
Chủ tịch Hồ Chí Minh 
miền Nam ra thăm miền Bắc, năm 1969.

Tháng 9/1954, trong thư gửi bộ đội, cán bộ và gia đình cán bộ 
miền Nam ra Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Đến ngày hoà bình 
đã được củng cố, thống nhất được thực hiện, độc lập, dân chủ
+ W I. _ V _ ||_ \ 4 /í I \ rs* m 7 M 1 Ạ _ t** I / _ 4 Ạ Ạ# 1 _ Ạđã hoàn thành, đồng bào sẽ vui vẻ trở về quê cũ. Lúc đó rất có
a ■_ I Ạ • _ W _ V _ _ Ạ _ _ I. \ _ \ _ * ■_ V _ _ _ _ *--jỷ _ K ■ _ _ _ Ạ _ A >thể tôi sẽ cùng đồng bào vào thăm miền Nam yêu quý của 
chúng ta".

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, H. 2GG2, t.7, tr.356.
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LỜI TÒA SOẠN
....... '  ........ , ................ ..rong tiến trình đổi mới đất nước, M ặt trận Tổ quổc Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ trọng 

tâm bằng công tác tuyên truyền, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận 
động, phát huy hiệu quả phương thức giám  sát và phản biện xã hội tạo nên sự khởi sắc mới 

của công tác M ặt trận. M ặt trận là nơi đ ể  người dân có thể phản ánh ý  kiến, kiến nghị với Đảng, Nhà 
nước; tham gia tích cực thực hiện Nghị quyết H ội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa X II về tăng cường xây dựng, chỉnh đổn Đảng.

Ngày 4/1/2017, tại TP Cần Thơ, M ặt trận Tổquổc Việt Nam đã phổi hợp với H ội N hà báo Việt 
Nam phát động Giải Báo chí toàn quổc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chổng tham nhũng, lãng 
p h í”. Hưởng ứng phát động, nhiều tờ báo đã tích cực vào cuộc tìm hiểu, phát hiện, thông tin về những 
hiện tượng tiêu cực trong xã hội theo tinh thần Nghị quyết H ội nghị Trung ương 4 khóa XII.

Mới đây, đến dự và phát biểu tại L ễ  b ế mạc H ội báo toàn quổc 2017 tại H à Nội, Uy viên Bộ 
Chính trị, Chủ tịch Uy ban Trung ương M ặt trận Tổ quổc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân - Trưởng 
ban Chỉ đạo Giải Báo chí toàn quổc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chổng tham nhũng, lãng 
phí"đã khẳng định: Những cơ quan báo chí và các nhà báo tham gia phát hiện, phản ánh đúng sự thật, 
khách quan, có tính xây dựng về các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng p h í sẽ không cô đơn mà luôn 
được Đảng, N hà nước và M ặt trận Tổ quổc Việt Nam ủng hộ, cổ vũ và bảo vệ bằng trách nhiệm chính 
trị và pháp luật.

Hưởng ứng Giải Báo chí nói trên, thời gian qua, bên cạnh việc luôn theo sát định hướng của 
Đảng, N hà nước, thực hiện chức năng là một trong các cơ quan ngôn luận của M ặt trận Tổ quổc Việt 
Nam, Tạp chí M ặt trận đã có nhiều bài nghiên cứu, tổng kết thực tiễn công tác M ặt trận, trên cơ sở bám  
sát 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 vụ việc gây bức xúc trong dư luận; đồng thời có những đề xuất 
cơ chế đ ể tăng cường vai trò của M ặt trận Tổ quổc các cấp, giúp công tác đấu tranh phòng, chổng tham  
nhũng, lãng p h í tại cơ sở đạt hiệu quả hơn. Đây vẫn tiếp tục là đề tài được đăng tải sâu rộng trong sổ 
Tạp chí này.

Bên cạnh đó, Tạp chí M ặt trận sổ tháng 4 cũng dành nhiều dung lượng cho các bài viết nhân dịp 
Kỷ niệm 42 năm Ngày thổng nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017); ngợi ca tinh thần đoàn kết quổc 
tế  và đóng góp của tầng lớp trí thức miền Nam vào cuộc đấu tranh thổngnhất đất nước...; đặc biệt Tạp 
chí M ặt trận mở chuyên mục mới: “Chính sách nhà ở và thị trường bất động sản” và các bài viết về một 
sổ chủ đề đáng chúý khác.

Trân trọng giới thiệu Tạp chí M ặt trận sổ 164 tới bạn đọc.

Tổng Biên tập 
VŨ VĂN TIẾN
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N G H I Ê N  C Ư U L Ý  L U Ậ N

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 
ĐỒNG HÀNH CÙNG BÁO CHÍ TRONG 
CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG TIÊU CựC*

LTS: Sáng 19/3, tại Hà Nội, Hội báo toàn quốc 2017 đã bế mạc sau 3 ngày diễn ra 
với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi; nhiều giải thưởng đã được trao cho các cơ 
quan báo chí. Đến dự và phát biểu tại Lễ bế mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đánh giá cao 
sự đóng góp của các cơ quan báo chí, đồng thời khẳng định sự đồng hành của 
Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các cơ quan báo chí và các nhà 
báo trong việc phát hiện, phản ánh các hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội. 
Dưới đây, Tạp chí Mặt trận trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương M ặt trận Tổ quổc Việt Nam 
Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại L ễ  bế mạc Hội báo toàn quổc 2017, tại Hà Nội.

ẢNH: KỲ ANH

Thưa các đồng chí lãnh đạo các 
ban, bộ, ngành Trung ương, địa 
phưong và TP. Hà Nội;

Thưa các đồng chí lãnh đạo Hội 
Nhà báo Việt Nam;

Thưa các đồng chí lãnh đạo các cơ 
quan báo chí và các nhà báo;

Thưa các đồng chí cùng toàn thể 
quý vị.

Tôi rất vui mừng tói dự và phát 
biểu tại Lễ bế mạc Hội báo toàn quốc 
2017, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà 
nưóc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tôi 
xin gửi lòi chào trân trọng đến các 
đồng chí có mặt trong sự kiện hôm 
nay, đồng thòi xin gửi lòi chúc mừng 
tốt đẹp nhất tói các thế hệ nhà báo, 
đội ngũ phóng viên báo chí trong 
nưóc và đang hoạt động ở nưóc ngoài.

Năm nay là năm thứ hai Hội báo 
toàn quốc hàng năm. So vói năm 
2016, Hội báo toàn quốc năm nay đã 
được tổ chức chu đáo hơn, nhiều 
hoạt động sôi nổi, thiết thực hơn. Tôi 
đánh giá cao Ban Tổ chức đã bố trí

* T iêu đề do Tạp ch í Mặt trận đặt.

trưng bày thành 3 khu vực, như: khu 
vực toàn cảnh báo chí Việt Nam năm 
2016; khu vực trưng bày báo chí khối 
Trung ương và khu vực trưng bày

khối báo chí địa phương. Cách bố trí, 
sấp xếp từng khu vực một cách khoa 
học, sáng tạo này đã mang lại hiệu 
quả cao trong việc tôn vinh và biểu
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NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN

Chủ tịch Ủy ban Trung ương M ặt trận Tổ quổc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tham quan gian trưng bày tại Hội báo.
ẢNH: KỲ ANH

dương lực lượng báo chí cả nước, hơn 
nữa bạn đọc dễ dàng tiếp cận tói 
từng ấn phẩm.

Tôi cũng thực sự vui mừng khi 
biết, năm nay Hội báo được tổ chức 
tại Thủ đô Hà Nội đã thu hút sự tham 
gia của 470 đơn vị, cơ quan báo chí cả 
nước. Trong đó, có khu vực báo chí 
toàn cảnh; 25 khối báo chí Trung 
ương và 12 cụm báo chí địa phương, 
trưng bày 437 loại ấn phẩm (tổng số 
5.800 tờ báo, tạp chí), gồm báo Tết 
Dương lịch 2017, báo Tết Đinh Dậu, 
số tất niên, số tân niên, ấn phẩm báo 
chí tiêu biểu quý I năm 2017; gần 100 
chương trình truyền hình Tết đặc 
sấc, giao diện báo điện tử đẹp và hơn 
250 tác phẩm phóng sự xuất sấc về 
đề tài môi trường trong năm 2016, đó 
thực sự là một cuộc hội tụ văn hóa, 
tinh thần đặc sấc của những ngưòi 
làm báo cả nưóc.

Trong 3 ngày vừa qua, Hội báo 
toàn quốc 2017 đã thực sự trở thành

tâm điểm của giới báo chí và công 
chúng báo chí cả nưóc. Hội báo toàn 
quốc lần này đã khẳng định sự phát 
triển mạnh mẽ, trưởng thành của báo 
chí Việt Nam, là nơi để các nhà báo 
giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh 
nghiệm trong hoạt động nghiệp vụ, 
công tác hội mà còn là dịp giao lưu, 
gặp gỡ, đối thoại sống động và bổ ích 
giữa những ngưòi làm báo vói các 
nhà quản lý và công chúng báo chí, 
góp phần nâng cao vai trò, vị trí và 
uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam 
trong đòi sống xã hội.

Được biết, Ban Tổ chức đã quyết 
định trao các giải "Gian trưng bày ấn 
tượng, đặc sấc"; "Bìa báo Tết đẹp"; 
"Giải giao diện đẹp dành cho Báo 
điện tử dịp Tết Nguyên đán Đinh 
Dậu"; Giải chương trình truyền hình 
ấn tượng dịp Tết Nguyên đán Đinh 
Dậu" và "Giải phóng sự xuất sấc về đề 
tài môi trường năm 2016". Đó là 
những phần thưởng ý nghĩa, góp

phần quan trọng vào bước phát triển 
của từng phóng viên, biên tập viên 
và các cơ quan báo chí được giải.

Như các đồng chí đã biết, ngày 
4 /1 /2017 , tại TP Cần Thơ, Hội Nhà 
báo Việt Nam và Ban Thường trực ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam đã công bố và phát động Giải 
Báo chí toàn quốc "Báo chí vói công 
tác đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí". Ngay sau khi phát 
động, chúng tôi nhận thấy sự tham 
gia tích cực của các cơ quan truyền 
thông, các phóng viên, biên tập viên 
trong việc 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 tờ báo đã 
quyết tâm vào cuộc tìm hiểu, phân 
tích nhiều vụ việc gây bức xúc trong 
dư luận như vụ việc tiêu cực ở Trung 
tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi
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N G H I Ê N  C Ư U L Ý  L U Ậ N

Chủ tịch Ủy ban Trung ương M ặt trận Tổ quổc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu tại L ễ  bế mạc 
Hội báo toàn quổc 2017. ẢNH: KỲ ANH

trường - Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Bạc Liêu đã được báo Phụ nữ TP. 
Hồ Chí Minh và báo Đại Đoàn Kết 
phản ánh. Loạt bài điều tra về việc 
xuấ't khẩu cát ra nước ngoài của báo 
Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh, vụ tiêu cực 
của một số cán bộ tại Hải quan Hải 
Phòng do báo Tiền phong phát hiện, 
hay việc khai thác cát vi phạm pháp 
luật gây hậu quả nghiêm trọng tới 
nhiều địa phương của Truyền hình 
Việt Nam và báo Thanh niên.

Chúng tôi vui mừng nhận thấy đã 
có sự vào cuộc quyết liệt, có trách 
nhiệm của rất nhiều cơ quan báo chí, 
qua đó tạo không khí và quyết tâm 
tuyên chiến với tình trạng tiêu cực, 
nạn tham nhũng, lãng phí trong xã 
hội. Các tờ báo: Nhân dân, Quân đội 
Nhân dân, Nhà báo và Công luận, 
Thanh niên, Tuổi trẻ Thành phố Hồ 
Chí Minh, Tiền phong, Truyền hình 
Việt Nam... Trong thời gian 3 tháng 
vừa qua, các cơ quan báo chí đã rất 
tích cực vào cuộc điều tra, phát hiện

và đăng tải các bài viết liên quan đến 
các hành vi tiêu cực, tham nhũng, 
lãng phí theo đúng tinh thần Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Nhân dịp này, tôi đề nghị các cơ 
quan báo chí cả nước tiếp tục quan 
tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ phóng 
viên, biên tập viên của mình tích cực 
tham gia viết về đề tài phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí theo tinh thần 
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), 
đồng thời tổng hợp gửi tác phẩm về 
Ban Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc 
"Báo chí với công tác đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí" 
thông qua Hội Nhà báo Việt Nam. 
Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam khẳng định, những cơ quan 
báo chí và các nhà báo tham gia phát 
hiện, phản ánh đúng sự thật, khách 
quan, có tính xây dựng về các hiện 
tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí 
sẽ không cô đơn mà luôn được Đảng, 
Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam ủng hộ, cổ vũ và bảo vệ bằng

trách nhiệm chính trị và pháp luật.

Nhân dịp này, thay mặt Đoàn Chủ 
tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, tôi xin gửi lời cảm ơn 
trân trọng tới các thế hệ nhà báo Việt 
Nam đã đóng góp vào truyền thống 
92 năm báo chí cách mạng Việt Nam. 
Chúc những người làm báo Việt Nam 
luôn thực hiện tốt lời dạy của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh: "Ngòi bút của các 
bạn cũng là vũ kh í sắc bén trong sự 
nghiệp phò chính, trừ tà". Suy thoái, 
tham nhũng, lãng phí đang thách 
thức vận mệnh của dân tộc, báo chí 
hãy cùng toàn Đảng, toàn dân hành 
động vì tương lai của đấ't nước, của 
mọi gia đình Việt Nam.

Tôi xin kính chúc sức khỏe các 
đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, 
đoàn thể ở Trung ương và Hà Nội, các 
thế hệ nhà báo cùng đông đảo công 
chúng báo chí đã tham dự Lễ bế mạc 
Hội báo toàn quốc 2017 hôm nay.

Xin trân trọng cảm ơn!*

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 1 6 4  (4 /2 0 1 7 ) 7



NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN

K iều  bào kền mong tint) thần
MẶT TRẬN,
hướng về qUê h ư ơn g

ĐỨC THÁI
LTS: Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ 
tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn dẫn đầu, đã có có chuyến công tác đến một số 
nước châu Âu để tìm hiểu tình hình, nắm bắt tâm tư của bà con kiều bào.
Tại các buổi gặp gỡ, bà con kiều bào thể hiện tình cảm chung là luôn coi Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam là mái nhà chung tin yêu của cộng đồng người Việt xa xứ. Nhiều 
hội người Việt được tổ chức theo tinh thần Mặt trận, luôn đoàn kết và hướng về quê 
hương, mong muốn đóng góp được nhiều hơn cho quê hương đất nước...

Cộng đồng có hoạt động 
văn hoá mạnh nhất

Ngày 11/3, tại Trung tâm thương 
mại Sa Pa (Praha, Cộng hoà Séc), Phó 
Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh 
Mẫn cùng đoàn công tác ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam đã có cuộc gặp mặt Hội người 
Việt Nam tại Cộng hoà Séc.

Cộng đồng người Việt Nam ở Séc 
có khoảng 57.300 người, sinh sống 
tập trung chủ yếu tại các thành phố 
lớn, như: Praha, Brno, Plzen, Usti nad 
Labem, Cheb. Tháng 7/2013, cộng 
đồng người Séc gốc Việt đã được 
Chính phủ Séc công nhận là dân tộc 
thiểu số thứ 14 của nước này. Phần 
lớn số người Việt Nam ở Séc là những 
người đi học tập, lao động, học nghề, 
thực tập sinh, du lịch, thăm người 
thân... trong những năm 1980, sau 
đó ở lại sinh cơ lập nghiệp.

Những năm gần đây, cộng đồng 
đang chuyển hướng kinh doanh tạp 
hóa, thực phẩm, làm dịch vụ và hình

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam cùng đoàn công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm và làm 
việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc. ẢNH: PV

thành những trung tâm thương mại 
l ớ n .  bước đầu tạo được uy tín,

Séc có đời sống văn hóa, tinh thần 
phong phú, có ý thức gìn giữl ớ n .  bước đầu tạo được uy tín, cao, phong phú, có ý thức gìn giữ

thương hiệu tốt đối với người tiêu truyền thống và tiếng Việt. Tại các
dùng Séc. Cộng đồng người Việt tại thành phố lớn đều có nhà trẻ, trung
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Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương M ặt trận Tổ quốc Việt Nam 
Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ và đại diện kiều bào tại Séc.

ẢNH: PV

tâm đào tạo tiếng và văn hóa Việt. 
Phong trào văn hóa nghệ thuật, thể 
dục thể thao phát triển rộng khấp. 
Tất cả các địa phương, các hội đoàn 
cộng đồng đều có câu lạc bộ văn 
nghệ, thể dục. Ngoài ra, bà con ta 
còn tham gia tích cực các hoạt động 
văn hóa, nghệ thuật do chính quyền 
và người dân sở tại tổ chức trong các 
dịp lễ tết, ngày hội đa văn hóa, được 
đánh giá là sấc dân có hoạt động văn 
hóa mạnh nhất tại Séc. Góp phần 
quan trọng trong việc thúc đẩy quan 
hệ đối ngoại truyền thống giữa Việt 
Nam và CH Séc.

Qua báo cáo của Đại sứ quán, của 
Hội người Việt Nam tại Séc, cùng trao 
đổi với đại diện bà con kiều bào, Phó 
Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh 
Mẫn vui mừng nhận thấy cộng đồng 
kiều bào đã và đang hội nhập thành 
công vào xã hội sở tại. Cộng đồng 
đoàn kế't, hoạt động sản xuất kinh 
doanh ngày càng tăng trưởng, mở 
rộng, tạo được uy tín trong xã hội, 
khẳng định được bản sấc văn hoá dân 
tộc. Ngày càng có nhiều người Việt 
thành đạt trên các lĩnh vực kinh tế, 
khoa học công nghệ, giáo dục... Các 
cháu, các em học sinh, sinh viên, 
nghiên cứu sinh Việt Nam đã phát 
huy tốt truyền thống hiếu học của 
dân tộc, nhiều em đã được vinh danh 
với thành tích học tập xuất sấc. Đây 
là niềm tự hào, cũng là nguồn lực 
quý giá cho tương lai đất nước.

Địa chỉ tin cậy của bà con 
kiều bào

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần 
Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao 
những nỗ lực của ban lãnh đạo Hội 
người Việt Nam tại Séc trong việc tập 
hợp, tạo dựng khối đoàn kết cộng 
đồng, phát huy bản sấc văn hóa 
truyền thống, hội nhập thành công, 
được người dân và chính quyền sở tại 
đánh giá cao. Đồng thời, đánh giá cao 
những đóng góp bền bỉ, tâm huyết và 
quan trọng của ông Hoàng Đình 
Thấng, Uỷ viên ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch 
Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu 
Âu, Chủ tịch danh dự Hội người Việt

Nam tại Séc (người từng nhiều năm 
đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội người 
Việt Nam tại Séc).

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Trần 
Thanh Mẫn mong rằng cộng đồng 
người Việt Nam tại Séc sẽ thực hiện 
thấng lợi các mục tiêu đã đề ra, tiếp tục 
phát huy truyền thống yêu nước của 
các thế hệ người Việt Nam tại Séc, đóng 
góp ngày càng tích cực cho sự phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước và 
quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần 
Thanh Mẫn đề nghị Đại sứ quán, Hội 
người Việt Nam tại Séc quan tâm, hỗ 
trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để bà 
con kiều bào yên tâm làm ăn. Các hội 
đoàn tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn 
kết tương thân, tương ái; đẩy mạnh 
đổi mới các hoạt động của mình, xây 
dựng hội ngày càng phát triển vững 
mạnh, xứng đáng là địa chỉ tin cậy 
của toàn thể bà con kiều bào; giữ gìn 
bản sấc dân tộc trong cộng đồng.

Ngày 11/3, Phó Chủ tịch - Tổng 
Thư ký Trần Thanh Mẫn đã trao Bằng 
khen của ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam cho 4 tập thể: 
Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại CH 
Séc; Hội đồng hương Quảng Bình tại 
CH Séc; Nhóm hướng về miền Trung 
tại CH Séc; Chi hội người Việt Nam tại

Trung tâm thương mại Sa Pa, Praha, 
CH Séc và 5 cá nhân.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông 
Hoàng Đình Thấng, Chủ tịch Liên 
hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu 
khẳng định Liên hiệp Hội đang nỗ lực 
để tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các 
hiệp hội người Việt Nam trên toàn 
châu Âu, cùng nhau trao đổi kinh 
nghiệm để kiều bào hội nhập tốt với 
nước sở tại và luôn đoàn kết hướng 
về quê hương đất nước.

Ông Nguyễn Duy Nhiên, Chủ tịch 
Hội người Việt Nam tại Séc cũng 
khẳng định, không có phong trào ủng 
hộ nhân đạo, an sinh xã hội nào trong 
nước mà Hội chưa tham gia. Hội tổ 
chức, hoạt động theo nguyên tấc của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội luôn 
coi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là mái 
nhà chung tin yêu của cộng đồng 
người Việt xa xứ. Hội tổ chức theo 
tinh thần Mặt trận, mang trong mình 
tinh thần Mặt trận trong hội nhập, 
đoàn kết và hướng về quê hương, 
mong muốn đóng góp được nhiều hơn 
cho quê hương đất nước.

Đoàn kết hướng về quê 
hương đất nước

Cũng trong khuôn khổ chuyến 
công tác, ngày 14/3, Phó Chủ tịch -
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Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu thực 
tê tại Bộ Thực phẩm, Nông nghiệp và Bảo vệ người tiêu dùng bang Lower Saxony 
CHLB Đức. ẢNH: PV

Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn cùng 
đoàn công tác cũng đã có cuộc gặp gỡ 
thân mật vói Đại sứ và bà con kiều bào 
tại CHLB Đức.

Cộng đồng ngưòi Việt tại Đức có 
khoảng gần 130.000 ngưòi đa số có 
quốc tịch Đức vói cuộc sống và công 
ăn việc làm ổn định. Hoạt động kinh 
tế của kiều bào khá sôi nổi, nhiều 
doanh nhân khỏi nghiệp sóm và 
thành đạt do thích nghi nhanh vói 
vói kinh tế thị trưòng sau khi nước 
Đức thống nhất. Trên một số lĩnh vực, 
doanh nhân ngưòi Việt có khả năng 
cạnh tranh vói ngưòi Đức và các kiều 
dân khác làm ăn tại Đức. Một số công 
ty của ngưòi Việt ỏ Đức và Tây Berlin 
cũ hoạt động tương đối hiệu quả như 
Asico, Unico, Devico, Mekong, Chi 
Lăng, Provina... góp phần quan trọng 
trong việc thúc đẩy hoạt động kinh tế 
đối ngoại, giúp các doanh nghiệp 
trong nước tiếp cận thị trường, xuất 
khẩu hàng hoá sang Đức.

Nhiều trí thức Việt kiều thành đạt, 
trên các lĩnh vực như hóa học, y học, 
toán học, hàng không - vũ trụ, điện 
nguyên tủ, vật liệu m ó i . Ngoài ra, 
còn có hàng ngàn công nhân lành 
nghề ỏ cả Tây Đức và Đông Đức. Cộng 
đồng gắn kết và luôn hưóng về quê 
hương đất nưóc, giúp đỡ thân nhân; 
đóng góp tích cực vào phát triển kinh 
tế và đa dạng văn hóa Đức, được Chính 
phủ Đức ghi nhận và đánh giá cao.

Về quan hệ chính trị, theo Đại sứ 
Đoàn Xuân Hưng chưa bao giờ quan hệ 
hai nưóc có nhiều thuận lợi và cơ hội 
mỏ ra như hiện nay. Việt Nam và CHLB 
Đức đã thiết lập quan hệ đối tác chiến 
lược và hiện có sự tin cậy chính trị 
cao. "Tập thể Đại sứ quán và cộng 
đồng kiều bào đang nỗ lực hết sức góp 
phần tăng cường quan hệ hữu nghị, 
tranh thủ nguồn lực để phát triển đất 
nưóc", Đại sứ Đoàn Xuân Hưng khẳng 
định và đề nghị tại cuộc gặp gỡ vói 
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần 
Thanh Mẫn cùng đoàn công tác của ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, đại diện các kiều bào cùng trao 
đổi, hiến kế để hoàn thiện và có một 
tổ chức hội đoàn ngưòi Việt tại Đức có 
tính thống nhất cao, đại đoàn kết như

tinh thần Mặt trận; trỏ thành mô hình 
tiêu biểu của cộng đồng ngưòi Việt 
Nam trên thế giói.

Đề nghị tổng kết mô hình 
tổ chức kiều bào trên 
thế giới

Bày tỏ niềm vui được tham gia 
cuộc gặp mặt thân mật vói lãnh đạo 
ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, kiều bào Hoàng Trọng Minh 
đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vói 
vị thế chính trị và vai trò to lón của 
mình, cần tổng kết kinh nghiệm cả 
thành công và chưa thành công của 
các mô hình tổ chức (hội, đoàn) 
người Việt trên toàn thế giói. "Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam cần có kiến 
nghị vói cơ quan có thẩm quyền tổ 
chức khảo sát, nghiên cứu sâu; có đề 
tài cấp nhà nưóc về các mô hình tổ 
chức của kiều bào ta trên toàn thế 
giói. Từ đó, kiến giải, giúp cộng đồng 
ngưòi Việt có mô hình tổ chức chặt 
chẽ, lâu dài, bền vững, không chỉ cho 
hôm nay mà còn cho các thế hệ con 
em mai sau".

