. Thực hiện 
chi trả trợ cấp hàng tháng cho người 
có công cách mạng kịp thời, đầy đủ, 
đúng chế độ. Chăm lo nâng cấp, tôn 
tạo các nghĩa trang liệt sĩ; tích cực 
tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ về 
an tang tại các nghĩa trang liệt sĩ 
trong tỉnh. Trong 10 năm (2007 - 
2016), toàn tỉnh đã xác nhận 14.546 
đối tượng người có công, trong đó: 
155 liệt sĩ; 289 thưong binh, người 
hưởng chính sách như thưong binh; 
161 bệnh binh; 609 người hoạt động 
cách mạng trước ngày 1/1/1945 và 
người hoạt động cách mạng tù ngày
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1/1/1945 đến Tổng khởi nghĩa Cách 
mạng Tháng Tám 1945; 7 Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân; 2.531 
ngưòi có công giúp đỡ cách mạng; 
3.174 ngưòi tham gia kháng chiến và 
con đẻ của ngưòi tham gia kháng 
chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 
1.598 ngưòi hoạt động cách mạng, 
hoạt động kháng chiến bị địch bất tù 
đày; 4.820 ngưòi tham gia kháng 
chiến được tặng thưởng huân 
chương, huy chương; phong tặng và 
truy tặng 1.485 Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng. Tổng kinh phí thực hiện Pháp 
lệnh Ưu đãi ngưòi có công với cách 
mạng trên địa bàn là 3.285 tỷ đ ồ n g . 
Công tác khen thưởng được triển 
khai kịp thòi đối với các địa phương, 
cá nhân làm tốt công tác thương binh 
liệt sĩ và ngưòi có công. Đến nay, 
toàn tỉnh có 123/141 xã, phưòng, thị 
trấn được công nhận làm tốt công tác 
thương binh, liệt sĩ.

Công tác chăm sóc ngưòi có công 
gấn với phong trào "Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đòi sống văn hóa" từng 
bước được xã hội hóa với nhiều 
phong trào sâu rộng có ý nghĩa 
chính trị - xã hội và nhân văn sâu 
sấc, thể hiện sự tri ân đối với các anh 
hùng liệt sĩ, ngưòi có công với cách 
mạng. Phát huy truyền thống "Uống 
nước nhớ nguồn", hàng năm, ngoài 
phần kinh phí Trung ương cấp, các 
địa phương trong toàn tỉnh đã huy 
động mọi nguồn lực đóng góp để xây 
dựng, tu bổ nghĩa trang, nhà bia và 
các phần mộ liệt sỹ. Đến nay, có 98% 
hộ chính sách trong tỉnh có mức 
sống bằng hoặc cao hơn mức sống 
trung bình ở khu dân cư, đòi sống 
vật chất và tinh thần của các đối 
tượng chính sách ngày càng được cải 
thiện. Trong những năm gần đây, 
bình quân mỗi năm tỉnh tổ chức điều 
dưỡng cho trên 7.680 lượt ngưòi có 
công, trong đó điều dưỡng tập trung 
trên 1.200 lượt ngưòi, góp phần 
nâng cao sức khỏe và tinh thần cho 
ngưòi có công. Từ năm 2007 -  2016, 
toàn tỉnh vận động được trên 32,932 
tỷ đồng để xây tặng nhà tình nghĩa 
và hỗ trợ cho 2.184 trưòng hợp khó 
khăn đặc biệt về nhà ở, trong đó: hỗ

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị dự khời công xây dựng Nhà tình nghĩa cho gia đình 
ông Hồ Ấm Lương xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

ẢNH: PHƯỢNG HỒNG

trợ xây mới 11.077 nhà, sữa chữa 
1.107 nhà. Ngoài ra, hỗ trợ 10.700 
triệu đồng cho 214 trưòng hợp là cán 
bộ lão thành cách mạng theo Quyết 
định số 20/2000/QĐ-TTg, ngày 
3/2/2000 về việc hỗ trợ ngưòi hoạt 
động cách mạng từ trước Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở 
và hàng ngàn trưòng hợp được hỗ 
trợ miễn giảm tiền sử dụng đất khi 
mua nhà, đất ở. Tính đến nay, Quảng 
Trị đã được ngân sách Trung ương hỗ 
trợ 88.940 triệu đồng để thực hiện 
Đề án hỗ trợ ngưòi có công với cách 
mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Từ 
nguồn này, tỉnh đã tiến hành hỗ trợ, 
xây dựng mới 1.230 nhà, hỗ trợ sửa 
chữa 2.347 nhà cho ngưòi có công 
với cách mạng.

Cùng với đó, phong trào "Đền ơn 
đáp nghĩa" nói chung và công tác 
xây dựng, tôn tạo, chăm sóc nghĩa 
trang liệt sĩ trong những năm qua 
được Đảng, chính quyền, Mặt trận và 
các cấp trong tỉnh quan tâm, chỉ đạo 
thực hiện và được toàn dân hưởng 
ứng tham gia với tất cả tình cảm và 
tinh thần trách nhiệm. Toàn tỉnh

hiện có 72 nghĩa trang liệt sĩ, trong 
đó có 2 nghĩa trang liệt sĩ cấp quốc 
gia, 7 nghĩa trang liệt sĩ cấp huyện, 
60 nghĩa trang liệt sĩ cấp xã và 3 
nghĩa trang cấp thôn quản lý. Đã quy 
tập vào nghĩa trang liệt sĩ 54.600 mộ 
liệt sĩ, trong đó 7.978 mộ liệt sĩ là 
con em của tỉnh Quảng Trị và 46.622 
cán bộ, chiến sĩ là con em của các 
tỉnh, thành phố trên cả nước. Ngoài 
kinh phí trung ương cấp, những năm 
qua tỉnh đã huy động trên 55 tỷ 
đồng để nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, 
xây đài tưởng niệm ở nghĩa trang liệt 
sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ, sửa chữa 
tôn tạo mộ liệt sĩ và nhiều công 
trình ghi công liệt sĩ khác. Song song 
với việc chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, 
công việc tìm kiếm và quy tập hài cốt 
liệt sĩ luôn được quan tâm. Từ năm
2006 đến năm 2016, toàn tỉnh đã 
phát hiện, cất bốc, quy tập được 
1.247 mộ liệt sĩ, trong đó mộ liệt sĩ 
quy tập từ nước bạn Lào là 480 mộ, 
quy tập trong tỉnh 767 mộ. Phát huy 
truyền thống tốt đẹp "Uống nước 
nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ ngưòi 
trồng cây" của dân tộc Việt Nam, ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
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đã phối hợp với các cấp, các ngành, 
đon vị liên quan tổ chức cuộc vận 
động chưong trình "Hoa dâng mộ liệt 
sĩ". Cuộc vận động đã thu hút sự 
quan tâm, tham gia ủng hộ của các 
doanh nghiệp, các co quan, đon vị, 
các tập thể cá nhân và đã huy động 
được 4.100 triệu đồng. Tù nguồn 
này, tỉnh đã thực hiện 4 đợt dâng 
hoa, dâng hưong tại 54.600 mộ liệt sĩ 
trong 72 nghĩa trang liệt sĩ trên địa 
bàn. Các nghĩa trang liệt sỹ trên toàn 
tỉnh được tu bổ, nâng cấp khang 
trang sạch đẹp với tổng kinh phí 
hàng chục tỷ đồng; các trung tâm 
tỉnh, huyện đều đã có đài tưởng 
niệm các anh hùng liệt sỹ, nhiều 
công trình đã trở thành trung tâm 
hoạt động văn hoá, lễ hội của nhân 
dân địa phưong. Dịp 27/7 hàng năm, 
các cấp uỷ đảng, chính quyền của 
tỉnh đều tổ chức nhiều hoạt động 
phong phú thiết thực để ghi nhớ 
công on, sự đóng góp to lớn của 
những người đã hy sinh xưong máu 
cho dân tộc, cho Tổ quốc như: Thăm 
hỏi, tặng quà, động viên, chăm sóc 
thưong binh, bệnh binh, thân nhân 
gia đình liệt sỹ, người có công với 
cách mạng; tháp nến tri ân; tổ chức 
đưa đoàn đi viếng nghĩa trang liệt sĩ; 
huy động các nhà hảo tâm, tổ chức 
xã hội và toàn dân tham gia đóng 
góp Quỹ "Đền on đáp nghĩa" các cấp; 
hỗ trợ xây dựng, nâng cấp, sửa chữa 
nhà tình nghĩa_

Công tác chăm sóc, phụng dưỡng 
Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc 
bố mẹ liệt sĩ, đỡ đầu con liệt sĩ, con 
thưong binh, bệnh binh được đặc 
biệt quan tâm. Tính đến ngày 
10/3/2017, toàn tỉnh có 2.442 Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng, trong đó có 191 
mẹ được phong tặng; hiện có 66 mẹ 
còn sống, trong đó có 66 mẹ đã được 
các co quan, đon vị trong và ngoài 
tỉnh nhận phụng dưỡng, mỗi mẹ 
được phụng dưỡng bình quân 800 
nghìn đồng/tháng. Nhiều hội viên 
phụ nữ, nông dân, đoàn viên thanh 
niên thường xuyên tình nguyện 
chăm sóc bố mẹ liệt sĩ; nhiều tổ 
chức, doanh nghiệp nhận đỡ đầu, 
cấp học bổng cho con liệt sĩ thưong 
binh, bệnh binh theo học tại các co

sở giáo dục và đào tạo, cơ sở dạy 
nghề. Phong trào vận động xây dựng 
Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" được đẩy 
mạnh và nhận được sự hưởng ứng 
nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đảng 
viên, các tổ chức, cá nhân hảo tâm 
và các tầng lớp nhân dân. Từ năm
2007 -  2016, toàn tỉnh đã vận động 
được trên 85,768 tỷ đồng Quỹ "Đền 
ơn đáp nghĩa" để thực hiện tu bổ, 
sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt 
sĩ, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà 
ở cho đối tượng chính sách; hỗ trợ 
thân nhân của liệt sĩ đi thăm viếng 
mộ liệt sĩ; thăm hỏi ốm đau, hỗ trợ 
khám chữa bệnh... Ngoài ra, cuộc 
vận động tặng sổ tiết kiệm tình 
nghĩa cũng được các ngành, địa 
phương, đơn vị hưởng ứng tích cực. 
Trong 10 năm qua, toàn tỉnh vận 
động được 1.051 sổ tiết kiệm tình 
nghĩa với tổng trị giá trên 1,471 tỷ 
đồng để tặng cho gia đình chính 
sách có hoàn cảnh khó k h ă n .

Trong thòi gian tới, việc thực hiện 
chính sách đối với ngưòi có công tiếp 
tục là một trong những nhiệm vụ 
quan trọng, góp phần vào sự ổn định 
và phát triển kinh tế - xã hội trên địa 
bàn tỉnh. Để công tác ngưòi có công 
đạt kết quả tốt hơn nữa và thiết thực 
kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh 
Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), 
Mặt trận Tổ quốc các cấp tăng cường 
thực hiện công tác chăm sóc ngưòi có 
công và đẩy mạnh các hoạt động đền 
ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh, cụ 
thể như sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền chủ 
trương, chính sách của Đảng, Nhà 
nước về lĩnh vực ngưòi công với cách 
mạng, đặc biệt là các chính sách mói 
như: Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 
ngày 16/7/2012 của ủy ban 
Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Pháp lệnh Ưu 
đãi ngưòi có công với cách mạng; 
Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH 13 
ngày 20/10/2012 của ủy ban Thường 
vụ Quốc hội, sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu 
vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng"; Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 
9/4/2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết, hướng dẫn thi hành một số điều

của Pháp lệnh Ưu đãi người có công 
với cách mạng...

2. Đẩy mạnh các hoạt động "Đền 
on đáp nghĩa", tập trung vào các 
chưong trình như: hỗ trợ cải thiện 
nhà ở, chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng, người có công có 
hoàn cảnh khó khăn; khuyến khích 
động viên thưong binh, gia đình liệt 
sỹ và người có công ý thức tự vưon 
lên tham gia các hoạt động kinh tế - 
xã hội.

3. Quan tâm chăm sóc, nâng cao 
đời sống vật chất và tinh thần của 
người có công, xem đây là nhiệm vụ 
thường xuyên, quan trọng của cấp 
ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và 
của cả hệ thống chính trị tù  tỉnh 
đến co sở. Bảo đảm thực hiện đầy 
đủ, kịp thời các chế độ, chính sách 
ưu đãi của nhà nước đối với các gia 
đình chính sách, người có công; đẩy 
mạnh thực hiện xã hội hóa, nhất là 
khuyến khích các tổ chức, doanh 
nghiệp và người dân tham gia thực 
hiện chăm lo cho người có công với 
cách mạng.

4. Phối hợp tham gia các hoạt 
động kỷ niệm 70 năm ngày Thưong 
binh -  Liệt sĩ 27/7 (1947 -  2017); 
xây dựng kế hoạch và tổ chức thực 
hiện các hoạt động kỷ niệm thiết 
thực, phù hợp với điều kiện thực tế 
của địa phưong. Đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền về truyền thống, đạo 
lý "Uống nước nhớ nguồn" và chính 
sách đối với người có công với cách 
mạng trên các phưong tiện thông 
tin đại chúng. Tổ chức vận động ủng 
hộ Quỹ "Đền on đáp nghĩa" theo 
Nghị định 45/2006/NĐ-CP, ngày 
28/4/2006 của Chính phủ về tuyên 
truyền, vận động cán bộ, công chức 
tham gia ủng hộ quỹ.

5. Tham gia tổ chức hoạt động 
tháp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, 
dâng hưong tại các nghĩa trang liệt 
sĩ. Mặt trận và các tổ chức thành viên 
có kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ các gia 
đình chính sách có hoàn cảnh khó 
khăn về đời sống cũng như nhà ở. 
Phối hợp giám sát việc thực hiện các 
chính sách đối với người có công với 
cách mạng.**
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KINH NGHIỆM - THỤC TIỄN

V ề  thăm lại
vùng quê ván hiến Hưng Yên
NGUYỄN TUẤN ANH
TrưởngBan Tuyên giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Hưng Yên là một tỉnh nhỏ nằm giữa đồng bằng Bắc bộ, từ lâu đã nổi tiếng là quê 
hương của nhãn lồng, táo Thiện Phiến, dưa hấu Đình Cao, của những cánh đồng 
lúa vàng "tam thiên mẫu" cò bay mỏi cánh và những đồng đay, soi mía, bãi ngô, 
nương dâu xanh dờn, tít tắp dọc theo bờ bãi sông Hồng đỏ nặng phù xa... Cuối 
những năm 70 của thế kỷ trước, đơn vị tôi từng đóng quân ở vùng đất cổ kính này 
trước khi hành quân vượt sông Hồng sang ga Thường Tín, lên tàu vào Nam chiến 
đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Vào những ngày đầu Hạ năm 2017, chúng tôi lại có 
dịp cùng đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - 
Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thăm lại vùng quê 
văn hiến với biết bao đổi thay, vươn lên trên hành trình đổi mới, công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá và hội nhập quốc tế...

Người Việt Nam hầu như ai 
cũng từng một lần được 
nghe chuyện đầm Dạ Trạch 
với Chử Đồng Tử và nàng 

Tiên Dung - thiên tình sử diễm lệ, kỳ 
lạ bậc nhất của nhân dân Đại Việt và 
thế giới; chuyện Tống Trân-Cúc Hoa 
chồng tài giỏi vợ thuỷ chung, hay 
câu ca dao: "Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ 
nhì Phố Hiến". Cho đến những năm 
sau này, nhiều người vẫn còn nuối 
tiếc: "Đồn rằng Phố Hiến vui hơn 
Kinh Kỳ". Vâng, nhiều thế kỷ trước 
Phố Hiến đã từng là cửa sông Cái 
(sông Hồng) thông ra biển, nơi tàu 
thuyền các nước đến giao thương 
buôn bán, trên bến dưới thuyền tạo 
cho Phố Hiến cái không khí phồn 
thịnh, tấp nập và sầm uất chỉ sau có 
Kinh thành Thăng Long. Phố Hiến 
ngày xưa chính là thị xã Hưng Yên, 
thủ phủ của tỉnh Hưng Yên, được 
tách ra từ tỉnh Hải Hưng ngày 
1/1/1997 và ngày nay là thành phố 
Hưng Yên trực thuộc tỉnh.

Tỉnh Hưng Yên đời Ngô gọi là 
Đằng Châu, đòi Trần gọi là Long Hưng 
và Khoái Lộ. Đòi Lê, Hưng Yên thuộc 
Nam Định sau gọi là Thiên Trường 
thừa tuyên rồi Sơn Nam thượng. Tỉnh 
Hưng Yên ngày nay là một phần của 
trấn Sơn Nam cũ, là phên giậu về phía 
nam của Kinh thành Thăng Long. 
Năm 1831 đòi Nguyễn, Hưng Yên được 
lập thành tỉnh như ngày nay và còn 
thêm các huyện Thần Khê, Duyên Hà, 
Hưng Nhân nay thuộc tỉnh Thái Bình. 
Tỉnh Hưng Yên ngày nay có diện tích 
923 km2 với 10 đơn vị hành chính là 
thành phố Hưng Yên, 1 thị xã Mỹ Hào 
và 8 huyện Phù Cừ, Tiên Lữ, Ân Thi, 
Kim Động, Khoái Châu, Văn Giang, 
Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ.

Từ thòi Hùng Vương, giặc Ân sang 
cướp nước ta, nhân dân vùng Hưng 
Yên đã nô nức theo Phù Đổng Thiên 
Vương đánh tan quân giặc, giữ yên 
bờ cõi. Thòi Bấc thuộc, Triệu Quang 
Phục đã dùng đầm lầy Dạ Trạch, bãi

Màn Trò, Khoái Châu làm căn cứ đánh 
giặc, sau giết được tướng giặc Dương 
Sàn, chiếm được Long Biên, giành lại 
đất nước. Ông tự xưng là Triệu Việt 
Vương nhưng dân gian thưòng gọi 
ông là Dạ Trạch Vương. Ngày nay, về 
xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, bạn 
sẽ được nghe kể về Chử Đồng Tử và 
nàng Tiên Dung, về Triệu Quang Phục 
với những chiến công đầy huyền 
thoại. Thòi nhà Trần đánh giặc 
Nguyên lại có Phạm Ngũ Lão, ngưòi 
làng Phù ủng, châu Thượng Hồng, 
xuất thân từ quân lính, lập nhiều 
chiến công phá Nguyên, bình Chiêm 
sau trở thành một danh tướng có tài 
được thăng đến Thân vệ Đại Tướng 
quân. Ông cũng được quân dân hết 
sức yêu quý, kính trọng vì lòng nhân 
ái, chia ngọt sẻ bùi, thương quân lính 
như con. Ông còn để lại bài Thuật 
hoài nổi tiếng với những câu thơ đầy 
khí phách: "Nam nhi vị liễu công 
danh trái. Luống thẹn tai nghe 
chuyện Võ Hầu".
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Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trẩn Thanh Mẫn và Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên Đỗ 
Tiến Sỹ chủ trì buổi làm việc tại tỉnh Hưng Yên, tháng3/2017. ẢNH: PV

Cùng thời với Ngũ Lão còn có Yết 
Kiêu quê ở Hạ Bì, có tài boi lặn đục 
thuyền giặc, Nguyễn Chế Nghĩa ở Cối 
Xuyên dũng cảm tuyệt vời, đều là 
những tướng tài danh của nước nhà. 
Khi giặc Pháp xâm lược nước ta, năm 
1888 quận Kỳ đã chỉ huy diệt đồn 
Bình Phú ở Hưng Yên. Bền bỉ nhất là 
phong trào Bãi Sậy do Tán Thưong 
quân vụ Nguyễn Thiện Thuật chỉ 
huy. Lúc làm quan, ông đã đánh 
Pháp, đến khi triều đình Huế chịu 
thua, ông vẫn tiếp tục mộ quân đánh 
Pháp. Căn cứ của nghĩa quân là vùng 
bãi Sậy rậm rạp ở Khoái Châu. Tù 
năm 1883 đến 1891 nghĩa quân đã 
đánh giặc rất nhiều trận kháp Hưng 
Yên, Hải Dưong, Bác Ninh. Nằm sát 
Hà Nội, lại ở ngay giữa đồng bằng 
nhưng phong trào Bãi Sậy đã tồn tại

suốt một thời gian dài trên một điạ 
bàn rộng lớn gây cho giặc Pháp rất 
nhiều tổn thất. Trong cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp lần thứ 
hai (1946-1954) tỉnh Hưng Yên khi 
ấy chỉ có diện tích hon 800 km2 với 
127 xã, nhưng có đến hon 400 đồn 
bốt giặc đóng. Trong các cuộc càn 
quét, chúng đã giết hàng vạn người, 
đốt phá hàng trăm thôn, xóm, hàng 
vạn ngôi nhà nhưng nhân dân Hưng 
Yên kiên cường quyết không khuất 
phục. Trên mảnh đất này đã diễn ra 
hàng trăm trận đặt chông mìn, đánh 
độn thổ "cướp súng giặc đánh giặc". 
Đường số 5 địch rào thép gai, đặt 
tháp canh dày đặc, nhưng đêm đêm 
du kích và tùng đoàn dân công vẫn 
gánh gạo, tải lưong vượt đường. Giặc 
đóng đồn bốt lập tề, ta phá tề, trù

gian, mở rộng khu du kích. Giặc càn 
quét bắc sông Luộc, Khoái Châu, Văn 
Giang bị ta tiêu diệt 2000 tên. Chiến 
công của đội nữ du kích Hoàng Ngân 
và những "vua mìn Đường năm" đã 
nhiều phen khiến lũ xâm lăng phải 
bạt vía kinh hồn.