Cùng trăn trỏ này, ông Nguyễn 
Văn Hiền, Tổng Giám đốc Trung tâm 
thương mại Đồng Xuân - một trong 
những Trung tâm thương mại lón 
nhất của người Việt tại Đức đề nghị: 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - vói vai 
trò to lón của mình là tập hợp, phát 
huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc,

trong đó có cộng đồng người Việt 
Nam ỏ nưóc ngoài mỗi năm nên có 
hoạt động thu hút, mời bà con kiều 
bào về gặp gỡ, để bà con có cơ hội 
chia sẻ và thấu hiểu hơn, đoàn kết 
hơn và có nhiều đóng góp hơn cho 
quê hương đất nưóc. Mặt trận Tổ 
quốc cần có nhiều kênh, nhiều 
phương thức kết nối và lắng nghe 
kiều bào, từ đó kiến nghị Đảng, Nhà 
nưóc có chính sách ưu đãi cho kiều 
bào đầu tư về trong nưóc. "Thực tế, 
môi trường đầu tư dù đã được cải 
thiện nhưng còn nhiều thủ tục phiền 
hà", ông Nguyễn Văn Hiền nói, đồng 
thời đề xuất, hiện thế hệ thứ hai và 
thứ ba của người Việt tại Đức học giỏi 
và thành đạt, đề nghị Chính phủ có 
chính sách để thu hút nguồn lực này 
đóng góp nhiều hơn cho quê hương 
đất nưóc.

Bà Trịnh Thị Mùi đề nghị, Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam cần quan tâm 
đến công tác bồi dưỡng, giáo dục thế 
hệ kiều bào trẻ, cung cấp sách giáo 
khoa, có đoàn sang tập huấn cho các 
giáo viên. Ngoài ra, theo bà Trịnh Thị 
Mùi thì sinh hoạt tín ngưỡng, tôn 
giáo của bà con kiều bào tại Đức khá 
phong phú. Nhiều ngôi chùa, nơi thờ 
tự đã được xây dựng. Đề nghị Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam quan tâm, góp 
tiếng nói mời các chức sắc tôn giáo 
cùng tham gia công tác hưóng đạo 
cho bà con.
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Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương M ặt trận Tổ quốc Việt Nam 
Trần Thanh Mẫn trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho 
quê hương và cộng đồng tại Đức năm 2016. ẢNH: PV

Bà con cần gì hãy liên lạc 
với Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Phó 
Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh 
Mẫn bày tỏ niềm vui mừng được gặp 
gỡ, lắng nghe và trao đổi vói bà con 
kiều bào tại CHLB Đức. Thông báo vói 
bà con kiều bào về tình hình của đất 
nưóc, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký 
Trần Thanh Mẫn khẳng định: Việt 
Nam đang bưóc vào thòi kỳ phát 
triển mói, đẩy mạnh thực hiện các 
đột phá chiến lược về kinh tế, triển 
khai đưòng lối đối ngoại chủ động, 
tích cực, hội nhập quốc tế' sâu rộng. 
Chính phủ cam kết xây dựng một 
chính phủ liêm chính, kiến tạo, thúc 
đẩy cải cách hành chính, phục vụ 
ngưòi dân và doanh nghiệp ngày một 
tốt hơn.

Bày tỏ niềm vui mừng khi những 
ngày học tập nghiên cứu vừa qua tại 
Đức, đoàn công tác của ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận 
được những đánh giá hết sức tích cực 
từ chính quyền, những chuyên gia 
Đức về cộng đồng kiều bào ta. Theo 
đó, họ đánh giá cộng đồng ngưòi Việt 
Nam tại Đức có 4 ưu điểm lớn: Một là, 
kiều bào chịu thương, chịu khó, cần 
mẫn, chăm chỉ trong sản xuất kinh 
doanh; hai là, các gia đình ngưòi Việt 
Nam tại đây có cuộc sống thuỷ 
chung; ba là, cộng đồng ngưòi Việt 
Nam tại Đức có tính gắn kết cộng 
đồng cao. Và thứ tư là, con em ngưòi 
Việt học giỏi và thân thiện vói con 
em ngưòi Đức cũng như các kiều dân 
khác tại quốc gia này.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký 
Trần Thanh Mẫn thì những đánh giá 
trên có ý nghĩa vô cùng quan trọng, 
thể hiện sự nỗ lực phấn đấu không 
mệt mỏi của các thế hệ kiều bào trong 
việc xác lập địa vị xã hội, phát huy 
truyền thống tốt đẹp của dân tộc, hội 
nhập thành công trên nước sở tại. Ghi 
nhận những kết quả, dấu ấn mà cộng 
đồng kiều bào đã đạt được, Phó Chủ 
tịch - Tổng Thư ký mong rằng bà con 
kiều bào phát huy những thành quả 
đã đạt được, quan tâm đến công tác 
dạy tiếng Việt, gìn giữ những giá trị

văn hóa truyền thống, đoàn kết, luôn 
hưóng về quê hương đất nưóc bằng 
những hành động thiết thực. Về các 
chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà 
nước, trong đó đặc biệt là pháp luật 
về đầu tư, "nếu bà con cần gì hãy liên 
lạc vói Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ 
quan sẽ có bộ phận hướng dẫn chi 
tiết", Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký 
Trần Thanh Mẫn nói.

Đáp lại ý kiến của kiều bào 
Nguyễn Văn Hiền, Phó Chủ tịch - 
Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn khẳng 
định, Chính phủ đang thực hiện rất 
quyết liệt và mạnh mẽ việc cắt giảm 
các thủ tục hành chính, kiến tạo để 
phục vụ ngưòi dân và doanh nghiệp. 
"Nếu bà con kiều bào gặp khúc mắc 
gì trong đầu tư, bị thủ tục hành 
chính phiền hà, cán bộ nhũng 
nhiễu... hãy báo cho ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt 
trận sẽ tiến hành giám sát, kiến nghị 
cơ quan nhà nưóc có thẩm quyền 
xem xét, xử lý.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần 
Thanh Mẫn đề nghị bà con kiều bào 
luôn coi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
là mái nhà chung tin yêu. Ngày lễ, 
ngày Tết bà con về thăm ngưòi thân, 
quê h ư ơ n g . Ban Thưòng trực ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam luôn mong mỏi được đón tiếp, 
sẵn sàng "bắc một cây cầu" tình cảm 
để bà con về nước được thuận lợi.

Ghi nhận những ý kiến tâm huyết 
của bà con kiều bào, Phó Chủ tịch - 
Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn đề nghị 
cộng đồng nêu cao tinh thần đại đoàn 
kết, cùng xây dựng cộng đồng trở 
thành cộng đồng kiểu mẫu của ngưòi 
Việt Nam ở nước ngoài.

Đánh giá cao sự đóng góp của bà 
con kiều bào tại CHLB Đức đối với đất 
nước, ngày 28/2/2017, Chủ tịch ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam Nguyễn Thiện Nhân đã ký quyết 
định tặng Bằng khen cho hai tập thể 
và một cá nhân là: Hội ngưòi Việt 
Nam tại Leipzig - CHLB Đức; Công ty 
Haiky tại CHLB Đức và ông Nguyễn 
Văn Hiền, Tổng Giám đốc Trung tâm 
thương mại Đồng Xuân tại CHLB Đức.

Cũng trong dịp này, Uỷ ban Nhà 
nước về ngưòi Việt Nam ở nước ngoài 
và Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cũng 
trao tặng Bằng khen, giấy khen cho 
nhiều tập thể, cá nhân kiều bào tại 
Đức vì những thành tích xuất sắc 
trong đợt quyên góp ủng hộ đồng 
bào miền Trung bị thiên tai lũ lụt 
năm 2016.❖
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Tiếp tục phát huy vai trò người có 
uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
ĐỂ XÂY DựNG KHỐI 
ĐẠI ĐOÀN KỂT DÂN TỘC
BÙI THỊ THANH
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương M ặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương M ặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Thanh tiếp 
Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên - Huế, 
tháng 1/2017tại Hà Nội. ẢNH: MINH PHƯỢNG

Ngay sau khi khai sinh ra 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa, tháng 11/1945, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã ra Chỉ 

thị "Tìm người tài đức". Trong bài 
"Nhân tài và kiến quốc" đăng trên 
báo Cứu quốc ngày 14/11/1945, 
Người viết: "Chúng tôi mong rằng 
đồng bào ta ai có tài năng và sáng 
kiến, lại sẵn lòng hăng hái giúp ích 
nước nhà thì xin gửi kế hoạch rõ 
ràng cho Chính phủ. Chúng tôi sẽ 
nghiên cứu kế hoạch ấy một cách kỹ 
lưỡng có thể thực hành thì sẽ thực 
hành ngay". Người tài, đức trong 
đồng bào các dân tộc thiểu số chính 
là những người có uy tín, được cộng 
đồng suy tôn, có tác dụng "dẫn dắt" 
cộng đồng thực hiện các chủ trương, 
đường lối, chính sách, pháp luật của 
Đảng, Nhà nước; vận động cộng 
đồng tích cực hưởng ứng các phong 
trào thi đua, các cuộc vận động do 
Mặt trận, các tổ chức thành viên của 
Mặt trận phát động. Học tập tư 
tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến 
công tác xây dựng, bồi dưỡng, phát 
huy vai trò người có uy tín trong 
đồng bào các dân tộc thiểu số. Hội 
nghị lần thứ VII, Ban Chấp hành 
Trung ương (khóa IX) đã ra Nghị 
quyết chuyên đề về công tác dân 
tộc, Nghị quyết khẳng định: "Nâng 
cao hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân 
dân trong việc tham gia triển khai, 
thực hiện công tác dân tộc, chính

sách dân tộc. Có chính sách động 
viên, bồi dưỡng, hướng dẫn và phát 
huy vai trò của những người có uy 
tín trong đồng bào dân tộc trong 
việc thực hiện chính sách dân tộc 
của Đảng và Nhà nước ở các địa bàn 
dân cư vùng dân tộc và miền núi. 
Đổi mới nội dung và phương pháp 
công tác dân vận ở vùng đồng bào 
dân tộc; quán triệt phương châm: 
chân thành, tích cực, thận trọng, 
kiên trì, tế nhị, vững chắc; sử dụng 
nhiều phương thức phù hợp với đặc 
thù của từng dân tộc, từng địa 
phương. Ngày 8/12/2009, Bộ Chính

trị ra Kết luận số 62-KL/TW về tiếp 
tục đổi mới nội dung, phương thức 
hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các đoàn thể chính trị - xã 
hội theo hướng: "Đa dạng hóa các 
hình thức tập hợp nhân dân và tập 
trung hướng mạnh các hoạt động về 
cơ sở; phát huy quyền chủ động, 
sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các đoàn thể chính trị - xã 
hội các cấp trong công tác vận động 
nhân dân phù hợp với đặc điểm địa 
phương, cơ sở. Chú trọng sơ kết, 
tổng kết các phong trào, các cuộc 
vận động; tham mưu, kiến nghị với
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Đảng, Nhà nước bổ sung chủ trương, 
chính sách về công tác vận động 
nhân dân; xây dựng và phát huy vai 
trò những ngưòi tiêu biểu trong 
cộng đồng dân cư".

Thực hiện các Nghị quyết, Kết 
luận của Đảng, Đoàn Chủ tịch ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam đã ra Kết luận số 01/KL- 
ĐCT, ngày 20/8/2015  "Về đổi mới 
nội dung, phương thức hoạt động 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 
công tác dân tộc", trong đó có nội 
dung tăng cưòng công tác phát huy 
vai trò của ngưòi có uy tín trong 
đồng bào các dân tộc thiểu số. Trong 
thòi gian qua, Ban Thưòng trực Uỷ 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam đã tăng cưòng công tác 
hướng dẫn Ban Thưòng trực Mặt 
trận các tỉnh, thành phố vùng có 
đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh 
sống, triển khai thực hiện công tác 
vận động đồng bào các dân tộc thiểu 
số thông qua vai trò của ngưòi có uy 
tín trong đồng bào các dân tộc thiểu 
số. Thực hiện Chỉ thị 06/2008/CT- 
TTg, ngày 01/02/2008 của Thủ tướng 
Chính phủ, Ban Thưòng trực Uỷ ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam có văn bản hướng dẫn số 
2927/BTT-MTTW, ngày 07/04/2008 
về việc "Phát huy vai trò ngưòi có uy 
tín, tiêu biểu trong đồng bào dân 
tộc thiểu số", để hướng dẫn Mặt trận 
các tỉnh, thành phố có đông đồng 
bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt 
Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ 
và công văn số 3751/BTT-MTTW, 
hướng dẫn Ban Thưòng trực Mặt 
trận các tỉnh vùng có đồng bào dân 
tộc thiểu số sinh sống lập danh sách 
và báo cáo tình hình công tác phát 
huy vai trò ngưòi có uy tín trong các 
dân tộc thiểu số thực hiện chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, các 
phong trào thi đua yêu nước, các 
cuộc vận động do Mặt trận phát 
động... Cùng với việc hướng dẫn các 
tỉnh thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng 
Chính phủ, Ban Thưòng trực ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam đã cử nhiều đoàn công tác đi 
khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị

06 của Thủ tướng tại một số tỉnh, 
như: Nghệ An, Quảng Bình, Ninh 
Thuận, Bình Thuận, Lai Châu, Sơn 
La... tham gia tổ công tác liên ngành 
đi kiểm tra Chỉ thị 06 của Thủ tướng 
Chính phủ tại 3 vùng: Tây Bấc, Tây 
Nguyên, Tây Nam bộ. Thông qua các 
cuộc khảo sát, kiểm tra nêu trên, đã 
tổng họp tình hình thực hiện Chỉ thị 
của Thủ tướng Chính phủ ở các địa 
phương và có những ý kiến, kiến 
nghị với Thủ tướng qua các cuộc họp 
tổng kết việc thực hiện Quy chế phối 
họp công tác theo thông lệ hàng 
năm giữa Đoàn Chủ tịch ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam với Thủ tướng Chính phủ. Ban 
Thưòng trực ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam đã phối họp 
với ủy ban Dân tộc tham gia tổng 
kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 06 của 
Thủ tướng Chính phủ và đã đóng 
góp nhiều ý kiến nhằm kiến nghị với 
Thủ tướng Chính phủ thực hiện tốt 
công tác vận động đồng bào các dân 
tộc thiểu số thông qua vai trò của 
người có uy tín trong tất cả các lĩnh 
vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm 
bảo quốc phòng, an ninh...

Tại các địa phương có đông đồng 
bào dân tộc thiểu số sinh sống, thực 
hiện các văn bản hướng dẫn của Ban 
Thưòng trực ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường 
trực Mặt trận Tổ quốc các tỉnh vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống 
đã triển khai tổ chức thực hiện, ban 
hành nhiều văn bản hướng dẫn Mặt 
trận các cấp và Ban Công tác Mặt 
trận ở khu dân cư tiến hành lựa 
chọn người có uy tín và tăng cường 
công tác phát huy vai trò của ngưòi 
có uy tín, trong công tác vận động 
thực hiện các cuộc vận động, các 
phong trào thi đua yêu nước của Mặt 
trận và các tổ chức thành viên phát 
động, các phong trào phát triển 
kinh tế - xã hội ở các địa phương. 
Thông qua việc nghiêm túc triển 
khai thực hiện các văn bản hướng 
dẫn của Ban Thường trực ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, Mặt trận các tỉnh đã tăng 
cường công tác phối họp với các tổ 
chức thành viên; các cơ quan liên

quan, như: Ban Dân tộc, Công an, 
Biên phòng, Ban Dân v ậ n .  nhằm 
phát huy vai trò của người có uy tín 
trong đồng bào các dân tộc; kết quả 
Mặt trận các tỉnh vùng có đồng bào 
dân tộc thiểu số sinh sống đã lựa 
chọn đưọc gần 30 ngàn người có uy 
tín trong 53 dân tộc thiểu số, ở tất 
cả các lĩnh vực, như: tiêu biểu trong 
lao động sản xuất, xoá đói giảm 
nghèo; trong bảo tồn, giữ gìn các giá 
trị văn hoá dân tộc; trong bảo vệ an 
ninh trật tự, bảo vệ cột mốc biên 
giới, hòa giải cộng đồng...

Để tiếp tục phát huy vai trò của 
người có uy tín trong đồng bào các 
dân tộc thiểu số, Ban Thường trực 
ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam đã tổ chức các hội nghị tọa 
đàm nhằm lấng nghe các ý kiến trao 
đổi, thảo luận, đề xuất kiến nghị 
của Mặt trận các địa phương và 
người có uy tín. Ngày 16/9/2015, tại 
Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Thiện 
Nhân, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch 
ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam đã chủ trì Hội nghị phát 
huy vai trò người tiêu biểu, có uy tín 
trong đồng bào dân tộc thiểu số 
thuộc 7 tỉnh miền núi, trung du phía 
Bấc: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú 
Thọ, Bấc Kạn, Yên Bái, Hòa Bình, 
Bấc Giang. Tiếp đó, ngày 9
10/8/2016, Chủ tịch Nguyễn Thiện 
Nhân chủ trì Hội thảo về phát huy 
vai trò người tiêu biểu, có uy tín 
trong đồng bào các dân tộc thiểu số 
ở 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên tại Gia 
Lai và ngày 12-13/9/2016, Ban 
Thường trực ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức 
Hội nghị về phát huy vai trò người 
tiêu biểu có uy tín là người dân tộc 
thiểu số ở khu vực Tây Nam bộ tại 
thành phố Cần Thơ. Thông qua các 
hội nghị, Ban Thường trực ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam mong muốn Mặt trận các tỉnh, 
thành phố và các đại biểu người tiêu 
biểu đại diện cho các vùng, miền của 
cả nước thảo luận, chia sẻ những 
kinh nghiệm trong công tác tuyên 
truyền, vận động đồng bào các dân 
tộc thiểu số thông qua đội ngũ 
người có uy tín. Đồng thời có những
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đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà 
nước và Mặt trận làm thế nào để xây 
dựng, bồi dưỡng, phát huy tốt nhất 
vai trò của người có uy tín trong 
công tác vận động gia đình, dòng 
họ, cộng đồng thực hiện tốt các chủ 
trương, đường lối, chính sách, pháp 
luật của Đảng, Nhà nước, tích cực 
tham gia cuộc vận động "Toàn dân 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh" do Mặt trận phát động.

Việc tổ chức các cuộc hội thảo là 
cơ sở thực tiễn hết sức sinh động 
nhằm thông qua trao đổi, thảo luận, 
Ban Thường trực ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lắng nghe 
được những ý kiến đóng góp của Mặt 
trận các tỉnh, thành và các cá nhân 
tiêu biểu, có uy tín đại diện cho 
người có uy tín trong các vùng, 
miền. Trên cơ sở đó, đề ra các giải 
pháp thích hợp để thực hiện hiệu 
quả công tác xây dựng, bồi dưỡng, 
phát huy vai trò của người có uy tín 
trong đồng bào các dân tộc thiểu số. 
Thông qua tổ chức các cuộc tọa đàm, 
Ban Thường trực ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có văn 
bản đề xuất, kiến nghị với Đảng, 
Nhà nước một số nội dung về công 
tác phát huy vai trò người có uy tín, 
bao gồm:

Thứ nhất, công tác tranh thủ, 
phát huy vai trò người có uy tín phải 
được xác định là nhiệm vụ chiến lược 
của cả hệ thống chính trị, dưới sự 
chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy đảng. 
Nhưng hiện nay, các văn bản ban 
hành ở Trung ương chưa thống nhất 
nên việc vận dụng ở các địa phương 
cũng rất khó khăn. Vì vậy, đề nghị 
Ban Bí thư, Ban Cán sự Đảng, Chính 
phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng ở 
Trung ương rà soát các văn bản, nhất 
là các văn bản hướng dẫn về tiêu chí 
người có uy tín trong dân tộc thiểu 
số theo từng vùng; về chế độ, chính 
sách đối với người có uy tín để thống 
nhất các nội dung, tránh tình trạng 
trùng chéo, chung chung khó vận 
dụng tại địa phương.

Thứ hai, đề nghị thành lập Ban 
Chỉ đạo về công tác phát huy vai trò 
của người có uy tín ở các địa phương 
vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu 
số ở cấp tỉnh, cấp huyện nhằm thực 
hiện công tác phối hợp chặt chẽ, hiệu 
quả công tác xây dựng, bồi dưỡng, sử 
dụng và phát huy vai trò của người 
có uy tín, vì hiện nay có rất nhiều cơ 
quan thực hiện công tác này, như: 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Ban 
Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây 
Nam bộ; Ban Dân vận các tỉnh, 
thành; ủy ban Dân tộc; Bộ Công an, 
Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông 
dân Việt Nam... để thống nhất thực 
hiện. Hiện nay, các cơ quan nêu trên 
đều thực hiện việc phát huy vai trò 
của người có uy tín cho công tác của 
mình nên chưa có sự thống nhất, dẫn 
đến dàn trải nguồn lực, chồng chéo 
đối tư ợ n g .

Thứ ba, việc lựa chọn, lập danh 
sách người có uy tín là công việc 
quan trọng hàng đầu nên phải rất 
thận trọng, dưới sự lãnh đạo chặt chẽ 
của Chi bộ Đảng và do Ban Công tác 
Mặt trận ở khu dân cư rà soát, lựa 
chọn, lập danh sách ở khu dân cư gửi 
ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã tổng 
hợp, thống nhất danh sách người có 
uy tín. Sau đó, Mặt trận Tổ quốc xã 
báo cáo cấp ủy và chính quyền xã xác 
nhận danh sách gửi lên cấp trên để 
tổng hợp chung. Từ danh sách chung 
đó, phân cấp, phân ngành phụ trách, 
chủ trì phối hợp vận động phát huy 
người có uy tín ở địa phương.

Thứ tư, cần điều chỉnh, sửa đổi 
một số nội dung theo Quyết định số 
18 và Quyết định số 56 của Thủ tướng 
Chính phủ, nhất là nội dung liên quan 
đến việc bầu người uy tín ở hội nghị 
dân cư. Ví dụ: Qui định mỗi thôn được 
bầu chọn một người có uy tín là 
không thực tế, có một số thôn có 
nhiều người có uy tín đại diện cho 
nhiều dân tộc, tôn giáo, nhiều dòng 
họ khác nhau; nếu bầu mỗi khu dân 
cư 1 người có uy tín thì vô hình chung

một số người có uy tín khác trở thành 
người "không uy tín" hoặc nếu tổ 
chức bầu chọn hàng năm cũng không 
thực tế vì người có uy tín thường có 
tín nhiệm, ảnh hưởng tự nhiên trong 
cộng đồng dân cư một thời gian dài, 
nhiều năm mới có. Vì vậy, hàng năm 
nên rà xoát, bổ sung, không nên bầu 
chọn ở khu dân cư sẽ phù hợp hơn.

Để tiếp tục phát huy vai trò của 
người có uy tín trong đồng bào các 
dân tộc thiểu số, Mặt trận các cấp 
cần đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền nâng cao nhận thức của các 
cấp, các ngành, các đoàn thể và 
nhân dân về vị trí, vai trò của người 
có uy tín trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc. Thường xuyên 
sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, củng 
cố, nhân rộng các mô hình hay, 
điển hình tiên tiến; kịp thời biểu 
dương, khen thưởng tập thể, cá 
nhân có thành tích xuất sắc để động 
viên, thúc đẩy phong trào. Công tác 
vận động, phát huy vai trò của 
người có uy tín phải được tiến hành 
thường xuyên, liên tục, gắn với việc 
thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng 
địa bàn, từng khu dân cư, giải quyết 
kịp thời những vấn đề phát sinh 
ngay từ cơ sở. Quan tâm, chăm lo, 
giúp đỡ người uy tín cả về vật chất 
và tinh thần; đồng thời chú trọng 
bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - 
an ninh và trao đổi kinh nghiệm, kỹ 
năng vận động quần chúng, kịp thời 
giải quyết các quyền, lợi ích hợp 
pháp của đồng bào dân tộc thiểu số 
nói chung và người có uy tín nói 
riêng để tạo sự tin tưởng, gắn bó 
người có uy tín đối với Đảng và 
chính quyền các cấp. Tạo mọi điều 
kiện để người có uy tín tham gia 
nhiều hơn, tốt hơn vào việc phát 
triển kinh tế, văn hóa, xã hội và 
đảm bảo an ninh, trật tự. Tích cực 
phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo lớp 
người có uy tín kế cận phù hợp, đáp 
ứng được yêu cầu của sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc.»*
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Tư TƯỞNG ĐẠI ĐOÀN KÉT CÁC DÂN TỘC
qua thư cùa Chủ tịch Hổ Chí Minh gửi 
Đại hội các dân tộc thiểu số miển Nam 
tại Pleiku nâm 1946

Các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn kết các dân tộc thiểu số miền Nam. ẢNH: TƯ LIỆU

VŨ DƯƠNG CHÂU
Trưởng Ban Dân tộc, Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

N
ăm 1946, nước Việt Nam Dân 
Chủ Cộng hòa vừa ra đời đã 
phải đối mặt với vô vàn khó 
khăn thách thức: giặc đói, 

giặc dốt và giặc ngoại xâm. Pháp 
chạy, Nhật hàng, quân Anh và Tưởng 
tràn vào nước ta, thù trong giặc ngoài 
âm mưu bóp chết chính quyền cách 
mạng non trẻ. Tình thế cách mạng 
Việt Nam lúc này như "Ngàn cân treo 
sợi tóc". Trong bối cảnh ấy, theo chỉ 
đạo của Trung ương Đảng, "Đại hội 
các dân tộc thiểu số miền Nam tại 
Pleiku" đã được tổ chức vào tháng 
4/1946. Do phải trực tiếp lãnh đạo, 
chỉ đạo lực lượng đối phó với tình thế 
"nước sôi lửa bỏng" nên Chủ tịch Hồ 
Chí Minh không thể vào dự Đại hội, 
với tình cảm sâu sắc đối với các dân 
tộc thiểu số, Bác Hồ viết thư gửi tới 
Đại hội với lời lẽ động viên thiết tha, 
giục giã và khẳng định quyết tâm 
cùng nhau đoàn kết một lòng chiến 
thắng giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại 
xâm. Dù cách trở khó khăn nhưng thư 
Bác (viết ngày 19/4/1946) đã đến kịp 
với Đại hội, được đọc lên cho tất cả 
đại biểu cùng nghe. Bức thư là tư 
tưởng bao trùm xuyên suốt của Người 
về đại đoàn kết các dân tộc ở Việt 
Nam, đã trở thành lời hiệu triệu khích 
lệ hàng triệu con tim quyết tâm bảo 
vệ đất nước: "Cùng các đồng bào dân 
tộc thiểu số! Hôm nay đồng bào khai 
hội, sum họp một nhà thật là vui vẻ. 
Tiếc vì đường sá xa xôi, tôi không đến 
dự hội được. Tôi tuy xa, nhưng lòng

tôi và Chính phủ vẫn gần gũi đồng 
bào. Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường 
hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng 
hay Ba Na và các dân tộc thiểu số 
khác, đều là con cháu Việt Nam, đều 
là anh em ruột thịt. Chúng ta sống 
chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, 
no đói giúp nhau. Trước kia chúng ta 
xa cách nhau, một là vì thiếu dây liên 
lạc, hai là vì có kẻ xúi giục để chia rẽ 
chúng ta. Ngày nay nước Việt Nam là 
nước chung của chúng ta. Trong Quốc 
hội có đủ đại biểu các dân tộc. Chính 
phủ thì có "Nha Dân tộc thiểu số" để 
săn sóc cho tất cả các đồng bào. Giang 
sơn và Chính phủ là giang sơn và 
Chính phủ chung của chúng ta. Vậy 
nên tất cả dân tộc chúng ta phải đoàn 
kết chặt chẽ để giữ gìn nước non ta, 
để ủng hộ Chính phủ ta. Chúng ta 
phải thương yêu nhau, phải kính

trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để 
mưu hạnh phúc chung của chúng ta 
và con cháu chúng ta. Sông có thể 
cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng 
đoàn kết của chúng ta không bao giờ 
giảm bớt. Chúng ta quyết góp chung 
lực lượng để giữ vững quyền tự do, 
độc lập của chúng ta. Xin chúc Đại hội 
thành công".

Chỉ trên 300 chữ, nhưng với hình 
thức ngắn gọn, giản dị và quen thuộc, 
bức thư là văn bản đầu tiên về tư 
tưởng "Tộc người" của Bác, hàm chứa 
một nội dung phong phú, tình cảm sâu 
sâu sắc, lời động viên kịp thời và mạnh 
mẽ: "Lòng tôi và Chính phủ vẫn gần 
gũi đồng bào", thể hiện quan điểm tư 
tưởng mang tính nền tảng của Người 
về công tác dân tộc ở nước ta là: đoàn 
kết, bình đẳng, tương trợ. Nói đến 
công tác dân tộc là phải nói đến
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Hội nghị biểu dương người tiêu biểu dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên, tháng 8/2016. ẢNH: MẠNH QUANG

nguyên tắc đoàn kết. Đoàn kết là 
truyền thống lịch sử vốn có của cộng 
đồng các dân tộc Việt Nam, Ngưòi trân 
trọng và coi đó là truyền thống quý 
báu, là cái làm nên sức mạnh của dân 
tộc. Thư nhấn mạnh đến cội nguồn 
đoàn kết các dân tộc và tình cảm, sức 
mạnh Việt Nam: "Đồng bào Kinh hay 
Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, 
Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc 
thiểu số khác, đều là con cháu Việt 
Nam, đều là anh em ruột thịt: Chúng 
ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng 
nhau, no đói giúp nhau". Thư chỉ ra tài 
sản quý giá: "Nước Việt Nam là nước 
chung của chúng ta", để thực hiện 
nguyên tắc bình đẳng giữa các dân tộc 
cần có vai trò đại diện cho quyền lực 
của các dân tộc và quyền lực Nhà nước 
trong Quốc hội: "Trong Quốc hội có đủ 
đại biểu các dân tộc. Chính phủ thì có 
"Nha dân tộc thiểu số" để săn sóc cho 
tất cả các đồng bào".

Đoàn kết không chỉ là vì các dân 
tộc phát triển không đồng đều về 
kinh tế - xã hội, mà đoàn kết các dân 
tộc còn là vì dân tộc ta trong cách 
mạng giải phóng dân tộc luôn đứng

trước những thử thách lớn lao của lịch 
sử và ngày nay trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ đất nước với những 
thách thức về quản lý kinh tế, về giữ 
gìn và củng cố an ninh quốc phòng. 
Vì vậy, thư xác định yêu cầu nhiệm vụ 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kêu gọi 
các dân tộc đoàn kết dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, tinh thần Chủ tịch Hồ Chí 
Minh gửi gắm trong thư rất chân 
thành, sâu sắc và giàu sức thuyết 
phục. Cách lập luận của Bác đơn giản 
nhưng rất hùng hồn, lý lẽ như là sự 
thật hiển nhiên, là quy luật bất di bất 
dịch: "Giang sơn và Chính phủ là 
giang sơn và Chính phủ chung của 
chúng ta. Vậy nên tất cả dân tộc 
chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để 
giữ gìn nước non ta, để ủng hộ Chính 
phủ ta". Do các dân tộc ở nước ta vói 
trình độ phát triển kinh tế - xã hội 
không đồng đều, lại cư trú vừa phân 
tán vừa xen kẽ nhau trên một địa bàn 
rộng lớn. Trong xã hội phong kiến và 
dưới chế độ thực dân, các dân tộc 
phát triển rất không đồng đều về kinh 
tế, đa dạng về phong tục tập quán; vì 
vậy, thư chỉ rõ quan điểm tương trợ 
giúp nhau nếu không có sự tương trợ

giúp đỡ lẫn nhau thì mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội, việc rút ngắn 
khoảng cách giữa các vùng, các dân 
tộc không chỉ gặp khó khăn mà còn 
sẽ mất một khoảng thời gian dài "phải 
thương yêu nhau, phải kính trọng 
nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu hạnh 
phúc chung của chúng ta và con cháu 
chúng ta". Trong thư, 5 lần Bác nhắc 
đến từ "đồng bào". Mỗi lần nhắc lại từ 
"đồng bào" chính là Bác thêm một lần 
nhắc đến nguồn gốc các dân tộc Việt 
Nam, qua đó kêu gọi quyết tâm giữ 
vững tình đoàn kết. Nội dung cuối 
cùng kết thúc bức thư là sự xác lập 
một quyết tâm sắt đá: "Sông có thể 
cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn 
kết của chúng ta không bao giờ giảm 
bớt. Chúng ta quyết góp chung lực 
lượng để giữ vững quyền tự do, độc 
lập của chúng ta".

Thấm nhuần tư tưởng về đại đoàn 
kết các dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh trong thư gửi Đại hội các dân 
tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku. 
Trong suốt quá trình đấu tranh giành 
độc lập dân tộc và trong mỗi bước đi 
của cách mạng Việt Nam, đồng bào
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các dân tộc thiểu số đã luôn cùng 
đồng bào cả nước một lòng thủy 
chung son sắt theo Đảng và Bác Hồ, 
cống hiến công sức, máu xương cho 
sự nghiệp chung, giành được những 
thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi của Cách 
mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên 
Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 
mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do; 
thắng lợi của các cuộc kháng chiến 
chống xâm lược mà đỉnh cao là chiến 
thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và Đại 
thắng mùa Xuân năm 1975, thống 
nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm 
tròn nghĩa vụ quốc tế.

Trong sự nghiệp đổi mới, tiến 
hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
hội nhập quốc tế, với sự nỗ lực của 
các cấp, các ngành và đồng bào trong 
cả nước, đặc biệt là từ khi triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, 
ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương 
Đảng (khoá IX) về công tác dân tộc 
với quan điểm "Đoàn kết các dân tộc 
có vị trí chiến lược trong sự nghiệp 
cách mạng của nước ta. Các dân tộc 
trong đại gia đình Việt Nam bình 
đẳng, đoàn kết, thương yêu, tôn 
trọng và giúp nhau cùng tiến bộ, thực 
hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc vì dân giàu, nước mạnh, dân 
chủ, công bằng, văn minh", vùng dân 
tộc và miền núi đã đạt được nhiều 
thành tựu quan trọng thể hiện trên 
mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Việc 
thực hiện công tác dân tộc đã được sự 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, 
Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn 
thể từ Trung ương đến địa phương, 
hội tụ được tình cảm và sự giúp đỡ, 
trách nhiệm của nhân dân cả nước và 
cộng đồng quốc tế. Vùng dân tộc và 
miền núi có nhiều tiến bộ, thay đổi 
rõ rệt, to lớn từ việc xây dựng cơ sở 
vật chất, hạ tầng kỹ thuật, chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế và lao động cho 
đến việc phát triển các mặt kinh tế - 
xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, bảo 
đảm an ninh. Đời sống vật chất và 
tinh thần của đồng bào từng bước 
được cải thiện; công tác bảo tồn, giữ 
gìn bản sắc văn hóa truyên thống của

các dân tộc được coi trọng. Hệ thống 
chính trị các cấp được củng cố, tổ 
chức cơ sở đảng, các đoàn thể nhân 
dân được kiện toàn; đội ngũ cán bộ, 
nhất là cán bộ dân tộc thiểu số đã có 
những bước trưởng thành.

Tuy nhiên, vùng dân tộc, miền 
núi vẫn là vùng kinh tế chậm phát 
triển, đời sống của đồng bào còn 
nhiều khó khăn đặc biệt là ở vùng 
sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách 
mạng. Khoảng cách thu nhập và đời 
sống giữa đồng bào dân tộc thiểu số 
với thu nhập và mức sống chung của 
xã hội tiếp tục bị doãng ra. Những 
vấn đề bức xúc về đất ở, đất sản 
xuất, di cư tự do, tàng trữ, buôn bán, 
sử dụng các chất ma tuý, buôn bán 
người. diễn biến phức tạp, chưa 
được giải quyết triệt để. Việc đầu tư 
cho vùng dân tộc, miền núi dàn trải, 
chưa có trọng tâm, trọng điểm, một 
số địa phương hiệu quả thấp. Các thế 
lực thù địch đang lợi dụng các vấn đề 
tôn giáo, dân tộc, các yếu kém bất 
cập của ta về kinh tế, xã hội để kích 
động, tuyên truyền lôi kéo đồng bào 
dân tộc thiểu số hòng chia rẽ khối 
đại đoàn kết các dân tộc và gây mất 
ổn định ở các vùng dân tộc thiểu số, 
đặc biệt là ở các vùng Tây Bắc, Tây 
Nguyên và Tây Nam bộ. Hệ thống 
chính trị cơ sở, trình độ, năng lực của 
cán bộ cơ sở là người dân tộc thiểu 
số còn những mặt hạn chế, bất cập, 
trình độ dân trí thấp đã ảnh hưởng 
đến việc thực hiện tư tưởng về đại 
đoàn kết các dân tộc của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh vùng dân tộc, miền núi.

Để tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh về đại đoàn kết các dân tộc trở 
thành hiện thực sinh động trong đời 
sống xã hội của các dân tộc thiểu số 
trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện, 
đồng bộ công cuộc đổi mới hiện nay; 
các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam cần tập trung 
quán triệt và thực hiện tốt những nội 
dung, nhiệm vụ và giải pháp sau đây 
về công tác dân tộc:

Một là, nhận thức đầy đủ vấn đề 
dân tộc, chính sách dân tộc và công tác

dân tộc của Đảng và Nhà nước ta trong 
giai đoạn cách mạng hiện nay, đó là 
một bộ phận quan trọng của công tác 
cách mạng, là bộ phận cấu thành của 
sự nghiệp cách mạng Việt Nam do Đảng 
Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Hai là, đổi mới công tác dân tộc 
cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ 
của giai đoạn cách mạng hiện nay, 
tập trung cho nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, đầu tư có trọng tâm, 
trọng điểm, khai thác tiềm năng, thế 
mạnh của vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi, đẩy mạnh công 
tác xóa đói giảm nghèo, quan tâm 
đầy đủ, đúng mức tới các dân tộc ở 
vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng 
biên giới, vùng căn cứ cách mạng và 
kháng chiến. Tập trung đổi mới các 
hoạt động sự nghiệp văn hóa, giáo 
dục, y tế, khoa học, công nghệ đối 
với vùng dân tộc và miền núi phù 
hợp với đặc điểm, điều kiện đặc thù 
của từng vùng miền.

Ba là, giữ vững mối quan hệ "máu 
thịt" giữa Đảng và nhân dân các dân 
tộc, tăng cường củng cố tình đoàn 
kết các dân tộc; xây dựng, bồi dưỡng, 
phát huy vai trò của người có uy tín 
ở cộng đồng dân cư, trong công tác 
vận động đồng bào xây dựng qui ước, 
hương ước, thực hiện qui chế dân 
chủ ở cơ sở, tăng cường công tác 
giám sát tại cộng đồng, góp phần 
tham gia xây dựng hệ thống chính trị 
ở cơ sở vững mạnh.

Bốn là, củng cố hệ thống chính trị cơ 
sở, đặc biệt quan tâm đến công tác đào 
tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là người 
dân tộc thiểu số, tăng cường cán bộ cho 
cơ sở, kiện toàn củng cố tổ chức, bộ máy, 
biên chế các cơ quan làm công tác dân 
tộc từ Trung ương đến địa phương.

Năm là, xây dựng thế trận quốc 
phòng toàn dân và an ninh nhân 
dân, vận động đồng bào các dân tộc 
thiểu số vùng biên giới thực hiện tốt 
mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, giữ 
vững chủ quyền lãnh thổ; tham gia 
xây dựng đường biên giới hoà bình, 
hữu nghị và hợp tác với các nước 
láng giềng anh em.*
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NGUYÊN TẮC CP BẢN 
TRONG GIÁM SÁT
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

TS. NGUYỄN QUANG MINH
Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương M ặt trận Tổ quốc Việt Nam

Giám sát là hoạt động có vị trí đặc biệt quan trọng trong các hoạt động của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam (MTTQ Việt Nam), có tác động rất lớn tới các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân chịu sự giám sát và các đối tượng khác có liên quan. Vì vậy, cũng như các hoạt 
động có tổ chức của các thiết chế khác trong hệ thống chính trị, hoạt động giám sát 
của MTTQ Việt Nam cũng phải được xác lập và tuân theo các nguyên tắc nhất định.

Phát huy dân chủ trong 
hoạt động giám sát của 
MTTQ Việt Nam

Dân chủ là một trong những yêu 
cầu, nguyên tắc cơ bản trong tổ chức 
và hoạt động của các thiết chế trong 
hệ thống chính trị của nước ta, trong 
đó có MTTQ Việt Nam. Là một trong 
những hoạt động cơ bản của MTTQ 
Việt Nam, hoạt động giám sát của 
MTTQ Việt Nam cũng đòi hỏi phải 
được định hướng và thể hiện được 
nguyên tắc này. Với tính chất, vai trò 
và vị trí của MTTQ Việt Nam, nguyên 
tắc này trong hoạt động giám sát của 
Mặt trận thể hiện qua các nội dung 
chính sau:

Thứ nhất, hoạt động giám sát 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải 
được thực hiện theo những cơ chế 
và cách thức dân chủ. Yêu cầu này 
đặt ra đối với từng ủy ban MTTQ Việt 
Nam, từng tổ chức thành viên của 
Mặt trận các cấp cũng như đối với 
việc phối hợp giám sát giữa ủy ban 
MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành 
viên hoặc giữa các thành viên với 
nhau trong quá trình thực hiện 
quyền giám sát của MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương M ặt trận Tổ quốc Việt Nam L ê Bá Trình phát 
biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận trong 
chương trình khảo sát về thực hiện công tác tôn giáo, tháng 3/2017.

ẢNH: BÙI DOÃN HÙNG

Nguyên tắc này đòi hỏi ngay từ 
khi xác định đối tượng, nội dung, 
mục đích và yêu cầu giám sát, cách 
thức và quá trình tiến hành hoạt 
động giám sát đều phải được thực 
hiện theo cơ chế bàn bạc, thảo luận;

tránh mọi hình thức áp đặt, mệnh 
lệnh hành chính. Điều này đặc biệt có 
ý nghĩa trong quá trình ủy ban MTTQ 
Việt Nam tiến hành hiệp thương, 
thống nhất hành động với các tổ chức 
thành viên Mặt trận cùng cấp.
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Thứ hai, các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân chịu sự giám sát và các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp 
trong quá trình giám sát phải được có 
ý kiến đối vói việc tiến hành giám sát, 
kết luận giám sát; có quyền được giải 
trình thêm về những vấn đề đặt ra 
trong quá trình giám sát và trong kết 
luận giám sát của MTTQ Việt Nam.

Yêu cầu nêu trên có ý nghĩa rất 
quan trọng nhằm góp phần bảo đảm 
tính khách quan, đúng đắn trong 
hoạt động giám sát của Mặt trận, bảo 
đảm sự tôn trọng đối vói các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát và 
động viên, phát huy năng lực tham 
gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có liên quan trong quá trình thực 
hiện giám sát của MTTQ Việt Nam.

Thứ ba, nguyên tắc dân chủ trong 
hoạt động giám sát của MTTQ Việt 
Nam còn thể hiện qua việc kết luận 
giám sát của MTTQ Việt Nam không 
mang tính mệnh lệnh, bắt buộc như 
kết luận giám sát của các cơ quan 
quyền lực nhà nưóc hay kết luận 
kiểm tra, thanh tra của các cơ quan 
Đảng, Nhà nưóc. Kết luận này chỉ 
mang tính chất khuyến nghị để các 
cơ quan, tổ chức và cá nhân xem xét, 
tiếp thu và thực hiện.

Không được bảo đảm thực hiện 
bằng sức mạnh cưỡng chế của Nhà 
nưóc như các kết luận thanh tra, 
nhưng những kết luận giám sát đúng 
đắn của MTTQ Việt Nam được bảo đảm 
thực hiện bỏi sự ủng hộ của dư luận xã 
hội, của truyền thông - đó cũng là một 
khía cạnh có tính dân chủ của hoạt 
động giám sát của MTTQ Việt Nam.

Bảo đảm sự tham gia của 
nhân dân, của các thành 
viên MTTQ Việt Nam trong 
hoạt động giám sát của 
MtTq Việt Nam

Hoạt động giám sát của MTTQ Việt 
Nam bảo đảm sự tham gia của nhân 
dân, của các thành viên Mặt trận. Bỏi 
vì, xét về bản chất, giám sát của 
MTTQ Việt Nam là giám sát của nhân 
dân, mang tính nhân dân, do nhân

dân thực hiện trực tiếp hoặc thông 
qua đại diện của mình là MTTQ Việt 
Nam và vì quyền và lợi ích của nhân 
dân. Đồng thòi, MTTQ Việt Nam chỉ 
thể hiện đúng với tính chất là một 
liên minh chính trị, liên hiệp tự 
nguyện của tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội và các tổ chức xã 
hội khác khi mà trong mọi hoạt động 
của Mặt trận, trong đó có hoạt động 
giám sát luôn có sự hiện diện chủ 
động, tích cực của các tổ chức thành 
viên và nhân dân.

Thứ nhất, nguyên tắc này đòi hỏi 
sự phối hợp chặt chẽ giữa ủy ban 
MTTQ Việt Nam các cấp với các tổ 
chức thành viên của Mặt trận cùng 
cấp trong việc hiệp thương, xây dựng 
và tổ chức thực hiện các chương 
trình phối hợp công tác nói chung và 
các chương trình phối hợp giám sát 
nói riêng của cấp mình. Các chương 
trình này phải có sự thống nhất 
trong phân công, thực hiện nhiệm vụ 
theo hướng gắn với chức năng, 
nhiệm vụ, trách nhiệm của từng tổ 
chức và trên tinh thần tự nguyện, 
bình đẳng và thiện chí hợp tác.

Trong quá trình hiệp thương, xây 
dựng và tổ chức thực hiện các 
chương trình phối hợp công tác, phối 
hợp giám sát, cần xác định theo định 
hướng là: đối với những đối tượng, 
nội dung giám sát liên quan trực tiếp 
đến chức năng, trách nhiệm của ủy 
ban MTTQ Việt Nam các cấp hoặc liên 
quan đến những vấn đề chung của 
quốc gia, của nhân dân hoặc của cả 
địa phương, của nhân dân trên địa 
bàn địa phương thì ủy ban MTTQ Việt 
Nam các cấp chủ trì giám sát; những 
đối tượng, nội dung có liên quan trực 
tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của đoàn viên, hội viên, 
quyền và trách nhiệm của tổ chức 
chính trị - xã hội nào thì tổ chức đó 
chủ trì giám sát; những đối tượng, 
nội dung có liên quan trực tiếp đến 
quyền và lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của đoàn viên, hội viên, quyền 
và trách nhiệm của các thành viên tổ 
chức khác của Mặt trận, thì tổ chức 
đó phối hợp với ủy ban MTTQ Việt

Nam cùng cấp để thực hiện giám sát.

Thứ hai, nguyên tắc này đòi hỏi các 
chủ thể thực hiện hoạt động giám sát 
của MTTQ Việt Nam trong quá trình xây 
dựng các chương trình, kế hoạch giám 
sát phải quan tâm tới việc huy động sự 
tham gia của nhân dân. ở Trung ương, 
đó có thể là các chuyên gia, các nhà 
khoa học, những ngưòi có kinh 
nghiệm thực tiễn, ... là những ngưòi 
có thể đóng góp cho việc giám sát hoạt 
động xây dựng và ban hành chính 
sách, pháp luật của các cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền. ở địa phương, 
nhất là ở cấp cơ sở, vừa phải huy động 
được sự tham gia rộng rãi của cộng 
đồng, vừa phải chú trọng vận động 
được sự tham gia của những ngưòi có 
uy tín, có ảnh hưởng lớn trong cộng 
đồng ở địa phương tham gia vào hoạt 
động giám sát. Phát huy vai trò của các 
Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát 
đầu tư của cộng đồng tại cơ sở như 
những hình thức giám sát có tính tự 
quản và dân chủ nhất của nhân dân.

Hoạt động giám sát của 
MTTQ Việt Nam phải xuất 
phát từ yêu cầu, nguyện 
vọng của nhân dân

Nếu hoạt động thanh tra, kiểm tra 
của cơ quan nhà nước xuất phát từ phía 
Nhà nước, từ những yêu cầu đặt ra 
trong công tác quản lý nhà nước để 
phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, 
thì ngược lại, vói chức năng "đại diện, 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của nhân dân", hoạt động giám 
sát của MTTQ Việt Nam phải xuất phát 
từ phía nhân dân, từ những yêu cầu, 
nguyện vọng trực tiếp của nhân dân.

Yêu cầu, nguyện vọng của nhân 
dân là phạm trù rất rộng và mọi hoạt 
động của các thiết chế trong hệ thống 
chính trị đều phải hướng đến và góp 
phần thực hiện. Tuy nhiên, do chức 
năng, nhiệm vụ và điều kiện khác 
nhau mà mỗi thiết chế này có những 
cách tiếp cận và thực hiện khác nhau. 
Cũng vì thế, hoạt động thanh tra, kiểm 
tra, giám sát để góp phần đáp ứng, bảo 
đảm cho các yêu cầu, nguyện vọng của
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nhân dân được thực hiện của mỗi thiết 
chế cũng là khác nhau. Đặt trong quan 
hệ giữa MTTQ Việt Nam với nhân dân, 
cần nhận thức rõ rằng:

Thứ nhất, hoạt động giám sát của 
MTTQ Việt Nam phải tập trung vào 
những đối tượng giám sát là những 
vấn đề gắn trực tiếp với cuộc sống của 
nhân dân, gắn với các quyền và lợi ích 
hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Thứ hai, các cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của MTTQ Việt Nam, các 
tổ chức thành viên của Mặt trận khi 
thực hiện quyền giám sát cần phải 
xem xét khách quan, lựa chọn chính 
xác những vấn đề có ý nghĩa quan 
trọng, bức thiết nhất, có ảnh hưởng 
và tác động xã hội lớn nhất trong các 
yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân 
để tiến hành giám sát.

Thứ ba, MTTQ Việt Nam phải luôn 
xuất phát từ góc độ quyền lợi của 
nhân dân để giám sát các chủ thể có 
các hành vi tác động, ảnh hưởng trực 
tiếp đến các quyền và lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của nhân dân. Trước 
hết, phải là các cơ quan nhà nước - 
những chủ thể được nhân dân thông 
qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân các 
cấp ủy quyền cho họ thực hiện quyền 
lực nhà nước để phục vụ nhân dân. 
Đồng thòi, nhân dân phải giám sát 
việc thực hiện quyền lực nhà nước để 
bảo đảm rằng các cơ quan nhà nước 
này không lạm dụng quyền lực nhà 
nước mà nhân dân đã trao cho họ để 
đi ngược lại lọi ích của nhân dân.

Thông qua giám sát, MTTQ Việt 
Nam kiến nghị, yêu cầu các cơ quan 
nhà nước có trách nhiệm phải xem 
xét, giải quyết những vấn đề liên 
quan đến cuộc sống của nhân dân, 
gắn với các quyền và lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của nhân dân. Nói 
khác đi, đó chính là những vấn đề 
liên quan trực tiếp đến trách nhiệm 
của các cơ quan nhà nước. Đó là việc 
ban hành, tổ chức thực hiện những 
chính sách, những quy định của pháp 
luật có tác động trực tiếp đến quyền, 
lợi ích của ngưòi dân.

Có thể nói, yêu cầu, nguyện vọng 
của nhân dân là cơ sở quan trọng

nhất để MTTQ Việt Nam quyết định 
việc có hay không tiến hành giám sát 
đối với hoạt động của các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân.