Từ Hà Nội, theo Quốc lộ số 5 đến 
Như Quỳnh chúng ta vào đất Hưng 
Yên, đi khoảng 7 km nữa bạn sẽ gặp 
thị trấn lớn mang tên Bần Yên Nhân. 
Hẳn có bạn sẽ hỏi rằng câu ca: "Dưa 
La, cà Láng, nem Báng, tương 
Bần..." là tương ở đây ư? Vâng! Đây 
chính là nơi có tương Bần ngon nổi 
tiếng khắp trong Nam ngoài Bắc. Xin 
bạn hãy nhớ để đến khi về có thể 
mua một can tương nhỏ làm quà. 
Cách Bần Yên Nhân 1 km về phía Tây 
Bắc, bạn có thể thăm chùa Thái Lạc
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Đoàn công tác của Mặt trận đi khảo sát một số mô hình trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap thuộc huyện Kim Động, tỉnh 
Hưng Yên, tháng3/2017. ẢNH: PV

với những bức chạm gỗ rất đẹp và 
gạch hoa từ đời Trần. Ai đó trong 
chúng ta thuở thơ bé đã được bà, 
được mẹ hát ru: "Cái Bống đi chợ cầu 
Nôm. Sao mày chẳng rủ cái Tôm đi 
cùng". Xin bạn hãy xác định thêm 
một địa danh cầu Nôm ở làng Đại 
Đồng thờ đức Thánh Tam Giang. Gần 
đó là Hương Lãng có chùa Lạng được 
xây từ thời Lý, hiện vẫn còn nhiều 
tượng đá rấ't đẹp. Theo đường 5 cách 
Bần 2 km là phố Nối, bạn gặp ngã ba 
đường 39 đi thành phố Hưng Yên. 
Nếu trước đây là con đường nhỏ 
khiêm tốn với hai hàng nhãn chạy 
qua nhiều làng quê thơ mộng, nhiều 
đoạn cảm giác như đường làng thì 
nay đã là đường mới 2 chiều hiện đại

rộng gấp bốn lần đường cũ. Chúng 
ta rẽ phải theo đường 39 khoảng 2 
km là làng Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, 
quê hương của danh y Hải Thựơng 
Lãn Ông Lê Hữu Trác, tác giả 66 tập 
Hải Thượng Y tông tâm lĩnh. Cạnh 
Liêu Xá là làng Thanh Xá thờ Phạm 
Công Trứ, sử gia đời Lê, tác giả Quốc 
sử tục biên, hiện còn nhiều bia ở 
đình thờ. Đi tiếp 3 km là Sài Trang lị 
sở huyện Yên Mỹ. ở đây, từ xa xưa 
đã có chợ bán chàm, Nhà máy xay 
Yên Mỹ cũng đặt ở đây. Qua khỏi thị 
trấn là cầu Lực Điền bắc qua sông 
Nghĩa Trai sang đấ't Khoái Châu, bạn 
sẽ gặp những cánh đồng lúa, đồng 
đay bạt ngàn. Dọc theo hai bên 
đường 39 cũng như các đường vào

làng, đường liên thôn liên xã là 
những dặng nhãn chạy dài tít tắp. 
Đi thêm chừng 3 cây số có Trường 
Đại học Sư phạm Kỹ thuật I, ta cũng 
gặp đường bên phải đi huyện lị 
Khoái Châu. Vùng đấ't này có nhiều 
địa danh đã đi vào lịch sử như đầm 
Dạ Trạch, bãi Tự Nhiên với câu 
chuyện Chử Đồng Tử và nàng Tiên 
Dung; bãi lầy Màn Trò - nơi vang 
tiếng thét của Trần Bình Trọng "thà 
làm quỷ nước Nam còn hơn làm 
vương đấ't Bắc"; Hàm Tử Quan, nơi 
Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật và 
Trần Quốc Toản đã thắng quân 
Nguyên; làng Đông Kết, Tây Kết nơi 
bại tướng Nguyên là Toa Đô bị chém 
đầu. Tiếp tục hành trình trên đường
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39 qua Bô Thời vài ki lô mét, bạn có 
thể dùng chân nghỉ uống thử hớp 
rượu Trưong Xá được coi là nổi tiếng 
vùng mía, vùng đay Hưng Yên. Bên 
trái là đường đi Ân Thi quê hưong 
Nguyễn Trung Ngạn, nhà tho nổi 
tiếng thời Trần, vốn là con một 
người đào hát mà đỗ Hoàng Giáp 
(tiến sỹ) năm 1304 khi mới 16 tuổi. 
Tù Trưong Xá đi tiếp 6 km bạn gặp 
thị trấn lị sở huyện Kim Động, có 
đền thờ Đinh Điền - một tướng giỏi, 
khai quốc công thần của nhà Đinh ở 
trại Đằng Man. Qua khỏi huyện lị 
Kim Động vài cây số, bạn gặp dốc Lã 
lên đê sông Hồng, noi đây có nghề 
làm hưong khá nổi tiếng. Tù đây đến 
tỉnh lị Hưng Yên bạn sẽ tự do phóng 
tầm mát chiêm ngưỡng những bờ 
soi, bãi mật, của ngô, của dâu, của 
những xóm làng trù phú ven dòng 
sông Cái đỏ nặng phù sa. Xe chạy 
chùng dăm phút bạn đã gặp thành 
phố Hưng Yên, noi xa xưa có địa 
danh Phố Hiến. Ngồi nghỉ dưới gốc 
cây nhãn tổ bạn có thể bát đầu tự 
tìm hiểu, khám phá những bí ẩn về 
vùng đất này. Phố Hiến được đặt tù 
thời Lê Trung Hưng, là cảng sông Cái 
có bến, có phố cho người nước ngoài 
đến buôn bán, nộp thuế, bốc rỡ 
hàng. Khi ấy ở Phố Hiến đã có đến 
2.000 nhà gạch. Tù năm 1637 có các 
lái buôn Bồ Đào Nha, Hà Lan và sau 
đó là người Pháp đến mở hiệu buôn. 
Năm 1672 Công ty Ấn Độ của Anh 
cũng đến và ở 25 năm. Việc giao 
thưong buôn bán với người nước 
ngoài một thời đã tạo cho Phố Hiến 
sự đông vui sầm uất thực sự chứ 
không phải qua lời đồn. Thị xã Hưng 
Yên được đặt thành tỉnh lị tù  năm 
1831. Trải qua bao biến thiên của 
lịch sử, ngày nay thị xã lại được đặt 
làm tỉnh lỵ và đã lên thành phố tù 
ngày 19/1/2009...

Sau hon 30 năm trên đường đổi 
mới và 20 năm tái lập tỉnh, cùng với 
đà phát triển của đất nước, tỉnh 
Hưng Yên đã có tốc độ phát triển

hon hẳn mấy chục năm trước đây. 
Cùng với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh 
uỷ, UBND, UBMTTQ tỉnh chúng tôi về 
thăm lại nhiều vùng quê trù phú bờ 
xôi ruộng mật, ngày xưa là đường 
đất lội bộ rồi tiến lên đường xe cải 
tiến, đến nay là đường ô tô liên 
thôn, liên xã thuận tiện mọi bề. Trao 
đổi với chúng tôi, ông Đỗ Tiến Sỹ - 
Uỷ viên Trung ưong Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy Hưng Yên cho biết: Hưng 
Yên có tốc độ tăng trưởng kinh tế 
bình quân giai đoạn 2011 - 2015 đạt 
12,5% và GDP bình quân đầu người 
đạt trên 2.000 USD vào năm 2015. 
Đến nay, thu ngân sách nhà nước 
của Hưng Yên tăng gấp 139 lần so 
với lúc tái lập tỉnh, đạt 9.458 tỷ 
đồng, trong đó thu nội địa 6.687 tỷ 
đồng; thu nhập bình quân đầu người 
tăng gấp 11 lần đạt trên 44,5 triệu 
đồng/người/năm. Kim ngạch xuất 
khẩu liên tục tăng trưởng cao, đạt 
giá trị hon 3,5 tỷ USD, gấp 700 lần 
khi tái lập. Năm 2017 là năm đầu 
tiên, Hưng Yên vinh dự đón nhận 
trọng trách Trung ưong giao tự cân 
đối thu - chi và có đóng góp với ngân 
sách Trung ưong. Về phát triển xã 
hội, Hưng Yên giảm tỷ lệ hộ nghèo 
xuống còn 3% vào năm 2015 (theo 
chuẩn nghèo mới) và giữ ổn định 
đến năm 2020 là dưới 3%; tạo thêm 
việc làm hàng năm cho trên 2,2 vạn 
lao động; nâng tỷ lệ lao động trong 
độ tuổi được đào tạo đạt 55% vào 
năm 2015 và khoảng 63 -  67% vào 
năm 2020... Theo ông Đỗ Tiến Sỹ, 
trong những thành quả đó, có sự 
đóng góp quan trọng của đội ngũ 
những người làm công tác Mặt trận 
tỉnh Hưng Yên. Trong việc xây dựng 
nông thôn mới ở Hưng Yên, tỉnh đã 
đặt ra tiêu chí về co sở hạ tầng cao 
hon bộ 19 tiêu chí vì Hưng Yên đã 
xác định được quá trình lan toả của 
Thủ đô Hà Nội tới sự phát triển của 
Hưng Yên. Chính vì vậy, nông thôn 
mới của Hưng Yên đang đặt ra tiêu 
chí cao hon các địa phưong khác, 
thậm chí nông thôn mới ở Hưng Yên

phải là nông thôn mới ở mức độ 3. 
Để làm được điều này, ông Đỗ Tiến 
Sỹ cho rằng, Nhà nước và nhân dân 
phải lo nhưng việc thực hiện các 
hoạt động, các phong trào thi đua 
yêu nước, Mặt trận phải chủ công 
như Cuộc vận động "Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh", trong đó có mô hình xây 
dựng khu dân cư 3 không. "Hiện 
nay, một trong những nhiệm vụ 
quan trọng nhất là nông nghiệp thì 
câu trả lời thuộc về trách nhiệm của 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
chính trị - xã hội. Sự nghiệp dồn 
điền, đổi thửa của Hưng Yên co bản 
đã hoàn thiện, việc chuyển đổi mô 
hình cây và mô hình con đã được 
định hình, chính vì vậy, trong thời 
gian tới, Mặt trận Hưng Yên phải đẩy 
mạnh vận động nhân dân tham gia 
mô hình liên kết hộ để hình thành 
hợp tác xã".

Tuy chưa giàu, nhưng năm 2016, 
tổng thu ngân sách nhà nước trên 
địa bàn tỉnh Hưng Yên đã đạt 9.458 
tỷ đồng, tăng 1.594 tỷ đồng và vượt 
20,3% dự toán. Ghi nhận những kết 
quả ấn tượng của Đảng bộ và nhân 
dân tỉnh Hưng Yên trong thời gian 
vùa qua, trong đó có công sức đóng 
góp đáng ghi nhận của đội ngũ 
những người làm công tác Mặt trận, 
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban 
Trung ưong Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam Trần Thanh Mẫn bày tỏ niềm vui 
và chúc mùng những thành tựu vùng 
đất Hưng Yên văn hiến giàu truyền 
thống văn hoá và cách mạng sau 20 
năm tái lập tỉnh. Đặc biệt là việc điều 
tiết 7% ngân sách địa phưong về 
đóng góp với Trung ưong, chia sẻ 
khó khăn chung với các vùng quê 
nghèo khác, hứa hẹn sự phát triển, 
đi lên trong tưong lai của Hưng Yên. 
Chác chán trong những năm tới, 
Hưng Yên sẽ phát triển mạnh mẽ 
,sánh vai cùng bè bạn xa gần, xứng 
đáng với truyền thống của quê 
hưong ngàn năm văn hiến.*

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 165 (5/2017) 47



NHŨNG VẨN ĐỀ QUỐC TẾ VÀ ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN

Hạn ngạch pháp lý dành cho 
nữ ứng cử viên VàO cơ quan dân cử:
BÀI HỌC RÚT RA Từ KINH NGHIỆM 
QUÓCTỂ
TS. LƯƠNG THU HIỀN
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giới 
và Lãnh đạo nữ, Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí Minh

Có nhiều cách phân loại hạn 
ngạch giói. Cách thứ nhất 
phân loại hạn ngạch giói dựa 
vào tiêu chí ai là người đưa ra 

hạn ngạch. Theo cách này, hạn ngạch 
giói được chia làm ba loại chính: (1) 
hạn ngạch giói do hiến pháp quy 
định; (2) hạn ngạch giói do pháp luật 
quy định (thường được quy định 
trong luật bầu cử); (3) hạn ngạch giói 
do các đảng phái chính trị quy định. 
Loại 1 và loại 2 được gọi là hạn ngạch 
pháp lý vì chúng được hiến pháp quốc 
gia hoặc luật quốc gia quy định và 
mang tính bất buộc. Loại thứ 3 do các 
đảng chính trị quy định và do đó 
không mang tính bất buộc về mặt 
pháp lý, mang tính tự nguyện nên 
còn gọi là hạn ngạch đảng tự nguyện.

Cách phân loại thứ hai dựa vào 
tiêu chí hạn ngạch giói được áp dụng 
ở giai đoạn nào trong quá trình bầu 
cử, thì có ba dạng hạn ngạch giói 
khác nhau cho ba giai đoạn trong quá 
trình bầu cử mà hạn ngạch giói (pháp 
lý hay tự nguyện) được áp dụng:

1. Hạn ngạch giói đối vói những 
ứng cử viên tiềm năng.

2. Hạn ngạch giới đối với ứng 
cử viên.

3. Hạn ngạch giói đối vói đại biểu 
dân cử. Trong trường hợp này, hạn 
ngạch giói (pháp lý hoặc tự nguyện) 
sẽ tồn tại dưói dạng ghế dành riêng.

Hạn ngạch pháp lý cho các ứng 
viên nữ được áp dụng ở nhiều quốc 
gia trên thế giới và đặc biệt là ở 
nhiều nước đang phát triển, đặc biệt 
là ở châu Mỹ - La Tinh và những xã 
hội hậu xung đột, đặc biệt là ở châu 
Phi, Trung Đông và Đông Nam châu 
Âu. Hạn ngạch pháp lý lần đầu tiên 
xuất hiện vào những thập niên 90 
của thế kỷ XX, khi đại diện của phụ 
nữ trở thành một ưu tiên của các tổ 
chức phi chính phủ và các tổ chức 
quốc tế và tiếp tục được nhiều quốc 
gia đề xuất và thông qua trong 
những thập kỷ gần đây. Theo IPU, 
cho đến năm 2013, trên toàn thế giới 
có 59 quốc gia áp dụng hạn ngạch 
giói pháp lý cho nữ ứng cử viên vào 
các cấp của cơ quan dân cử. Bản chất 
của hạn ngạch pháp lý cho các ứng 
cử viên nữ là yêu cầu tất cả các đảng 
(ở những quốc gia đa đảng) hay các 
cơ quan, tổ chức (trong trường hợp 
của Việt Nam) đề cử một phần trăm 
nhất định các ứng viên nữ vào các cơ 
quan dân cử như một trong các biện 
pháp tích cực thúc đẩy bình đẳng 
giói. "Phần trăm nhất định" này 
thường chiếm khoảng từ 25% đến 
50% các ứng viên nghị viện do các 
đảng chính trị hay các cơ quan, tổ 
chức đề cử1.

Bất đầu từ cuộc bầu cử Đại biểu 
Quốc hội (ĐBQH) khoá XIV và đại biểu 
Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp 
nhiệm kỳ 2016 - 2021, Việt Nam đã 
áp dụng hạn ngạch pháp lý cho nữ 
ứng cử viên vào Quốc hội và HĐND 
các cấp vói tỷ lệ tối thiểu là 35%. Tỷ 
lệ này được quy định cụ thể trong 
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 
biểu Hội đồng nhân dân 2015. Việc 
áp dụng hạn ngạch pháp lý cho nữ 
ứng cử viên vào cơ quan dân cử ở 
Việt Nam đã cho kết quả tương đối 
khả quan, trong đó tỷ lệ nữ ứng cử 
viên trúng cử vào Quốc hội và HĐND 
các cấp đều tăng so vói nhiệm kỳ 
trưóc. Tỷ lệ nữ ĐBQH khoá XIV đạt 
26,72% (tăng 2,32%). Tỷ lệ trung 
bình nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh đạt 
26,46% (tăng 1,29%); cấp huyện đạt 
27,51% (tăng 2,89%);cấp xã đạt 
26,70% (tăng 4,99%). Tuy nhiên, 
thực tiễn cuộc bầu cử ĐBQH khoá XIV 
và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 
2016 - 2021 ở Việt Nam cho thấy ở 
nhiều tỉnh, thành, tỷ lệ ứng cử viên 
nữ cao không nhất thiết tạo ra tỷ lệ 
đại biểu dân cử cao. Điều này phù 
hợp vói kết quả của nhiều nghiên cứu 
trên thế giói về hiệu quả của việc áp 
dụng biện pháp hạn ngạch pháp lý 
cho nữ ứng cử viên đại biểu dân cử. 
Số liệu được cung cấp bởi nhiều 
nghiên cứu trên thế giói cũng chỉ ra 
rằng các nưóc có áp dụng hạn ngạch 
pháp lý hoặc ghế dành riêng nhưng

1. Xem IDEA, IPU, Stockholm University 2013, Alats of Electorial Gender Quotas, tr. 203 đến 213.
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đạt mức độ bình đẳng giói trong hạ 
viện là khác nhau. Ví dụ, Pa-kít-xtan 
chỉ đạt tỷ lệ tăng 5% trong khi Nê- 
pan đạt thành công nhanh và ấn 
tượng vói tỷ lệ tăng là 27% chỉ trong 
10 năm từ 2000 đến 2010. Điều này 
có nghĩa là có nhiều yếu tố khác có 
ảnh hưởng đến kết quả của việc áp 
dụng hạn ngạch pháp lý và bình đẳng 
giói trong hạ viện.

Nhiều nghiên cứu lý thuyết và 
nghiên cứu thực tế dựa trên bằng 
chứng trên thế giói đã chứng minh 
rằng hạn ngạch pháp lý cho nữ ứng 
cử viên thành công nhất trong việc 
nâng cao tỷ lệ nữ giói trong các cơ 
quan dân cử khi:

Thứ nhất, ngôn ngữ diễn đạt hạn 
ngạch pháp lý cho nữ ứng cử viên 
trong Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu 
HĐND rõ ràng, không dùng những 
cụm từ mơ hồ như "tạo điều kiện 
tiếp cận" hoặc "phấn đấu". Luật Bầu 
cử của Việt Nam thoả mãn được yếu 
tố này.

Thứ hai, Luật yêu cầu tỷ lệ khá 
cao các ứng viên nữ do các đảng 
chính trị đề cử (trường hợp thành 
công: 50% đối vói New Caledonia, 
Polynesian và 30% đối vói 
Kyrgyzstan). Luật Bầu cử ĐBQH và 
đại biểu HĐND của Việt Nam đã đưa 
ra tỷ lệ 35% ứng cử viên nữ rõ ràng: 
"Số lượng phụ nữ được giói thiệu ứng 
cử viên đại biểu Quốc hội do Uỷ ban 
Thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ 
sở đề nghị của Đoàn Chủ tịch Ban 
Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam, bảo đảm có ít nhất 
35% tổng số người trong danh sách 
chính thức những người ứng cử đại 
biểu Quốc hội là phụ nữ"2. 35% là tỷ 
lệ ở mức trung bình mà các nưóc 
khác trên thế giói đã áp dụng (từ 
25% đến 50%).

Thứ ba, Luật đưa ra những quy 
định về sấp xếp vị trí các ứng cử viên

nam và ứng cử viên nữ (được biết đến 
như là "hạn ngạch kép"). Có nhiều 
hình thức quy định sấp xếp danh 
sách ứng cử viên trên thế giói đã và 
đang áp dụng mà Việt Nam có thể 
tham khảo, như: (1) luân phiên khoá 
kép, (2) hai ứng cử viên đứng đầu 
danh sách không thể cùng một giói, 
(3) ít nhất một nữ ứng cử viên trong 
mỗi nhóm 3 ứng cử viên, (4) tối thiểu 
ít nhất một giói phải có mặt trong 
mỗi nhóm 3 ứng cử viên. Trong đó, 
một số nghiên cứu trên thế giói đã 
chỉ ra rằng, nếu Luật chỉ yêu cầu 30% 
nữ ứng cử viên mà không có quy 
định về việc sấp xếp danh sách ứng 
cử viên thì số lượng ghế phụ nữ 
trúng cử có thể là 0%, trong khi đó 
hình thức sấp xếp ứng cử viên luân 
phiên cho ra kết quả nữ ứng cử viên 
trúng cử cao nhất3. Việt Nam có thể 
cân nhấc kinh nghiệm này của quốc 
tế để cụ thể hóa quy định sấp xếp 
danh sách ứng cử viên trong Luật 
Bầu cử khi sửa đổi.