Hoạt động giám sát của 
MtTq Việt Nam phải thực 
hiện công khai, minh bạch

Tương tự như với hoạt động giám 
sát của các cơ quan quyền lực nhà 
nước (Quốc hội, Hội đồng nhân dân 
các cấp), hoạt động giám sát của 
MTTQ Việt Nam cũng phải được thực 
hiện theo những cách thức bảo đảm 
được tính công khai, minh bạch. 
Nguyên tắc này đòi hỏi:

Thứ nhất, pháp luật phải quy 
định toàn diện, đầy đủ, cụ thể và rõ 
ràng các vấn đề liên quan đến hoạt 
động giám sát của MTTQ Việt Nam. 
Đây là cơ sở pháp lý không chỉ cho 
hoạt động giám sát của MTTQ Việt 
Nam mà còn là cơ sở để các cơ quan, 
tổ chức và nhân dân, nhất là những 
đối tượng chịu sự giám sát và những 
ngưòi có quyền, lợi ích liên quan 
theo dõi việc MTTQ Việt Nam thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát 
của mình.

Thứ hai, việc tiến hành các hoạt 
động giám sát trên thực tế phải được 
tiến hành theo những quy trình, 
cách thức đã được pháp luật quy 
định, được thông báo công khai theo 
những thòi hạn nhất định trước khi 
tiến hành cho các cơ quan, tổ chức 
và cá nhân được giám sát.

Thứ ba, các tài liệu, chứng cứ thu 
thập trong quá trình giám sát đều 
phải được pháp luật quy định và được 
thu thập, xử lý theo các quy trình, 
thủ tục rõ ràng, có thể kiểm chứng.

Thứ tư, các văn bản thông báo kết 
quả giám sát, văn bản kiến nghị sau 
giám sát phải được thông báo cho cơ 
quan, tổ chức, cá nhân được giám sát.

Thứ năm, hoạt động giám sát có 
thể có sự tham gia chứng kiến, đưa tin 
của các phương tiện thông tin truyền 
thông, trừ những trưòng hợp hoặc 
hoạt động cụ thể mà việc đưa tin rộng 
rãi có thể gây bất lợi cho hoạt động

giám sát hoặc tình hình an ninh, 
chính trị, trật tự an toàn xã hội,.

Hoạt động giám sát của 
MtTq Việt Nam không 
trùng lắp và không làm cản 
trở hoạt động bình thường 
của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân được giám sát

Trên thực tế hiện nay, có rất nhiều 
các hình thức và hoạt động thanh tra, 
kiểm tra, giám sát, kiểm sát, kiểm 
soát. của các cơ quan, tổ chức và cá 
nhân có thẩm quyền trong hệ thống 
các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận 
và các tổ chức thành viên. Vì vậy, trên 
thực tế hoàn toàn có thể xảy ra tình 
trạng trùng lắp các hoạt động này, 
gây khó khăn, cản trở đối với cơ quan, 
tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm 
tra, giám sát, kiểm sát, kiểm soát; 
đồng thòi, gây lãng phí ngược lại về 
thòi gian, tài chính và các điều kiện 
khác của các cơ quan tiến hành các 
hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám 
sát, kiểm sát, kiểm soát. Do đó, đòi 
hỏi hoạt động giám sát của MTTQ Việt 
Nam không được trùng lắp. Nguyên 
tắc này đòi hỏi giám sát của MTTQ Việt 
Nam phải bảo đảm các điều kiện sau:

Thứ nhất, về mặt quy định pháp 
luật, cần phân định rõ về chủ thể, 
quyền và trách nhiệm các chủ thể, 
nội dung, phương thức và biện pháp 
giám sát của MTTQ Việt Nam với chủ 
thể, quyền và trách nhiệm các chủ 
thể, nội dung, phương thức và biện 
pháp giám sát của các loại hình giám 
sát, kiểm tra, thanh tra của các cơ 
quan Đảng, Nhà nước.

Thứ hai, về mặt tổ chức thực 
hiện, giữa MTTQ Việt Nam với các cơ 
quan có chức năng thanh tra, kiểm 
tra, kiểm sát cần thực hiện nghiêm 
các quy định của pháp luật về chức 
năng, nhiệm vụ của mình; quan tâm 
không để xảy ra tình trạng chồng 
chéo hay bỏ sót nhiệm vụ. Đặc biệt, 
cần chú trọng sự phối hợp giữa các 
cơ quan trong lĩnh vực giám sát 
thông qua thỏa thuận, ký kết các quy 
chế phối hợp công tác, các chương 
trình phối hợp giám sát, kiểm tra, 
thanh tra giữa các cơ quan.»*
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ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUÀ
công tác nám bát, tập hợp, phần ánh ý kiến, 
kiến nghị của nhân dân với Đầng, Nhà nước 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
NGUYỄN TUẤN ANH
Trưởng Ban Tuyên giáo, Ủy ban Trung ương M ặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại buổi Tọa đàm khoa học Nâng cao chất lượng công tác 
nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiên, kiên nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước, 
tháng 12/2016. ẢNH: THÀNH TRUNG

Một số nét về tình hình, 
kết quả công tác tập hợp,
1 AJ / I • i/ _ I ■ _ ■ •tổng hợp ý kiến, kiến nghị 
của nhân dân của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam

"Tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến 
nghị của cử tri và nhân dân để phản 
ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước" 
là quyền và trách nhiệm của MTTQ 
Việt Nam được ghi rõ tại Điều 3, Luật 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015.

Trong những năm qua, nhất là 
thực hiện Đề án 01/ĐA-MTTW-BTT về 
"Đổi mới công tác thông tin, tuyên 
truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam" từ năm 2015 đến nay, công tác 
nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, 
kiến nghị của nhân dân của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam đã được duy trì có 
nền nếp và đạt những kết quả tích 
cực. Qua đó, góp phần thực hiện tốt 
nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam với vai 
trò, chức năng 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" 
theo Điều 9, Hiến pháp năm 2013.

Đến nay, 63 ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc các tỉnh, thành phố, 46 các tổ 
chức thành viên của Mặt trận ở Trung

ương và các vị ủy viên ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam định 
kỳ hoặc đột xuất báo cáo về tình 
hình nhân dân gửi về Ban Thưòng 
trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tổng hợp, phản ánh 
tình hình nhân dân và những ý kiến, 
kiến nghị của nhân dân với Đảng, 
Nhà nước. Trong đó, từ năm 2015 đến 
nay, Ban Thưòng trực ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã 
tổng hợp được 6 báo cáo với 10.512 ý 
kiến, kiến nghị của nhân dân với

Đảng, Nhà nước. Cùng với nguồn 
thông tin từ Đoàn đại biểu Quốc hội, 
Ban Dân nguyện của Quốc hội, Ban 
Thưòng trực ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam đã tham mưu 
cho Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo 
cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của 
cử tri và nhân dân tại các kỳ họp lần 
thứ 9,10, 11 Quốc hội (khóa XIII) và 
kỳ họp thứ 1, 2 Quốc hội (khóa XIV). 
Những ý kiến, kiến nghị của nhân 
dân do Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung
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Quang cảnh buổi Tọa đàm khoa học Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiên, kiên nghị của nhân dân với 
Đảng, Nhà nước, tháng 12/2016. ẢNH: THÀNH TRUI

ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo 
cáo tại các kỳ họp Quốc hội đã được 
Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính 
phủ chỉ đạo giao các bộ, ban, ngành 
và chính quyền địa phương có liên 
quan tiếp thu, giải quyết và thông 
báo cho Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
nhân dân biết và giám sát.

Bên cạnh những kết quả đạt được, 
công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh 
ý kiến, kiến nghị của nhân dân của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn còn 
những hạn chế, yếu kém như: Nhận 
thức, trách nhiệm của một số ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ 
chức thành viên về công tác nắm bắt, 
tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị 
của nhân dân còn hạn chế; chưa thấy 
rõ vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng 
của công tác này theo chức năng, 
nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức. Chất 
lượng, hiệu quả công tác nắm bắt, tập 
hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của 
nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ đề ra. Trình độ, năng lực 
đội ngũ cán bộ làm công tác nắm bắt, 
tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị 
của nhân dân còn nhiều bất cập và 
thiếu tài liệu phục vụ công tác này. 
Việc phối hợp giữa ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc các cấp với các tổ chức thành 
viên trong công tác nắm bắt, tập hợp,

phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân 
dân ở một số địa phương, cơ sở chưa 
thật chặt chẽ, đồng bộ và kịp thòi.

Nhiệm vụ, giải pháp đổi 
mới, nâng cao hiệu quả 
công tác nắm bắt, tập hợp 
ý kiến, kiến nghị của nhân 
dân của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam

Trong thòi kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập 
quốc tế, trước bối cảnh sự vận động, 
phát triển nhanh chóng của nền kinh 
tế - xã hội, nhu cầu đòi sống nhân 
dân ngày càng cao, sự biến đổi của cơ 
cấu giai cấp, tầng lớp xã hội với 
những lợi ích khác nhau đã và đang 
đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ hết 
sức nặng nề đối với sự nghiệp xây 
dựng, phát huy sức mạnh khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt 
trận, trong đó có công tác nắm bắt, 
tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị 
của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Tại Kết luận số 100-KL/TW, ngày 
18/8/2014 của Ban Bí thư Trung 
ương về việc đổi mới, và nâng cao 
chất lượng công tác điều tra, nắm 
bắt, nghiên cứu dư luận xã hội 
(DLXH) nêu rõ: "Nghiên cứu khoa học

ẢNH: THÀNH TRUNG

về DLXH phải chú trọng những kiến 
thức mới có liên quan đến chuyên 
môn, nghiệp vụ công tác nghiên cứu 
DLXH, nhất là cơ chế hình thành dư 
luận xã hội; cơ sở nhận thức và cơ sở 
của DLXH; phương thức tác động 
nhằm định hướng DLXH để nâng cao 
hiệu quả công tác này trong thực tế"; 
"Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ 
quan, ngành, đơn vị, giữa Trung 
ương với địa phương để xác định 
đúng, kịp thòi các nội dung, hình 
thức và phương pháp điều tra, nắm 
bắt, nghiên cứu DLXH".

Vì vậy, để đổi mói, nâng cao hiệu 
quả công tác nắm bắt, tập hợp, phản 
ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn 
mới, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
các cấp và các tổ chức thành viên cần 
phải tập trung thực hiện một số nhiệm 
vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

Thứ nhất, ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc các cấp và các tổ chức thành 
viên tiếp tục quán triệt và triển khai 
thực hiện nghiêm túc Kết luận 100 -  
KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí 
thư về đổi mới và nâng cao chất 
lượng công tác điều tra, nắm bắt, 
nghiên cứu dư luận xã hội; Nghị 
quyết 03/NQ-MTTW, ngày 25/1/2015 
của Hội nghị lần thứ hai ủy ban
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Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam về Đề án 01/ĐA-MTTW-BTT về 
"Đổi mói công tác thông tin, tuyên 
truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam". ủy ban Mặt trận Tổ quốc các 
cấp và các tổ chức thành viên cần rà 
soát, bồ sung và xây dựng chương 
trình, kế hoạch cụ thể để triển khai 
công tác nấm bất, tập họp, phản ánh 
ý kiến, kiến nghị của nhân dân ở địa 
phương, cơ quan mình.

Thứ hai, việc nấm bất, tập họp, 
phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân 
dân phải bảo đảm khách quan, trung 
thực và mang tính xây dựng, đáp ứng 
nguyện vọng chính đáng của nhân 
dân; góp phần tăng hiệu quả công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy 
đảng, quản lý, điều hành của chính 
quyền các cấp. Trong quá trình tập 
họp ý kiến của nhân dân cần kết họp 
vói công tác tuyên truyền, định 
hưóng dư luận xã hội để nhân dân 
hiểu và thực hiện những chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nưóc, sát yêu cầu của 
thực tiễn cuộc sống.

Thứ ba, xác định nội dung thu 
thập, tập họp ý kiến, nguyện vọng 
của nhân dân ở địa phương, cơ sở 
như: Ý kiến, nguyện vọng của nhân 
dân về các chủ trương, đường lối, 
chính sách, quy định của pháp luật 
về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ý 
kiến, nguyện vọng của nhân dân trên 
từng lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc 
phòng an ninh, đối ngoại và xây 
dựng hệ thống chính trị ở các cấp, từ 
Trung ương đến cơ sở; ý kiến, nguyện 
vọng của nhân dân về năng lực và 
hiệu quả hoạt động của bộ máy chính 
quyền; đạo đức, tác phong, lối sống 
của cán bộ, đảng viên; tâm tư, 
nguyện vọng của đồng bào các dân 
tộc thiểu số, tín đồ các tôn giáo, trí 
thức, người Việt Nam ở nưóc ngoài về 
những vấn đề liên quan đến chính 
sách dân tộc, tôn giáo, trí thức, 
người Việt Nam ở nưóc ngoài; về 
chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc 
và về tổ chức và hoạt động của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam...

Thứ tư, mở rộng và tăng cường 
các hình thức thu thập ý kiến, 
nguyện vọng nhân dân, DLXH từ 
Trung ương đến cơ sở như:

- Thông qua việc tập họp ý kiến của 
cử tri và nhân dân trưóc kỳ họp của 
Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp;

- Thông qua hệ thống tổ chức của 
Mặt trận và các đoàn thể chính trị, 
xã hội, các tổ chức thành viên;

- Tổ chức mạng lưói thu thập ý 
kiến, nguyện vọng nhân dân của Mặt 
trận từ Trung ương đến cơ sở:

+ Xây dựng đầu mối nấm bất và 
cung cấp thông tin là: Uỷ ban Mặt 
trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, các tổ chức thành 
viên Mặt trận ở Trung ương, các vị ủy 
viên ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, các Hội đồng Tư vấn 
và lực lưọng cốt cán phong trào của 
Mặt trận các cấp.

+ Mở chuyên mục thu thập ý kiến 
nhân dân trên Cổng Thông tin điện 
tử của ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam để tập họp, đặc biệt 
là những thời điểm có tình hình nóng 
bỏng xảy ra cần phải tập họp thông 
tin kịp thời.

Đối vói những vấn đề lón, cần có 
điều tra về dư luận xã hội thì đặt 
hàng cho Viện Nghiên cứu Dư luận xã 
hội của Ban Tuyên giáo Trung ương 
để lấy kết quả làm một kênh thông 
tin (theo Kết luận số 100-KL/TW 
ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư).

Thứ năm, tổ chức tốt việc tổng 
họp và báo cáo, phản ánh ý kiến, 
kiến nghị của nhân dân vói Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư, Chủ tịch nưóc, Quốc 
hội, Chính phủ định kỳ mỗi quý một 
lần (hoặc đột xuất tùy tình hình cụ 
thể) và đề nghị xử lý.

Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam ở cấp tỉnh, cấp 
huyện và cơ sở tập họp ở cấp mình và 
báo cáo vói Ban Thường vụ Cấp ủy, Hội 
đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cùng 
cấp xử lý; đồng thời gửi về Ban 
Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam cấp trên trực tiếp định kỳ từ ngày 
20 đến 25 hằng tháng (hoặc đột xuất).

Thứ sáu,thường xuyên đôn đốc, 
theo dõi và nấm tình hình, kết quả 
giải quyết các ý kiến, kiến nghị của 
nhân dân và thông báo kết quả xử lý 
ý kiến, nguyện vọng của nhân dân 
của các cấp, các ngành để nhân dân 
biết và giám sát thực hiện.

Thứ bảy, tăng cường công tác tập 
huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, 
kỹ năng cho cán bộ làm công tác 
nấm bất, tập họp, phản ánh ý kiến, 
kiến nghị của nhân dân. Biên soạn 
tài liệu, giáo trình tập huấn, bồi 
dưỡng về công tác nấm bất, tập họp, 
phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân 
dân của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các tổ chức thành viên; tăng 
cường trao đổi chuyên môn nghiệp 
vụ về công tác nấm bất, tập họp, 
phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân 
dân trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam.

Thứ tám , đầu tư cơ sở vật chất, 
trang thiết bị phục vụ công tác nấm 
bất, tập họp, phản ánh ý kiến, kiến 
nghị của nhân dân. Lựa chọn, bố trí 
cán bộ có trình độ, năng lực và phẩm 
chất đạo đức đảm nhiệm công tác 
nấm bất, tập họp, phản ánh ý kiến, 
kiến nghị của nhân dân. Hằng năm, 
bố trí kinh phí cần thiết hỗ trọ công 
tác nấm bất, tập họp, phản ánh ý 
kiến, kiến nghị của nhân dân của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam.

Thứ ch ín ,  tăng cường công tác 
phối họp giữa ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức 
viên trong công tác nấm bất, tập họp, 
phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân 
dân, nhất là vói các đoàn thể chính trị
- xã hội. Định kỳ sơ kết, tổng kết công 
tác phối họp công tác nấm bất, tập 
họp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của 
nhân dân giữa ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức 
viên. Kịp thòi phát hiện, biểu dương, 
khen thưởng các tập thể, cá nhân có 
thành tích trong công tác công tác 
nấm bất, tập họp, phản ánh ý kiến, 
kiến nghị của nhân dân.*>
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CHUYỂN ĐỔI SANG MÔ HỈNH 
HỢP TÁC XÀ KIỂU MỚI
để nông dân thoát nghèo
KỲ ANH

Các họp tác xã (HTX) đóng vai trò 
quan trọng trong phát triển kinh 
tế nông nghiệp, xây dựng nông 
thôn mói. Tuy nhiên, để kinh tế 

tập thể có thể phát triển mạnh, ngoài 
chính sách hỗ trọ kịp thòi của Nhà nuóc, 
mỗi thành viên HTX phải tự khắc phục 
những hạn chế của cách làm kinh tế tập 
thể theo tư duy bao cấp.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn và Ban Kinh tế Trung ương, 
hiện nay cả nưóc có hơn 10.000 HTX 
nông nghiệp. Tính đến cuối năm 2015, 
trên cả nưóc đã có 6.260 họp tác xã

đưọc tổ chức lại theo Luật Họp tác xã. 
Theo đó, sự ra đòi của Luật Họp tác xã 
năm 2012 là cột mố'c, đánh dấu sự thay 
đổi về mặt bản chất hoạt động của loại 
hình kinh tế HTX, tạo sự đổi mói căn 
bản giúp cho hệ thống HTX chuyển 
mình đi lên, hòa nhập chung vói sự 
phát triển của đất nước.

Tại buổi làm việc vớ tỉnh Vinh Phúc 
ngày 18/3/2017, đồng chí Nguyễn Thiện 
Nhân, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam khẳng định: "Cần đổi mói nhận thức 
về vai trò, chức năng của HTX - xây dựng 
các HTX kiểu mói là khâu đột phá để tái

cơ cấu nông nghiệp và nâng cao thu 
nhập bền vững cho ngưòi nông dân".

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân còn 
trực tiếp xuống thăm bà con nông dân 
xã Thổ Tang, huyện Vinh Tưòng và xã 
Phú Xuân, huyện Bình Xuyên thuộc tỉnh 
Vinh Phúc. Tại đây, Chủ tịch thăm hỏi 
động viên và xuống tận ruộng trao đổi 
vói bà con nông dân. Bà con làm ruộng 
rất vui mừng khi đưọc trò chuyện, trao 
đổi vói vị lãnh đạo cấp cao nhưng rất 
gần gũi vói bà con nông dân, họ đã bày 
tỏ nhiều tâm tư về kinh tế nông nghiệp 
cũng như kỳ vọng vươn lên thoát nghèo 
từ mô hình HTX kiểu mói.'*

Bà con nôngdân xã Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phức vui mừngđược đón Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tới thâm xã.
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Ông Trần Đãng Minh, Giám đốc H TX  nông nghiệp 
Thổ Tang báo cáo với Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân về 
những thuận lợi và khó khãn trong quá trình chuyển đổi 
lên mô hình H TX  kiểu mới.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đang chia sẻ thông tin về những mồ 
hình H TX  thành công với bà con nông dân xã Phú Xuân, huyện 
Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Chủ tịch Nguyên Thiện Nhân thãm hỏi và động viên các hộ nông 
dân tại xã Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo Chủ tịch Nguyên Thiện Nhân, phải thay đổi tư 
duy về sản xuất nông nghiệp theo nhu cầu thị trường mà 
tổ chức sản xuất để đạt hiệu quả kinh tê cao nhất cho 
người nông dân và đất nước.

Bà con nông dân xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 
phấn khởi khi Chủ tịch Nguyên Thiện Nhân xuống ruộng cùng 
nông dân.
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Thực trạng biệt thự Pháp cổ tại Hà Nội:
"LỖ HỔNG" lớn trong quản lý, 
sử dụng và giải pháp khắc phục

BẢO TƯỜNG - PHAN ANH TUẤN
Không ít người dân Thủ đô cảm thấy hụt hẫng, nuối tiếc trước thực trạng nhiều 
căn biệt thự kiểu pháp được xây dựng trước năm 1954 bị xuống cấp nghiêm trọng, 
dần biến thành phế tích. Đây là những công trình mang nhiều giá trị văn hóa, kiến 
trúc gắn liền với một giai đoạn lịch sử của Hà Nội; tuy nhiên, công tác quản lý, duy 
tu, tôn tạo các biệt thự cũ còn nhiều bất cập. Thậm chí, tại Hà Nội đã từng xuất 
hiện "đợt sóng" phá dỡ biệt thự cổ để "đất vàng" hóa cao ốc trong nội đô.

Thực trạng quản lý và sử 
dụng biệt thự Pháp cổ tại 
Hà Nội

Khu phố Pháp ở Hà Nội bắt đầu xây 
dựng từ những năm 70 của thế kỷ XIX 
đã để lại những dấu ấn mạnh mẽ cho 
Hà Nội. Hệ thống đường phố được quy 
hoạch và xây dựng theo mạng lưới hình 
ô cờ dựa hoàn toàn vào nguyên tắc 
thiết kế của phương Tây tạo nên những 
ô phố vuông vắn. Trên các con phố, 
ngưòi Pháp chia thành những lô đất 
nhỏ để xây dựng nhà ở loại biệt thự độc 
lập, có vườn rộng, cây cao bóng cả. Thòi 
kỳ đó, khu phố Tây chủ yếu là các ngôi 
biệt thự cao 2 tầng, xây tách riêng cho 
tư nhân và công chức Pháp ở.

Trải qua khoảng 70 năm (1875
1945), khu phố Tây dần hình thành 
và ghi dấu đậm nét vào giai đoạn 
phát triển của Hà Nội nằm ngoài khu 
36 phố phưòng và để lại di sản đô thị 
cho đến ngày nay. Tuy có sự khác 
biệt về cấu trúc hình thái, nhưng 
hàng trăm biệt thự được xây dựng với 
diện mạo theo phong cách quy hoạch 
và kiến trúc của Pháp vẫn cùng tồn 
tại song song với những công trình 
kiến trúc truyền thống của Việt Nam, 
tạo nên sự giao thoa, tiếp xúc văn 
hóa Đông - Tây đặc sắc.

Trong vài năm trở lại đây, hầu hết 
nhà biệt thự Pháp trên địa bàn Hà 
Nội đang xuống cấp trầm trọng, 
nhiều nhà đã biến dạng hoàn toàn. 
Bên cạnh đó, một số ngôi biệt thự đã 
tư nhân hóa quyền sở hữu, chứa tới 
từ hàng chục hộ gia đình cùng sinh 
sống, bị tận dụng quá tải về công 
năng, đến khi biệt thự xuống cấp rơi 
vào tình trạng "cha chung không ai 
khóc" trở thành đống hoang tàn, đổ 
nát. Cực chẳng đã, vì nhu cầu sinh 
hoạt, các hộ dân mạnh ai, nấy làm,tự 
ý sửa chữa theo kiểu "chắp vá, manh 
mún" trong căn nhà cũ kỹ khiến cho 
ngôi biệt thự ngày càng nhanh chóng 
xuống cấp, các đưòng nét kiến trúc 
cũng hoàn toàn bị phá hủy.

Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà 
Nội cho thấy, Hà Nội có khoảng 1.253 
biệt thự cũ xây dựng trước năm 1954 
trên địa bàn các quận Ba Đình, Tây Hồ, 
Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa. 
Đồng thòi, Sở Xây dựng Hà Nội cũng 
"thẳng tay" loại bỏ khỏi Danh mục quản 
lý theo Quy chế 312 biệt thự thuộc các 
dạng: xây dựng sau năm 1954; biệt thự 
đã bị phá dỡ, xây dựng lại hoặc chưa xây 
dựng lại; biệt thự đã bị biến dạng, 
xuống cấp nghiêm trọng; những nhà 
trước đây bị đánh giá nhầm là biệt thự.

Thế nhưng, đây là những con số 
bất nhất do các cơ quan chức năng 
của Hà Nội đưa ra. Bởi lẽ, trước đó, 
theo Đề án quản lý quỹ nhà biệt 
thự, tính đến cuối tháng 10/2008, 
Hà Nội xác định có 970 nhà biệt thự, 
trong đó có 207 biệt thự không 
được bán (42 khu biệt thự nằm 
trong khu trung tâm chính trị Ba 
Đình, 46 biệt thự Thành phố quản 
lý cho doanh nghiệp thuê; 105 biệt 
thự Thành phố quản lý đan xen trụ 
sở cơ quan; 4 biệt thự có khuôn viên 
sở hữu nhà nước lớn hơn 500m2; 6 
biệt thự chưa bán có số hộ thuê 
trọn biển ít hơn 3 hộ, 4 biệt thự có 
giá trị về kiến trúc chưa bán) và 599 
biệt thự đề nghị bán.