Thứ tư, Luật bao gồm biện pháp 
trừng phạt không tuân thủ, ràng 
buộc chặt chẽ ứng xử của các đảng 
chính trị ở các quốc gia có nhiều 
đảng chính trị hoặc những cơ quan, 
tổ chức được giói thiệu đại biểu dân 
cử ở những quốc gia có một đảng, 
sử dụng các phương tiện pháp lý và 
chính trị nếu cần nhằm đảm bảo các 
đảng thực hiện các chính sách ở 
mức cao nhất4. Một số quốc gia đã 
thông qua trừng phạt tài chính hoặc 
bác bỏ danh sách đề cử không tuân 
thủ Luật.

Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu 
HĐND của Việt Nam có Điều 95 trong 
Chương X về "Xử lý vi phạm pháp 
luật và điều khoản thi hành" nêu rõ: 
"Người nào dùng thủ đoạn lừa gạt, 
mua chuộc hoặc cưỡng ép làm trở 
ngại việc bầu cử, ứng cử của công 
dân; vi pháp các quy định về vận 
động bầu cử; người có trách nhiệm

trong công tác bầu cử mà giả mạo 
giấy tờ, gian lận phiếu bầu hoặc dung 
thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả 
bầu cử hoặc vi phạm các quy định 
khác của pháp luật về bầu cử thì tuỳ 
theo tính chất, mức độ vi phạm mà 
bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành 
chính hoặc truy cứu trách nhiệm 
hình sự". Tuy nhiên, Điều 95 về xử lý 
vi phạm này không nói rõ việc không 
thực hiện giói thiệu được tối thiểu 
35% nữ ứng cử viên có phải chịu xử 
lý vi phạm luật không và hình thức 
xử lý vi phạm là gì.

Như vậy, việc áp dụng hạn ngạch 
pháp lý đối vói ứng cử viên nữ tại 
Việt Nam là một biện pháp tích cực 
thúc đẩy bình đẳng giới trong cơ 
quan dân cử, nhưng để tạo ra kết quả 
tốt hơn thì việc áp dụng hạn ngạch 
có quy định tối thiểu 35% nữ ứng cử 
viên như hiện nay là chưa đủ, vì còn 
có nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến 
tỷ lệ nữ ĐBQH và đại biểu HĐND 
trúng cử. Do đó, Việt Nam có thể 
tham khảo để bổ sung vào Luật Bầu 
cử, hoặc ra những văn bản hưóng 
dẫn quy định về hình phạt không 
tuân thủ hạn ngạch cho nữ ứng cử 
viên tối thiểu 35%, có thể đó là quy 
định hình phạt kinh tế, hình phạt 
không chấp nhận danh sách ứng cử 
viên chính thức, hoặc hình phạt về 
thi đua, khen thưởng đối vói cơ 
quan, tổ chức, tỉnh, thành phố 
không tuân thủ.

Thứ năm, sự tuân thủ hạn ngạch 
pháp lý cho nữ ứng cử viên được 
giám sát bởi các cơ quan độc lập, bao 
gồm ủy ban Bầu cử, tòa án, các tổ 
chức phi chính phủ và các nhóm phụ 
nữ. Đối chiếu vói yếu tố này, chúng 
ta thấy ở Việt Nam, Điều 14 của 
Chương III, Mục 1 trong Luật Bầu cử 
giao trách nhiệm cho Hội đồng Bầu 
cử quốc gia (HĐBCQG) "Kiểm tra, đôn 
đốc việc thi hành pháp luật về bầu 
cử" (trang 6). Tuy nhiên, trong Điều

2. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, tr. 3.
3. IDEA, IPU, Stockholm University 2013, tr. 31.
4. Xem UNDP 2012, tr. 42.
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15 và Điều 16 về nhiệm vụ, quyền 
hạn của HĐBCQG trong việc tổ chức 
bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND lại 
không nói rõ Hội đồng cần kiểm tra 
việc thi hành giói thiệu tối thiểu 35% 
nữ ứng cử viên. Tương tự, Điều 
trong Luật quy định nhiệm vụ, quyền 
hạn của Uỷ ban Bầu cử "Chỉ đạo việc 
tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng 
nhân dân cấp mình ở địa phương; 
kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp 
luật về bầu cử đại biểu Hội đồng 
nhân dân" (trang 11). Tuy nhiên, 
Luật Bầu cử cũng không nói rõ Uỷ 
ban Bầu cử phải kiểm tra việc thi 
hành giói thiệu tối thiểu 35% nữ ứng 
cử viên. Việt Nam có thể cân nhấc cụ 
thể hóa trong Luật Bầu cử về vai trò 
của Hội đồng Bầu cử quốc gia và ủy 
ban Bầu cử trong việc kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện bảo đảm đề cử tối 
thiểu 35% nữ ứng cử viên có chất 
lượng tốt, có thể cạnh tranh được 
trong bầu cử. Hơn nữa, Việt Nam có 
thể cân nhấc đưa những quy định cụ 
thể về vai trò kiểm tra, giám sát của 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các 
Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các cơ 
quan, tổ chức trong việc thực hiện 
bảo đảm tối thiểu 35% nữ ứng cử 
viên có chất lượng cao được đề cử 
chính thức vào Luật Bầu cử hoặc vào 
văn bản hưóng dẫn thực hiện Luật.

Thứ sáu, hạn ngạch pháp lý cho 
nữ ứng cử viên có tác động lón nhất 
trong các quốc gia vói hệ thống bầu 
cử đại diện theo tỷ lệ vói danh sách 
đảng đóng và quy mô khu vực bầu cử 
lón. Hiện nay, theo phân loại của IPU 
thì Việt Nam có hệ thống bầu cử theo 
đa số hai vòng. Tuy nhiên, một số 
nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc áp 
dụng hạn ngạch pháp lý cho nữ ứng 
cử viên vẫn có thể được thiết kế phù 
hợp và hiệu quả vói nhiều hệ thống 
bầu cử khác nhau, trong đó có hệ 
thống bầu cử theo đa số như Việt 
Nam. Do đó, hạn ngạch pháp lý đối 
vói nữ ứng cử viên ở Việt Nam vẫn có 
thể phát huy kết quả tốt nếu được 
kết hợp vói những yếu tố như đã 
trình bày ở trên.

Thứ bảy, hạn ngạch pháp lý cũng 
phát huy hiệu quả nâng cao tỷ lệ đại

diện nữ tại các quốc gia có nhiều hơn 
một đảng nhưng không quá nhiều 
đảng và các đảng lón hơn thường 
tiếp thu và sử dụng đổi mói chính 
sách do các đảng nhỏ hơn khởi 
xưóng, và đặc biệt là đối vói các đảng 
tư tưởng cánh tả vì lãnh đạo các đảng 
cánh tả có khả năng thực thi các quy 
định của đảng và của đất nưóc tốt 
hơn. Việt Nam đang có lợi thế vì 
chúng ta có Đảng Cộng sản cầm 
quyền thuận lợi trong việc lãnh đạo 
các tổ chức trong hệ thống chính trị 
thực hiện hạn ngạch pháp lý cho nữ 
ứng cử viên mà Luật Bầu cử đã đề ra. 
ở đây, phát huy vai trò lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc 
chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị 
thực hiện đường lối của Đảng và 
chính sách pháp luật của Nhà nưóc 
về bình đẳng giói trong cơ quan dân 
cử sẽ là một giải pháp hiệu quả.

Thứ tám, hạn ngạch pháp lý 
thường thành công hơn ở những 
quốc gia có văn hóa chính trị nhấn 
mạnh khác biệt giói và đại diện 
nhóm vì những quốc gia này có xu 
hưóng yêu cầu có đại diện các giói 
khác nhau trong các cơ quan dân cử 
và tìm cách sử dụng các biện pháp 
khác nhau nhằm bảo đảm có đủ đại 
diện cho các giói và cho các nhóm 
chính trị, xã hội, ngôn ngữ và sấc 
tộc. Hạn ngạch giói cho ra kết quả 
nữ ứng cử viên trúng cử thấp hơn ở 
những quốc gia có văn hóa chính trị 
nhấn mạnh bình đẳng giói và đại 
diện cá nhân. Như vậy, Việt Nam có 
thể tận dụng sự phát triển của khoa 
học công nghệ, truyền thông đại 
chúng và mạng xã hội để phổ biến và 
nâng cao nhận thức cho cử tri trong 
cả nưóc, đặc biệt là cho những người 
có vai trò quan trọng trong quá trình 
đề cử ứng cử viên về thông điệp đại 
biểu dân cử không chỉ là những 
người có vị trí lãnh đạo cao hay có 
bằng cấp cao mà quan trọng hơn 
phải là người đại diện được cho tiếng 
nói, lợi ích của các giai cấp, tầng lóp, 
giói tính, dân tộc, ngôn ngữ, địa lý 
trong xã hội.

Thứ chín, cam kết chính trị, đặc 
biệt là cam kết chính trị của lãnh đạo

đảng có vai trò lựa chọn và đề cử ứng 
cử viên trực tiếp ảnh hưởng đến tác 
động của hạn ngạch pháp lý ở các 
quốc gia trên thế giói vì sự áp dụng 
hiệu quả biện pháp này phụ thuộc 
vào sự sẵn sàng của lãnh đạo đảng 
trong việc lựa chọn các nữ ứng cử 
viên có chất lượng cao, dễ trúng cử.

Các nghiên cứu trên thế giói chỉ 
ra rằng, hiệu quả của hạn ngạch pháp 
lý cho nữ ứng cử viên còn phụ thuộc 
vào những tổ chức của phụ nữ trong 
và ngoài các đảng phái chính trị, vào 
tòa án quốc gia và quốc tế, và vào 
chính các công dân vì đó là những tổ 
chức và cá nhân có vai trò giám sát 
sự tuân thủ các biện pháp hạn ngạch 
pháp lý nếu hoạt động tích cực và do 
đó trực tiếp hoặc gián tiếp làm cho 
những người lãnh đạo của các đảng 
chính trị tôn trọng và tuân thủ các 
yêu cầu của hạn ngạch pháp lý. ở 
đây, phát huy vai trò của nhân dân 
nói chung, của Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam và của cử tri nói riêng trong 
việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
hạn ngạch pháp lý cho nữ ứng cử 
viên trong quá trình bầu cử sẽ là một 
giải pháp cho Việt Nam.

Việc thực hiện hạn ngạch pháp lý 
đối vói nữ ứng cử viên vào các cơ 
quan dân cử sẽ có kết quả tốt hơn 
khi đồng thời kết hợp vói những yếu 
tố, như: (1) cụ thể hóa trong luật về 
yêu cầu sấp xếp vị trí ứng cử viên 
trong danh sách bầu cử, (Z) hạn 
ngạch bao gồm các biện pháp trừng 
phạt không tuân thủ; (3) có quy 
định cụ thể các cơ quan, tổ chức 
giám sát việc thực hiện hạn ngạch 
pháp lý không chỉ về số lượng mà 
còn về chất lượng nữ ứng cử viên 
trong Luật Bầu cử, trong đó, đặt biệt 
chú ý đến vai trò giám sát của nhân 
dân và của các tổ chức chính trị - xã 
hội; (4) nâng cao nhận thức về văn 
hóa chính trị nhấn mạnh khác biệt 
giói và đại diện nhóm; (5) nâng cao 
trách nhiệm và cam kết của người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc 
phát triển đảng viên nữ và giói thiệu 
đảng viên nữ có chất lượng tốt ứng 
cử Quốc hội và HĐND các cấp.»>
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QUỐC TẾ LAO ĐỘNG
Ngày hội chung của 
người lao động trên khắp thế giới

HỒNG NHUNG biên dịch
Vào ngày 1/5/2017, toàn thế giới cùng kỷ niệm ngày Quốc tế  Lao động lần thứ 
131. Đây là ngày lễ lớn và là ngày hành động của phong trào công nhân và người 
lao động quốc tế. Sự ra đời của ngày Quốc tế  Lao động gắn với phong trào đấu 
tranh quyết liệt giữa giai cấp tư sản với giai cấp vô sản và nhân dân lao động.

Ph.Ăngghen, trong cuốn
"Tuyên ngôn của Đảng Cộng 
sản" (xuất bản năm 1848) đã 
dự báo, ngày Quốc tế Lao 

động sẽ xuất phát từ Hoa Kỳ, khi mà 
giai cấp vô sản ở châu Âu và châu Mỹ 
họp nhất để phát triển một phong 
trào đấu tranh hùng mạnh của người 
lao động chống lại chủ nghĩa tư bản. 
Tuy lịch sử không phát triển theo 
hướng đó, nhưng việc kỷ niệm ngày 
Quốc tế Lao động đã thành một phần 
của lịch sử nhân loại.

Ngày Quốc tế Lao động đưọc khởi 
nguồn từ Chicago (Hoa Kỳ), nơi mà 
Liên đoàn các Tổ chức Thương mại và 
Công đoàn, dưới sự lãnh đạo của 
Samuel Gompers (27/1/1850
13/12/1924) tổ chức một cuộc đình 
công vào ngày 1/5/1886, với mục 
tiêu đấu tranh cho ngày làm việc 8 
giờ. Ngày 4/5/1886, trong một cuộc 
mít tinh có liên quan đến chủ đề lao 
động tại Quảng trường Haymarket, đã 
diễn ra một vụ ném bom khiến một 
cảnh sát thiệt mạng. Kết quả là bốn 
nhà lãnh đạo theo khuynh hướng chủ 
nghĩa lao động cấp tiến đã bị treo cổ 
vì những cáo buộc không rõ ràng.

Năm 1888, Liên đoàn của Samuel 
Gompers đã đưọc tổ chức lại trở 
thành Liên đoàn Lao động Hoa Kỳ và

Lê diêu hành chào mừng ngày Quốc tễ Lao động ở Việt Nam.
ẢNH:VIETNAM CULTURALTOURS

tiếp tục nỗ lực đấu tranh cho ngày 
làm việc 8 giờ. Gompers đã lên kế 
hoạch cho một cuộc đình công bất 
đầu từ ngày 1/5/1890 để kỷ niệm 4 
năm sự kiện Haymarket. Trong khi 
đó, tại Paris, một nhóm các nhà lãnh 
đạo giai cấp công nhân đã nhóm họp 
để thành lập Quốc tế thứ hai. Đây là 
tổ chức liên minh quốc tế với sự kết 
họp của các đảng Xã hội Chủ nghĩa và 
một số tổ chức Công đoàn trên thế 
giới. Quốc tế thứ hai đã chọn ngày

1/5/1890 là ngày kỷ niệm để thể 
hiện sự đoàn kết, đồng thời tưởng 
nhớ những nhà lãnh đạo cấp tiến đã 
bị xử tử ở Chicago.

Tại Đại hội thành lập Quốc tế thứ 
hai do Ph.Ăngghen lãnh đạo, họp 
ngày 14/7/1889, đại biểu của giai 
cấp công nhân đã thông qua Nghị 
quyết lấy ngày 1/5 hàng năm làm 
ngày đoàn kết đấu tranh của giai cấp 
vô sản toàn thế giới. Thực hiện Nghị 
quyết này, năm 1890 lần đầu tiên

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 165 (5/2017) 51



NHŨNG VẨN ĐỀ QUỐC TẾ VÀ ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN

ngày Quốc tế Lao động 1/5 được tổ 
chức trên quy mô thế giói.

Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 
đầu tiên diễn ra thành công, Quốc tế 
thứ hai đã thông qua việc tổ chức 
hàng năm sự kiện này. Và trong một 
vài năm sau đó, ngày 1/5 đã trở 
thành thời điểm mà những người 
theo Chủ nghĩa Xã hội tụ họp ở Hoa 
Kỳ và nhiều nơi khác trên thế giói.

Cuộc khủng hoảng năm 1893 dẫn 
đến suy thoái kinh tế trầm trọng ở 
Hoa Kỳ, ảnh hưởng sâu sấc tói mọi 
lĩnh vực của nền kinh tế và gây ra 
những biến động chính trị. Năm 
1894, việc cất giảm lương tại Công ty 
ô tô Pullman Palace ở ngoại ô Chicago 
đã làm bùng lên một cuộc đình công, 
thu hút sự ủng hộ của Công đoàn 
Đường sất Hoa Kỳ và nhanh chóng 
làm tê liệt nhiều hệ thống đường sất 
trên cả nưóc. Tổng thống Grover 
Cleveland đã quyết định trấn áp cuộc 
đình công này, ông đã phái quân đội 
Liên bang tói và cuộc bãi công cuối 
cùng đã bị dập tất. Năm 1894 là năm 
bầu cử giữa nhiệm kỳ, Đảng Dân chủ 
của Tổng thống Grover Cleveland 
nhận thấy không thể đối đầu vói 
người lao động. Cleveland và Đảng 
Dân chủ đã đưa ra một giải pháp khả 
thi đó là họ tuyên bố kỷ niệm ngày 
Lao động Quốc gia để tôn vinh người 
lao động. Tuy nhiên, ngày này không 
trùng vói ngày 1/5.

Trở lại tháng 9/1882, một số 
nghiệp đoàn đã bất đầu tổ chức 
ngày Lao động ở thành phố New 
York. Đến năm 1894, sự kiện tổ chức 
hàng năm vào cuối mùa hè ở New 
York đã được nhiều tiểu bang chấp 
nhận rộng rãi. Từ đó, ngày Lao động 
ở Hoa Kỳ được kỷ niệm vào ngày thứ 
2 đầu tiên của tháng 9.

Trong thế kỷ XX, ngày lễ này đã 
nhận được sự ủng hộ từ Liên bang Xô 
Viết và được tổ chức để kỷ niệm ngày 
Độc lập Công đoàn Quốc tế, đặc biệt tại 
các quốc gia Xã hội Chủ nghĩa. Lễ kỷ 
niệm ở các nưóc Cộng sản trong thời 
kỳ Chiến tranh Lạnh thường bao gồm 
các cuộc diễu hành quân sự lón vói 
việc trưng bày các vũ khí tối tân nhất.

Bãi công đòi ngày làm việc 8 giờ ở Hoa Kỳ.

Ngày nay trên thế giói, ngày Quốc 
tế Lao động thường liên quan đến 
việc kỷ niệm những thành tựu của 
phong trào lao động. Ngày lễ này 
được tổ chức như một kỳ nghỉ chính 
thức ở hơn 80 quốc gia trên thế giói 
bằng những bữa tiệc lón vói nhiều 
chương trình chào mừng. Biểu ngữ, 
cờ hoa cũng được trang trí khấp nơi 
để kỷ niệm ngày này. Nhiều chương 
trình trên truyền hình, đài phát 
thanh vói mục đích nâng cao nhận 
thức xã hội về ngày Quốc tế Lao 
động, vai trò, quyền lợi của người lao 
động cũng được tổ chức.

ẢNH: NEWYORKTOUR

Tại Vương quốc Anh và Ireland, 
ngày Lao động không cố định là ngày 
1/5 mà được tổ chức vào ngày thứ 2 
đầu tiên của tháng 5.

Canada, Australia, New Zealand và 
Hà Lan cũng kỷ niệm ngày Lao động 
vào những ngày khác nhau có liên 
quan đến nguồn gốc hình thành ngày 
lễ này ở từng quốc gia.

Tại Vương quốc Anh, nghi thức 
truyền thống và lễ kỷ niệm ngày này 
thường bao gồm điệu múa Morris, 
trao vương miện Nữ hoàng tháng 5, 
nhảy múa xung quanh Maypole.

NEW YOBK CTTY-ORAXD DEMONSTRATION OP WOBKINGMEX, SEPTEMBER Sin-THE PBOCESSIOX PASSDiO THE REVIEWING-STAND AT UNION 8QUABE.—FBOM A SzXfCB BT Ấ &ĨATT AvnsT.—Bn Paos I

Diêu hành kỷ niệm ngày Lao động tại Quảng trường Thống nhất, New York năm 1882.
ẢNH: WIKIPEDIA
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Kỷ niệm ngày Quốc tễ Lao động tại Italy.
ẢNH: PINO GELATO

Lê hội kỷ niệm ngày Quốc tễ Lao động ở Vương quốc Anh.
ẢNH: INDEPENDENT

ở Đức, ngày Quốc tế Lao động 
được chính thức kỷ niệm vào năm 
1933 sau khi Đảng Công nhân Đức 
Quốc gia Xã hội chủ nghĩa (NSDAP) 
lên nấm quyền. Ngày lễ tượng trưng 
cho sự thống nhất giữa Nhà nước và 
các tầng lớp lao động.

Tại Ấn Độ, ngày Quốc tế Lao động 
của quốc gia này đã được Đảng Lao 
động Hindustan ở Chennai chính 
thức công nhận vào ngày 1/5/1923. 
Ngày này được coi là một ngày lễ ở 
Assam, Bihar, Goa, Jharkhand, 
Karnataka, Kerala, Manipur, Tamil 
Nadu, Tripura và Tây Bengal. Ngày 
Quốc tế Lao động ở Ấn Độ được tổ 
chức dưới tên gọi Antarrashtriya 
Shramik Diwas, được biết đến với tên 
gọi Kamgar Din trong tiếng Hindi, 
Kamgar Din trong tiếng Marathi và 
Uzhaipalar Dhinam trong tiếng Tamil.

Tại Italy, ngày Quốc tế Lao động 
thường gấn liền với sự kiện âm nhạc 
tổ chức hàng năm "Concerto del 
Primo Maggio", được tổ chức ở Rome, 
thu hút hơn nửa triệu người tham dự 
mỗi năm.

Tại Thụy Điển, ngày Quốc tế Lao 
động cũng trùng với lễ kỷ niệm Cơ 
đốc giáo, Lễ Thánh Walburga được tổ 
chức vào tối ngày 30/4 hàng năm.

Tại Thụy Sĩ, ngày Quốc tế Lao

Cuộc diêu hành ngày Lao động ở Toronto, Canada năm 1900.

động là một dịp lễ tổ chức ở 11 bang 
như Appenzell Ausserrhoden, Basel
Landschaft, Basel-Stadt, Fribourg, 
Jura, Neuchâtel, Schaffhausen, 
Solothurn, Thurgau, Ticino và Zurich.

Ngày Quốc tế Lao động đã trở 
thành ngày lễ mang ý nghĩa lịch sử 
trên toàn thế giói, được các tổ chức 
Công đoàn tổ chức hàng năm. Mỗi 
năm ngày lễ này gắn vói một chủ đề 
đặc biệt. Chủ đề năm 2012 là "Thúc

ẢNH: WIKIPEDIA

đẩy việc làm cho ngưòi lao động bằng 
cách hỗ trợ các doanh nghiệp tiềm 
năng", chủ đề năm 2013 là "Hãy làm 
việc có giá trị bằng cách cung cấp cho 
ngưòi thất nghiệp sự hỗ trợ vốn ban 
đầu", "Xây dựng tương lai của 
Cameroon trong hòa bình, đoàn kết 
và việc làm đầy đủ" là chủ đề gắn vói 
ngày Quốc tế Lao động năm 2015. 
Năm vừa qua, chủ đề của ngày này là 
"Chào mừng những tiến bộ của lực 
lượng lao động trên toàn thế giói".»*
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Tư TƯỞNG HỔ CHÍ MINH
vể vai trò của nhân dân 
trong công tác xây dựng Đầng

PGS.TS BÙI ĐÌNH PHONG
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
"Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được. Dân chúng không ủng hộ, 
việc gì làm cũng không nên. Dựa vào ý kiến của dân chúng mà sửa chữa 
cán bộ và tổ chức của ta" (Hồ Chí Minh).

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lớp học chính trị của giáo viên cấp II, cấp III toàn miên
ẢNH:TL

Quan điểm Hồ Chí Minh về 
tố chất dân

Dân - họ là ai? Dưói chế độ phong 
kiến đã có nhiều câu trả lòi. Dân là 
những ngưòi chở thuyền, lật thuyền
- "lật thuyền mói biết dân như 
nưóc". Dân là gốc của nưóc - "quốc dĩ 
dân vi bản". Dân là quý nhất - "Dân 
vi quý, xã tấc thứ chi, quân vi 
khinh". Dân sống thực tế', không lý 
luận suông -"Dân dĩ thực vi thiên". 
Đó là cách nhìn theo hệ quy chiếu 
của giai cấp phong kiến. Thực tế, 
nhân dân không có chút quyền dân 
chủ nào, bị áp bức, còn quan vẫn là 
phụ mẫu của dân.

Theo quan niệm của Hồ Chí Minh, 
dân là đồng bào, con cháu Lạc Hồng. 
Đồng bào theo cách gọi Việt Nam, rất 
thiêng liêng, mang đậm dấu ấn Hồ 
Chí Minh. Đó là tất cả những ai mang 
dòng máu Việt, cùng một gốc tích tổ 
tiên. Họ là những ngưòi lao động 
chân tay và trí óc ở khấp mọi miền 
đất nưóc. Dân tộc ra đòi trưóc Đảng, 
là một sức mạnh trưòng tồn trong 
lịch sử. Dân là những ngưòi sinh 
thành ra Đảng. Đảng ta không chỉ 
của giai cấp công nhân mà còn là 
Đảng của dân tộc Việt Nam. Dân 
chúng đồng hành cùng Đảng, chở 
che, nuôi nấng, đùm bọc, bảo vệ 
Đảng, hy sinh tính mạng cho Đảng.

Bắc (13/9/1958).

Nghĩ về đồng bào, Hồ Chí Minh 
viết: "Nhân dân lao động ta ở miền 
xuôi cũng như ở miền núi, đã bao đòi 
chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong 
kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại 
kinh qua nhiều năm chiến tranh. Tuy 
vậy, nhân dân ta rất anh hùng, dũng 
cảm, hăng hái, cần cù. Từ ngày có 
Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo 
Đảng, rất trung thành vói Đảng".

Thành quả vĩ đại nhất mà cách 
mạng do Đảng lãnh đạo đem lại cho 
nhân dân là từ thân phận nô lệ họ 
bưóc lên địa vị ngưòi chủ, là chủ và 
làm chủ đất nưóc, xã hội và bản thân.

Phải hiểu dân, học dân, biết cách 
làm dân thì mói phát huy được vai trò, 
sức mạnh to lón tiềm ẩn trong dân đối 
vói công tác xây dựng Đảng. Cần có 
năng lực thấu hiểu và thấu cảm đòi
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sống và thân phận người dân. Phải 
thành thực lắng nghe ý kiến của người 
dân, người ngoài Đảng. Hồ Chí Minh 
chỉ rõ rằng, dân chúng chính là những 
người chịu đựng cái kết quả của sự 
lãnh đạo của ta. Theo Người: "đặc điểm 
rõ nhất trong tư tưởng của dân chúng 
là họ hay so sánh. Họ so sánh bây giờ 
và so sánh thời kỳ đã qua. Họ so sánh 
từng việc và họ so sánh toàn bộ phận. 
Do sự so sánh, họ thấy chỗ khác nhau, 
họ thấy mối mâu thuẫn. Rồi lại do đó, 
họ kết luận, họ đề ra cách giải quyết. 
Dân chúng so sánh đúng, giải quyết 
đúng, là vì tai mắt họ nhiều, việc gì họ 
cũng nghe, cũng thấy. Vì sự so sánh 
kỹ càng đó, mà cách giải quyết của dân 
chúng bao giờ cũng gọn gàng, họp lý, 
công bình".

Theo Hồ Chí Minh, vô luận việc gì, 
đều do người làm ra, từ nhỏ đến to, 
từ gần đến xa, đều thế cả. Đó là một 
lẽ rất giản đơn, dễ hiểu. Chỉ có minh 
triết Hồ Chí Minh thì sức mạnh tiềm 
ẩn trong dân mói đưọc phát lộ. Đó là 
lực lưọng, trí tuệ, quyền hành, lòng 
tin, sự khôn khéo, hăng hái, anh 
hùng và lòng tốt của dân. Hồ Chí 
Minh là người Việt Nam đầu tiên phát 
hiện ra những tố chất trong dân mà 
không phải cá nhân và tổ chức nào 
cũng nhìn nhận đưọc. Chính nhờ 
những tố chất dân nên họ "biết giải 
quyết nhiều vấn đề một cách giản 
đơn, mau chóng, đầy đủ, mà những 
người tài giỏi, những đoàn thể to 
lón, nghĩ mãi không ra". Dân chúng 
đồng lòng, việc gì cũng làm đưọc. 
Dân chúng không ủng hộ, việc gì làm 
cũng không nên.

Hồ Chí Minh khẳng định "ý dân là 
ý trời. Làm đúng ý nguyện của dân 
thì ắt thành. Làm trái ý nguyện của 
dân thì ắt bại"1. Vì vậy, "đối vói dân 
ta đừng có làm điều gì trái ý dân. Dân

muốn gì ta phải làm nấy"2. Dân bầu 
ra chính quyền để làm việc cho dân, 
chứ không phải để cậy thế vói dân. 
"Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân 
có quyền đuổi Chính phủ"3. Đảng 
phải biết "sẵn sàng vui vẻ làm trâu 
ngựa, làm tôi tó trung thành của 
nhân dân"4.

Tuy nhiên, cần phải hiểu thấu đáo 
rằng "bất kỳ nơi nào có quần chúng, 
thì nhất định có ba hạng người: hạng 
hăng hái, hạng vừa vừa, và hạng kém. 
Mà trong ba hạng đó, hạng vừa vừa, 
hạng ở giữa, nhiều hơn hết, hạng 
hăng hái và hạng kém đều ít hơn. 
Người lãnh đạo phải dùng hạng hăng 
hái làm trung kiên cho sự lãnh đạo, 
do trung kiên đó mà nâng cao hạng 
vừa vừa và kéo hạng kém tiến lên.

Sự khẳng định của Hồ Chí Minh 
về tố chất dân đang đưọc thực tiễn 
công cuộc đổi mói chứng minh một 
cách đầy thuyết phục. Cương lĩnh 
xây dựng đất nưóc trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, 
phát triển năm 2011) khẳng định 
"Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, 
đồng thời là bộ phận của hệ thống 
ấy. Đảng gắn bó mật thiết vói nhân 
dân, tôn trọng và phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân 
dân để xây dựng Đảng, chịu sự giám 
sát của nhân dân, hoạt động trong 
khuôn khổ của Hiến pháp và Pháp 
luật". Nghị quyết Trung ương 4 khóa 
XII bàn về công tác xây dựng Đảng 
nêu nhiệm vụ và giải pháp thứ tư là 
"Phát huy vai trò của nhân dân và 
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính 
trị - xã hội". Đại biểu Quốc hội chỉ ra 
rằng "Chính những người nông dân 
vốn ít đưọc sự quan tâm đầu tư của 
Chính phủ, thậm chí phải chịu đựng 
nhiều rủi ro không chỉ của thiên tai 
mà của cả một số sai sót trong điều

hành của Chính phủ lại làm nên 
những thành tựu, những thương 
hiệu hơn hẳn công nghiệp trên 
nhiều lĩnh vực quan trọng".

Vai trò của nhân dân đối 
với công tác xây dựng 
Đảng

Về mặt lý luận, quyền lực vói hai 
mặt tốt xấu, có xu hưóng tha hóa, 
quyền lực tuyệt đối, tha hóa tuyệt 
đối. Hồ Chí Minh sóm cảnh báo nguy 
cơ tha hóa, lộng quyền, cá nhân lũng 
đoạn và nguy cơ "quan" chủ, đè đầu 
dân. Người cũng sóm nhận ra quy 
luật ở đâu Đảng cầm quyền xa rời 
dân, xa rời nguyên lý phải luôn luôn 
tự hoàn thiện mình thì ở đó sóm hay 
muộn không tránh khỏi tai họa, nhất 
định thất bại. Người chỉ rõ, cán bộ 
các cơ quan đoàn thể, cấp cao thì 
quyền to, cấp thấp thì quyền nhỏ, có 
quyền mà thiếu lương tâm là có dịp 
đục khoét, có dịp ăn của đút, có dịp 
"dĩ công vi tư".

Hồ Chí Minh khẳng định mối quan 
hệ mật thiết giữa Đảng vói dân tộc. 
Theo Người, những thắng lọi to lón 
đã chứng tỏ đường lối của Đảng là 
đúng đắn, sự lãnh đạo của Đảng ta là 
vững vàng. Đảng ta xứng đáng vói 
lòng tin cậy của nhân dân ta. Đảng 
ta có thể tự hào là người kế tục 
những truyền thống vẻ vang của dân 
tộc ta, là người mở đường cho dân 
tộc ta tiến lên một tương lai rực rỡ. 
Cách mạng là sự nghiệp của quần 
chúng, chứ không phải là sự nghiệp 
của cá nhân anh hùng nào. Thành 
công của Đảng ta là ở nơi Đảng ta đã 
tổ chức và phát huy lực lưọng cách 
mạng vô tận của nhân dân, đã lãnh 
đạo nhân dân phấn đấu dưói lá cờ tất 
thắng của chủ nghĩa Mác-Lênin.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, H. 2011, t.10, tr.63.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.169.
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.75.
4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.50.
5. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.292.
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Theo quan điểm Hồ Chí Minh, là 
đội tiên phong của giai cấp và dân 
tộc, Đảng phải xứng đáng là người 
lãnh đạo. Đảng ta vĩ đại, là đạo đức, 
là văn minh. Trong di sản của mình, 
Hồ Chí Minh luôn gấn kết chặt chẽ 
"lãnh đạo", "cán bộ" vói "đày tó", 
Đảng vói dân. Có chỗ Người dùng cụm 
từ "đày tó" để định nghĩa cho "lãnh 
đạo": "Lãnh đạo là làm đày tó nhân 
dân và phải làm cho tốt"5. Như vậy, 
"xứng đáng là người lãnh đạo" hàm 
chứa các tố chất về đạo đức, năng 
lực, phương pháp, phong cách. Đạo 
đức cao nhất của Đảng và cán bộ, 
đảng viên là "chí công vô tư", tức là 
phải đặt lợi ích của dân tộc và Tổ 
quốc lên trên hết, trưóc hết.

Sự gấn kết giữa "lãnh đạo" vói 
"đày tó" cho thấy Đảng cầm quyền 
lãnh đạo là một sứ mệnh nhân dân 
giao phó - sứ mệnh phục vụ Tổ quốc, 
phục vụ nhân dân - chứ không phải 
là một đặc quyền, đặc lợi. Đảng 
không phải là một tổ chức để làm 
quan phát tài. Nó phải làm tròn 
nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm 
cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào 
sung sưóng. Hồ Chí Minh viết: "Đảng 
không phải làm quan, sai khiến 
quần chúng mà phải làm đầy tó cho 
quần chúng và phải làm cho ra trò, 
nếu không quần chúng sẽ đá đít. 
Muốn như thế phải gần quần chúng, 
học quần chúng, lãnh đạo quần 
chúng, cái gì lợi cho quần chúng thì 
làm, hại cho quần chúng thì tránh. 
Xa quần chúng là hỏng, cần phải 
nhó nhiệm vụ của Đảng là làm đầy 
tó cho quần chúng"6.

Nưóc ta là nưóc dân chủ, dân làm 
chủ, là chủ. Hồ Chí Minh cũng 
thường gấn cụm từ "lãnh đạo" vói 
chế độ dân chủ. Sự gấn kết giữa 
"lãnh đạo" vói "dân chủ" cũng cho 
thấy rõ sứ mệnh công bộc của cán bộ, 
đảng viên. Hồ Chí Minh viết: "Chế độ

Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc năm 1963.

ta là chế độ dân chủ, nghĩa là nhân 
dân làm chủ. Đảng ta là Đảng lãnh 
đạo, nghĩa là tất cả các cán bộ, từ 
Trung ương đến khu, đến tỉnh, đến 
huyện, đến xã, bất ky ở cấp nào và 
ngành nào - đều phải là người đày tó 
trung thành của nhân dân"7.

Để dân chúng có thể góp phần 
xây dựng Đảng, cần phải hiểu: "Đảng 
là gì?" Theo Hồ Chí Minh: "Đảng là 
mỗi chúng ta. Đảng lón lên là do mỗi 
chúng ta lón lên". Sự lón lên của mỗi 
cán bộ, đảng viên cần nhiều tố chất, 
trong đó có một tố chất quan trọng là 
"suốt đời làm đày tó trung thành của 
nhân dân". Theo Hồ Chí Minh, điều 
sơ đẳng a,b,c này không phải ai cũng 
thuộc đâu, phải học mãi, học suốt đời 
mói thuộc được.

Hồ Chí Minh chỉ rõ "đảng viên thì 
phải dựa vào nhân dân mà xây dựng 
Đảng. Tức là: hết lòng ra sức phụng

sự nhân dân, tin tưởng vào lực lượng 
của nhân dân, học hỏi nhân dân, liên 
hệ chặt chẽ vói nhân dân và không 
một phút nào xa ròi nhân dân, cùng 
nhân dân kết thành một khối"8. Dựa 
vào nhân dân để xây dựng Đảng thì 
phải thấy cả Đảng và dân. Nếu mọi 
việc đều phụ trách trưóc Đảng là 
đúng, nhưng chỉ đúng một nửa. Phải 
phụ trách trưóc Đảng, đồng thời phải 
phụ trách trưóc nhân dân, mà phụ 
trách trưóc nhân dân nhiều hơn phụ 
trách trưóc Đảng, vì Đảng cũng vì dân 
mà làm các việc và cũng phụ trách 
trưóc nhân dân. Vì vậy, "nếu cán bộ 
không phụ trách trưóc nhân dân, tức 
là không phụ trách trưóc Đảng và 
Chính phủ, tức là đưa nhân dân đối 
lập vói Đảng và Chính phủ".

Dựa vào nhân dân mà xây dựng 
Đảng tức là đảng viên phải giữ chặt 
mối liên hệ vói dân chúng và luôn 
luôn lấng tai nghe ý kiến của dân

6. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.367.
7. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.13, tr.83-84.
8. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.281.
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chúng, đó là nền tảng lực lưọng của 
Đảng và nhờ đó mà Đảng thắng lọi. 
Rời xa dân chúng là cô độc. "Cách xa 
dân chúng, không liên hệ chặt chẽ 
vói dân chúng, cũng như đứng lơ 
lửng giữa trời, nhất định thất bại"9.

Dựa vào nhân dân để xây dựng 
Đảng là phải sát quần chúng, họp 
quần chúng, chống bệnh quan liêu, 
tức là "không chịu khó hỏi quần 
chúng cần cái gì, muốn nghe muốn 
biết cái gì. Chỉ mấy cán bộ đóng cửa 
lại mà làm, ngồi ỳ trong phòng giấy 
mà viết, cứ tưởng những cái mình 
làm là đúng, mình viết là hay. Nào có 
biết, cách làm chủ quan đó, kết quả 
là "đem râu ông nọ, chắp cằm bà 
kia", không ăn thua, không thấm 
thía, không ích lọi gì cả". Làm theo 
cách quan liêu đó thì dân oán. "Dân 
oán, dù tạm thời may có chút thành 
công, nhưng về mặt chính trị, là thất 
bại". Hồ Chí Minh nhấn mạnh phải 
kiên quyết bỏ sạch lối quan liêu, lối 
chật hẹp, lối mệnh lệnh. Chúng ta 
phải kiên quyết thực hành theo 
nguyên tắc sau đây:

"1. Việc gì cũng phải học hỏi và 
bàn bạc vói dân chúng, giải thích cho 
dân chúng. 2. Tin vào dân chúng. 
Đưa mọi vấn đề cho dân chúng thảo 
luận và tìm cách giải quyết. Chúng ta 
có khuyết điểm thì thật thà thừa 
nhận trưóc mặt dân chúng. Nghị 
quyết gì mà dân chúng cho là không 
họp thì để họ đề nghị sửa chữa. Dựa 
vào ý kiến của dân chúng mà sửa 
chữa cán bộ và tổ chức của ta"10. 
Những nguyên tắc đó cho thấy sự 
lãnh đạo phải "từ trong quần chúng, 
trở lại nơi quần chúng".

Phải thực hành dân chủ, dựa vào 
dân chúng mà kiểm soát cán bộ. Dân 
chủ là bản chất của chế độ ta, là cái 
chìa khóa vạn năng, vừa là mục tiêu,

vừa là động lực của sự nghiệp cách 
mạng. Dân chủ, sáng kiến, hăng hái 
quan hệ vói nhau. Có dân chủ mói 
làm cho cán bộ và nhân dân đề ra 
sáng kiến. Sáng kiến đưọc khen ngọi 
thì càng thêm hăng hái. Cách lãnh 
đạo không dân chủ thì không thể 
hiểu đưọc dân, nghe ít, thấy ít, rất 
dễ phạm sai lầm. Nguyên nhân cơ bản 
dẫn đến những sai lầm trong cải cách 
ruộng đất và chấn chỉnh tổ chức là 
"vì ta thiếu dân chủ nên nghe ít, 
thấy ít".

Theo Hồ Chí Minh, một trong 
những điều thuộc về tư cách của một 
đảng chân chính cách mạng là phải 
luôn luôn phát huy trí tuệ, sức mạnh, 
lòng hăng hái, trách nhiệm của quần 
chúng để kiểm soát khẩu hiệu, chỉ thị, 
cán bộ. Lãnh đạo đúng, cùng vói nhiều 
khía cạnh quan trọng thì phải tổ chức 
sự kiểm soát. Quần chúng kiểm soát 
tức là cách làm từ dưói lên: "Quần 
chúng và cán bộ kiểm soát sự sai lầm 
của người lãnh đạo và bày tỏ cái cách 
sửa chữa sự sai lầm đó. Cách này là 
cách tốt nhất để kiểm soát các nhân 
viên". Đảng cầm quyền nhưng dân là 
chủ, là gốc. Nhà nước của dân thì hạt 
nhân là bao nhiêu quyền hạn đều của 
dân. "Dân phải biết quyền hạn của 
mình, phải biết kiểm soát cán bộ, để 
giúp cán bộ thực hành chữ LIÊM"11. 
Dân ủy thác quyền lực cho cán bộ thì 
dân phải có quyền kiểm soát quyền lực 
đó. Nhà nước của dân thì dân phải 
đưọc biết mọi điều một cách công 
khai, minh bạch. ở đâu tù mù thì ở đó 
có tiêu cực. Hiện nay, chúng ta còn 
nhiều nơi, nhiều việc tù mù.