Đến tháng 5/2011, Viện Quy 
hoạch và Kiến trúc đô thị (đơn vị 
thực hiện gói thầu rà soát, đánh giá, 
phân loại, lập danh mục các nhà biệt 
thự xây dựng trước năm 1954 trong 
địa bàn các quận nội thành do Sở Quy 
hoạch Kiến trúc Hà Nội chỉ định 
thầu) dựa trên 5 tiêu chí, phân loại 
thành 4 nhóm để thực hiện việc 
chấm điểm và đã đưa ra kết quả rà 
soát, phân loại: Loại 1: 229 biệt thự; 
Loại 2: 432 biệt thự, Loại 3: 644 biệt 
thự; Loại 4: 235 biệt thự.
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Sau nhiều lần đánh giá, rà soát, 
các cơ quan chuyên môn của Hà Nội 
và nhà thầu tư vấn đều đưa ra các con 
số thống kê, tổng họp có độ "vênh" 
nhau rất lớn; tuy nhiên, UBND thành 
phố Hà Nội vẫn dựa trên báo cáo, đề 
xuất của Sở Xây dựng để ban hành 
Quyết định số 7177/QĐ-UBND, trong 
đó xác định 312 nhà biệt thự các loại: 
xây dựng sau năm 1954; đã bị phá dỡ 
xây dựng lại hoặc chưa bị xây dựng 
nhưng đã biến dạng, xuống cấp 
nghiêm trọng, không thuộc đối tưọng 
quản lý, sử dụng theo "Quy chế về 
quản lý, sử dụng nhà biệt thự đưọc 
xây dựng từ trước năm 1954 trên địa 
bàn thành phố Hà Nội".

Chính sự thờ ơ, nửa vời của Hà 
Nội trong công tác quản lý biệt thự 
cổ đã đưa ra những con số thống kê 
không hoàn toàn chính xác. Điển 
hình là nhiều biệt thự đã bị người 
dân tự ý đập bỏ, xây mới, cơi nới, phá 
hủy kiến trúc ban đầu nhưng chính 
quyền Hà Nội không hề hay biết, 
hoặc có những biệt thự đang rất chắc 
chấn lại bị liệt vào diện bị xuống cấp 
nghiêm trọng.

Theo đó, có đến 114 biệt thự, Sở 
Xây dựng và liên ngành đánh giá 
không đúng. Cụ thể:

- Có 19 biệt thự Sở Xây dựng báo 
cáo là biến dạng hoàn toàn và xuống 
cấp nghiêm trọng (trong đó có 4 biệt 
thự đan xen sở hữu đã bán hết cho 
các hộ có họp đồng thuê nhà, 15 biệt 
thự đan xen sở hữu chưa bán hết cho 
các hộ có họp đồng thuê nhà); nhưng 
không có hồ sơ đánh giá, thẩm định 
chất lượng.

- 2 biệt thự Sở Xây dựng báo cáo 
không tìm thấy (trong đó 1 biệt thự 
đan xen sở hữu chưa bán hết; 1 biệt 
thự Nhà nước quản lý) thực tế đã tìm 
thấy 1 biệt thự số B1/P18 Hoàng Hoa 
Thám (số mới: 7, ngõ 55, Hoàng Hoa 
Thám); và biệt thự số 28 Điện Biên 
Phủ, Sở Xây dựng đánh giá thuộc sở 
hữu nhà nước nằm trong danh mục 
44 biệt thự không đưọc bán, thuộc 
Bộ Quốc phòng.

- Có 48 biệt thự Sở Xây dựng báo

cáo là đã phá dỡ và xây mới, thực tế 
vẫn còn biệt thự; trong đó 16 biệt 
thực tế vẫn còn; 35 biệt thự chỉ sửa 
chữa, cơi nới, nâng tầng. Trong đó, 
28 biệt thự đan xen sở hữu chưa bán 
hết; 11 biệt thự đan xen sở hữu đã 
bán hết theo họp đồng thuê nhà; 8 
biệt thự Nhà nước quản lý; 1 biệt thự 
thuộc sở hữu tư nhân có nguồn gốc 
Nhà nước.

Ngoài ra, còn 45 biệt thự Sở Xây 
dựng cho rằng không phải là biệt thự 
(nhà cổ, nhà mặt phố...) nhưng thực 
tế có đến 8 nhà là biệt thự: số 114 
Đội Cấn; số 108 Hoàng Hoa Thám; số 
17 Phạm Hồng Thái; số 42 A, 42 B Hai 
Bà Trưng; số 8, 10, 20, 34 Quán Sứ.

Dư luận cho rằng, biệt thự cổ là 
giá trị văn hóa lịch sử của Hà Nội nói 
riêng và cả nước nói chung, nhưng sự 
buông lỏng quản lý, thiếu minh bạch 
thông tin là nguyên nhân cốt lõi dẫn 
đến việc nhiều căn biệt thự tại Hà Nội 
nằm trong danh mục cấm mua bán, 
cấm sử dụng, là tài sản của quốc gia 
vẫn bị các "đại gia" bất động sản lọi 
dụng kẽ hở của pháp luật "ào ạt" 
mua gom, dễ dàng thâu tóm biệt thự 
cổ tọa lạc ở vị trí đất "vàng". Đã có 
nhiều căn được chuyển nhượng, sang 
tên đổi chủ "trót lọt" và vì lọi ích 
kinh tế mà nhiều chủ mới đã phá đi 
xây dựng cao ốc theo kiến trúc hiện 
đại, làm mất đi những giá trị vốn có 
của biệt thự cổ.

Có hay không sự tồn tại 
của "nhóm lợi ích" khi thực 
hiện rà soát biệt thự cổ?

ủy ban nhân dân thành phố Hà 
Nội cũng đã lập danh mục 1.253 nhà 
biệt thự xây dựng trước năm 1954, 
phân loại thành các nhóm 1, 2, 3 để 
quản lý. Theo Quy chế quản lý, sử 
dụng nhà biệt thự được xây dựng 
trước năm 1954 trên địa bàn thành 
phố Hà Nội, tất cả các nhà biệt thự 
thuộc danh mục quản lý không đưọc 
tự ý phá dỡ.

Trường họp biệt thự nhóm 1 và 
nhóm 2 bị hư hỏng nặng, xuống cấp, 
có nguy cơ sập đổ, đã có kết luận của

Biệt thự 74 Thợ Nhuộm nằm trong 
danh sách 25 biệt thự cổ bị phá dd sau 
Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND của 
Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, 
nhường chỗ cho cao ốc mới mọc lên đã gây 
nên nhiều nghi vấn thất thoát tài sản 
Nhà nước chảy vào túi tư nhân. ẢNH: PV

cơ quan có thẩm quyền về kiểm định 
chất lưọng công trình xây dựng và 
phải đưọc Sở Xây dựng kiểm tra, báo 
cáo UBND thành phố và HĐND thành 
phố (đối vói biệt thự nhóm 1) và UBND 
thành phố (đối với biệt thự nhóm 2) 
cho phép phá dỡ, xây dựng lại.

Đối với biệt thự thuộc nhóm 2, 
chủ đầu tư phải có dự án xây dựng 
lại nhà biệt thự đảm bảo theo kiểu 
dáng kiến trúc bên ngoài và quy 
hoạch của nhà biệt thự cũ (mật độ 
xây dựng và số tầng, độ cao) trước 
khi được cấp có thẩm quyền cho 
phép phá dỡ công trình.

Trong thời gian qua, mặc dù Thủ 
tướng Chính phủ, UBND thành phố 
đã nhiều lần chỉ đạo dừng việc cấp 
phép xây dựng, phá dỡ biệt thự, 
nhưng Sở Xây dựng và ủy ban nhân 
dân một số quận không thực hiện

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 1 6 4  (4 /2 0 1 7 ) 27



ĐUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Mặc dù hiện trạng biển số nhà 52 Hàng Bún là biệt thự 3 tầng, mái ngói, có khuôn 
viên, có lối đi vào rộng 2m; có hồ sơ quản lý, hồ sơ kỹ thuật nhưng Sở Xây dựng vẫn 
thẳng tay loại bỏ khỏi danh mục Quản lý biệt thự với lý do đã xây dựng mới. ẢNH: PV

nghiêm túc, đã cấp phép xây dựng 
để phá dỡ, xây dựng công trình mới 
ở 25 biệt thự cũ. Ngoài ra, công tác 
quản lý theo dõi loại nhà đặc biệt 
này còn thiếu chặt chẽ, nảy sinh 
hàng loạt sai phạm, thậm chí, có cả 
tình trạng "từ không thành có, biến 
có thành không".

Trong 63 biệt thự đã tự phá dỡ, xây 
mới, hiện cơ quan quản lý không có hồ 
sơ, không xác định được thòi điểm xây 
dựng. Trong đó, 21 biệt thự thuộc sở 
hữu nhà nước, 3 biệt thự tư nhân có 
nguồn gốc sở hữu nhà nước; 7 biệt thự 
tư nhân có nguồn gốc sở hữu nhà 
nước; 18 biệt thự đan xen sở hữu đã 
bán hết các hộ có hợp đồng cho thuê;
14 biệt thự đan xen sở hữu chưa bán 
hết cho các hộ có hợp đồng cho thuê; 
cụ thể: có 11 trưòng hợp nằm trong 
danh mục 105 biệt thự thành phố 
quản lý đan xen trụ sở cơ quan (trên 
50%) không bán; 7 trưòng hợp nằm 
trong danh mục 46 biệt thự thành phố 
quản lý cho doanh nghiệp thuê không 
bán, đến nay đã phá dỡ xây mới.

Ngoài ra, theo tìm hiểu của 
phóng viên, thực tế trong 312 biệt 
thự loại khỏi danh mục quản lý theo 
Quy chế, Sở Xây dựng đã tham mưu 
đưa 60 biệt thự nằm trong Danh 
mục biệt thự quản lý, được Viện Quy 
hoạch và Kiến trúc đô thị cùng Hội 
đồng chuyên gia xét chọn thuộc các 
loại 1, 2, 3 vào Danh mục 312 biệt 
thự không thuộc đối tượng quản lý 
theo Quy chế quản lý nhà biệt thự 
(trong đó 19 biệt thự đánh giá 
không đúng; 10 biệt thự Sở Xây 
dựng chưa thống nhất, cần tham 
vấn ý kiến của Bộ Xây dựng); đồng 
thòi, đưa 58 biệt thự được Viện Quy 
hoạch và Kiến trúc đô thị cùng Hội 
đồng chuyên gia xét chọn xếp loại 4 
vào Danh mục biệt thự quản lý theo 
quy chế quản lý nhà biệt thự (có 27 
biệt thự tự chấm điểm lại; 30 biệt 
thự được 3 tổ công tác liên ngành 
lập biên bản thống nhất với kết quả 
của Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô 
thị cùng Hội đồng chuyên gia xét 
chọn xếp loại 4, nhưng bộ phận 
tổng hợp và hội đồng thẩm định 
đưa vào loại 3 thuộc Danh mục biệt 
thự quản lý, trong đó có biệt thự

phá dỡ, xây mới; 1 biệt thự không 
chấm điểm đưa vào loại 1) là việc 
làm tùy tiện, không đúng tiêu chí 
đã được xác định.

Với hồ sơ không đầy đủ và việc 
làm không đúng nêu trên, Sở Xây 
dựng đã tham mưu cho Thành phố 
xác định 312 biệt thự không thuộc 
đối tượng quản lý theo Quy chế về 
quản lý, sử dụng nhà biệt thự được 
xây dựng từ trước năm 1954 trên địa 
bàn thành phố Hà Nội là chưa đảm 
bảo quy định, chưa đủ cơ sở. Rõ ràng, 
Sở Xây dựng đã có dấu hiệu của sự 
buông lỏng quản lý nhà nước về trật 
tự xây dựng, không tổng hợp theo 
dõi tình trạng cấp phép, xây dựng 
không phép và xử lý xây dựng đối với 
nhà biệt thự.

Một số giải pháp phát huy 
và bảo tồn biệt thự pháp ở 
Hà Nội

Biệt thự Pháp được xem là những 
giá trị vật thể cụ thể, phản ánh lịch 
sử kiến trúc một giai đoạn hình 
thành Thủ đô và đối với nhiều ngưòi 
Hà Nội, biệt thự cổ không chỉ đứng 
số một về mặt kinh tế mà còn hàm 
chứa những giá trị không thể đo đếm

về lịch sử, văn hóa, kiến trúc... Thực 
tế cho thấy, đa phần biệt thự cũ nằm 
trong khu vực lõi trung tâm thành 
phố, tọa lạc ở những khu đất có giá 
trị cao nên có rất nhiều sức hút, đặc 
biệt là sức hút sử dụng đất đai. ở 
khía cạnh phát triển kinh tế, việc 
phá hủy các biệt thự cũ để sử dụng 
đất vào các mục đích thương mại 
khác sẽ mang lại giá trị kinh tế to 
lớn, tuy nhiên, điều này sẽ đánh mất 
những giá trị về lâu dài.

Trước sức ép của quá trình đô thị 
hóa và sự phát triển kinh tế, công tác 
quản lý, duy tu, tôn tạo các biệt thự 
cũ chịu rất nhiều thách thức. Các biệt 
thự cũ đang dần bị chia cắt, cơi nới 
hay phá dỡ xây mới và chuyển đổi 
công năng để thuận tiện cho việc 
sinh hoạt, hay kinh doanh buôn bán 
của chủ sở hữu. Tuy nhiên, do cách 
làm tùy tiện, vấn đề cơi nới, phá dỡ 
và xây mới biệt thự cũ gây ảnh 
hưởng không nhỏ kết cấu của cả tòa 
nhà và có xu hướng phá vỡ không 
gian kiến trúc trong khu vực.

Do đó, để bảo tồn và phát huy có 
hiệu quả giá trị di sản là những ngôi 
biệt thự Pháp cổ cần thực hiện một 
số giải pháp sau đây:
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Một là, rà soát, đánh giá, tổng 
họp và xác định rõ những biệt thự 
đáng giữ

Cần phải đánh giá giá trị của di 
sản theo những tiêu chí cụ thể, như: 
giá trị lịch sử văn hóa, chính trị; giá 
trị về nghệ thuật kiến trúc; giá trị về 
quy hoạch cảnh quan đô thị; tính 
nguyên bản; công năng sở hữu... Tù 
đó phân nhóm các nhóm 1, 2, 3 để 
phân loại biệt thự theo nguyên tấc 
thẩm định nhằm tiến hành bảo tồn, 
tôn tạo hoặc sửa chữa, phá dỡ theo 
quy định.

Trường họp biệt thự bị hư hỏng 
nặng, xuống cấp có nguy cơ sập đổ 
thì phải được các cơ quan chuyên 
môn thực hiện kiểm tra, có báo cáo 
thẩm định tình trạng hư hỏng và cấp 
Giấy phép xây dựng. Đồng thời, khi 
tháo dỡ công trình cũ và xây dựng 
lại, chủ đầu tư phải đảm bảo giữ 
đúng kiểu dáng, kiến trúc, hình ảnh 
nguyên trạng và tuân thủ quy hoạch 
(mật độ, số tầng cao) của biệt thự cũ.

Riêng vói nhóm 3, những nhà đã 
xuống cấp, nằm trong danh mục nhà 
nguy hiểm, chính quyền thành phố sẽ 
giao các cơ quan liên quan lập phương 
án di chuyển dân ra khỏi khu vực 
nguy hiểm để tổ chức sửa chữa, cải 
tạo hoặc xây dựng lại theo quy định.

Hai là, hoàn thiện quy chế chi tiết 
quản lý nhà biệt thự cổ

Cần khẩn trương tiến hành điều tra, 
khảo sát để hoàn thiện các hồ sơ, giấy 
tờ liên quan đến các khu biệt thự phục 
vụ cho công tác bảo tồn, sửa chữa. Nếu 
không có hồ sơ gốc của ngôi nhà thì 
không thể biết rõ kết cấu của nó.

Bên cạnh đó, các biệt thự cũ khi 
tiến hành sữa chữa cải tạo cả về nội 
thất lẫn ngoại thất, khuyến khích cải 
tạo bên trong nhưng không làm thay 
đổi kết cấu công trình và giữ nguyên 
hình dạng, cấu tạo kiến trúc bên ngoài.

Khi tiến hành sửa chữa, cần lựa 
chọn giải pháp cải tạo phù hợp vói 
hình thức sở hữu (sở hữu tư nhân, sở 
hữu nhà nưóc, sở hữu đan xen), bố 
cục hài hòa vói không gian xung 
quanh (sân vườn, tiểu cảnh, không

gian kiến trúc). Nếu có thay đổi cửa 
sổ, cửa chính, màu sơn (vôi, sơn, 
chất liệu mới) cần chú ý tói tính 
tương đồng so vói nguyên bản.

Ví dụ, đối vói nhà biệt thự nhóm 
1, trường họp cải tạo, sửa chữa phải 
giữ đúng kiểu dáng kiến trúc, hình 
ảnh nguyên trạng và quy hoạch của 
nhà biệt thự. Việc cải tạo không đưọc 
làm thay đổi công năng, tính chất sử 
dụng ban đầu của nhà biệt thự. 
Trường họp bảo trì mà có thay đổi về 
màu sắc, vật liệu thì phải đưọc chấp 
thuận của các cơ quan chức năng có 
thẩm quyền. Đối vói các biệt thự 
thuộc nhóm 1 và 2, tuyệt đối không 
đưọc thực hiện thay đổi kết cấu công 
trình hay phá dỡ biệt thự.

Ba là, cần có cơ chế quy hoạch 
tổng thể cho khu biệt thự cổ

Cần phải có giải pháp mang tính 
quy hoạch tổng thể, theo đó, các khu 
biệt thự Pháp cổ phải đưọc sắp xếp 
đồng bộ trong cấu trúc thống nhất, 
hài hòa vói cảnh quan xung quanh, 
đáp ứng các yêu cầu về quy chuẩn, 
tiêu chuẩn xây dựng đô thị.

Nhà biệt thự công vụ phải thực 
hiện đúng công năng theo quy định 
của pháp luật về quản lý nhà ở. 
Thành phố nên ban hành các quy 
định nghiêm cấm làm thay đổi quy 
hoạch (mật độ xây dựng, số tầng và 
độ cao), kiểu dáng kiến trúc, hình 
ảnh nguyên trạng của biệt thự. Đồng 
thời, nghiêm cấm chiếm dụng diện 
tích, không gian hoặc làm hư hỏng 
tài sản thuộc phần sở hữu chung 
trong nhà biệt thự dưói mọi hình 
thức. Không thể bảo tồn vài ba căn 
biệt thự xập xệ, xuống cấp nằm "lọt 
thỏm" giữa những khu cao ốc, hoành 
tráng hiện đại.

Các hành vi gây tiếng ồn, làm ảnh 
hưởng trật tự, trị an nhà biệt thự 
cũng bị nên cho vào danh mục cấm. 
Ngoài ra, sẽ không đưọc phép nuôi gia 
súc, gia cầm trong khu vực thuộc sở 
hữu chung cũng như không đưọc cho 
phép kinh doanh các dịch vụ gây 
tiếng ồn hoặc làm ô nhiễm môi trường 
cũng cần tính đến trong bài toán quản 
lý, bảo tồn khu nhà Pháp cổ.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm 
tra, giám sát tại cơ sở

Ngoài những nguyên nhân do tác 
động của thời gian và hoạt động của 
con người trong quá trình sử dụng, 
tình trạng xuống cấp của nhiều khu 
nhà biệt thự cổ còn xuất phát tù sự 
quản lý thiếu chặt chẽ, thậm chí 
buông lỏng, không hiệu quả, để xảy 
ra nhiều vi phạm nghiêm trọng. Sự 
phối hợp giữa lực lượng Thanh tra 
xây dựng chuyên ngành vói chính 
quyền cơ sở chưa tốt, không xử lý kịp 
thời và kiên quyết các vi p h ạm .

Do đó, Hà Nội cần tiếp tục thẩm 
định, lập danh mục; nghiên cứu thí 
điểm việc dùng ngân sách Nhà nước 
hoặc giao cho đầu mối như Công ty 
TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà 
Hà Nội mua lại của các chủ sử dụng 
đan xen với trụ sở cơ quan, nhà biệt 
thự có giá trị tiêu biểu về kiến trúc, 
nghệ thuật, văn hóa gấn với lịch sử 
Thủ đô, đất nước đã xuống cấp để 
bảo tồn, tôn tạo lại theo nguyên 
trạng ban đ ầ u . Tăng cường công 
tác quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm 
các hành vi vi phạm, đặc biệt đối với 
trường hợp tự phá dỡ, làm biến 
dạng, xây dựng mới nhà biệt thự 
không đúng quy định. Rà soát và xử 
lý các công trình vi phạm cơi nới, 
lấn chiếm, xây dựng trái phép đang 
tồn tại trong khuôn viên biệt thự 
thuộc danh mục quản lý theo Đề án 
bảo tồn.

ủy ban nhân dân cấp xã, phường, 
thị trấn cần minh bạch thông tin xử 
lý sai phạm, cũng như công khai 
nguồn gốc, hiện trạng sử dụng quỹ 
nhà biệt thự để Ban Công tác Mặt 
trận khu phố, Ban Thanh tra nhân 
dân có điều kiện giám sát cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, 
phường, thị trấn trong việc thực hiện 
chính sách, pháp luật; việc giải quyết 
khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện Quy 
chế dân chủ ở cơ sở liên quan đến 
công tác quản lý quỹ nhà biệt thự cổ. 
Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm 
pháp luật thì kiến nghị người có 
thẩm quyền xử lý theo quy định của 
pháp luật và giám sát việc thực hiện 
kiến nghị đó.»*
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Lộn  xộn, nhếch nhác
TẠI CÁC CHUNG Cư "MƯỜNG THANH"

KỲ ANH
Tại các chung cư của doanh nghiệp Mường Thanh xây dựng như Xa La, Kim Văn - 
Kim Lũ, Đại Thanh, HH... cảnh nhếch nhác, lộn xộn khá phổ biến. Sân chơi của khu 
chung cư biến thành nơi kinh doanh, hàng quán tràn lan làm mất đi mỹ quan, ảnh 
hưởng đến đời sống của cư dân. Nhiều khu chung cư còn chật chội, ngột ngạt, thiếu 
sân chơi, nơi sinh hoạt cho cư dân sinh sống.

Mỗi tòa chung cư tại 
khu H H  cao từ 36 đến 
41 tầng, do Doanh 
nghiệp Xây dựng tư 
nhân số 1 Điện Biên 
làm chủ đầu tư. Cụm 
chung cư này là một 
trong những dự án 
nhà giá rẻ gây nhiều 
tranh cãi nhất trong 
vài nãm qua do không 
gian vui chơi hạn hẹp, 
không đảm bảo an 
toàn cháy nổ...

Các hàng quán mọc ra bên cạnh các Ghế cho mọi người nghỉ chân đã bị gãy nằm Cảnh nhếch nhác, lộn xộn do các hàng
khu chung cư gây mất mỹ quan đô thị. chỏng trơ nhưng chậm được sửa chữa, thay thế. quán kinh doanh diễn ra nhiều nơi.
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Sân chơi biến thành nơi cho thuê xe Sân chung khu vui chơi nhưng xe mảy Hàng rong cũng xuất hiện tại sân chơi chung
điện dành cho trẻ nhỏ tại khu HH. vãn ra vào nườm nượp. của tòa chung cư H H khiến không gian vui

chơi càng trở nên ồn ào.

Khu chợ cóc vởi cảc hoạt động bản và giết mổ gia Nước đọng là nguồn tiềm ẩn của cảc mầm bệnh tại khu HH.
cầm ngay gần cảc khu chung cư.

Cảc khu chung cư mọc san sảtgây cảm giảc 
ngột ngạt.

Tình trạng xây dựng san sảt cũng xuất hiện tại khu chung cư Kim 
Vãn - Kim Lũ - một trong những dự ản nhà giả rẻ của “đại gia” 
L ê Thanh Thản, nằm bên trục đường Nguyễn Xiển, cảch khu đô 
thị Linh Đàm chưa đầy 1 km.
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TÌM HIỂU VỂ MÔT Số LĨNH VựC 
ĐÓNG GÓP CHU YẾU
của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay
THS. NGUYỄN VĂN THANH - THS. HÀ THỊ XUYÊN
Cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương M ặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và các 
đại biểu dự hội nghị toàn quốc biểu dương, phát huy vai trò các tôn giáo tham gia hoạt 
động bảo trợ xã hội và dạy nghề, tháng 2/2017.

Phật giáo Việt Nam luôn 
gắn bó, đồng hành cùng 
dân tộc, hộ quốc an dân

Ngay từ buổi đầu mói được truyền 
vào nưóc ta, Phật giáo đã được các 
bậc Tổ sư tiền bối tiếp thu một cách 
có chọn lọc, dựa trên các điều kiện 
cụ thể của nưóc nhà để hoằng dương 
Phật pháp, lợi lạc quần sinh và tạo 
nên một đạo Phật rất Việt Nam gắn 
bó mật thiết không thể phân ly trong 
lòng dân tộc. Do sự tương đồng giữa 
giáo lý "Từ bi - Hỷ xả", "Cứu khổ cứu 
nạn" của đức Như Lai vói tư tưởng, 
tình cảm và truyền thống nhân văn 
của ngưòi Việt nên đạo Phật đã luôn 
gắn bó, đồng cam cộng khổ cùng dân 
tộc trong suốt chiều dài lịch sử dựng 
nưóc và giữ nưóc.