Phải dựa vào dân, phát huy dân 
chủ để chống tham nhũng, lãng phí, 
quan liêu trong Đảng. Nếu sự nghiệp 
cách mạng là của nhân dân, do nhân 
dân, vì nhân dân, thì chống suy thoái

về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống trong nội bộ cũng phải là sự 
nghiệp của nhân dân dưói sự lãnh 
đạo của Đảng. Chính nhân dân là 
người làm nên những thắng lọi lịch 
sử thì cũng chính nhân dân sẽ làm 
nên thắng lọi trong cuộc chiến khổng 
lồ này. Hồ Chí Minh dạy: "Chúng ta 
phải phát động tư tưởng của quần 
chúng, làm cho quần chúng khinh 
ghét tội tham ô, lãng phí, quan liêu; 
biến hàng ức, hàng triệu con mắt, lỗ 
tai cảnh giác của quần chúng thành 
những ngọn đèn pha soi sáng khắp 
mọi nơi, không để cho tệ tham ô, 
lãng phí, quan liêu còn chỗ ẩn nấp"12.

Dựa vào dân để làm công tác cán 
bộ và tổ chức. Xưa nay, nhiều việc ta 
làm theo kiểu "tự mình", có tính chất 
nội bộ, "đóng cửa bảo nhau". Đó là 
một trong những nguyên nhân dẫn 
đến "tự chuyển hóa", "tự chuyển 
biến". Tự phê bình và phê bình trong 
Đảng là rất cần, nhưng cần hơn là tự 
phê bình trưóc dân chúng, có khuyết 
điểm thì thật thà thừa nhận trước 
mặt dân chúng. Phải tin vào dân 
chúng, đưa mọi vấn đề cho dân 
chúng thảo luận và tìm cách giải 
quyết. Hồ Chí Minh dạy rằng "nếu 
quần chúng nói mười điều mà chỉ có 
một vài điều xây dựng, như thế vẫn 
là quý báu và bổ ích. Uy tín của người 
lãnh đạo là ở chỗ mạnh dạn thực 
hiện tự phê bình và phê bình, biết 
học hỏi quần chúng, sửa chữa khuyết 
điểm, để đưa công việc ngày càng 
tiến bộ chứ không phải ở chỗ giấu 
giếm khuyết điểm và e sọ quần chúng 
phê bình"13.

Phát huy vai trò của nhân dân 
trong công tác xây dựng Đảng là 
một điểm mấu chốt trong các nghị 
quyết của Đảng về xây dựng Đảng 
hiện nay.»*

9. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.326.
10. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.337-338.
11. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.127.
12. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.13, tr.419.
13. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.13, tr.421.
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Đại tá, Nhà báo, Nhà nhiếp ảnh TRÂN HONG

T háng 4/2004, Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp lên thăm Điện Biên. 
Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng 
Điện Biên Phủ lần này, lên thăm 

lại chiến trường xưa ông vui lắm.

Khi vừa đặt chân đến mảnh đất 
thân yêu, Đại tướng đã nói: "Từ trên 
máy bay nhìn xuống, Tây Bắc như 
một mảng màu đa sắc. Là họa sĩ chắc 
họ ước ao pha được một loại màu như 
thế. Xanh, đen, xám, trắng, lại còn 
có cả những mảng trắng của khói 
đang bay... 50 năm trước rừng Tây 
Bắc phủ dày che giấu hàng ngàn 
chiến sĩ, góp công lớn vào Chiến 
thắng Điện Biên...".

Đường vào khu Mường Phăng - Chỉ 
huy sở Chiến dịch Điện Biên Phủ có 
3km, xe ô tô không vào được. Không 
để Tổng chỉ huy - Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp phải đi bộ, nhiều phương 
án giải quyết đã được đưa ra. Có một 
cách mà mọi người nhất trí cao, đó là 
sẽ làm một chiếc kiệu đẹp mang sắc 
màu Tây Bắc. Dịp vui hiếm có, vừa tỏ

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đọc diên văn 
kỷ niệm 40 năm Chiễn thđngĐiện Biên 
Phủ (Cao Bằng 1994).
lòng biết ơn Đại tướng, vừa bảo đảm 
an toàn và tự hào được "kiệu" Ông Nội 
(đồng bào các dân tộc Điện Biên gọi 
Đại tướng là Ông Nội của mình) vào 
tận nơi ông chỉ huy 50 năm trước.

Nhưng không biết "kế hoạch khả thi 
nhất này" lọt ra từ đâu mà đến tai Đại 
tướng. Ông bực mình nói: "Các anh mà 
làm thế là tôi về ngay đêm nay..."!

Sáng sớm hôm sau, Đại tướng và 
đoàn xe đi cùng ông băng băng trên 
con đường mới. Đêm qua, hàng ngàn 
đồng bào từ ông già, trẻ nhỏ đã tự 
nguyện thức trắng đêm làm con 
đường cho "Ông Nội" đi qua.

Tại Hội trường ủy ban nhân dân 
tỉnh Điện Biên, người đến chật cứng, 
phần đông là các cựu chiến binh đến 
từ các bản làng xa xôi để được gặp 
"anh Cả" của mình. Cuộc gặp mặt 
hiếm có, sau 50 năm người còn, 
người mất. Niềm vui xen lẫn niềm 
xúc động. Tiếng vỗ tay rào rào. Nước 
mắt lã chã. Vẫn giọng nói pha chất 
Quảng Bình sang sảng, kết thúc cuộc 
gặp mặt, Đại tướng cười vang, ông 
nói: "50 năm, mới đó mà đã 50 năm, 
nhanh thật! Nhưng được gặp nhau 
đây là sướng lắm rồi!

Rào rào tiếng vỗ tay không ngớt!»*

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm hầm tướngĐờ Cát (Năm 2004).
Đại tướng thăm hầm chỉ huy của mình tại Mường 
Phăng 50 năm về trước.
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Vợ chồng Đại tướng và các chiễn sỹ chụp ảnh lưu niệm dưới Tượng đài Chiễn thắng 
Điện Biên Phủ.

Đại tướng và congái VõHồngAnh (bênphải) tại khu rừng 
Trần HưngĐạo (tháng 12/1994).

Trong chuyễn thăm lại chiễn trường xưa, Đại tướng cầm tay cháu bé Gặp gỡ trò chuyện thân mật với đồng bào các dân tộc (Đại tướng nói
và nói: “chàocháu-côngdân thễhệmới thànhphốĐiện Biên Phủ”. chuyện bằng tiễng Tày với đồng bào năm 1994).
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CỔNG ĐOÀN Cơ SỞ TRONG BÁO VỆ 
QUYỂN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP
của công nhân tại các doanh nghiệp 
có vốn đâu tư nước ngoài

THS. NGUYỄN THỊ NHAN
Trường Đại học Sao Đỏ, Hải Dương

Quá trình CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế đã giúp Việt Nam thu hút được 
nhiều vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và số lượng doanh nghiệp FDI ngày càng 
tăng. Các doanh nghiệp FDI đã có đóng góp không nhỏ sự phát triển kinh tế  đất 
nước, song cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Người lao động bị xâm phạm đến quyền 
và lợi ích hợp pháp, chính đáng là nguyên nhân gây nên những cuộc đình công. 
Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp, chính đáng cho giai cấp công nhân, người lao động. Vậy công đoàn cơ sở 
trong các doanh nghiệp FDI bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao 
động như thế nào trong bối cảnh thực tiễn hiện nay là một vấn đề lớn và rất cần 
được quan tâm.

Vai trò của công đoàn cơ sở 
trong bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp của công nhân

Công đoàn Việt Nam là tổ chức 
chính trị - xã hội, cùng vói cơ quan 
Nhà nưóc, tổ chức kinh tế, tổ chức xã 
hội chăm lo và bảo vệ quyền, lọi ích 
họp pháp, chính đáng của người lao 
động. Vị trí, vai trò của công đoàn nói 
chung và công đoàn cơ sở nói riêng 
đưọc ghi nhận, khẳng định trong 
Hiến pháp, Bộ luật Lao động, Luật 
Công đoàn Việt Nam và nhiều văn bản 
pháp luật quan trọng khác. Theo đó,

trong quan hệ lao động, Công đoàn 
Việt Nam nói chung và công đoàn cơ 
sở nói riêng có các quyền, nghĩa vụ, 
trách nhiệm là đại diện, bảo vệ 
quyền, lọi ích họp pháp, chính đáng 
của người lao động.

Vai trò của công đoàn cơ sở trong 
bảo vệ quyền và lọi ích họp pháp của 
người lao động tại các doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài đưọc thể 
hiện qua các hoạt động cụ thể như: 
Đối thoại, thương lưọng tập thể và 
thỏa ước lao động tập thể; Tham gia 
giải quyết tranh chấp lao động; Tổ 
chức và lãnh đạo đình công.

Công đoàn cơ sở có vai trò quan 
trọng trong việc nâng cao hiệu quả 
đối thoại - thương lưọng giữa chủ 
doanh nghiệp và người lao động tại 
các doanh nghiệp. Công đoàn cơ sở là 
một bên không thể thiếu đưọc trong 
toàn bộ quá trình đối thoại tại nơi 
làm việc; là người có quyền, trách 
nhiệm yêu cầu người sử dụng lao 
động thương lưọng tập thể và kí kết 
thỏa ước lao động tâp thể với người 
sử dụng lao động1. Trong toàn bộ quá 
trình thương lưọng tập thể, thỏa ước 
lao động tập thể thì công đoàn cơ sở 
là người đại diện tập thể lao động,

1. Khoản 2 ,Điều 63; Khoản 1,Điều 68; Khoản 1,Điều 69 và Khoản 1,Điều 74 Bộ luật Lao động.
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thay mặt tập thể lao động để thực 
hiện toàn bộ quá trình và các hoạt 
động thương lượng.

Công đoàn cơ sở tham gia trong 
quá trình giải quyết tranh chấp, đặc 
biệt là tranh chấp lao động tập thể về 
quyền và lợi ích. Trong quá trình giải 
quyết tranh chấp công đoàn cơ sở là 
ngưòi đại diện cho tập thể lao động, 
cùng vói công nhân, đứng ra để thực 
hiện các trình tự, thủ tục giải quyết 
tranh chấp vói ngưòi sử dụng lao 
động và các cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền. Công đoàn cơ sở có quyền, 
trách nhiệm tham gia toàn bộ quá 
trình giải quyết tranh chấp lao động2.

Trong các doanh nghiệp có tổ 
chức công đoàn cơ sở thì đình công 
phải do Ban Chấp hành Công đoàn cơ 
sở tổ chức và lãnh đạo. Công đoàn là 
ngưòi lập phương án đình công, lấy ý 
kiến ngưòi lao động về phương án 
đình công, tổ chức cho ngưòi lao 
động đình công3. Công đoàn tham gia 
các cuộc đình công không đúng trình 
tự , thủ tục, tham gia giải quyết xét 
tính hợp pháp của cuộc đình công4.

Trong các doanh nghiệp, công 
đoàn cơ sở còn tham gia xây dựng 
thang bảng lương, định mức lao 
động, phương án sử dụng lao động, 
bảo hộ lao động và xử lý kỷ luật lao 
động. Theo quy định, khi xây dựng 
thang bảng lương - thưởng, định mức 
lao động, phương án sử dụng lao 
động, kế hoạch bảo hộ lao động thì 
ngưòi sử dụng lao động phải tham 
khảo ý kiến của Ban Chấp hành Công 
đoàn cơ sở5. Bên cạnh đó, việc xây 
dựng nội quy lao động, tiến hành kỷ 
luật người lao động, áp dụng biện 
pháp tạm ngưng việc thì người sử 
dụng lao động cũng phải tham khảo

ý kiến của Ban Chấp hành Công đoàn 
cơ sở6.

Ngoài ra, công đoàn còn là ngưòi 
tham gia tố tụng trong vụ án lao 
động, hành chính, phá sản doanh 
nghiệp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của tập thể ngưòi 
lao động và người lao động7.

Thực trạng hoạt động của 
công đoàn cơ sở trong bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của người lao động 
tại các doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài

Những năm qua, chất lượng hoạt 
động công đoàn cơ sở trong khối 
doanh nghiệp FDI đã được nâng cao, 
vai trò của tổ chức công đoàn ngày 
càng được khẳng định thông qua 
những hoạt động cụ thể, thiết thực 
chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của ngưòi lao động. 
Một số công đoàn cơ sở trong khối 
doanh nghiệp FDI được Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam đánh giá là 
tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh 
và những công đoàn cơ sở này là công 
đoàn cơ sở trong những doanh nghiệp 
FDI có nguồn vốn đầu tư từ các tập 
đoàn kinh tế lón, đã xây dựng được 
thương hiệu trên trưòng quốc tế.

Việc xây dựng tổ chức công đoàn 
cơ sở và kết nạp đoàn viên công đoàn 
trong các doanh nghiệp FDI luôn 
được các cấp công đoàn đặc biệt chú 
trọng, đạt được những kết quả đáng 
ghi nhận. Số lượng các doanh nghiệp 
FDI thành lập tổ chức công đoàn cơ 
sở và số lượng đoàn viên công đoàn 
tham gia ngày càng gia tăng.

Dưói sự chỉ đạo của công đoàn cấp

trên, công đoàn cơ sở trong các doanh 
nghiệp FDI đã tập trung chăm lo, bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính 
đáng của công nhân, nấm bất kịp thòi 
những mâu thuẫn, bức xúc phát sinh 
trong quan hệ lao động, phản ánh vói 
chính quyền và ngưòi sử dụng lao 
động, để tập trung giải quyết, kiến 
nghị vói ngưòi sử dụng lao động để 
thực hiện tốt các chính sách theo quy 
định của pháp luật như tiền lương, tiền 
thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế, bảo hiểm thất nghiệp, cải thiện 
điều kiện làm việc, thực hiện an toàn 
lao động, vệ sinh lao động, thòi giò làm 
việc, thòi giò nghỉ ngoi... Các công 
đoàn cơ sở trong doanh nghiệp FDI 
cũng đã tập trung hưóng dẫn ngưòi lao 
động ký kết hợp đồng lao động, tiến 
hành thương lượng và kí kết thỏa ước 
lao động tập thể. Một số ít công đoàn 
cơ sở đã phối hợp vói ngưòi sử dụng lao 
động tiến hành Hội nghị ngưòi lao 
động, Hội nghị đối thoại định kỳ theo 
quy định tại Nghị định 60/2013/NĐ-CP 
của Chính phủ về việc thực hiện Quy 
chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc trong 
các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các công đoàn cơ sở 
trong các doanh nghiệp FDI đã chú 
trọng và thực hiện tuyên truyền 
pháp luật cho công nhân, ngưòi lao 
động và ngưòi sử dụng lao động bằng 
nhiều hình thức đa dạng và thiết 
thực, giúp công nhân nâng cao hiểu 
biết pháp luật, tuân thủ các quy định 
của Nhà nưóc và của doanh nghiệp, 
kỷ luật lao động cho ngưòi lao động.

Ngoài ra, nội dung hoạt động của 
công đoàn cơ sở trong khối doanh 
nghiệp FDI đã có nhiều chuyển biến 
tích cực, ngày càng phong phú, đa 
dạng, tạo sức hút để công nhân tình 
nguyện tham gia tổ chức công đoàn.

2. Khoản 4, Điều 194 Bộ luật Lao động.
3. Điều 212, Điều 213, Điều 214 Bộ luật Lao động.
4. Điều 222, Điều 227, Điều 234 Bộ luật Lao động.
5. Điều 93; Điều 103, Điều 138 Bộ luật Lao động.
6. Điều 119, Điều 121, Điều 123, Điều 129 Bộ luật Lao động.
7. Điều 10 Bộ luật Lao động.
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Tại một số doanh nghiệp FDI, công 
đoàn đã tổ chức tốt hoạt động thăm 
hỏi, trợ giúp, hoạt động văn nghệ, 
thể thao... Đòi sống vật chất và tinh 
thần của công nhân được công đoàn 
chăm lo, khiến công nhân yên tâm, 
phấn khởi, gắn bó vói doanh nghiệp, 
hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp ổn định.

Bên cạnh những mặt tích cực, các 
hoạt động của công đoàn cơ sở trong 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
công nhân tại các doanh nghiệp FDI 
còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập, 
đặc biệt lúng túng khi xảy ra tranh 
chấp trong quan hệ lao động.

Về việc xây dựng và sử dụng thỏa 
ước lao động tập thể, nếu so sánh số 
doanh nghiệp FDI đã ký thỏa ưóc lao 
động tập thể vói số doanh nghiệp đủ 
điều kiện thành lập công đoàn thì tỉ 
lệ này chỉ là 26%. 50% thỏa ước lao 
động chỉ sao chép lại các bộ luật, nội 
dung thiếu cụ thể thậm chí có nội 
dung bất lợi cho ngưòi lao động8. Về 
khả năng mức độ bảo vệ, diện bảo vệ: 
tổ chức và cán bộ công đoàn doanh 
nghiệp FDI chưa đủ khả năng để 
bênh vực, bảo vệ trong nhiều trưòng 
hợp tranh chấp; diện bảo vệ thưòng 
chỉ trong một số phúc lọi hiển nhiên, 
các tranh chấp về quyền chỉ khi nảy 
sinh thì mói biết, chưa biết đề cập 
đến các lợi ích phát sinh do đặc thù 
lao động của doanh nghiệp để yêu 
cầu xác lập những điều kiện lao động 
mói so vói quy định của pháp luật lao 
động, thỏa ưóc lao động tập thể.

Thực tế cho thấy, công đoàn cơ sở 
trong các doanh nghiệp FDI chưa bảo 
vệ được quyền và lợi ích của ngưòi lao 
động khi tranh chấp lao động xảy ra. 
Do quyền lợi của ngưòi lao động 
không được đảm bảo, công đoàn cơ sở

không làm tốt trách nhiệm nên người 
lao động trong doanh nghiệp FDI có tỉ 
lệ đình công cao. Số vụ đình công 
trong doanh nghiệp FDI chiếm 71% 
trong tổng số các cuộc đình công của 
công nhân cả nước9. Khi người lao 
động trong các doanh nghiệp FDI này 
đình công, đấu tranh lại chưa đưọc 
pháp luật bảo vệ triệt để vì đình công 
chưa thông qua công đoàn, không 
đúng quy định của pháp luật. Điều 
này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp 
đến lọi ích của người lao động trong 
quá trình đình công mà còn gây ra 
những lúng túng trong công tác quản 
lý nhà nước trước hiện tưọng đình 
công của người lao động.

Theo đánh giá của người lao động 
trong các doanh nghiệp FDI, đa số họ 
cho rằng công đoàn chưa làm tốt việc 
bảo vệ quyền và lọi ích cho họ. Người 
lao động đánh giá mức độ giải quyết 
tranh chấp quan hệ lao động của 
công đoàn tại một số doanh nghiệp 
FDI khu vực Hà Nội: 20,53% cho rằng 
việc giải quyết là thỏa đáng, 69,28% 
cho rằng thỏa đáng một phần, 
10,18% cho rằng không thỏa đáng10.

Như vậy, việc bảo vệ quyền và lọi 
ích họp pháp cho người lao động của 
công đoàn cơ sở trong các doanh 
nghiệp FDI hiện nay còn nhiều hạn chế, 
bất cập. Nguyên nhân dẫn đến thực 
trạng đó có nhiều nguyên nhân như:

Về mặt cơ sở pháp lý hiện có 
nhiều bất cập, chưa phù họp với hoạt 
động đặc thù của hoạt động công 
đoàn tại doanh nghiệp FDI. Việc đào 
tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ 
công đoàn chưa đáp ứng đưọc nhu 
cầu thực tế của công đoàn cơ sở. Giới 
chủ còn ngần ngại thành lập công 
đoàn, kì thị, thậm chí bất họp tác với 
cán bộ công đoàn, bản thân người lao

động chưa thực sự tin tưởng, ủng hộ, 
tham gia các hoạt động do công đoàn 
đề ra.

Đại đa số cán bộ công đoàn cơ sở 
trong các doanh nghiệp FDI hiện nay 
không chuyên trách. Họ đồng thời 
cũng là người lao động, làm việc cho 
doanh nghiệp và chịu sự quản lý, 
điều hành của người sử dụng lao 
động. Việc làm, tiền lương, thu nhập 
và cả cơ hội phát triển nghề nghiệp 
đều phụ thuộc vào chủ sử dụng lao 
động. Vì vậy dưới góc độ cá nhân của 
cán bộ công đoàn họ chịu sức ép rất 
lớn từ cả hai phía: chủ sử dụng lao 
động - tập thể lao động, công đoàn 
cấp trên. Đồng thời, việc làm cán bộ 
công đoàn là không chuyên trách nên 
họ phải đảm trách công việc chuyên 
môn chiếm gần 100% thời gian, 
không đưọc giảm trừ gì khi tham gia 
hoạt động công đoàn, vì vậy, rất khó 
khăn trong việc thu xếp thời gian 
cho hoạt động công đoàn.

Bên cạnh đó, có nhiều cán bộ 
công đoàn đưọc bầu ra vốn là các kỹ 
sư hoặc cán bộ quản lý của doanh 
nghiệp như quản đốc, trưởng 
phòng... Một thống kê toàn quốc 
(của Viện Nghiên cứu công nhân và 
Công đoàn) cho biết: hơn 90% cán bộ 
công đoàn là người có ký họp đồng 
lao động với người sử dụng lao động 
và đa số trong đó có tham gia công 
tác quản lý. Tình huống trên, khiến 
cho cán bộ công đoàn cơ sở doanh 
nghiệp FDI rơi vào "tình trạng khó 
xử" khi xảy ra tranh chấp trong quan 
hệ lao động. Họ vừa phải là người bảo 
vệ quyền lọi của người lao động lại 
vừa phải là người bảo vệ tiến độ sản 
xuất kinh doanh, lọi ích của doanh 
nghiệp và chủ doanh nghiệp. Vị thế 
đó, khiến họ nhiều khi lâm vào tình 
trạng "tiến thoái lưỡng nan". Cũng

8. PGS.TS Đỗ Thị Thạch, PGS.TS Nguyễn An Ninh (chủ biên), Công đoàn bảo vệ quyền lợi của người lao động từ tư tưởng Rosa 
Luxemburg đến kinh nghiệm của Đức và thực tiễn Việt Nam hiện nay, NXB Chính trị - Hành chính, H.2013, tr. 266.

9.TS.Đặng Ngọc Tùng (chủ biên), Xây dựng, phát huy vai trò giai cấp công nhân Việt Nam thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, NXB Lao động, H.2008, tr. 80.

10. PGS.TS Đỗ Thị Thạch, PGS.TS Nguyễn An Ninh (chủ biên), Công đoàn bảo vệ quyền lợi của người lao động từ tư tưởng Rosa 
Luxemburg đến kinh nghiệm của Đức và thực tiễn Việt Nam hiện nay, NXB Chính trị - Hành chính, H.2013, tr. 265.
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có nhiều ngưòi lao động cho rằng, 
cán bộ công đoàn bị giói chủ ràng 
buộc bởi lợi ích của chức vụ quản lý.

Một số giải pháp nhằm 
phát huy vai trò của công 
đoàn cơ sở trong bảo vệ 
quyền lợi của người lao 
động tại các doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài

Để công đoàn cở sở trong doanh 
nghiệp FDI làm tốt việc bảo vệ quyền 
lợi của ngưòi lao động thì cốt lõi là 
nâng cao năng lực đại diện và bảo vệ 
cán bộ công đoàn trong doanh nghiệp.

Nhà nưóc và Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam cần tiếp tục đổi mói 
cơ chế hoạt động để công đoàn cơ sở 
có tư cách độc lập hơn trưóc ngưòi 
sử dụng lao đ ộ n g . Bước đầu cần 
giảm tính kiêm nhiệm, tăng tính 
chuyên trách. Cần tiến tói chuyên 
nghiệp hóa cán bộ công đoàn. Giải 
quyết được mâu thuẫn chủ yếu 
trong tổ chức, hoạt động và cán bộ 
công đoàn sẽ là khâu chính để cải 
thiện tình hình. Nên tập trung đổi 
mói cơ chế hoạt động của công 
đoàn. Công tác công đoàn là kiêm 
nhiệm hay chuyên trách; cán bộ 
công đoàn sẽ hưởng phụ cấp (nếu là 
kiêm nhiệm) hay lương (nếu là 
chuyên trách) từ những nguồn tài 
chính ngoài doanh nghiệp FDI, để có 
tư cách hoạt động độc lập hơn trưóc 
ngưòi sử dụng lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam cần đề xuất để luật hóa cơ chế 
bảo vệ cán bộ công đoàn. Kiến nghị 
để các cơ quan lập pháp tăng cưòng 
chế tài vói những hành vi vi phạm 
pháp luật về lao động và ngăn cản, 
trù dập cán bộ công đoàn làm chức 
năng bảo vệ ngưòi lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam cần tổ chức giám sát hoạt động 
của công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp 
FDI để có những hỗ trợ, cũng như 
tác động kịp thòi khi cán bộ công 
đoàn cơ sở chưa thực hiện tốt vai trò 
của mình.

Công đoàn cơ sở của các doanh 
nghiệp FDI cần chọn đúng ngưòi có 
năng lực và phẩm chất làm công tác 
công đoàn sẽ là yếu tố chủ quan quyết 
định. Khuyến khích ngưòi lao động 
bầu những ngưòi thực sự có uy tín và 
nhiệt tình vói công tác công đoàn cơ 
sở. Không nên bầu những ngưòi giữ vị 
trí quản lý vào công đoàn vì địa vị này 
khiến họ bị ràng buộc bởi giói chủ.

Cán bộ công đoàn cần tăng cưòng 
đối thoại vói chủ doanh nghiệp để 
tuyên truyền cho ngưòi sử dụng lao 
động về tính chất hợp tác của tổ chức 
công đoàn Việt Nam; đối thoại vói 
ngưòi lao động nhằm giúp ngưòi lao 
động hiểu được vai trò của công đoàn 
trong bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho 
ngưòi lao động. Hoạt động này sẽ 
giúp cho việc đối thoại, thương lượng 
khi có vấn đề trong quan hệ lao động 
đạt hiệu quả.

Nâng cao trình độ của cán bộ công 
đoàn về kiến thức luật pháp, các quy 
định pháp lý liên quan đến quan hệ 
lao động; trình độ nghiệp vụ, kỹ 
năng hoạt động công đoàn. Các cán 
bộ công đoàn cũng cần trau dồi bản 
lĩnh của mình trong bảo vệ quyền lợi, 
lợi ích của ngưòi lao động.

Công đoàn cơ sở của doanh nghiệp 
FDI cần tăng cưòng nấm bất tâm tư, 
nguyện vọng của công nhân qua các 
thư góp ý cũng như các cuộc tiếp xúc, 
trao đổi, đối thoại vói ngưòi lao động 
để kịp thòi nấm bất các vấn đề và có 
những hoạt động kịp thòi bảo vệ 
quyền lợi chính đáng của công nhân.

Công đoàn cần tổ chức cho ngưòi 
lao động học, tìm hiểu về pháp luật 
(Luật Lao động, Luật Bảo hiểm, Luật 
Công đoàn Việt N am .), thỏa ưóc lao 
động tập thể, nhận thức rõ về các 
quyền - lợi ích và nghĩa vụ - trách 
nhiệm của mình trong doanh nghiêp, 
cũng như thấy được vị trí, vai trò, 
quyền và nghĩa vụ của tổ chức công 
đoàn nói chung và công đoàn cơ sở 
nói riêng. Từ đó, công nhân sẽ tự tin 
tưởng và tự nguyện gấn bó vói tổ 
chức công đoàn trong các hoạt động.

Trong những năm gần đây, doanh 
nghiệp FDI có đóng góp quan trọng 
trong sự tăng trưởng kinh tế của đất 
nưóc. Song trong các doanh nghiệp 
đó quan hệ lao động luôn là điểm 
nóng, cần được quan tâm.

Pháp luật Việt Nam đã trao quyền 
cho công đoàn nhằm tạo điều kiện cho 
công đoàn thực hiện chức năng bảo vệ 
ngưòi lao động. Nhiều tổ chức công 
đoàn cơ sở trong doanh nghiệp FDI 
được thành lập, số lượng đoàn viên 
công đoàn ngày càng tăng, nội dung 
hoạt động đã chuyển biến theo hưóng 
tích cực, vai trò chăm lo, bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp của ngưòi lao động 
bưóc đầu đã đạt được những kết quả 
đáng ghi nhận. Bên cạnh đó, một số 
tổ chức công đoàn cơ sở trong các 
doanh nghiệp FDI hoạt động vẫn còn 
mò nhạt, chưa thực hiện tốt vai trò 
của mình trong bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp của ngưòi lao động.

Nguyên nhân làm cho hoạt động của 
công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp 
FDI kém hiệu quả: Các quy định của Bộ 
luật Lao động, Đội ngũ cán bộ công 
đoàn còn nhiều bất cập; Thiếu đồng bộ 
trong các văn bản pháp luật khác; Đội 
ngũ cán bộ công đoàn chưa được đào 
tạo chính quy, làm kiêm nhiệm; Nhà 
nưóc chưa có chính sách đãi ngộ hợp lý 
đối vói cán bộ công đoàn.

Nâng cao hiệu quả vai trò hoạt 
động của công đoàn cơ sở trong các 
doanh nghiệp FDI là yêu cầu bức 
thiết đặt ra cho tổ chức công đoàn, 
vấn đề này cũng cần sự quan tâm của 
Đảng, Nhà nưóc, các tổ chức chính trị
- xã hội, doanh nghiệp.

Các cơ quan Nhà nưóc có thẩm 
quyền cần nghiên cứu sóm sửa đổi 
các quy định của Bộ luật Lao động và 
Luật Công đoàn, cũng như tổ chức và 
hoạt động công đoàn để công đoàn 
thực sự là cầu nối giữa ngưòi lao 
động và ngưòi sử dụng lao động, xây 
dựng quan hệ lao động hài hòa, bảo 
vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp 
của công nhân, ngưòi lao động trong 
các doanh nghiệp FDI ở nưóc ta trong 
thòi gian tói.»*
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'Mô hình kiểu mẫu xử lý
chãtthái công nghiệp phát điện đâu tiên
KỲ ANH

Chủ động ứng phó vói biến đổi 
khí hậu, tăng cường quản lý, 
sử dụng hiệu quả tài nguyên, 
ngăn ngừa và giảm thiểu tình 

trạng ô nhiễm môi trường là một 
trong những nhiệm vụ trọng tâm 
trong công tác phối họp của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam. Vừa qua, ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam đã triển khai nhiều nội dung, 
trong đó, hai nhiệm vụ tập trung là 
công tác tuyên truyền, vận động 
nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 
cộng đồng và xây dựng mô hình 
điểm khu dân cư bảo vệ môi trường.

Đồng thời, người dân nêu cao trách 
nhiệm giám sát việc bảo vệ môi 
trường của các tổ chức, doanh 
nghiệp trong quá trình triển khai các 
hoạt động kinh tế, xã hội trên địa 
bàn khu dân cư.

Tại Sóc Sơn (Hà Nội) một nhà máy 
xử lý chất thải công nghiệp phát 
điện nằm trong Khu liên họp xử lý 
rác thải Nam Sơn đã đưọc xây dựng 
và đưa vào hoạt động. Đây là mô 
hình kiểu mẫu đầu tiên tại Việt Nam 
áp dụng công nghệ lò đốt tiên tiến 
của Nhật Bản, tái sử dụng rác thải 
như một nguồn tài nguyên thu hồi 
năng lưọng, rác thải công nghiệp,

vói công suất 75 tấn/ngày. Lò đưọc 
đốt cháy ổn định và phát điện vói 
công suất 1930 kW. Nhiệt thu hồi từ 
khí thải chuyển thành điện năng, 
một phần sẽ đưọc tái sử dụng để vận 
hành nhà máy, phần còn lại sẽ đưọc 
phát lên lưói điện quốc gia. Nhờ công 
nghệ lò đốt tiên tiến này, nhà máy 
xử lý triệt để chất thải công nghiệp 
phát sinh trên địa bàn Hà Nội vừa 
bảo vệ môi trường, vừa tái sử dụng 
chất thải để cung cấp điện năng.

Phóng viên Tạp chí Mặt Trận ghi 
lại những hình ảnh tại nhà máy xử lý 
chất thải công nghiệp phát điện kiểu 
mẫu lần đầu tiên tại Việt Nam.*

Tại Sóc Sơn (Hà Nội) Côngty TNHH MTVMôi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) đã xây dựng nhà mảy xử lý chất thải công 
nghiệp phắt điện tại Khu liên hợp xử lý rảc thải Nam Sơn, đây là mô hình kiểu mẫu đầu tiên tại Việt Nam.

6 4  TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 165 (5/2017)



N H Â N  V Ậ T - S Ự  K I Ệ N

Nhà máy xử lý triệt đểchất thải công nghiệpphát sinh 
trên địa bàn Hà Nội, vừa bảo vệ môi trường, vừa tái sử 
dụng chất thải để cung cấp điện năng.

Anh Nguyên Văn Hà, nhóm trường Tổ 2 của nhà máy đangkiểm tra 
khu vựcphêu nghiên rác trước khi vận hành nhà máy.

Băng truyền dãn 
các chất thải công 
nghiệp trước khi 
đưa vào lò quay 

thường xuyên được 
kiểm tra kỹ.

Nhà máy được xây dựng trên diện tích 
16.809m2, với công suất 75 tấn/ngày; tổng mức 
đầu tư của dự án là 645.202 triệu đồng, từ 
nguồn viện trợ bằng công nghệ và thiết bị của 
Tổ chức Phát triển Công nghệ công nghiệp và 
Năng lượng mới - Nhật Bản (NEDO) có giá 
trị tương đương 472.188 triệu đồng và phần 
vốn đổi ứng từ ngân sách TP Hà Nội là 
173.015 triệu đồng

Rác thải được đổt cháy ổn định với Đây là mô hình kiểu mẫu đầu tiên tại Việt
lò quay loại sử dụng ghi lò và phát Nam áp dụng công nghệ lò đổt tiên tiến của
điện với công suất 1930 kW  nhờ Nhật Bản để tái sử dụng rác thải như một
sử dụng nhiệt thu hồi từ khí thải. nguồn tài nguyên. ÔngHirono, kỹ sư Tập

đoàn Hitz đang hướng dẫn và chuyển giao 
công nghệ cho các công nhân, kỹ sư Việt Nam.

Nhà máy có côngsuất xử lý 75 tấn/ngày chất 
thải công nghiệp và nguy hại, đồng thời tận 
dụngnhiệtphát điện với công suất 1.930kW 
Lượng điện này một phần sẽ được phục vụ cho 
hoạt động của nhà máy, phần còn lại sẽ hòa liỉới 
điện quổcgia phục vụ người dân trên địa bàn.
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MỚI CHỈ CÓ KHOẢNG 
20% CÔNG NHÀN
được đáp ứng nhu câu vẽ nhà ớ giã rẽ

ĐỖ ĐÔNG
Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển thị trường nhà ở cho những ngườỉ có khả năng 
thanh toán, tại Việt Nam vẫn còn những đối tượng gặp khó khăn về nhà ở như 
người nghèo đô thị, công nhân khu công nghiệp và sinh viên... Làm sao để các đối 
tượng này có thể tiếp cận với quỹ nhà ở giá rẻ vẫn đang là bài toán khó đặt ra với 
các ngành chức năng và các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Phóng viên 
Tạp chí Mặt trận đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Tần  Nam, nguyên Thứ trưởng 
Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) về vấn đề này.

Phóng viên: Từ năm 2008 đến 
khoảng 2015, chương trình xây 
dựng nhà ở xã hội ở Việt Nam 
diễn ra tương đối tốt. Bên cạnh 
bôi cảnh do cuộc khủng hoảng 
của thị trường bất động sản thúc 
đẩy, theo ông, cơ sở pháp lý nào 
khiến cho lĩnh vực nhà ở xã hội có 
bước phát triển như những năm 
gần đây?
Ông Nguyẽn Trần Nam: Từ năm

2008, Thủ tướng ban hành các Quyết 
định 65, 66, 67 từ đó tạo ra nguồn 
lực, cách thức thực hiện xã hội hóa, 
kêu gọi các doanh nghiệp tham gia 
lĩnh vực phát triển nhà ở dành cho 
các đối tượng có khó khăn, trong đó 
chủ yếu là sinh viên, công nhân và 
ngưòi nghèo. Từ một số sự hỗ trợ của 
Nhà nước như: cho vay vốn giá rẻ, 
một số ưu đãi các chỉ tiêu quy hoạch 
và miẽn giảm t h u ế .  Nhà ở đô thị 
cho các đối tượng này đã được khuấy 
động và phát triển, sau này được cụ 
thể hóa trong Luật Nhà ở. Từ một 
quyết định của Thủ tướng, nâng lên 
thành những điều được quy định 
trong Luật Nhà ở, đưa vào các nghị 
định, trong đó có Nghị định 100 của 
Chính phủ, đó là một bước tiến. Sau 
đó, các loại hình nhà ở dành cho sinh

Ông Nguyên Trần Nam, nguyên Thứ trường Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hiệp hội 
Bất động sản Việt Nam (VNREA). ẢNH PV

viên, công nhân, ngưòi nghèo được 
quy chung thành một loại hình và 
được gọi là nhà ở xã hội. Về mặt cơ sở 
pháp lý, như vậy là đã tương đối đầy 
đủ và ngày càng được hoàn thiện 
hơn.

Năm 2013, Chính phủ có thêm gói 
hỗ trợ 30 nghìn tỷ đồng, chính sách

hỗ trợ về kinh tế này rất hữu ích, nó 
kéo theo và thúc đẩy nhiều các dòng 
vốn khác như vốn doanh nghiệp, vốn 
của xã hội, vốn của bản thân các hộ 
gia đình. Từ đó, chương trình phát 
triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở 
cho ngưòi nghèo ở khu vực đô thị, 
nhà ở cho công nhân đã được các đơn 
vị triển khai rất tốt.
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Phóng viên: Với cơ sở pháp lý đầy 
đủ và những chính sách hỗ trợ hữu 
hiệu, rất nhiều người nghèo ở các 
đô thị đã được tiếp cận nhà ở giá 
rẻ. Còn với đối tượng là công nhân, 
hiện nay thực tế khả năng đáp ứng 
nhà ở cho họ như thế nào?
Ông Nguyẽn Trần Nam: Theo ước 

tính, hiện nay Việt Nam có khoảng 
gần 2 triệu công nhân đang làm việc, 
sinh sống tại gần 200 khu công 
nghiệp trên cả nước, nên nhu cầu nhà 
ở cho công nhân đang rất lớn. Đối với 
những công nhân mới đi làm, thì khả 
năng thanh toán cũng như việc tiếp 
cận nhà ở thương mại là rất khó, hiện 
nhà ở cho công nhân ở nhiều nơi còn 
mang tính tự phát. Ước tính phải có 
đến 80% công nhân ở trong các khu 
nhà trọ do dân tự xây để cho thuê. Về 
cơ bản, những ngôi nhà này không có 
hạ tầng, đưòng xá thô sơ, hệ thống 
cấp thoát nước, điện không đảm bảo; 
bên cạnh đó các vấn đề như y tế, 
thương mại, giáo dục, khu vui ch ơ i. 
lại càng thiếu thốn. Cho nên, công 
nhân nhiều nơi đang sống trong 
những điều kiện không đảm bảo cả về 
mặt diện tích nhà cho đến điều kiện 
chăm sóc sức khỏe, phát triển văn 
hóa thể chất, an ninh...

Chỉ có khoảng 20% công nhân 
được ở trong những khu nhà đảm bảo 
như kí túc xá, có hạ tầng và điều kiện 
sinh hoạt đầy đủ, sự quản lí chung. Về 
mặt đáp ứng nhu cầu thì hiện đang ở 
mức rất thấp, và đa số công nhân sống 
trong những khu nhà ở không đạt yêu 
cầu kể cả về mặt kĩ thuật lẫn tinh 
thần, dẽ dẫn đến những tệ nạn và ảnh 
hưởng đến sức lao động.

Phóng viên: Vậy thưa ông, với 
điều kiện thực tế Việt Nam hiện 
nay, việc phát triển nhà ở cho 
công nhân nên thực hiện theo 
phương thức nào, mô hình nào? 
Ông Nguyẽn Trần Nam: Về mặt 

pháp lý, trong các chỉ thị, và luật đều 
quy định, tại các khu công nghiệp 
mới, khi quy hoạch thì phải đồng 
thòi quy hoạch các khu đất để xây 
dựng nhà ở cho công nhân; còn đối 
với các khu công nghiệp cũ, chưa có 
nhà ở cho công nhân, thì một là cho 
quy hoạch bổ sung diện tích đất làm

nhà ở cho công nhân; nếu xung 
quanh hết đất, thì cho phép lấy đất 
trong khu công nghiệp ấy làm nhà ở 
cho công nhân. Trên thực tế, một số 
địa phương, chính quyền đã rất quan 
tâm đến quỹ đất làm nhà ở cho công 
nhân, ví dụ như Hà Nội đã quy hoạch 
một số khu bên Đông Anh; TP.HCM 
cũng đang đẩy mạnh mô hình nhà 
100 triệu. Bình Dương và Đồng Nai đã 
thực hiện mô hình tương tự.