Đinh Tiên Hoàng - vị Hoàng đế 
đầu tiên của nưóc Đại Cồ Việt độc lập 
tự chủ đã mòi Thiền sư Ngô Chân Lưu 
làm cố vấn trong công việc trị quốc. 
Để tỏ niềm tôn kính và đánh giá đúng 
công lao, vua đã ban hiệu "Khuông 
Việt Đại Sư" cho ngài. Hình ảnh Thiền 
sư Đỗ Pháp Thuận cải dạng thành 
ngưòi lái đò để tiếp sứ thần nhà Tống 
thật khó phai mò trong lòng ngưòi 
hậu thế - một hình ảnh đẹp, một sự 
hy sinh lón, một minh chứng cho tấm 
lòng vì nưóc, vì dân. Thòi Lý cũng đã 
có biết bao vị cao tăng đứng ra cùng 
vua chung lo gánh vác việc nưóc, 
như: Thiền sư Vạn Hạnh, Viên Chiếu, 
Thông Biện, Viên Thông... Đặc biệt, 
mỗi lần lật lại trang sử vẻ vang của 
thòi Trần, chúng ta thật cảm động và 
khâm phục các vua Trần đã đoàn kết

toàn dân, vua tôi hoà hợp, quyết tâm 
bảo vệ giang sơn cẩm tú, ba lần đánh 
tan quân Nguyên Mông xâm lược. Một 
Trần Thái Tông anh minh và đức 
hạnh, hành xử viên dung cả đòi lẫn 
đạo; một Tuệ Trung Thượng Sĩ vói tâm 
hồn siêu thoát đã hoà mình trong 
cuộc đòi và đức vua - Phật hoàng Trần 
Nhân Tông, một anh hùng dân tộc, 
nhà văn hoá lón, đồng thòi là ngưòi 
khai sáng phái Thiền Trúc Lâm Yên 
Tử, thiền phái mang đậm bản sắc của 
Phật giáo Việt Nam. Vói sự gắn bó mật 
thiết giữa Phật giáo và Dân tộc nên 
từ vua quan đến nhân dân, ai ai cũng 
tôn trọng Tam bảo và lấy giáo lý đạo 
Phật làm phương cách hành xử trong 
cuộc sống. Vì thế, sau luỹ tre làng 
luôn ẩn hiện những ngôi chùa vừa uy

nghiêm vừa gần gũi, một hiện hữu 
không thể thiếu trong cộng đồng làng 
xã Việt Nam. Trong một thòi gian dài, 
ngôi chùa không chỉ là chỗ dựa tâm 
linh cho con ngưòi, nơi giáo dục về 
đạo đức và văn hoá mà còn là nơi đào 
tạo nhân tài phục vụ đất nưóc và 
đoàn kết lòng dân.

Trong hai cuộc kháng chiến 
trưòng kỳ của dân tộc, Phật giáo Việt 
Nam lại tiếp tục phát huy truyền 
thống tốt đẹp đó, đồng hành cùng 
dân tộc, đóng góp xứng đáng vào sự 
nghiệp đấu tranh giành độc lập dân 
tộc, thống nhất nưóc nhà. Nhiều quý 
vị tăng ni, phật tử đã trực tiếp tham 
gia hoạt động cách mạng như các hoà 
thượng Thiện Chiếu, hoà thượng
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Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chụp 
ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu Phật giáo An Nam tông và kiều bào Thái Lan, 
tháng 3/2017. ẢNH: THÀNH TRUNG

Thích Minh Nguyệt, hoà thượng 
Thích Thiện Hào... Trong lúc đất nưóc 
lâm nguy, hòa thượng Thích Thế 
Long ở chùa Cổ Lễ (Nam Định), đã 
một lúc làm lễ "Cởi áo cà sa khoác 
chiến bào" cho 27 vị tu sĩ Phật giáo 
trở thành những chiến sĩ cách mạng. 
Hoà thượng Thích Quảng Đức đã tự 
thiêu phản đối Mỹ - Diệm để nêu cao 
hạnh nguyện đại hùng, đại lực của 
Đức Thích Ca Mu Ni Phật, phụng sự 
đất nước, phục vụ chúng sinh... Hình 
ảnh các vị cao tăng thạc đức đáp ứng 
tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, của 
Bác Hồ, sát cánh cùng toàn dân đánh 
giặc cứu nưóc, dẫn dắt dân tộc đến 
thống nhất, độc lập và hoà bình. 
Trong lao động sản xuất, thực hiện 
nếp sống đạo đức văn hoá, nhiều quý 
vị tăng ni, phật tử đã trở thành 
những ngưòi tiêu biểu, gương mẫu, 
làm chỗ dựa đáng tin cậy trong khối 
đại đoàn kết toàn dân... Đó là những 
minh chứng cho tinh thần yêu nưóc 
chân chính của Phật giáo Việt Nam 
trong dòng chảy lịch sử của dân tộc.

Kể từ khi nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà ra đòi, tính đến nay đã có 
40 vị chức sắc Phật giáo tham gia làm 
đại biểu Quốc hội từ khoá I đến khoá 
XIV. Từ năm 1981, Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam được thành lập đến nay đã 
có 24 vị chức sắc Phật giáo tham gia 
làm đại biểu Quốc hội, trong đó Hoà 
thượng Thích Thế Long được tín 
nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội 
khoá VII (1981 - 1987), Hoà thượng 
Thích Thiện Hào được tín nhiệm bầu 
vào Uỷ ban Thưòng vụ Quốc hội khoá 
VI, khoá VII. Nhiều vị hoà thượng, 
thượng tọa, ni trưởng, ni sư và các 
tăng ni, phật tử đã tham gia học tập, 
tiếp thu các chủ trương chính sách 
pháp luật của Đảng, Nhà nưóc, 
Chương trình hành động của Mặt trận.

Trong 35 năm qua, Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam đã cùng toàn thể tăng 
ni, phật tử khắc phục nhiều khó 
khăn, thử thách, thực hiện tinh thần 
"Phục vụ chúng sinh là cúng dàng 
chư Phật" và kiên trì phương châm 
"Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã 
hội", Giáo hội tiếp tục đóng góp tích 
cực và xứng đáng vào sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó cũng

chính là tiếp tục phát huy truyền 
thống "Hộ quốc an dân" của Phật 
giáo Việt Nam trong thòi kỳ mói, góp 
phần xây dựng đất nưóc ta ngày càng 
đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Phật giáo Việt Nam tham 
gia các hoạt động xã hội, 
phong trào thi đua yêu 
nước, cuộc vận động, hoạt 
động y tế, giáo dục và nhân 
đạo từ thiện

Từ thiện xã hội là một trong 
những công tác nổi bật nhất của 
Trung ương Giáo hội, các tỉnh, Thành 
hội Phật giáo, Ban Trị sự Phật giáo 
các quận, huyện, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh và các cơ sở Tự, Viện, Tịnh 
xá, Tịnh thất, Niệm Phật đưòng trong 
toàn Giáo hội. Giáo hội đã động viên 
tăng ni, phật tử trong cả nưóc và bà 
con phật tử ở nưóc ngoài hưởng ứng 
các phong trào thi đua yêu nưóc sống 
"Tốt đòi, đẹp đạo", đặc biệt là tham 
gia các cuộc vận động lón "Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đòi sống văn hoá 
ở khu dân cư", cuộc vận động "Ngày 
vì ngưòi nghèo", cuộc vận động 
"Ngưòi Việt Nam ưu tiên dùng hàng 
Việt Nam" và hiện nay tiếp nối là 
cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mói, đô thị văn 
minh" do Uỷ ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam phát động,

đồng thòi đẩy mạnh phong trào "Xây 
dựng chùa tinh tiến", "Xây dựng 
chùa văn hóa" ở nhiều nơi, góp phần 
cùng Nhà nước, Mặt trận chăm lo cho 
ngưòi nghèo, ngưòi có công vói nước, 
nuôi dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, 
ngưòi già cô đơn, trẻ em mồ côi, tàn 
tật, xây dựng Nhà tình thương, Nhà 
đại đoàn kết; phát triển hệ thống Tuệ 
Tĩnh đưòng và các phòng khám từ 
thiện miễn phí; cứu trợ và giúp đỡ 
đồng bào vùng bị thiên tai, bão lũ; 
chăm sóc, giúp đỡ những ngưòi bị 
nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS...

Về hoạt động khám và chữa bệnh, 
hiện có 165 Tuệ Tĩnh đưòng, 655 
phòng chẩn trị Y học Dân tộc, 10 
phòng khám Tây y, Đông - Tây y kết 
hợp đang hoạt động có hiệu quả, 
khám và phát thuốc miễn phí cho 
hàng chục ngàn lượt bệnh nhân, chi 
phí mỗi năm gần 10 tỷ đồng.

Các trưòng mầm non, trưòng nuôi 
dạy trẻ em, trung tâm/cơ sở chăm 
sóc, nuôi dạy trẻ em mồ côi, bất 
hạnh, khuyết tật, trẻ bị bỏ rơi, trẻ em 
bị ảnh hưởng chất độc màu da cam 
cũng được nhân rộng và phát triển 
theo quy định của pháp luật, góp 
phần làm giảm bót gánh nặng cho gia 
đình, công đồng và Nhà nưóc...

Hiện cả nưóc có trên 1.000 lóp 
học tình thương, 36 cơ sở nuôi dạy 
trẻ mẫu giáo mầm non bán trú, trẻ
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mồ côi, khuyết tật... vói trên 20.000 
em. Hon 20 cơ sở nhà dưỡng lão đang 
nuôi dưỡng hơn 1.000 cụ già không 
noi nương tựa. Một số cơ sở và trung 
tâm dạy nghề đã đào tạo, bồi dưỡng 
và giói thiệu cho hàng ngàn học viên 
có việc làm ổn định.

Công tác cứu trợ quốc tế như cứu 
trợ nhân dân Tứ Xuyên, Trung Quốc 
bị động đất năm 2004, các nưóc Đông 
Nam Á bị sóng thần năm 2005, cứu 
trợ đồng bào vùng Đông Bấc Nhật 
Bản bị thiệt hại tài sản và nhân mạng 
do động đất và sóng thần gây ra... 
được Giáo hội quan tâm triển khai. 
Bên cạnh đó, Trung ương Giáo hội đã 
gửi thư chia buồn sâu sấc đến Chính 
phủ và lãnh đạo Phật giáo Nhật Bản, 
Myanmar, Camphuchia về những 
thảm họa do thiên tai và sự cố tai 
nạn tại Lễ hội Té nưóc của đồng bào 
Campuchia tại đảo Kim Cương...

Đóng góp của Phật giáo 
xây dựng nền văn hóa Việt 
Nam tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc

Vói sự quan tâm thường xuyên của 
Giáo hội và xã hội, số lượng tăng ni, 
phật tử và cơ sở tự viện ngày càng 
phát triển. Nhiều Ban Trị sự Phật giáo 
các tỉnh, thành phố cùng phật tử và 
nhân dân đã trùng tu, tôn tạo và xây 
dựng mói hàng nghìn ngôi chùa cảnh, 
chùa văn hóa khang trang, to đẹp. 
Trong hơn 35 năm qua, đã có hàng 
nghìn đầu kinh sách, văn hóa phẩm 
Phật giáo vói hàng chục triệu ấn phẩm 
được in ấn, phát hành trong toàn 
quốc. Nhiều tờ báo, tạp chí, Website 
của Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự 
Phật giáo các tỉnh, thành phố, các Tổ 
đình lón đã ra đời và đi vào hoạt động 
thiết thực, góp phần phát huy các giá 
trị văn hóa, đạo đức nhân bản của 
Phật giáo và bản sấc văn hoá dân tộc 
trong đời sống xã hội.

Công tác phổ truyền các giá trị 
văn hoá, đạo đức Phật giáo được Giáo 
hội chú ý phát huy vói nhiều hội thi 
nhiếp ảnh, hội thi sáng tác thơ, văn, 
truyện, ký, triển lãm văn hóa Phật 
giáo tổ chức ở trong và ngoài nước, 
góp phần xây dựng nếp sống lành

mạnh, hưóng thiện và bài trừ mê tín 
hủ tục. Trên tinh thần tri ân, báo ân 
của người con Phật gấn vói đạo lý 
truyền thống "Uống nưóc nhó 
nguồn" của dân tộc Việt Nam, các 
tỉnh thành hội Phật giáo trong cả 
nưóc đã hưóng dẫn tăng ni, phật tử 
tổ chức Đại lễ Vu lan báo ân báo hiếu 
trang nghiêm, long trọng gấn vói các 
hoạt động cụ thể như: Tổ chức nhiều 
lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng 
liệt sĩ, thăm và tặng quà các chiến sĩ 
nơi biên giói, hải đảo, giúp đỡ gia 
đình có công vói cách mạng, gia đình 
thương binh, liệt sĩ,... Trung ương 
Giáo hội đã ban hành Thông bạch kêu 
gọi các chùa, Tịnh xá, Tịnh thất, 
Niệm Phật đường trong toàn quốc của 
Giáo hội đồng loạt gióng lên 9 hồi 
chuông u minh vào lúc 6 giờ ngày 
27/7 hằng năm. Qua đó, phát huy 
truyền thống văn hóa tốt đẹp của 
dân tộc "Đền ơn đáp nghĩa", tri ân 
các anh hùng liệt sĩ của dân tộc ta.

Vói tinh thần phát huy nền văn 
hoá nhân bản, đạo đức và mang đậm 
bản sấc văn hóa dân tộc và văn hóa 
Phật giáo Việt Nam, Giáo hội đã thực 
hiện thành công các lĩnh vực của 
công tác văn hóa như:

+ Tham dự công tác tổ chức Đại lễ 
cung nghinh Phật ngọc, lễ Đại lễ 
cung nghinh Xá lợi Phật, Xá lợi 
Thánh Tăng và nhiều Đại lễ tưởng 
niệm các bậc tiền nhân có công trong 
việc mở mang bờ cõi Việt Nam.

+ Tổ chức thành công Khóa Bồi 
dưỡng kiến thức và các hoạt động 
Văn hóa Phật giáo tại Hòn Ngọc Việt, 
Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; tổ 
chức triển lãm về Văn hóa Phật giáo, 
văn nghệ để chào mừng kỷ niệm 1000 
năm Thăng Long - Hà Nội; tổ chức 
Tuần lễ Văn hóa Phật đản Phật lịch. 
2556 tại Huế; tổ chức triển lãm mỹ 
thuật, kiến trúc, văn hóa... Phật giáo 
tại Thủ đô và các tỉnh, thành phố;

+ Tổ chức Lễ hội văn hóa Phật giáo 
vói nhiều chương trình mang đậm 
dấu ấn tâm linh và truyền thống văn 
hóa dân tộc, văn hóa Phật giáo, như 
Lễ hội Quan Âm ở Thừa Thiên - Huế, 
Đà Nẵng, Bạc Liêu, Bình Dương; Lễ 
hội Yên Tử tại chùa Trình, khu di tích

lịch sử Yên Tử Quảng Ninh, Lễ hội 
chùa Thầy, chùa Tây Phương, chùa 
Trăm Gian, chùa Đậu ở Hà Nội,...

Lễ hội văn hóa Khmer của đồng 
bào dân tộc vùng đồng bằng sông Cửu 
Long như: Lễ hội Chôl Chnăm Thmây, 
Dolta, Óck Ombok... tại các chùa Phật 
giáo Nam tông Khmer đều tổ chức 
biểu diễn 3 loại hình văn hóa Phật 
giáo dân tộc như Đua Ghe Ngo, Trống 
Sa Dăm và Nhạc Ngũ Âm, vừa bảo vệ 
và phát huy bản sấc văn hóa dân tộc, 
vừa góp phần làm phong phú món ăn 
tinh thần cho quần chúng nhân dân 
trong tỉnh. Đặc biệt, ngày Rằm tháng 
Giêng, các chùa Phật giáo Nam tông 
Khmer và đồng bào Khmer tổ chức 
trọng thể kỷ niệm ngày Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni nói kinh Di Giáo, đây 
là một ngày lễ quan trọng đối vói 
Phật giáo Nam truyền; tổ chức Lễ 
xuất gia truyền thống của đồng bào 
dân tộc Khmer là tu báo hiếu vẫn 
được đồng bào dân tộc duy trì.

Đóng góp của Phật giáo 
vào các hoạt động đối 
ngoại nhân dân

Giáo hội đã tích cực thể hiện tư 
cách thành viên của tổ chức ABCP (tổ 
chức phật giáo châu Á vì hòa bình) và 
liên kết thân hữu vói Phật giáo Lào, 
Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc, 
Myanmar, Mông Cổ, Srilanca, Nhật Bản, 
An Độ, Hàn Quốc, Pháp, Mỹ, Singapore, 
Indonesia, vùng lãnh thổ Đài Loan,...

Giáo hội đã đón tiếp và làm việc 
vói rất nhiều phái đoàn Phật giáo, 
phái đoàn các nguyên thủ quốc gia, 
tổ chức quốc tế đến thăm hữu nghị 
Việt Nam và Giáo hội, như: Hội Liên 
minh Phật giáo Lào; Giáo hội Tăng già 
Khất sĩ Thế giói tại Hoa Kỳ; Đạo tràng 
Mai thôn ở Cộng hoà Pháp; Hội đồng 
Tu Đài Bấc - Đài Loan; Đoàn Phật giáo 
Nhật Bản; phái đoàn Phật giáo 
Bultan; tiếp Quốc vương Shihamoni - 
Vương quốc Campuchia thăm chùa 
Bái Đính, tỉnh Ninh Bình; tiếp HT. 
Thích Huyền Diệu - Trụ trì Việt Nam 
Phật quốc tự tại Bồ Đề Đạo tràng (An 
Độ), Lumbini (Nepal), Chủ tịch Liên 
đoàn Phật giáo Thế giói về thăm Việt 
Nam tại Tp. Hồ Chí Minh...
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Tại Văn phòng Ban Trị sự Thành 
hội Phật giáo Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí 
Minh và các Tỉnh, Thành hội trong cả 
nước, nhất là những nơi có di tích 
lịch sử - văn hoá, danh lam thắng 
cảnh, danh Tăng Phật giáo đã đón 
tiếp nhiều đoàn khách Quốc tế đến 
tham quan và tìm hiểu về lịch sử, văn 
hoá và con ngưòi Việt Nam, tìm hiểu 
về sinh hoạt tín ngưỡng và các hoạt 
động của Giáo hội.

Đặc biệt, năm 2008, Giáo hội đã 
phối hợp với các cơ quan chức năng 
của Nhà nước, Mặt trận tổ chức 
thành công rực rỡ Đại lễ Phật đản 
Liên Hợp Quốc năm 2008, PL. 2552, 
do Chính phủ Việt Nam đăng cai và 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ủy ban 
Tổ chức Quốc tế đồng tổ chức trọng 
thể tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự 
của hơn 2.000 khách quốc tế cùng 
hàng chục phái đoàn Phật giáo nước 
ngoài. Năm 2014, Giáo hội đã đăng 
cai và tổ chức thành công Đại lễ Phật 
đản Liên Hợp Quốc năm 2014, PL. 
2558 tại chùa Bái Đính và ra Tuyên 
bố chung Ninh Bình...

Giáo hội đã chủ động tham gia 
hoặc phối hợp cùng tham gia nhiều 
diễn đàn, hội thảo, hội nghị quốc tế, 
khu vực, như: tham dự Đối thoại về 
Hợp tác giữa các tôn giáo vì Hòa bình 
và Hòa hợp lần thứ IV tại Campuchia; 
tham dự Đối thoại tín ngưỡng Á - Âu 
(ASEM) lần thứ 4 tại Amsterdam - Hà 
Lan; tham dự Đại hội Sakyadhita (Đại 
hội Phụ nữ Phật giáo Quốc tế) lần thứ 
10 tổ chức tại Ulabator (Mông Cổ); tổ 
chức Đoàn Giáo phẩm cấp cao của Giáo 
hội thực hiện một số chuyến thăm 
Hoằng pháp tại các nước Châu Âu; 
tham dự Hội nghị Hiệp hội các Trưòng 
Đại học Phật giáo Quốc tế; tham dự 
Hội thảo về giáo dục và đạo đức được 
tổ chức tại Trưòng Đại học Maha 
Chulalongkron - Vương quốc Thái 
Lan; tham dự Hội nghị Thượng đỉnh 
Phật giáo Thế giới lần thứ V tại Kobe
- Nhật Bản; Hội nghị về Di sản Văn hóa 
Phật giáo châu Á do Hội đồng Văn hóa 
An Độ chủ trì được tổ chức tại Thủ đô 
Phnom Penh - Vương quốc Campuchia; 
Lễ Khánh thành cơ sở mới của Trưòng 
Đại học Maha Chulalongkorn - Thái 
Lan; Lễ đọc tụng Tam tạng Pali Quốc

tế lần thứ VI, tổ chức tại Bodhigaya - 
An Độ; Lễ hội Festival 17 tại thành 
phố Johannesburh, nước Cộng Hòa 
Nam Phi; Lễ Khánh thành Bảo tàng 
Văn hóa Phật giáo Quốc tế tại Kandy - 
Srilanka; Hội nghị Liên Tôn giáo khu 
vực lần thứ 6 (RID-6) được tổ chức tại 
Semarang - Indonesia...

Tham gia các diễn đàn, hội nghị 
của Liên Hợp quốc và các cơ quan của 
Đại hội đồng Liên Hợp quốc để giới 
thiệu và bảo vệ chính sách tự do tôn 
giáo và thành tựu bảo vệ, phát triển 
nhân quyền của Việt Nam...

Những lĩnh vực đóng góp 
khác của Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam

Phát huy tinh thần phụng đạo 
yêu nước, quyết tâm giữ vững tinh 
thần độc lập dân tộc, với tâm nguyện 
phụng sự chúng sinh là cúng dưòng 
chư Phật, đồng thòi để phát huy vai 
trò thành viên trong khối đại đoàn 
kết dân tộc, thực hiện hữu hiệu 
phương châm: "Đạo Pháp - Dân tộc - 
Chủ nghĩa xã hội", các thành viên 
của Giáo hội, Ban Trị sự Tỉnh, Thành 
hội Phật giáo, tăng ni và phật tử cả 
nước đã tích cực tham gia các phong 
trào ích nước lợi dân, bảo vệ môi 
trưòng và ứng phó với biến đổi khí 
hậu, xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh; tham gia đóng góp xây 
dựng dự án Luật Tín ngưỡng, tôn 
giáo và các dự thảo Nghị định của 
Chính phủ về vấn đề sinh hoạt tín 
ngưỡng tôn giáo. Tham dự Hội nghị 
quán triệt nội dung Nghị quyết Đại 
hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 
XI, lần thứ XII. Phối hợp tổ chức các 
lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng
- an ninh cho tăng ni, phật tử và các 
học viện, trưòng Phật học...

Cụ thể hóa tinh thần và ý nghĩa 
thiết thực ấy, các thành viên tăng ni 
và phật tử trong toàn Giáo hội đã tích 
cực trong các mặt hoạt động từ thiện 
xã hội, xóa đói giảm nghèo, ủng hộ 
quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà 
tình thương, tình nghĩa, cứu trợ 
đồng bào bị thiên tai lũ lụt, đồng bào 
vùng sâu, vùng xa ....; tham gia ủng 
hộ công tác xây dựng trưòng học,

phòng học, đắp đường, xây cầu; tham 
gia công tác phòng chống tệ nạn xã 
hội, bạo lực gia đình; động viên con 
em gia đình Phật tử hăng hái thi 
hành nghĩa vụ quân sự, làm tròn bổn 
phận công dân đối vói đất nưóc.

Về công tác đoàn thể, tăng ni và 
phật tử trong toàn Giáo hội tích cực 
tham gia các phong trào, đoàn thể, Hội 
Bảo trọ bệnh nhân nghèo, Hội Bảo vệ 
môi trường sinh thái, Hội Liên hiệp 
Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, xây 
dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Hội Chữ 
Thập Đỏ, Hội Người Cao Tuổi... Đại biểu 
Quốc hội khóa XIII có 4 thành viên 
Giáo hội tham gia: HT. Thích Chơn 
Thiện, HT. Thạch Huônl, HT. Thích Bảo 
Nghiêm, TT. Thích Thanh Quyết. Quốc 
hội khóa XIV có 5 thành viên của Giáo 
hội tham gia là đại biểu; 19 thành viên 
Giáo hội tham gia Uỷ ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII 
(2009 - 2014) và 21 thành viên tham 
gia ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam khóa VIII. Tham gia là 
đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 
2011 - 2016 và tham gia ủy ban Mặt 
trận Việt Nam các tỉnh, thành phố, 
trung bình có từ một đến hai thành 
viên tham gia; cấp quận, huyện và cấp 
phường xã, đều có các thành viên là 
Tăng Ni hoặc Cư sĩ tham gia. Ngoài ra, 
còn có nhiều Tăng Ni, Phật tử tham gia 
Hội Chữ Thập đỏ, Hội Liên hiệp Thanh 
niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Người 
cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Hội Bảo 
trọ bệnh nhân nghèo, Hội Khuyến 
học... Từ đó, đã xuất hiện nhiều 
gương điển hình, người tốt việc tốt, 
giàu lòng nhân đ ạ o . đưọc Nhà nưóc, 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng 
Huân chương, Bằng khen, Giấy khen 
và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng 
Bằng Tuyên dương công đức.