Nhà ở cho công nhân hiện có 2 loại, 
loại giá rẻ bán cho công nhân. Loại thứ 
hai cho công nhân thuê, như khu nhà 
ở Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội có 20% quỹ 
nhà cho thuê, với giá thành chỉ 1,7 
triệu một tháng. Xét về tâm lý, ngưòi 
Việt thưòng thích sở hữu nhà hơn là 
thuê. Tuy nhiên tôi nghĩ trong tương 
lai, nên hướng công nhân và ngưòi 
nghèo nói chung đến việc thuê nhà 
nhiều hơn, bởi thực tế có nhiều ngưòi 
khó có điều kiện mua được nhà, dù là 
giá rẻ. Trong khi đó nếu hình thành 
được các qũy nhà ở khoảng 100 
triệu/căn thì công nhân, các cặp vợ 
chồng trẻ hoàn toàn có thể mua được, 
quỹ đất này hiện nay theo tôi biết là 
vẫn còn. Nhưng các quỹ nhà này lại 
không có nhiều; giá thành đất đai ở các 
địa phương lại khác nhau. Bên cạnh đó 
còn có ý kiến lo ngại những khu này 
này có thể biến thành những khu ổ 
chuột thì tôi cho là không phải. 0 
chuột hay không nó nằm ở hạ tầng chứ 
không phải ở nhà to hay bé.

Phóng viên: Ông vừa nói là dù có 
hình thành được những quỹ nhà 
100 triệu/căn thì công nhân không 
phải ai cũng mua được. Vậy theo 
ông, cần có cơ chế hỗ trợ về vốn 
như thế nào để công nhân và 
người nghèo nói chung có thể tiếp 
cận được nhà ở giá rẻ?
Ông Nguyẽn Trần Nam: Câu chuyện 

ở đây là vốn mồi. Gói 30 nghìn tỷ 
đồng trước đây được Chính phủ ban 
hành Nghị quyết (Số 02/NQ-CP ngày 
7/1/2013). Sau này nguồn này được 
quy định vào Luật và Nghị định.

Hỗ trợ về vốn và lãi suất thì hiện 
nay đã có Luật và Nghị định quy định 
giao nhiệm vụ cho Ngân hàng Chính 
sách xã hội thực hiện việc huy động

vốn để cho vay hỗ trợ nhà ở theo cơ 
chế gói 30 nghìn tỷ. Tức là cho vay với 
thòi hạn từ 10 đến 15 năm, với lãi 
suất bằng 50% lãi suất thương mại. 
Nguồn thứ hai là giao cho các ngân 
hàng thương mại do Nhà nước nấm 
quyền chi phối và huy động vốn theo 
cơ chế thương mại, tức là nhận tiết 
kiệm 7% và cho vay 5%. Gói này thì 
cả ngưòi mua và chủ đầu tư đều được 
vay, nhưng theo luật, bây giờ chỉ có 
ngưòi mua mới được vay. Hiện nay 
luật pháp có, đất đai có, cách làm có, 
nhu cầu có nhưng chỉ thiếu kích cầu 
vì hiện nay các doanh nghiệp, ngân 
hàng làm ra nhưng công nhân lại 
không có tiền, vậy nên không vay thì 
khó có thể mua nhà được. Đối với 
công nhân, 100 triệu đã là to, nhưng 
hiện nay đa phần các căn hộ dành cho 
đối tượng này lại ở mức giá 300 triệu, 
400 triệu. Điều đó gần như đồng nghĩa 
với việc không có nguồn vay này là 
mất luôn đầu ra, làm nhà xong không 
có ngưòi mua.

Phóng viên: Thưa ông, với vai trò 
là thành viên Ban Chỉ đạo chính 
sách nhà ở và thị trường BĐS, 
những năm qua Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam đã tham gia và có 
những đóng góp như thế nào vào 
việc vận động nhà ở cho các đối 
tượng khó khăn nói chung?
Ông Nguyẽn Trần Nam: Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam có vai trò quan trọng 
trong việc tuyên truyền và là đại diện 
tiếng nói cho các đoàn thể, các tầng 
lớp nhân dân. Trong các cơ chế, chính 
sách về an sinh nói chung, các chính 
sách về nhà ở nói riêng đều có sự tham 
gia rất tích cực của Mặt trận các cấp.

Tôi cũng đáng giá cao những 
đóng góp của mô hình nhà ở Đại 
đoàn kết mà Mặt trận Tổ quốc đã và 
đang triển khai ở các địa phương.

Mặt trận là một trong những 
kênh huy động nguồn vốn tốt 
nhất, vì vậy Mặt trận có vai trò vô 
cùng quan trọng đối với việc phát 
triển nhà ở cho công nhân, ngưòi 
nghèo, đặc biệt là công nhân các 
khu đô thị.

Phóng viên: Trân trọng cám ơn 
ôngK*
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THŨNG TIN CŨNG TẤC MẶT TRẬN■ ■

HƯƠNG DIỆP (tổng hợp)

Mặt trận các cấp kết hợp giũa "xây" và 
"chống" trong triển khai Nghị quyết 
Trung ương 4

í ÍT tidj 1 '

> • ■ V. 11
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Ngày 4/4, Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc cho 

cán bộ chuyên trách làm công tác Mặt trận cấp Trung ương, 
cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017 đã được tổ chức.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng, Hội nghị sẽ giúp 
những ngưòi làm công tác Mặt trận tập trung sức lực để 
triển khai công tác Mặt trận trong năm 2017, góp phần thực 
hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội của đất nưóc và yêu cầu 
của của Đảng đã đề ra đối vói Mặt trận năm 2017.

Tăng cường phối hợp giám sát nhũng vụ 
án tham nhũng nghiêm trọng, phúc tạp

"Ban Nội chính Trung ương làm tốt vai trò thông tin cho 
Đảng đoàn MTTQ Việt Nam về những vụ án, vụ việc tham 
nhũng nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội đặc 
biệt quan tâm để theo dõi, giám sát. Đồng thòi, Đảng đoàn 
MTTQ Việt Nam cũng thông tin cho Ban Nội chính về tình 
hình, ý kiến của nhân dân đối vói những vụ việc này để 
cùng giám sát". Đó là ý kiến được sự thống nhất của Phó 
Chủ tịch - Tổng Thư ký ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 
Trần Thanh Mẫn và Phó Trưởng ban thưòng trực Ban Nội
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chính Trung ương Võ Văn Dũng, tại Hội 
nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp 
công tác giữa Ban Nội chính Trung ương 
và Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, diễn ra 
chiều 11/4 tại Hà Nội.

Lựa chọn 72 công trình 
xuất sắc, tiêu biểu trong 
Sách vàng Sáng tạo Việt 
Nam năm 20l7

■ KÉT, DẠI ĐOÁN Ki

m

Iff
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I R É I  KHAI t í  HOẠHIIUĨÓI CHỌN, B ÉH lỊP ,
CỞNS BỐ VÃ PHẮT hành sAch vảng sắ n e tạo nỆT NAM nảm 2017

Chiều 12/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch - 
Tổng Thư ký ủy ban Trung ương MTTQ 
Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã dự và chủ 
trì Hội nghị Triển khai kế hoạch tuyển 
chọn, biên tập, công bố và phát hành 
Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017. 
Cùng dự Hội nghị có Phó Chủ tịch ủy ban 
Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần 
Thanh Mẫn, dự kiến ngày 18/5 - ngày 
thành lập ngành Khoa học và Công nghệ, 
sẽ công bố phát động phong trào "Đoàn 
kế't, sáng tạo, thi đua nâng cao năng 
suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập 
quốc tế'", và ngày 2/9 sẽ công bố Sách 
vàng Sáng tạo Việt Nam và tuyên dương 
ngưòi Việt sáng tạo.

Phó Chủ tịch 
Trương Thị Ngọc Ánh 
thăm và làm việc tại 
Campuchia và Lào

Trong các ngày từ 2-8/4, đoàn đại 
biểu ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 
do Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh 
dẫn đầu, đã có chuyến làm việc tại hai 
nước Camphuchia và Lào.



Hòa chung không khí đón Tết Chôl 
Chnăm Thmây cùng đồng bào Khmer

Tại các buổi làm việc, Phó Chủ tịch 
Trương Thị Ngọc Ánh đã thảo luận về công 
tác phối họp chuẩn bị tổ chức Hội nghị 
Chủ tịch Mặt trận ba nước Việt Nam, Lào và 
Campuchia, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 7 
năm nay tại Thủ đô Hà Nội.

MTTQ Việt Nam và các tổ 
chức chính trị - xã hộităng 
cường phốihợp, chia sẻ 
thông tin

H Ộ I N G H Ị 
GIAO BAN CỒNG TẤC THÚNG TIN, TUYÊN TRUYẾN 

GIỮA BAN THUdNG TRƯtj g \N TRUNG ƯDNG NITTQ VIỆT NAM 
VỚI LÃNH ĐẠOCWg%HỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

12/4/2017

Hội nghị giao ban công tác thông tin, 
tuyên truyền giữa Ban Thường trực Uỷ ban 
Trung ương MTTQ Việt Nam vói lãnh đạo 
các tổ chức chính trị - xã hội diễn ra sáng 
12/4 tại Hà Nội.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho biết, 
trong thời gian tói, MTTQ Việt Nam sẽ phối 
họp vói Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tọa 
đàm để bảo vệ phóng viên hành nghề trung 
thực. MTTQ Việt Nam sẽ làm việc vói 5 bộ, 
ngành và các địa phương trong việc công 
khai kế't luận thanh tra, công khai kế't quả 
đấu thầu và giám sát việc thực hiện quy 
chế phát ngôn của cơ quan Nhà nước.

Trong hai ngày 8-9/4, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương 
MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đi thăm và chúc 
mừng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tại hai tỉnh Sóc Trăng, 
Trà Vinh và đồng bào Khmer tại các địa phương này nhân 
dịp mừng tết Chôl Chnăm Thmây.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, tết Chol 
Chnăm Thmây đã trở thành ngày hội của không chỉ đồng 
bào Khmer mà cả đồng bào các dân tộc khác tại vùng Tây 
Nam bộ, đồng thời bày tỏ mong muốn, Hội đoàn kết sư sãi 
yêu nước tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh sẽ tiếp tục phát huy 
truyền thống, động viên đồng bào xây dựng quê hương, 
chia sẻ vói người nghèo, người yếu thế trong xã hội.

Mặt trận lắng nghe phản ánh,
■ •  ạ '  _  _  _ _  ?  __ __r _  1 i ?  _ _  I  # _  _  ■ A  _  _ | A  _kiến nghị của các tầng lớp nhân dân

Ngày 7/4, tại TP.HCM, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký ủy 
ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã chủ trì 
Hội nghị lắng nghe tình hình tâm tư nguyện vọng của các 
tầng lớp nhân dân khu vực các tỉnh, thành phía Nam.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn đánh giá 
cao những phát biểu của các đại biểu, và cho biết các ý 
kiến sẽ tổng họp để đề nghị lên kỳ họp Quốc hội sắp tới.»*
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Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam?
(Bạn đọc Trần Vũ Bảo, Email: tranquanghiepsms@gmail.com)

TRẢ LỜI:

ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam do Đại hội đại biểu 
toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
hiệp thương dân chủ cử ra, bao gồm:

- Ngưòi đứng đầu của tổ chức 
thành viên cùng cấp. Trong trưòng 
họp đặc biệt, tổ chức thành viên mói 
cử đại diện lãnh đạo;

- Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ

quốc Việt Nam cấp tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương;

- Một số cá nhân tiêu biểu trong 
các giai cấp, các tầng lóp xã hội, một 
số tổ chức kinh tế, các dân tộc, các 
tôn giáo, ngưòi Việt Nam ở nưóc 
ngoài;

- Một số chuyên gia ở những lĩnh 
vực có liên quan đến hoạt động của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Một số cán bộ chuyên trách ở cơ 
quan ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam.

ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam có những nhiệm vụ và 
quyền hạn sau đây:

1. Hiệp thương dân chủ thỏa 
thuận chương trình phối họp và 
thống nhất hành động hàng năm 
nhằm thực hiện chương trình hành 
động của Đại hội đại biểu toàn quốc
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nưóc về chính sách, pháp luật và 
những vấn đề về quốc kế dân sinh. 
Giám sát hoạt động của cơ quan nhà 
nưóc, đại biểu dân cử, cán bộ, công 
chức nhà nưóc;

5. Quyết định kế hoạch chuẩn bị 
Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ tiếp theo.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

2. Hiệp thương dân chủ cử Đoàn 
Chủ tịch, Ban Thưòng trực; cử bổ 
sung, thay thế, cho thôi các chức 
danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch kiêm 
Tổng Thư ký, các Phó Chủ tịch, các 
ủy viên Thưòng trực ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cử

bổ sung, thay thế, cho thôi ủy viên 
ủy ban Trung ương, ủy viên Đoàn 
Chủ tịch;

3. Xét quyết định công nhận làm 
thành viên của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam;

4. Góp ý kiến, kiến nghị vói Đảng 
về chủ trương, đưòng lối; vói Nhà

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
cấp tỉnh, cấp huyện?
(Bạn đọc Nguyễn Thị Tâm, Email: thutrangpca@gmail.com)

TRẢ LỜI:
ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương (gọi chung là cấp tỉnh), huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 
(gọi chung là cấp huyện) do Đại hội 
đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
cấp tỉnh, cấp huyện hiệp thương dân 
chủ cử ra, là cơ quan chấp hành giữa 
hai kỳ Đại hội, bao gồm:

+ Ngưòi đứng đầu của tổ chức 
thành viên cùng cấp. Trong trưòng 
họp đặc biệt, tổ chức thành viên mói 
cử đại diện lãnh đạo khác;

+ Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam cấp dưói trực tiếp;

+ Một số Chủ tịch Công đoàn 
doanh nghiệp lón của Nhà nưóc, công 
đoàn ngành Trung ương có trụ sở ở 
địa phương; đại diện lãnh đạo một số 
tổ chức kinh tế tập thể và thành 
phần kinh tế khác ở địa phương;

+ Một số nhân sĩ, trí thức, cá 
nhân tiêu biểu trong các tổ chức, các 
giai cấp, các tầng lóp xã hội, các dân

tộc, các tôn giáo, ngưòi Việt Nam ở 
nưóc ngoài;

+ Một số chuyên gia ở những lĩnh 
vực có liên quan đến hoạt động của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

+ Một số cán bộ chuyên trách ở cơ 
quan ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam cấp mình.

ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
cấp tỉnh, cấp huyện họp thưòng lệ ít 
nhất 6 tháng 1 lần.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch và một số 
ủy viên Thưòng trực do Ban Thưòng 
trực cử chủ tọa hội nghị ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình.

ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
cấp tỉnh, cấp huyện có những nhiệm 
vụ, quyền hạn sau đây:

1. Thảo luận về tình hình và kết 
quả thực hiện chương trình phối họp 
và thống nhất hành động thòi gian 
qua; quyết định chương trình phối 
họp và thống nhất hành động của ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp 
mình thòi gian tói;

2. Quyết định kế hoạch chuẩn bị 
Đại hội đại biểu cấp mình theo hưóng 
dẫn của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam cấp trên trực tiếp;

3. Góp ý kiến, kiến nghị vói cấp 
ủy đảng, chính quyền cùng cấp và 
cấp trên về những chủ trương, chính 
sách, pháp luật. Giám sát hoạt động 
của cơ quan nhà nưóc, đại biểu dân 
cử, cán bộ, công chức nhà nước;

4. Hiệp thương dân chủ cử ra Ban 
Thưòng trực; cử, cử bổ sung, thay thế 
hoặc cho thôi các chức danh Chủ 
tịch, các Phó Chủ tịch, các ủy viên 
Thưòng trực, ủy viên ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

5. Xét, quyết định kết nạp làm 
thành viên của ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam cấp mình;

6. Ra lòi kêu gọi nhân dân địa 
phương hưởng ứng chủ trương của 
Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam đối vói sự kiện quan trọng 
khi cần thiết. ❖
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ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SINH KỂ 
NGƯ NGHIỆP
của cộng đổng dân cư thị trân Diêm Điển, 
huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Binh
THS. ĐINH THỊ HÀ GIANG - NGUYỄN HOÀI THU
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường

Hoạt động sinh kế ngu 
nghiệp của cộng đồng cu 
dân thị trấn Diêm Điền, 
huyện Thái Thụy, tỉnh Thái 

Bình đang phải đối mặt vói những 
biến động gây ảnh hưởng bất lọi cho 
việc phát triển bền vững nghề cá. 
Nhóm nghiên cứu đã thực hiện phân 
tích hoạt động sinh kế thông qua 
việc sử dụng khung phân tích sinh kế 
của DFID đối vói cư dân làm ngư 
nghiệp tại 2 khu (khu 4 và khu 9) 
thuộc địa bàn thị trấn Diêm Điền, 
huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. 
Trong đó nguồn lực hay tài sản sinh 
kế đưọc chia làm 5 loại vốn chính: 1) 
vốn nhân lực, 2) vốn tài chính, 3) 
vốn vật chất, 4) vốn xã hội, 5) vốn 
tự nhiên.

Vốn tự nhiên:
Ngư trường khai thác của ngư dân 

thị trấn Diêm Điền nẳm trong vùng 
biển Vịnh Bấc bộ, đên nay đa phat 
hiên 960 loài cá thuộc 457 giống, 162 
họ. Tổng trữ lưọng cá đáy và cá nổi ở 
vùng biển Vịnh Bấc bộ ưóc tính 
khoảng 681.166 tấn.

Vốn con người:
Trình độ học vấn của ngư dân 

tương đối thấp, đa số ngư dân chỉ 
học đến cấp 2 và cấp 3 (chiếm 
66,7%). Còn lại 33,3% chỉ học đến 
cấp 1 và không có ai tiếp tục học 
lên sau khi tốt nghiệp trung học 
phổ thông.

Vốn vật chất:
Đối vói các hộ thuộc nhóm đánh 

bất, đa phần các hộ đều có tàu, 
thuyền đánh bất riêng (77,8%) (hình 
1). Trong đó, tỷ lệ tàu trên 400 CV 
chiếm tỷ lệ cao nhất (40%) (hình 2). 
Vỏ tàu được làm bằng gỗ và sản xuất 
trong nưóc.

Vốn tài chính:
Phần đông ngư dân cho rằng, ngư 

nghiệp vẫn chưa mang lại thu nhập 
ổn định (54,5%). Thu nhập bình quân 
một tháng của chủ tàu có công suất 
lón sẽ dao động từ 10.000.000 -
30.000.000 đồng. Mức lương của mỗi 
thuyền viên sẽ từ 6.000.000 -
10.000.000 đồng. Đối vói ngư dân thị 
trấn Diêm Điền, chủ yếu vốn đầu tư 
cho sản xuất đều tập trung vào hoạt 
động đóng tàu. Nhưng đối vói các tàu 
có công suất lón thì chủ tàu thông 
thường chỉ đáp ứng được 70 - 80% 
tổng vốn đầu tư.

Bên cạnh đó, nhóm khảo sát cũng 
nghiên cứu về vốn xã hội và về thể 
chế', chính sách liên quan đến khu 
vực nghiên cứu.

Tổng hợp những nghiên cứu trên 
cho thấy, hoạt động sinh kế ngư 
nghiệp đang có nguy cơ giảm sút do 
ngư dân không muốn cho con cái 
mình theo nghề ngư nghiệp (86,7%). 
Lý do chủ yếu được đưa ra vì ngư 
nghiệp là nghề vất vả và có tính rủi 
ro cao. Hơn nữa, nguồn lợi thủy sản 
ven bờ giảm mạnh do khai thác quá 
mức. Các nguồn vốn sinh kế phục vụ

Hình 1. Số lượng tàu thuyền trong 
một hộ gia đình của nhóm đổi tượng 
được khảo sát (Đơn vị: %)

Hình 2. Sổ lượng tàu thuyền phân 
theo mã lực của đổi tượng được khảo sát 
(Đơn vị: %)

cho hoạt động sinh kế ngư nghiệp 
còn rất nghèo. Bởi vậy để cải thiện 
sinh kế ngư nghiệp của ngư dân thị 
trấn Diêm Điền trong thời gian tói, 
cần đẩy mạnh chính sách hỗ trợ ngư 
dân đánh bất cá xa bờ nhằm tăng sản 
lượng, chất lượng và thu nhập cho 
ngư dân... Bên cạnh đó, cần chú 
trọng nâng cao trình độ; tháo gỡ 
những khó khăn, vưóng mấc trong 
việc tiếp cận vốn tài chính; và nâng 
cao chất lượng hệ thống cơ sở hạ 
tầng nghề cá nhằm mang đến sinh kế 
hiệu quả cho ngư dân.*>
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Sông Lô
Bước chuyển minh từ phong trào 
xây dựng nông thôn mới
ĐỖ ĐÔNG
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh 
Vĩnh Phúc đã chủ động xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền vận động 
doanh nghiệp, nhân dân đóng góp tiền, ngày công, hiến đất hoàn thành các tiêu 
chí xây dựng NTM. Kết thúc giai đoạn 2011-2015, Vĩnh Phúc được đánh giá xếp 
thứ 3 toàn quốc về xây dựng nông thôn mới, với 68 xã đạt chuẩn, chiếm gần 61%  
số xã trong toàn tỉnh. Tuy nhiên, do địa bàn phức tạp, mặt bằng chung về phát 
triển kinh tế - xã hội không đồng đều nên chương trình xây dựng nông thôn mới ở 
nhiều địa phương còn gặp những khó khăn nhấ't định.

Huyện Sông Lô có 17 xã, thị 
trấn, có 28 km đường sông 
vói 10 xã, thị trấn giáp sông 
Lô. Năm 2016, huyện miền 

núi Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc có 3 xã 
đăng ký hoàn thành chương trình 
mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM.
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, 
song vói quyết tâm về đích đúng hẹn, 
các xã đang tích cực huy động mọi 
nguồn lực, nỗ lực hoàn thiện các tiêu 
chí còn lại.

Phong trào NTM đã và đang thổi 
một luồng gió mói, từng bưóc làm 
thay đổi diện mạo của huyện miền 
núi còn gặp nhiều khó khăn. Đến 
nay, toàn huyện có 9/16 xã đạt 
chuẩn NTM; thu nhập bình quân đầu 
người ở các xã đều đạt từ 16-28 triệu 
đồng/năm; 100% các xã có tỷ lệ hộ 
nghèo đạt chuẩn theo tiêu chí NTM; 
hệ thống giao thông từng bước được 
cứng hóa, dần đáp ứng nhu cầu đi lại 
và sản xuất của người dân trong 
huyện.

Mặc dù đã đạt được những kế't 
quả nhất định, song vói đặc điểm là

Mô hình trồng cà chua ghép cho năng suất, chất lượng cao tại huyện Sông Lô.

các xã miền núi, lại tiếp giáp vói tỉnh 
Phú Thọ, thu nhập của người dân còn 
thấp, chương trình xây dựng NTM ở 
các xã của huyện Sông Lô hiện nay 
vẫn gặp phải không ít khó khăn. 
Theo đánh giá của Phòng Nông 
nghiệp và PTNT huyện Sông Lô, trong 
số các tiêu chí, thì cơ sở vật chất văn

hóa được xem là tiêu chí khó khăn 
nhất hiện nay ở nhiều xã.

Bên cạnh tiêu chí cơ sở vật chất 
văn hóa, các tiêu chí môi trường, giao 
thông cũng gặp phải không ít khó 
khăn. Công tác thu hồi đất để bồi 
thường GPMB xây dựng các công trình 
hạ tầng trong NTM còn chậm so vói
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yêu cầu kế hoạch đặt ra, do trình tụ 
thủ tục phức tạp liên quan đến nhiều 
cấp ngành. Công tác phân bổ vốn của 
tỉnh chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ 
triển khai các công trình, hạng mục.

Gần đây, tình trạng khai thác cát 
trên đoạn sông Lô thuộc địa bàn 
huyện cũng đang có nhiều ý kiến trái 
chiều, ảnh hưởng nhất định đến tình 
hình an ninh trật tụ, cũng như đến 
những thành quả xây dụng nông 
thôn mới trên địa bàn.

Theo Đại tá Kim Văn Tiến - Trưởng 
Công an huyện Sông Lô, hiện tượng 
các doanh nghiệp, các cá nhân khai 
thác trái phép cát trên dòng sông này 
đang diễn ra rất phức tạp. Đây là vấn 
đề nhức nhối trong những năm vừa 
qua, có những thời kỳ phải điều động 
cả lục lượng CSCĐ, cục CSHS về trấn 
áp tội phạm trên tuyến sông Lô và đã 
triệt phá một số băng, ổ nhóm bảo kê 
theo dạng xã hội đen.

Sau khi nhận thấy tình hình 
phức tạp, Công an tỉnh đã tham 
mưu lập lại trật tụ cho hoạt động 
khai thác cát trên sông Lô bằng 
cách cấp phép và kiên quyết xử lý 
triệt để các dấu hiệu tội phạm trên 
tuyến sông này. Chính vì vậy mà 
tình hình trên tuyến sông Lô từ 
năm 2015 đến nay đã dần dần ổn 
định trở lại. Gần như không còn 
hiện tượng tội phạm trên sông, đặc

biệt là tội phạm bảo kê theo kiểu xã 
hội đen. Việc cấp phép cho các 
doanh nghiệp khai thác cát giúp 
cho việc quản lý trật tụ xã hội, tài 
nguyên, tránh thất thoát nguồn thu 
cho địa phương được hiệu quả hơn.

Tuy vậy do mâu thuẫn lợi ích, một 
số đối tượng đã đứng đằng sau kích 
động người dân có những biểu hiện 
gây rối, mất trật tụ an ninh tại địa 
bàn. Bên cạnh đó, thời gian vừa qua 
các hoạt động khai thác cát cũng gây 
ảnh hưởng ít nhiều đến tình trạng 
sạt lở đất canh tác của bà con dọc 
tuyến sông.

Gần như không còn tình trạng 
khai thác cát trái phép theo kiểu "cát 
tặc" trên sông Lô, theo Trưởng Công 
an huyện Sông Lô, tuy đã được xử lý 
kịp thời nhưng vẫn có một số trường 
hợp khai thác cát không đúng theo 
giấy phép; hoạt động tội phạm ăn 
theo các tuyến cát trên sông vẫn thi 
thoảng diễn ra. Công an tỉnh đã phải 
có kế hoạch đấu tranh với tội phạm 
trên tuyến sông để tạo ra một môi 
trường an ninh, an toàn cho người 
dân, doanh nghiệp và các thành phần 
hoạt động trên tuyến sông Lô được 
bình yên.

Bên cạnh an ninh trật tụ thì tình 
trạng sạt lở đê kè trên tuyến sông 
cũng là một vấn đề gây bức xúc trong 
dư luận. Sở Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn Vĩnh Phúc đã tổ chức 
Hội nghị, cho rằng sạt lở kè xảy ra là 
do rất nhiều nguyên nhân và nguyên 
nhân cơ bản do tốc độ dòng chảy, đất 
bên bờ sông kết cấu không vững chắc 
và có cả nguyên nhân do hoạt động 
khai thác khoáng sản. Tuy nhiên 
theo ông Hoàng Đức Dũng - Trưởng 
Phòng Tài nguyên - Môi trường 
huyện Sông Lô, nhiều chỗ trên địa 
bàn mặc dù không có hoạt động khai 
thác cát sỏi nhưng vẫn xảy ra hiện 
tượng sạt lở. Hiện nay UBND tỉnh 
chuẩn bị phê duyệt cấp kinh phí lấy 
từ nguồn quỹ phòng chống thiên tai 
của tỉnh để đền bù diện tích sạt lở 
cho người dân.

Từ đầu năm cho đến nay, huyện 
cũng đã tổ chức một số hội nghị với 
sụ có mặt của tất cả các doanh 
nghiệp được cấp phép hoạt động trên 
địa bàn, yêu cầu báo cáo và cam kết 
nếu cơ quan nhà nước kiểm tra và 
phát hiện sai phạm thì dứt khoát bị 
xử lý. Còn tại các địa phương có hoạt 
động khai thác thì các doanh nghiệp 
sẽ thả phao ranh giới để người dân tụ 
quản. Khi nhận được phản ánh của 
người dân thì cơ quan chức năng của 
huyện sẽ khẩn trương kiểm tra để 
công khai cho người dân.

Theo ông Nguyễn Ngọc Khang - 
Chủ tịch MTTQ huyện Sông Lô, MTTQ 
và các tổ chức thành viên của Mặt 
trận từ huyện đến các xã, thị trấn

Theo Đại tả Kim Vấn Tiến - Trưởng Côngan huyện 
SôngLô, tuy còn mộtsổtồn tại, nhưng việc cấpphép cho 
cảc doanh nghiệp khai thảc cảt bước đầugiúp cho việc 
quản lỷ trậttựxã hội, tài nguyên, tránh thấtthoảtnguồn 
thu cho địaphươngđược hiệu quả hơn.
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thực hiện tốt công tác tham mưu, 
phối hợp, tuyên truyền, vận động, 
tập hợp, xây dựng khối đoàn kết 
toàn dân. Trong đó, MTTQ huyện đã 
hưóng dẫn MTTQ các xã chủ động 
phối hợp vói các tổ chức thành viên 
tích cực vận động tuyên truyền đoàn 
viên, hội viên và các tầng lóp nhân 
dân giữ gìn an ninh, trật tự an toàn 
xã hội. Tuyên truyền vận động các 
doanh nghiệp được cấp giấy phép 
khai thác cát sỏi trên sông Lô thực 
hiện theo đúng quy định của pháp 
luật. Trong đó một số doanh nghiệp 
đã có những đóng góp cho sự phát 
triển kinh tế - xã hội của địa 
phương, đặc biệt là trong xây dựng 
nông thôn mói.

Cũng theo ông Nguyễn Ngọc 
Khang, để tháo gỡ những khó khăn, 
giúp các xã xây dựng nông thôn mói 
về đích đúng hẹn, trong thòi gian tói, 
huyện Sông Lô tăng cưòng chỉ đạo 
quyết liệt các xã đăng ký về đích năm 
2017, nâng cao vai trò trách nhiệm 
của bộ máy chỉ đạo các cấp. Ban Chỉ 
đạo xây dựng NTM các cấp trên địa 
bàn huyện, nhất là Ban Chỉ đạo cấp 
xã sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, 
linh hoạt và sáng tạo trong quá trình 
triển khai thực hiện chương trình, có 
kế hoạch và giải pháp cụ thể để thực 
hiện có hiệu quả các tiêu chí NTM 
trên địa bàn. Trong đó, đang và sẽ 
tăng cưòng công tác theo dõi, giám 
sát để hoạt động khai thác cát sỏi 
trên địa bàn đảm bảo tuân thủ pháp 
luật; hoạt động đền bù và khấc phục 
các điểm sạt lở được khẩn trương và 
đúng quy định.

Vói những bài học kinh nghiệm 
được rút ra trong 5 năm qua, cùng 
vói những định hưóng đã được hoạch 
định trong giai đoạn 2015-2018, tin 
rằng, đích đến nông thôn mói của 
tỉnh Vĩnh Phúc nói chung, huyện 
Sông Lô nói riêng sẽ không còn xa. 
Vói sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp 
chính quyền cùng sự chung tay góp 
sức của các tổ chức chính trị, xã hội 
và nhân dân địa phương, các xã của 
huyện Sông Lô sẽ sóm vượt qua khó 
khăn, hoàn thành chương trình xây 
dựng NTM.*

Một sỗ công trình vân hóa - xã hội trên địa bàn huyện Sông Lô 
được xây dựng bằng nguồn vỗn Nhà nước và nhân dân cùng đóng góp.
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THÔNG TIN CỔNG TÁC MẶT TRẬN

HÀ NỘI THÀNH LẬP TRƯNG TÂM 
TRƯYÊN THÔNG - TRUYÊN HÌNH c h ố n g  

HÀNG GIẢ VÀ BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU

Nguyễn Trọng Thắng
Phó Giám đốc thường trực Trung tâm 
Điện thoại: 0983348859
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Tập thể lãnh đạo Hội và bạn bè đồng nghiệp chụp ành lưu niệm.

Hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng đang 
ngày càng trở nên phức tạp trên thị trường, gây ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng, 
làm mất uy tín của các doanh nghiệp chân chính. Để góp 
phẩn nâng cao trách nhiệm của toàn xả hội nói chung và 
của Thủ đô nói riêng trong việc chống hàng giả, hàng 
nhái, hàng kém chất lượng và bảo vệ thương hiệu, đồng 
thời cảnh báo với người dân, vừa qua, Hội Chổng hàng 
giả và Bảo vệ thương hiệu Thành phố Hà Nội thành lập 
Trung tâm Truyền Thông -  Truyển hình, tại số 80 Đường 
Quang Trung -  Quận Hà Đông -Thành phố Hà Nội.

Trung tâm có chức năng hỗ trợ các doanh nghiệp 
trong vấn đề thông tin về hàng giả, hàng nhái, hàng kém 
chất lượng đến với người tiêu dùng, tư vấn và cung cấp 
các giải pháp liên quan đến phòng chống và ngăn chặn 
hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng cho các doanh 
nghiệp, hỗ trợ xây dựng và bảo vệ thương hiệu, tiếp nhận 
thông tin nóng và giải đáp các thắc mắc của doanh 
nghiệp và người tiêu dùng... với sự hỗ trợ và thực hiện 
của đội ngũ phóng viên, chuyên viên chuyên nghiệp, đội 
ngũ luật SƯ tư vấn giải quyết cho các doanh nghiệp trong 
vấn đề hàng giả, hàng nhái.

Theo thống kê, trung bình mỗi năm các cơ quan 
chức năng phát hiện xử lý hàng nghìn vụ sản xuất, tiêu 
thụ hàng giả, hàng kém chất lượng, nhiều đối tượng đã 
bất chấp quy định của nhà nước nhằm thu lợi bất 
chính, gây ảnh hưởng tiền của và sức khỏe của nhân 
dân. Do vậy việc ra đời Trung tâm Truyền thông -  
Truyền hình có ý nghĩa quan trọng là đẩu mối quan 
trọng đưa những thông tin cụ thể đến với người dân về 
nạn sản xuất, tiêu thụ hàng nhái, hàng giả, hàng kém 
chất lượng trên thị trường, nhằm cảnh báo và kịp thời 
ngăn chặn, đổng thời kênh thông tin này có nhiệm vụ 
tuyền truyền, kích lệ những đơn vị, tập thể, doanh 
nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng đảm bảo 
chất lượng, uy tín với người tiêu dùng, đồng thời phối 
hợp với các cơ quan thông tin đại chúng bảo vệ quyển 
lợi chính đáng cho các doanh nghiệp.

Các thông tin vể chống hàng giả, hàng nhái, hàng 
kém chất lượng sẽ được thường xuyên cập nhật trên 
trang thông tin điện tử của Trung tâm và trên các 
phương tiện thông tin đại chúng nhưVTV, HTV, Let's 
Việt và các báo.

L t  Krt W A T ■" •
TRUNG TÂM TRUYÉN THÔNG ■ TRUYỀN HÌNH

03 năm 2017

K g V *

Đ/c Nguyễn Trọng Thắng, Phó Giám đốc thường trực Trung tâm thay 
mặt Ban Giám đốc phát biểu tại Lễ ra mốt.

NSƯTNguyễn Tiến Hợi tặng hoa chúc mừng Lãnh đạo Trung tâm.
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CÔNG TY LUẬT TNHH
TRƯNG NGUYỄN

Địa chì: Số 118, phố Yên Lãng, quận Đống Đa, Hà Nội 
Tel: 04.62757247 - 0989080767 

Webite: http://www.luattrungnguyen.vn

TRANHTỤNG:
Công ty Luật TNHH Trung Nguyễn cung cấp 
dịch vụ luật sư tranh tụng với tư cách là người 
bào chữa hoặc người bảo vệ quyển, lợi ích hợp 
pháp của đương sự tại Tòa án các cấp.

TƯ VẤN PHÁP LUẬT:
Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh 
vực tư vấn pháp luật và cộng tác viên là những 
chuyên gia pháp lý giỏi vể chuyên môn, hiện 
đang công tác tại các cơ quan nhà nước, chúng 
tôi sẽ đáp ứng tốt nhất mọi yêu cầu của khách 
hàng trong các lĩnh vực bao gồm: thừa kế, hôn 
nhân gia đình, hình sự, lao động, sở hữu trí tuệ, 
kinh doanh thương mại...
Bên cạnh đó, dịch vụ tư vấn pháp luật thường 
xuyên cũng được Công ty cung cấp tới các cá 
nhân và tổ chức trong cả nước. Đặc biệt, Công 
ty cũng thường xuyên tham gia trợ giúp pháp 
lý miễn phí cho các đối tượng chính sách, 
người già cô đơn, phụ nữ và trẻ em có hoàn 
cảnh khó khăn.

ĐẠI DIỆN:
Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục 
hành chính liên quan đến đầu tư nước ngoài 
tại Việt Nam; thực hiện các thủ tục hành chính 
liên quan đến thành lập, thay đổi, chia tách, 
sáp nhập, giải thể, phá sản doanh nghiệp; đàm 
phán, ký kết, thực hiện và giải quyết tranh chấp 
hợp đổng; tham gia tố tụng tại Trung tâm 
Trọng tài thương mại để giải quyết các tranh 
chấp thương mại, yêu cẩu công nhận và cho 
thi hành các bản án, quyết định của Tòa án 
nước ngoài tại Việt Nam; tiến hành khởi kiện, 
đòi bổi thường thiệt hại trong các vụ việc hình 
sự, dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, 
hôn nhân gia đình, quyền sở hữu trí tu ệ ...

Công ty Luật TNHH Trung Nguyễn thuộc Đoàn Luật sư Thành phố 
Hà Nội, được thành lập bởi các luật sư và chuyên gia đâu ngành 
trong nhiều lĩnh vực. Đến với Công ty Luật TNHH Trung Nguyễn, 
khách hàng cũng sẽ được cung cấp dịch vụ pháp luật chuyên 
nghiệp và hiệu quả trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

| | B  /  ^  -S v.

Giám đốc: Luật sư  Nguyễn Tiến Trung

Luật sư Nguyễn Tiến Trung có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc 
trong lĩnh vực pháp lý. Một số công việc tiêu biểu:
• Chuyên gia tư vấn pháp luật cho Tổ công tác chuyên trách Cải cách 
thủ tục hành chính - Để án 30 của Thủ tướng Chính phủ;
• Tư vấn pháp luật định kỳ hàng tuần cho học viên thuộc các 
Trung tâm chữa bệnh giáo dục, lao động và xã hội trên địa bàn 
thành phố Hà Nội;
• Thực hiện tuyên truyền và tư vấn pháp luật tại Bắc Giang, 
Bắc Kạn, Gia Lai, Lào Cai, Lạng Sơn, Lai Châu và Sơn La ... và một số 
công tác khác...
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THÔNG TIN - ỌUẢNG CÁO

CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC ĐIỂM Đỗ XE HÀ NỘI
'T ô a ễ u ù . (J )c ư h L n jq , (Q o m p u n iẬ

Giám đốc: ông Bùi Đăng Thắng 
Địa chỉ giao dịch: 17 phố Hàng Đậu - quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 

Điện thoại: (04) 38256779 - Fax: (04) 39341143

CÁC LĨNH Vực KINH DOANH CHỦ YẾU

- Lập và quản lý thực hiện quy hoạch hệ thống các 
bến, điểm đỗ xe tĩnh.
- Kinh doanh trông giữ các phương tiện vận tải, kinh 
doanh các bến, điểm đỗ xe ôtô.
- Đăng kiểm các phương tiện cơ giới đường bộ.
- Xây dựng, duy tu sửa chữa các điểm trông giữ 
phương tiện giao thông phục vụ nhu cáu của Công ty.
- Đại lý vận chuyển hành khách và vận tải hàng hoá 
nội đô bằng phương tiện cơ giới đường bộ.
- Cung ứng xăng dầu, phụ tùng ôtô, thiết bị đỗ xe, 
kinh doanh nhà ăn, nhà nghi cho lái xe.
- Khai thác các điểm đỗ xe và diện tích các điểm đỗ xe 
thuộc các công trình công cộng.
- Kinh doanh trông giữ phương tiện và đăng kiểm 
phương tiện cơ giới đường bộ (Trạm đăng kiểm xe 
29-03S, Bến đỗ xe Ngọc Khánh - phường Ngọc Khánh - 
quận Ba Đình).

Với hệ thống các đơn vị trực thuộc gồm 7 xí 
nghiệp và Trạm đăng kiểm 29-03S, Công ty đã đạt 
được rất nhiéu thành tựu lớn trong những năm 
vừa qua: Hiện nay, Công ty quản lý trên 130 điểm 
đỗ trên địa bàn thành phố Hà Nội với khoảng 10 
-15 nghìn lượt xe được trông giữ; hàng năm đăng 
kiểm trên 8.000 xe ôtô đảm bảo đúng quy định; 
giải toầ 70.000m2 đất công bị lấn chiếm, giữ gìn 
trật tự vệ sinh môi trường...

Ghi nhận thành tích mà CBCNV Công ty Khai thác 
điểm đỗ xe Hà Nội đã đạt được trong sự nghiệp 
phát triển hệ thống giao thông tĩnh của Thủ đô 
trong thời kỳ đổi mới, Công ty đã được các bộ, 
ngành, UBND Thành phố tặng hơn 40 bằng khen, 
đặc biệt tháng 5/2000, Chủ tịch nước CHXHCN Việt 
Nam đã trao tặng Huân chương Lao động Hạng 3 
cho Công ty.

Tháng 1/2016, Công 
ty TNHH MTV Khai 
thác điềm đỗ xe Hà 
Nội (Tổng Công ty 
Vận tải Hà Nội) đã 
chính thức đưa vào 
vận hành dự án 
giàn thép đỗ xe cao 
tâng trên phố 
Nguyễn Công Hoan, 
Ba Đình, Hà Nội.
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