Tất cả những cống hiến trên 
chứng minh tăng ni, phật tử Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam luôn luôn đoàn 
kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, 
đã và đang tiếp tục đóng góp xứng 
đáng vào công cuộc đổi mói toàn diện 
đất nưóc và hội nhập quốc tế, cùng 
toàn dân xây dựng khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc ngày càng vững mạnh 
vì dân giàu, nưóc mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh.**
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Thực trạng giám sát 
của Mật trận Tổ quốc Việt Nam
TRONG XÂY DựNG NÔNG THÔN MỚI 
TỪ THựC TIỄNTÂY NAM BỘ

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương M ặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại buổi làm việc với M ặt trận 
Tổ quốc xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh LongAn, về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn khết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh”. ẢNH: QUỐC ĐỊNH

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

Tây Nam bộ gồm 13 tỉnh, thành 
phô' khu vực phía Nam đất 
nước. Là vùng kinh tế trọng 
điểm với nhiều lợi thế' phát 

triển nông nghiệp nhưng nông dân, 
nông thôn Tây Nam bộ vẫn còn không 
ít khó khăn đó là: các tỉnh Tây Nam

bộ có diện tích tự nhiên lớn, hệ thô'ng 
sông ngòi, kênh, rạch chằng chịt, nền 
đất yếu; cơ cấu kinh tế vẫn chủ yếu 
dựa vào sản xuất nông nghiệp nhưng 
hiệu quả chưa cao; kết cấu hạ tầng 
nhất là giao thông, thuỷ lợi, điện, 
nước sạch... còn thiếu và yếu kém; 
mức sô'ng của một bộ phận dân cư, 
nhất là đồng bào dân tộc còn thấp, 
thường xuyên chịu ảnh hưởng của 
hạn hán, xâm nhập mặn sâu; khó

khăn, hạn chế về nguồn vô'n; nguồn 
nhân lực; một sô' tiêu chí xây dựng 
nông thôn mới còn chưa phù hợp với 
thực tiễn của khu vực; kết cấu hạ 
tầng của khu vực yếu kém; thu nhập 
cho nông dân còn nhiều khó khăn; 
chưa xây dựng được mô'i liên kết 4 
nhà (Nhà nông - Nhà doanh nghiệp - 
Nhà khoa học - Nhà nước) để đảm bảo 
đầu vào, đầu ra cho sản phẩm; công 
tác đánh giá, giám sát việc thực hiện
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chính sách xây dựng nông thôn mói 
còn yếu, vai trò của Mặt trận Tổ quốc 
và các tổ chức chính trị - xã hội chưa 
đưọc phát huy hiệu quả. Tác động 
tích cực của việc thực hiện chính sách 
xây dựng nông thôn mói đến phát 
triển kinh tế - xã hội chưa cao.

Trưóc thực trạng đó, nhằm góp 
phần khắc phục những hạn chế của 
việc triển khai, thực hiện xây dựng 
nông thôn mói những năm vừa qua 
thì việc phát huy vai trò giám sát của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh 
Tây Nam bộ trong xây dựng nông 
thôn mói là hết sức quan trọng.

Nhiều xã đã về đích xây dựng 
nông thôn mói, bình quân đạt các 
tiêu chí ở mức cao hơn bình quân cả 
nưóc, xóa đưọc "xã trắng tiêu chí" 
trong xây dựng nông thôn mói. Đời 
sống văn hóa tinh thần của người dân 
ở nông thôn không ngừng đưọc nâng 
cao. Xây dựng nông thôn mói đã trở 
thành phong trào rộng khắp trong 
nhân dân, kể cả đồng bào các dân tộc 
ở vùng sâu, vùng xa. Phong trào 
chung sức xây dựng nông thôn mói 
và toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa đã đưọc đông đảo cán 
bộ, đảng viên và quần chúng nhân 
dân hưởng ứng. Hiện nay, Tây Nam bộ 
có khoảng 95% số hộ gia đình và 97% 
số xã, ấp đạt tiêu chí văn hóa.

Trong phát triển kinh tế, xuất 
hiện nhiều mô hình có hiệu quả, 
nâng cao thu nhập, thực hiện giảm 
nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Các 
thành phần kinh tế tham gia đầu tư 
vào sản xuất, từng bưóc hình thành 
các vùng sản xuất tập trung chuyên 
canh, phát huy lọi thế sản phẩm chủ 
lực của vùng như lúa, trái cây, thủy 
sản... Nhiều mô hình liên kết sản 
xuất có hiệu quả đưọc hình thành và 
phát triển như: mô hình "cánh đồng 
lón" trong sản xuất lúa nâng cao lọi 
nhuận cho nông dân từ 2,2 - 2,7 triệu 
đồng/ha so vói ngoài mô hình; 
nhiều mô hình sản xuất kinh doanh 
tổng họp; mô hình trang trại, họp tác

xã... đưọc hình thành và hoạt động 
có hiệu quả. Tây Nam bộ có khoảng
2.000 trang trại, trên 1.000 họp tác 
xã (khoảng 11.000 xã viên), gần
5.000 tổ họp tác (khoảng 600.000 tổ 
viên), trong đó có gần 100 tổ họp tác 
tham gia sản xuất theo tiêu chuẩn 
Global GAP.

Hạ tầng nông thôn đã có bưóc 
phát triển rõ rệt, nhất là về giao 
thông, điện, thay thế cầu tạm... tạo 
điều kiện thuận lọi cho phát triển sản 
xuất và lưu thông hàng hóa. Các địa 
phương đã ưu tiên tập trung nguồn 
lực cho phát triển kết cấu hạ tầng, 
nhất là giao thông, thủy lọi; cùng vói 
sự đồng tình, hưởng ứng của cán bộ 
và người dân, trở thành phong trào 
sâu rộng trong toàn vùng, đã làm 
thay đổi vưọt bậc về hạ tầng, góp 
phần tạo động lực trong phát triển 
sản xuất, cải thiện điều kiện sống của 
cư dân nông thôn. Toàn vùng cơ bản 
hoàn thành mục tiêu xây dựng cụm, 
tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ. 
Nhiều địa phương có những cách làm 
sáng tạo trong huy động nguồn lực 
ngoài ngân sách như tỉnh Cà Mau, 
Bến Tre, Hậu Giang... qua đó, góp 
phần hạn chế sự phụ thuộc vào ngân 
sách đầu tư cho hạ tầng.

Vai trò của MTTQ Việt Nam và các 
đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng 
phát huy mạnh mẽ, chất lưọng hoạt 
động ngày càng cao. Hưởng ứng 
phong trào "Cả nưóc chung sức xây 
dựng nông thôn mói", các địa 
phương đã có những cách làm, mô 
hình mói, sáng tạo, linh hoạt thu hút 
đưọc người dân tham gia như: Cổng 
chào xanh-sạch-đẹp; mô hình "Đèn 
trưóc ngõ, mõ trong nhà"... góp phần 
đảm bảo an ninh trật tự ở nông thôn.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 
Long An gắn Cuộc vận động "Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông thôn 
mói, đô thị văn minh" vói nhiều 
phong trào thi đua yêu nưóc của các 
tổ chức thành viên. Nhiều mô hình 
đưọc thực hiện có hiệu quả, như:

phong trào "Thi đua sản xuất, kinh 
doanh giỏi" của Hội Nông dân; phong 
trào "Bốn đồng hành vói thanh niên 
trên con đường lập thân, lập nghiệp, 
năm xung kích phát triển kinh tế - xã 
hội và bảo vệ Tổ quốc" của Đoàn 
Thanh niên; phong trào giúp nhau 
phát triển kinh tế', xây dựng gia đình 
ấm no, bình đẳng, tiến bộ; "5 không, 
3 sạch" của Hội Phụ nữ; phong trào 
cùng nhau giảm nghèo bền vững, làm 
kinh tế giỏi của Hội Cựu chiến binh; 
Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá 
nhân gắn vói một địa chỉ nhân đạo" 
của Hội Chữ thập đỏ...; Qua đó, nhân 
dân ở khu dân cư giúp nhau sản xuất, 
ổn định cuộc sống, phát triển kinh 
doanh, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mở 
rộng ngành nghề, giải quyết việc làm, 
đẩy mạnh khuyến nông, chuyển giao 
tiến bộ khoa học kỹ thuật, khơi dậy 
mạnh mẽ tinh thần đoàn kết giúp 
nhau giảm nghèo bền vững vói số tiền 
trên 40 tỷ đồng.

Năm 2016, toàn tỉnh Long An có 
1.017 khu dân cư được công nhận văn 
hóa, đạt tỷ lệ 96%; số khu dân cư chưa 
đạt văn hóa là 20, chiếm tỷ lệ 4%; có 
368.238 gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 
98%. Năm qua, Quỹ đền ơn đáp nghĩa 
vận động được gần 4,9 tỷ đồng; thu 
quỹ Vì người nghèo đạt trên 17 tỷ 
đồng. Toàn tỉnh xây dựng được 443 
căn nhà Đại đoàn kết vói số tiền trên
15 tỷ đồng; sửa chữa 87 căn nhà Đại 
đoàn kết, vói số kinh phí trên 621 
triệu đồng. Mặt trận Tổ quốc tỉnh kịp 
thời xuất quỹ hỗ trợ cho người dân 2 
xã Tân Chánh và Long Hữu Đông, 
huyện Cần Đưóc số tiền 100 triệu đồng 
và 2 giếng khoan phục vụ nưóc sinh 
hoạt, trị giá 600 triệu đồng; hỗ trợ 300 
hộ dân tại các xã Tân Tập và Phưóc 
Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc 600 hồ 
chứa nưóc sinh hoạt, trị giá 750 triệu 
đồng phuc vụ cuộc sống của bà con.

Từ năm 2011 đến nay, Mặt trận Tổ 
quốc các tỉnh Tây Nam bộ đã giám sát 
xây dựng nông thôn mói được ở các 
lĩnh vực: giám sát việc huy động các
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nguồn lực xã hội trong nhân dân tại 
địa phương và bên ngoài; giám sát thi 
công các công trình phục vụ dân sinh 
được triển khai tại địa phương; Giám 
sát việc phúc tra và công nhận xã đạt 
chuẩn nông thôn mói.

Kết quả giám sát đã đạt được:

Giám sát việc huy động các nguồn 
lực xã hội trong nhân dân tại địa 
phương và bên ngoài. So sánh chung 
trên phạm vi cả nưóc cũng như từng 
địa phương; tỉ trọng vốn huy động do 
nhân dân tự nguyện đóng góp trên 
dưói 10% tổng vốn đầu tư từ các 
nguồn (Trà Vinh 18,67%; Hậu Giang 
15,56%; Bến Tre 14,93%; Sóc Trăng 
8,69%; Đồng Tháp 2,14%)... Một số 
tỉnh có điều kiện vận động, huy động 
tốt trong nhân dân như Cà Mau 
(13.892,008 tỷ đồng, chiếm 56,99% 
tổng vốn đầu tư); Vĩnh Long (1.295 
tỷ đồng, chiếm 34% tổng vốn đầu tư).

So vói yêu cầu của nội dung giám 
sát này về cơ bản đã đảm bảo được: 
nhân dân tham gia bàn bạc, quyết 
định; nhân dân tự nguyện đóng góp; 
công khai tài chính minh bạch; nhân 
dân được tham gia trong Ban Vận 
động đóng góp; thanh quyết toán 
đúng qui định và công khai trong 
nhân dân. Những kết quả trên là nhò 
vai trò hoạt động tích cực của Ban 
Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu 
tư của cộng đồng dưói sự lãnh đạo của 
Mặt trận Tổ quốc cấp xã. Hầu hết các 
nguồn huy động trong nhân dân đều 
được sử dụng đúng mục đích, có hiệu 
quả, được nhân dân đồng tình hưởng 
ứng cùng tham gia tổ chức triển khai 
thực hiện và giám sát.

Giám sát thi công các công trình 
phục vụ dân sinh được triển khai tại 
địa phương. Từ việc bàn bạc dân chủ, 
công khai, trao đổi thống nhất mức 
độ huy động tiền của, vật chất, công 
sức trong nhân dân nên nhiều công 
trình dân sinh phục vụ cộng đồng 
trong Chương trình mục tiêu quốc gia

xây dựng nông thôn mới được triển 
khai, mang lại hiệu quả phục vụ thiết 
thực trong nhân dân. Từ sự thống 
nhất cao về nhận thức của cấp ủy, 
chính quyền, Mặt trận Tổ quếc ở cơ 
sở trong hoạt động giám sát đầu tư 
của cộng đồng, thường xuyên làm tết 
công tác tuyên truyền, phổ biến quy 
chế về hoạt động giám sát đầu tư của 
cộng đồng cho nhân dân, cho các chủ 
thể có liên quan như chính quyền địa 
phương, cán bộ Mặt trận, chủ đầu tư, 
đơn vị thi công... để mọi người, mọi 
đổi tượng hiểu được quyền và nghĩa 
vụ của mình, đồng tình hưởng ứng, 
tích cực tham gia nhằm phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân theo 
quy định của pháp luật.

ủy ban Mặt trận Tổ quôc và các tổ 
chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ 
sở chủ động tham mưu vói cấp ủy, phoi 
hợp với chính quyền cùng cấp lãnh 
đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện (như chế 
độ công khai dự án, thông tin, tài liệu 
liên quan đến dự án; xây dựng kế 
hoạch giám sát; triển khai hoạt động 
giám sát; giải quyết các đề xuất, kiến 
nghị (nếu có); kinh phí hỗ trợ hoạt 
đ ộ n g .) để Ban Giám sát đầu tư của 
cộng đồng hoạt động có hiệu quả.

Các Ban Giám sát đầu tư của cộng 
đồng xây dựng chương trình, kế 
hoạch công tác giám sát một cách cụ 
thể, trên cơ sở bám sát sự lãnh đạo 
của cấp ủy Đảng gắn với thực hiện 
nhiệm vụ chính trị ở địa phương để 
lựa chọn các lĩnh vực, vấn đề vừa có 
ý nghĩa xã hội cao, vừa phù hợp với 
năng lực thực thi nhiệm vụ.

Các Ban Giám sát cần chú trọng 
chất lượng, không chạy theo sô' 
lượng. Người được chọn phải có 
những hiểu biết nhất định về chuyên 
môn, kỹ thuật, quản lý và nhất là 
phải có lòng nhiệt tình, tinh thần 
trách nhiệm cao, công tâm, khách 
quan, trung thực trước nhân dân, 
trước cộng đồng. Vì vậy, nên lựa

chọn và vận động những người có 
trình độ chuyên môn phù hợp đã 
nghỉ hưu, có phẩm chất đạo đức tôt 
tham gia các Ban Giám sát đầu tư của 
cộng đồng. Thường xuyên củng cô, 
kiện toàn thành viên các Ban Giám 
sát đầu tư của cộng đồng bảo đảm đủ 
tiêu chuẩn, thành phần, sô lượng 
theo quy định. Quan tâm tập huấn 
bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ, kỹ 
năng và hiểu biết pháp luật cho 
người làm công tác giám sát đầu tư 
của cộng đồng.

Giám sát việc phúc tra và công 
nhận xã, huyện đạt chuẩn nông thôn 
mới. Đây là nhiệm vụ quan trọng của 
Mặt trận Tổ quô'c Việt Nam cả 4 cấp từ 
Trung ương đến cấp tỉnh, huyện, xã. 
Trong các năm qua, Mặt trận Tổ quô'c 
Việt Nam miền Tây Nam bộ đã tham 
gia cùng các đoàn thẩm tra, thẩm 
định công nhận xã nông thôn mới. 
Qua hoạt động giám sát của các địa 
phương miền Tây Nam bộ, các đoàn 
giám sát của Mặt trận nhận thấy việc 
công nhận xã đạt chuẩn nông thôn 
mới có đảm bảo theo qui định tại 
Thông tư sô' 40/2014/T t-BNNPTNT 
ngày 13/11/2014 của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT về Hướng dẫn trình 
tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và 
công bô xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn 
nông thôn mới.

Trong quá trình giám sát, những 
tiêu chí qui định đều công khai trong 
nhân dân, được kiểm tra thực tế đảm 
bảo yêu cầu. Việc nợ tiêu chí như ở 
một sô địa phương khác chưa thấy 
xuất hiện ở khu vực Tây Nam bộ.

Trong hoạt động giám sát của Mặt 
trận Tổ quô'c Việt Nam đô'i với xây 
dựng nông thôn mới ở miền Tây Nam 
bộ, về tài chính, nhìn chung Mặt trận 
Tổ quô'c Việt Nam cấp xã đã làm tôt 
việc giám sát các nguồn huy động từ 
nhân dân trong xã để xây dựng các 
công trình phục vụ nhu cầu dân sinh 
tại chỗ. Các nguồn tài chính được
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Đoàn công tác của Ủy ban Trung ươngMặt trận Tổ quốc Việt Nam khảo sát việc thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn két xây 
dựng nông thôn mới, đô thị vãn minh tại tỉnh Long An. ẢNH: QUỐC ĐỊNH

phân bổ từ cấp trên (huyện, tỉnh, 
Trung ương) đều không có điều kiện 
giám sát. Đây chính là "lổ hổng" lón 
trong cơ chế giám sát các nguồn đầu 
tư từ ngân sách Nhà nưóc, rất cần 
chấn chỉnh trong thời gian tói.

Việc thực hiện qui chế dân chủ 
"dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra" trong hoạt động đầu tư, 
qua nghiên cứu, một số công trình 
đầu tư trong Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mói 
nhằm "đảm bảo chỉ tiêu", đầu tư theo 
chương trình dự án chung mà không 
có sự trao đổi, bàn bạc thống nhất 
vói chính quyền và người dân địa 
phương, là những người trực tiếp thụ 
hưởng thành quả của những công 
trình này nên công trình xây dựng

xong không đưa vào hoạt động đưọc. 
Giám sát trong đánh giá, thẩm tra, 
thẩm định, công nhận đạt chuẩn xã 
nông thôn mói, huyện nông thôn 
mói; thị xã, thành phố hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mói: 
nhìn chung vai trò tham gia của Mặt 
trận Tổ quốc các cấp còn rất mờ nhạt, 
chưa hiệu quả, thực tế một số nơi 
tham gia cho đủ thành phần. Mặt 
khác, cũng còn tồn tại tư tưởng 
"thông qua để địa phương đạt chỉ 
tiêu xây dựng nông thôn mói" theo 
Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Thậm 
chí, có tỉnh còn cho nọ tiêu chí việc 
xét duyệt, thẩm định, công nhận các 
danh hiệu nông thôn mói.

Để phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn

mói một cách cao nhất, hiệu quả nhất 
thì một trong những giải pháp quan 
trọng nếu không nói quyết định đó là 
nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Sự phát triển nông thôn chỉ bền 
vững khi những vấn đề của sự phát 
triển nông thôn xuất phát từ nhu cầu 
của từng thôn, ấp, từng xã, gắn bó 
vói sự phát triển của toàn vùng và 
nhu cầu thiết thực của nhân dân. Cần 
quan tâm thực hiện tốt quan điểm 
"dân cần, dân biết, dân bàn, dân góp, 
dân làm, dân kiểm tra, dân quản lý và 
hưởng lọi", có như vậy Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mói các tỉnh Tây Nam bộ sẽ có 
những bước tiến vững chắc.»*
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KINH NGHIỆM - THỤC TIỀN

Những, bài học đắt giá
TỪ VỤ FORMOSA

LS. LÊ ĐỨC TIẾT
Vấp ngã nhưng tự đứng dậy và biết rút tỉa ra những bài học là điều nên làm. 
Trong bài thơ "Dậy mà đi", nhà thơ Tố Hữu viết  "Ai chiến thắng mà không hề 
chiến bại, ai nên khôn mà không dại một đôi lần?". Thất bại - mẹ đẻ của 
thành công trở thành động lực thúc đẩy vươn lên của tất cả những ai có ý 
chí mạnh mẽ trong đấu tranh.

Sau sự cố ô 
nhiễm môi 
trường biển miền 
Trung, công tác 
quản lý, kiểm 
soát ô nhiễm 
nước, không khí, 
cảnh quan... 
được tăng cường 
Tuy vậy, vẫn còn 
nhiều địa 
phương chất 
lượng môi trường 
tiếp tục suy giảm. 
Ảnh minh họa 
trên internet.

Dư luận Việt Nam rất đỗi bàng 
hoàng và xót xa khi xảy ra sụ 
kiện ô nhiễm môi trường do 
Formosa gây ra tại 4 tỉnh 

miền Trung. Buổi ban đầu có người 
cho đây là sụ cố. Lý lẽ bảo vệ cho lập 
luận này cho rằng nó xảy ra ngoài ý 
muốn của nhà đầu tư, của nhà chức 
trách. Chủ đầu tư cũng như nhà chức 
trách đã làm đúng mọi quy trình của

giấy phép xây dụng, vận hành. Có 
người cho là do tác động của khách 
quan, do thủy triều đỏ (!). Nhưng 
những gì đã phoi bày ra trong thục 
tế thì sụ kiện Formosa là một thảm 
họa. Cá biển, ngao, sò, cá lồng nuôi 
thả trên biển chết ngập trắng các bãi, 
bờ. Hàng vạn con thuyền đánh cá 
nằm im trên bến. Nhiều triệu gia đình 
ngư dân mất kế sinh nhai. Xuất khẩu

hải sản sa sút. Các ngành nghề dịch 
vụ ăn theo nghề biển bị đình đốn. Cá 
biển và sản phẩm chế biến từ cá biển
- nguồn đạm chủ yếu của ngưòi Việt 
Nam không còn thấy trên mâm com 
hàng ngày.

Kết quả điều tra, xác minh cho 
thấy thảm họa Formosa xảy ra là do 
hành vi cố ý trục lọi của nhà đầu tư 
nước ngoài và sụ buông lỏng quản lý

4 0  TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 1 6 4  (4 /2 0 1 7 )



K I N H  N G H I Ê M  - T H Ự C  T I Ễ N

của nhà chức trách Việt Nam. Khi hậu 
quả xảy ra do hành động vô ý, hoặc 
vưọt khỏi năng lực, kinh nghiệm 
kiểm soát của con ngưòi, hoặc do 
thiên nhiên gây ra mói gọi là sự cố. 
Không thể coi sự kiện Formosa chỉ là 
sự cố.

Sự bất bình của ngưòi dân lên đến 
cực điểm khi đại diện của Formosa 
tuyên bố thách thức rằng hoặc sắt 
thép, hoặc cá, không thể có cả hai 
(!). Dân chúng phẫn nộ đòi đóng cửa 
ngay Formosa và truy cứu trách 
nhiệm đối vói những viên chức đã để 
xảy ra thảm họa.

Chính phủ đã áp dụng một loạt 
biện pháp khắc phục. Nỗi lo của nhân 
dân đã phần nào vơi đi khi môi 
trưòng đưọc công bố là đang phục 
hồi dần. Những điểm bị ô nhiễm nặng 
đã đưọc khoanh vùng. Tại vùng bị ô 
nhiễm, ngư dân có thể tiếp tục ra 
khơi khai thác hải sản tầng nổi. Quá 
trình xét duyệt đối tưọng đưọc hỗ trọ 
tiền đưọc tiến hành một cách công 
khai. Tiền hỗ trọ đưọc trao tận tay 
cho dân dưói sự giám sát của đại diện 
chính quyền địa phương và trung 
ương. Điều đưọc xem là rất bổ ích khi 
ngư dân đã nhận đưọc gọi ý của các 
chuyên gia về cách làm sinh lọi khi 
có món tiền lón trong tay.

Dư luận vẫn còn băn khoăn. Số 
tiền của Formosa chuyển cho Chính 
phủ Việt Nam chỉ là số tiền tự nguyện 
khắc phục thiệt hại đối vói nạn nhân. 
Điều này đáng đưọc hoan nghênh. 
Tuy vậy nó không thể giải thoát cho 
Formosa trách nhiệm phải đền bù 
thiệt hại ngoài họp đồng tương xứng 
vói tổn thất đã xảy ra theo quy định 
của Bộ Luật Dân sự. Đây là quy tắc 
công bằng phổ biến trong các Bộ luật 
dân sự của các nưóc trên thế giói.

Nhân dân còn tự hỏi rằng về lâu, 
về dài phải làm gì để tránh lặp lại 
những thảm họa như của Formosa. 
Những biện pháp cứu trọ kịp thòi

vừa qua vẫn là biện pháp tình thế. 
Dư luận tỏ ra đặc biệt bức xúc khi 
ngưòi lãnh đạo cao nhất của địa 
phương phủi bỏ trách nhiệm của họ 
vói lập luận rằng, chủ trương cấp 
phép cho Formosa đầu tư lón vào 
Việt Nam là làm theo Nghị quyết của 
Trung ương, của tập thể. Dư luận cho 
rằng, việc truy cứu trách nhiệm cá 
nhân, đặc biệt là đối vói các trưòng 
họp do tham nhũng mà làm trái pháp 
luật, đưòng lối chính sách thì cần 
phải kiên quyết, không nể nang mói 
có sức răn đe tội phạm.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Phải làm gì để những nhà đầu tư 
ranh ma, tham lam không thể tuồn 
công nghệ lạc hậu, biến Việt Nam trở 
thành bãi rác của thế giói? Sự kiện 
Formosa là cá biệt hay là cái chóp 
nhọn bé nhỏ của khối băng lón đang 
ẩn chìm dưói nưóc? Đặt câu hỏi như 
vậy mói thấy, phải chăng gốc rễ của 
những bất cập là trong hoạch định 
và thực hiện đưòng lối chính sách, 
đặc biệt là vấn đề công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa của nưóc ta có chỗ cần 
thấu đáo?.

Việc chuyển đổi từ nền kinh tế 
thủ công công nghiệp sang công 
nghiệp hóa là bưóc tiến bộ nhẩy vọt 
của nhân loại. Một giò của nền sản 
xuất công nghiệp làm ra sản phẩm 
bằng 20 năm của nền sản xuất thủ 
công nghiệp. Công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nền kinh tế là chìa khóa để 
thoát khỏi đói nghèo lạc hậu, để trở 
nên giàu có sung túc. Công nghiệp 
hóa đưọc đẩy nhanh, đẩy mạnh vào 
những năm đầu của thế kỷ XVIII. Nền 
sản xuất lón vói những khu công 
nghiệp rộng lón, vói những nhà máy 
sử dụng hàng vạn công nhân ra đòi. 
Nền công nghiệp trong các thế kỷ 
XVIII, XIX đưọc gọi là nền công 
nghiệp ống khói. Của cải do nền sản 
xuất lón công nghiệp tạo ra chất cao 
hơn núi.

Những tưởng nhân loại vĩnh viễn 
thoát khỏi đói nghèo. Nhưng chưa 
đầy 200 năm sau, vào giữa thế kỷ XX, 
nền công nghiệp ống khói đã bộc lộ 
gót chân A-sin, những yếu huyệt 
chết người của nó. Công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa như lũ quái vật phàm 
ăn. Tài nguyên thiên nhiên nhanh 
chóng bị cạn kiệt mà vẫn không đáp 
ứng cơn đói và thói tham ăn của nó. 
Chiến tranh xảy ra vói quy mô rộng 
lón hơn, ác liệt hơn cũng chỉ vì lý do 
tranh cưóp tài nguyên. Môi trường bị 
hủy hoại nghiêm trọng. Các nhà khoa 
học tính toán rằng, cần có thêm 
không gian tương đương vói không 
gian của ba quả đất gộp lại, môi 
trường mói có thể trở lại như mức 
trưóc khi công nghiệp hóa. Nhiều dự 
báo khá bi quan đối vói tương lai của 
trái đất - cái nôi của loài người đưọc 
đưa ra.

Vào nửa thế kỷ sau của thế kỷ XX, 
các nưóc có nền công nghiệp ống 
khói đã bắt đầu cân nhắc và chuyển 
dần sang nền kinh tế xanh, sạch, bền 
vững còn đưọc gọi là nền kinh tế trí 
thức. Những khu công nghiệp rộng 
lón vói nhiều nhà máy tập trung 
hàng vạn công nhân bị bỏ hoang. 
Thay thế nó là các nhà máy nhỏ hơn 
vói những cơ sở sản xuất vệ tinh, sử 
dụng ít nhân công và phân bổ đều ra 
khắp đất nưóc. Nhà máy có quy mô 
nhỏ và vừa đưọc khuyến khích. 
Những khu công nghệ cao, nơi tập 
trung những nghiên cứu, phát minh, 
sáng chế đưọc thành lập. Máy móc và 
quy trình công nghệ tiêu tốn nhiều 
nhiên liệu, nguyên liệu đưọc thay thế 
bằng nhưng máy móc, quy trình công 
nghệ tiêu thụ ít hơn hoặc nhiên liệu 
sạch như năng lưọng gió, năng lưọng 
sóng biển, năng lưọng mặt trời. Các 
biện pháp này làm giảm nguy cơ tăng 
trưởng dân số về mặt cơ học của quá 
trình đô thị hóa, đồng thời làm giảm 
áp lực về giao thông, về giáo dục, y 
t ế .  Bưóc sang thế kỷ XXI, quá trình 
chuyển đổi từ nền công nghiệp ống
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khói sang nền kinh tế trí thức được 
đẩy mạnh hơn bao giờ hết.

Việt Nam bất đầu công nghiệp hóa 
từ sau năm 1954 khi thực hiện hai 
nhiệm vụ chiến lược cách mạng là 
xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền 
Bấc và tiếp tục cách mạng giải phóng 
miền Nam. Quy mô công nghiệp hóa 
trong thời gian này bị kìm hãm bởi 
chiến tranh phá hoại bằng không 
quân của Mỹ. Quy mô công nghiệp 
hóa ở Việt Nam được xúc tiến mạnh 
hơn từ sau khi thống nhất được đất 
nước vào năm 1975 nhưng lại bị kiềm 
tỏa bởi chính sách cấm vận của các 
nước phương Tây. Sau khi có chủ 
trương đổi mới vào năm 1986, Việt 
Nam thực hiện chủ trương công 
nghiệp hóa rộng hơn, khẩn trương 
hơn và đặt mục tiêu trở thành nước 
công nghiệp vào năm 2020.

Quá trình công nghiệp hóa và tư 
tưởng làm ăn lớn của Việt Nam nảy 
sinh bất đầu vào những năm khi nền 
công nghiệp ống khói đã bộc lộ 
những nhược điểm. Nhưng ở Việt 
Nam, vì những lý do khách quan, chủ 
quan, quy mô công nghiệp hóa còn 
hạn chế nên tác động tiêu cực của nó 
chưa bộc lộ đầy đủ. Tình hình đã 
khác đi sau khi Việt Nam đã phá bỏ 
được sự cấm vận của các nước 
phương Tây. Kỳ vọng đến năm 2020 
Việt Nam cơ bản sẽ trở thành nước 
công nghiệp. Thiết lập nền sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa được bàn đến 
nhiều ở các cơ quan hoạch định 
chính sách. Các tỉnh nhỏ được sát 
nhập thành các tỉnh lớn hơn. Các 
công ty quốc doanh được sát nhập 
thành các Tập đoàn, các Tổng công ty 
Nhà nước. Hầu hết các tỉnh đều 
thành lập các khu công nghiệp và 
kêu gọi đầu tư bằng mọi giá. Nhưng 
trình độ quản lý không theo kịp vói 
quy mô tổ chức và phạm vi quản lý 
làm nảy sinh nhiều bất cập.

Kết quả của hơn 60 năm (1956-

2016) thực hiện chủ trương xây 
dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa đã đưa Việt Nam chậm phát 
triển thành quốc gia đang phát triển. 
Dân sinh được cải thiện. Vai trò, ảnh 
hưởng của Việt Nam trên trường 
quốc tế ngày càng có trọng lượng. 
Tuy vậy, bên cạnh thành tích đạt 
được đã bộc lộ nhiều nhược điểm. 
Môi trường bị xuống cấp nghiêm 
trọng. Nhiều con sông, vùng nước, 
vùng đất bị nhiễm bẩn khó được hồi 
phục. Tình trạng phạm tội, tội tham 
nhũng, lãng phí, một lỗ thủng lớn 
làm thất thoát tiềm lực tài chính 
quốc gia, trở thành vấn nạn khó chế' 
ngự. Mục tiêu đến năm 2020 Việt 
Nam cơ bản trở thành nước công 
nghiệp hóa khó trở thành hiện thực.

Tái trang bị cơ sở sản xuất đang 
diễn ra ở tất cả các nước phát triển. 
Có một vấn đề làm cho giới kinh 
doanh của các nước này đau đầu là 
phải làm gì vói đống máy móc lạc hậu 
và đống rác thải độc hại khổng lồ của 
nền công nghiệp ống khói. Họ tìm 
thấy các nước chậm phát triển và 
đang phát triển là nơi mà họ có thể 
trút bỏ gánh nặng. Họ tìm cách xuất 
khẩu các máy móc, thiết bị lạc hậu 
với giá rẻ sang các nước chập chững 
bước vào con đường công nghiệp hóa. 
Sự kiện Formosa có phải là hiện tượng 
cá biệt? Việt Nam có phải trả giá đất 
cho việc mời gọi đầu tư bằng mọi giá?

Thật đáng mừng khi đất nước đã 
có sự chuyển hướng trong việc kêu 
gọi đầu tư của nước ngoài và sự tái 
cơ cấu nền kinh tế đất nước. Bảo vệ 
môi trường sống và sự cân bằng sinh 
thái cho đất nước; Từ bỏ khẩu hiệu 
kêu gọi đầu tư bằng mọi giá; Phát 
huy vai trò của các xí nghiệp vừa và 
nhỏ; Động viên, khuyến khích phong 
trào quốc gia khởi nghiệp; Phát huy 
vai trò của người trí thức, kể cả trí 
thức người Việt định cư ở nước ngoài 
trong chuyển đổi nền kinh tế hiện

nay sang nền kinh tế trí thức... là 
những điều đã được các lãnh đạo cao 
nhất của Đảng và Nhà nước nêu ra và 
đang được dư luận ủng hộ.

Về mặt hành động, nhân dân 
cũng rất vui mừng khi vấn đề tái cơ 
cấu nền kinh tế' trong nông nghiệp, 
trong công nghiệp, trong giáo dục, 
trong ngân hàng và trên nhiều lĩnh 
vực khác đang được thảo luận rộng 
rãi trong các ngành, các cấp của Nhà 
nước. Việc đình chỉ các dự án tiêu tốn 
lớn tiền của của ngân sách Nhà nước, 
đã được nhân dân cả nước hoan 
nghênh. Những chủ đề này cũng đã 
được bàn cãi sôi nổi tại kỳ họp lần 2 
của Quốc hội khóa XIV.

Nhiều bất cập trong quá trình 
thực hiện đường lối công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước nảy sinh là điều 
không tránh khỏi. Sự thiếu hiểu biết 
và thiếu kinh nghiệm trong thực hiện 
đường lối công nghiệp hóa là vấn đề 
không thể sớm được khấc phục đối 
với đất nước phải trải qua những cuộc 
chiến tranh lâu dài như Việt Nam. Tuy 
vậy chậm còn hơn không. Nhưng bài 
học phản diện từ sự kiện Formosa cần 
được tiến hành nghiên cứu, tổng kết 
một cách nghiêm túc, với tinh thần 
thực sự cầu thị, không né tránh nêu 
ra các sai lầm đã mấc phải. Với tinh 
thần đó, Việt Nam có thể hạn chế 
được tác hại của những công trình 
đầu tư dàn trải theo quan điểm nóng 
vội, duy ý chí.

Quá trình thực hiện chủ trương 
công nghiệp hóa trong hơn 6 thập kỷ 
(1954-2016) đã cung cấp cho Việt 
Nam nhiều bài học nóng hổi và đặc 
biệt quý giá. Không gì vui mừng hơn 
là có nhiều dấu hiệu chứng tỏ Việt 
Nam đã dần tìm được hướng đi đúng 
quy luật và xu thế chung của thế 
giới để bứt phá khỏi tình trạng tụt 
hậu và tiến kịp với các nước phát 
triển trong vùng.»*
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C ác g iả i pháp
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
THÔNG TIN Cơ SỞ

ĐẶNG HỒNG VÂN
Ngày nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của thông tin đại chúng, thông tin cơ sở vẫn 
giữ vị trí quan trọng trong đời sống xã hội, bởi những lợi thế và tính thiết thực mà 
không kênh thông tin nào thay thế được. Đổi mới cách thức tuyên truyền, nâng cao 
chất lượng nội dung, đâu tư cơ sở hạ tầng, chăm lo đội ngũ nhân sự, tăng cường 
quản lý nhà nước đối với hệ thống thông tin cơ sở, nhất là truyền thanh cơ sở là 
những giải pháp cấp bách được đặt ra, để thông tin cơ sở làm tốt vai trò của mình.

Nâng cao chất lượng thông tin cơ sở góp phần tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. ẢNH: PV
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T hông tin cơ sở là bộ phận 
quan trọng trong công tác 
tuyên truyền của Đảng và Nhà 
nước ta, có nhiệm vụ tuyên 

truyền đường lối, chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của nhà 
nước; tuyên truyền thực hiện nhiệm 
vụ chính trị ở cơ sở; phổ biến thông 
tin thiết thực đế'n đông đảo cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức, 
người lao động trong các cơ quan, 
đơn vị và đông đảo người dân; là 
phương tiện chỉ đạo, điều hành của 
cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị 
trấn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cơ sở.

Thông tin cơ sở - kênh 
thông tin gần dân

Hiện ở nước ta, các loại hình 
thông tin cơ sở gồm có: Đài truyền 
thanh - truyền hình cấp huyện và đài 
truyền thanh xã, phường, thị trấn; 
cổng/trang thông tin điện tủ, bản tin 
của cơ quan, đơn vị cơ sở; điểm bưu 
điện -  văn hóa xã; tủ sách pháp luật 
xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị 
cơ sở; nhà văn hóa, trung tâm văn 
hóa -  học tập cộng đồng; thư viện; 
hoạt động cổ động trực quan; hoạt 
động báo cáo viên, tuyên truyền

viên... Hệ thống thông tin cơ sở đã 
góp phần quan trọng tạo sự đồng 
thuận trong các tầng lóp nhân dân, 
thực hiện các giải pháp phát triển 
kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ 
vững ổn định chính trị ở cơ sở; đồng 
thòi thông qua đó, cấp ủy, chính 
quyền cơ sở nấm được tình hình tư 
tưởng, tâm tư nguyện vọng của 
ngưòi dân, từ đó có giải pháp phù 
hợp vói thực tiễn cơ sở. Bên cạnh kết 
quả đạt được, hệ thống thông tin cơ 
sở bộc lộ những hạn chế, bất cập: 
thông tin một chiều, nội dung còn 
nghèo nàn, chưa hấp dẫn, hạ tầng kỹ 
thuật xuống cấp, lạc hậu; nhân sự 
vừa thiếu, vừa yếu về chuyên môn 
nghiệp vụ; chế độ chính sách chưa 
phù hợp, không khuyến khích ngưòi 
làm; công tác quản lý nhà nưóc các 
cấp chưa chặt c h ẽ ; .  Tất cả những 
nguyên nhân đó làm hạn chế hiệu 
quả của thông tin cơ sở.

Trong bối cảnh phát triển mạnh 
mẽ của các phương tiện truyền thông 
đại chúng hiện nay, đặc biệt là thông 
tin điện tủ, nhiều ý kiến cho rằng 
cần xem lại tính khả dụng của kênh 
thông tin cơ sở, nhất là hệ thống đài

truyền thanh xã, phường, nó còn tác 
dụng, ý nghĩa gì đối với cộng đồng 
dân cư ở các đô thị? Cho thấy đã đến 
lúc chúng ta cần đổi mới, nâng cao 
chất lượng thông tin cơ sở phù họp 
với sự phát triển kinh tế - văn hóa -  
xã hội hiện nay, phục vụ tốt hơn các 
nhiệm vụ chính trị, đồng thời đáp 
ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao 
của người dân. Thông tin cơ sở cần 
chuyển tải những thông tin thiết 
yếu, những thông tin người dân thật 
sự cần trong cuộc sống hàng ngày, đó 
là tình hình chính trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội ở cơ sở; kiến thức về đời 
sống, lao động, sản xuất, thời tiết, 
nông vụ; những thông tin về ứng cứu 
khẩn cấp ở địa phương, bảo vệ mùa 
màng, phòng chống dịch bệnh; vận 
động người dân tham gia các cuộc 
vận động, phong trào thi đua phát 
triển kinh tế - xã hội ở địa phương...

Giải pháp nâng cao chất 
lượng thông tin cơ sở

Đổi mới, nâng cao chất lượng 
thông tin cơ sở, được Đảng và Nhà 
nước quan tâm: Nghị quyết số 16- 
NQ/TW ngày 01/8/2007 của Ban chấp 
hành Trung ương khóa X "Về công
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tác tư tưởng lý luận và báo chí trưóc 
yêu cầu đổi mói", trong đó yêu cầu 
phải "cải tiến, nâng cao chất lưọng, 
hiệu quả hoạt động của các loại hình 
tuyên tru y ề n . phù họp vói trình độ, 
nhu cầu của từng loại đối tưọng"; Chỉ 
thị số 17-CT/tW ngày 15/10/2007 
của Ban Bí thư "Về tiếp tục đổi mói 
và nâng cao chất lưọng, hiệu quả 
công tác tuyên truyền miệng trong 
tình hình mói, yêu cầu "đổi mói 
mạnh mẽ phương thức hoạt động 
tuyên truyền miệng, hoạt động của 
đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền 
viên theo hưóng đáp ứng kịp thời, 
nhanh nhạy nhu cầu và phù họp vói 
trình độ của cán bộ, đảng viên và 
nhân dân, nâng cao tính định hưóng 
và thuyết phục của hoạt động tuyên 
truyền miệng". Chỉ thị số 07-CT/TW 
ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư về 
đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở 
trong tình hình mói; Quyết định số 
52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 
của Thủ tưóng Chính phủ Quyết định 
ban hành Quy chế hoạt động thông 
tin cơ sở, cho thấy sự quan tâm của 
Đảng và Nhà nưóc ta đối vói hệ thống 
thông tin thiết yếu này.

Theo đó, trong bối cảnh hiện nay 
thông tin cơ sở cần đổi mói mạnh mẽ 
nội dung, hình thức, phương thức 
hoạt động để nâng cao hiệu quả 
tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ chính trị và thực tiễn nhu cầu 
thông tin của người dân.

Trưóc hết, các cấp ủy, chính 
quyền cần nâng cao nhận thức về 
công tác thông tin cơ sở, đó là nhiệm 
vụ thường xuyên, quan trọng của cả 
hệ thống chính trị từ Trung ương đến 
cơ sở, bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp 
thời những thông tin kiến thức cần 
thiết cho cuộc sống lao động, sản 
xuất, kinh doanh của người dân trên 
địa bàn dân cư, đồng thời đấu tranh 
phản bác các thông tin sai trái, xuyên

tạc, góp phần củng cố sự đoàn kết và 
đồng thuận trong xã hội về thực hiện 
các chương trình phát triển kinh tế - 
xã hội đất nưóc, giữ vững ổn định 
chính trị - xã hội.

Thứ hai, đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ hiện đại về viễn thông, truyền 
thông đa phương tiện để tổ chức 
công tác thông tin cơ sở; đầu tư nâng 
cấp cơ sở vật chất, phương tiện, thiết 
bị kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác 
thông tin cơ sở, đồng thời làm tốt 
công tác tiếp sóng các chương trình 
chuyên đề cơ sở của Đài Phát thanh, 
Truyền hình quốc gia, và của cấp 
tỉnh, thành phố.

Thứ ba, đổi mói, nâng cao chất 
lưọng nội dung thông tin theo hưóng 
đa dạng, hấp dẫn, có sức thuyết 
phục, phù họp vói trình độ, nhu cầu 
thông tin của người dân ở từng vùng 
miền, nhất là khu vực ngoại thành, 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng 
có đông đồng bào theo đạo, vùng 
sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn 
ít có điều kiện tiếp cận thông tin.

Thứ tư, rà soát, bổ sung, quy 
chuẩn, nâng cao chất lưọng nhân sự 
làm công tác thông tin cơ sở theo 
hưóng tinh, gọn, hiệu quả, đáp ứng 
yêu cầu thực tiễn; tổ chức bồi dưỡng 
chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao 
trình độ cho người làm công tác 
thông tin cơ sở, có các đọt bồi dưỡng 
kiến thức chuyên đề, thiết thực phục 
vụ đọt tuyên truyền chính trị sâu 
rộng tại cơ sở.

Thứ năm, xây dựng cơ chế, chính 
sách về vị trí việc làm, hệ số lương, 
chính sách bảo hiểm, cơ chế đãi ngộ 
phù họp, khuyến khích người lao 
động gắn bó, tâm huyết, đóng góp trí 
lực cho sự nghiệp phát triển thông 
tin cơ sở.

Thứ sáu, đảm bảo nguồn lực vật 
chất cho mọi hoạt động của công tác

thông tin cơ sở; phân bổ kinh phí 
định kỳ hàng năm trên cơ sở thực 
tiễn hoạt động thông tin cơ sở ở mỗi 
địa phương, cân đối vói kinh phí huy 
động từ nguồn xã hội hóa, phục vụ 
phát triển thông tin cơ sở.

Thứ bảy, tăng cường công tác quản 
lý nhà nưóc về thông tin cơ sở, hàng 
năm xây dựng kế hoạch tổ chức thực 
hiện thông tin cơ sở, đồng thời tổ 
chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc 
thực hiện các chương trình, kế hoạch.

Chăm lo phát triển thông tin cơ 
sở là nhiệm vụ thường xuyên, quan 
trọng của cả hệ thống chính trị từ 
Trung ương đến cơ sở. Tại Chỉ thị 07- 
CT/TW ngày 05/09/2016, Ban Bí thư 
giao Ban Tuyên giáo Trung ương chủ 
trì phối họp Ban Cán sự Đảng Bộ 
Thông tin và Truyền thông và các cơ 
quan liên quan chỉ đạo, hưóng dẫn, 
định hưóng nội dung thông tin và 
các hoạt động thông tin cơ sở, chỉ 
đạo việc xây dựng, kiện toàn và 
hưóng dẫn hoạt động của ban tuyên 
giáo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên ở cơ sở; biên soạn, cung 
cấp tài liệu tuyên truyền, bảo đảm sự 
thống nhất, đúng định hưóng của 
Đảng, đôn đốc, kiểm tra định kỳ, sơ 
kết, tổng kết báo cáo Ban Bí thư về 
tình hình thực hiện Chỉ thị. Hàng 
năm các cấp ủy, chính quyền, Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính 
trị - xã hội ở cơ sở xây dựng chương 
trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị.

Từ những chỉ đạo của Đảng, mỗi 
đơn vị, tổ chức quan tâm làm tốt 
công tác thông tin cơ sở, làm sao để 
mỗi người dân nắm đưọc những 
thông tin thiết yếu của đời sống 
chính trị - xã hội địa phương, từ đó 
tạo sự gắn kết, đồng thuận xã hội to 
lón, thực hiện thắng lọi các nhiệm vụ 
chính trị, phát triển kinh tế - xã hội 
địa phương và cả nưóc.*
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NÂNG CAO HƠN NỬA 
CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ
công tác đới ngoại nhân dân của 
Mật trận Tổ quớc Việt Nam
TS. PHẠM THỊ HỒNG - NGUYỄN KIM THOA
Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tổng B í thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn kiều bào vê 
dự Hội nghị Ủy ban Trung ương M ặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 6 (khóa VIII).

ẢNH: PV

T rong những năm qua, cùng vói 
hoạt động ngoại giao của 
Đảng và Nhà nưóc, hoạt động 
đối ngoại nhân dân của Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam đã góp phần 
giữ vững môi trường hòa bình và tạo 
điều kiện quốc tế thuận lọi cho công 
cuộc đổi mói và hội nhập quốc tế; 
động viên nhân dân tham gia sự 
nghiệp chung của nhân dân các nưóc 
đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân 
tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, qua 
đó tăng cường đoàn kết toàn dân, 
củng cố sự đồng thuận, nhất trí về 
chính trị và tinh thần trong xã hội. 
Đó là một trong những động lực to 
lón của sự nghiệp phát triển kinh tế
- xã hội ở nưóc ta trong thời kỳ đổi 
mói và hội nhập quốc tế.

Từ khi thành lập (1955) đến trưóc 
Đại hội toàn quốc lần thứ VIII, Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam đã có những 
đóng góp quan trọng vào kết quả 
công tác đối ngoại của Đảng và Nhà 
nưóc. Cùng vói ngoại giao của Đảng 
và Nhà nưóc, hoạt động đối ngoại 
nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam đã góp phần đưa ngoại giao 
cũng trở thành mặt trận, đánh vào 
hậu phương quốc tế của đế quốc Mỹ, 
mở rộng hậu phương quốc tế của Việt 
Nam, hình thành Mặt trận nhân dân 
thế giói rộng lớn, mà nòng cốt là Liên 
Xô, Trung Quốc, các nước xã hội chủ 
nghĩa, các nước Đông Dương ủng hộ 
Việt Nam chống Mỹ cứu nước.

Giai đoạn từ năm 1975 đến năm

1986 là thời kỳ hoạt động đối ngoại 
nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam cùng vói ngoại giao của Đảng và 
Nhà nước phục vụ khôi phục và phát 
triển kinh tế sau chiến tranh và bảo 
vệ Tổ quốc.

Giai đoạn từ năm 1986 đến nay: 
Các Đại hội đại biểu toàn quốc của 
Đảng đã đề ra đường lối, chính sách 
đối ngoại thời kỳ đổi mói. Đó là 
đường lối đối ngoại "độc lập tự chủ, 
hòa bình, họp tác và phát triển; 
chính sách đối ngoại rộng mở, đa 
phương hóa và đa dạng hóa các quan 
hệ quốc tế. Chủ động và tích cực hội 
nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở

rộng họp tác quốc tế trên các lĩnh 
vực khác. Việt Nam là bạn, là đối tác 
tin cậy của các nưóc trong cộng đồng 
quốc tế, tham gia tích cực vào tiến 
trình họp tác quốc tế và khu vực".

Kết quả công tác đối ngoại 
nhân dân của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam từ Đại hội 
toàn quốc Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam lần thứ VIII

Thứ nhất, tổ chức các hoạt động 
tuyên truyền chủ trương, đường lối, 
chính sách của Đảng và Nhà nước về 
công tác đối ngoại nhân dân
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Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương M ặt trận Tổ quốc Việt 
Nam cho các tập thể, cá nhân kiều bào có thành tích xuất sắc trong đợt quyên góp ủng 
hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt năm 2016. ẢNH PV

Hoạt động đối ngoại nhân dân 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm 
giói thiệu vói cộng đồng quốc tế về 
Việt Nam, giúp thế' giói hiểu đúng và 
đầy đủ về đất nước, con người Việt 
Nam, đồng thời đáp ứng nhu cầu tìm 
hiểu về Việt Nam của nhiều đối tượng 
khác nhau trên thế giới. Công tác 
tuyên truyền chủ trương, đường lối, 
chính sách và pháp luật của Đảng và 
Nhà nưóc về công tác đối ngoại nhân 
dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
đã góp phần tạo sự chuyển biến đồng 
bộ trong các tổ chức của hệ thống 
chính trị, từ nâng cao nhận thức về 
vai trò và tầm quan trọng của công 
tác đối ngoại nhân dân, đến đổi mói 
về nội dung, phương thức thông tin 
nhằm quảng bá tốt hơn, hiệu quả 
hơn về hình ảnh của Việt Nam, về 
tiềm năng hợp tác của đất nước, góp 
phần tích cực thúc đẩy quá trình hội 
nhập quốc tế, Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam đã phát huy sức mạnh của cả hệ 
thống chính trị, kết hợp sức mạnh 
trong nưóc và quốc tế trong hoạt 
động đối ngoại nhân dân nhằm tạo 
thành sức mạnh tổng hợp trên mặt 
trận ngoại giao của quốc gia. Kết quả 
đó cũng gắn vói những đóng góp tích 
cực, có trách nhiệm của Việt Nam 
trong khu vực và trên thế giói, góp 
phần tích cực vào cuộc đấu tranh 
chung của nhân dân thế giói vì hòa 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và 
tiến bộ xã hội, nhất là trong nhiệm 
kỳ nước ta là ủy viên không thường 
trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 
(2008 - 2009).

Thứ hai, Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tiếp tục duy trì và nâng cao 
quan hệ đối ngoại nhân dân vói các 
đối tác truyền thống

Trong việc tiếp tục duy trì và 
nâng cao quan hệ đối ngoại nhân dân 
vói các đối tác truyền thống, Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam đã có những 
hoạt động đối ngoại nhân dân vói các 
đối tác truyền thống là Hội nghị 
Chính trị Hiệp thương Nhân dân 
Trung Quốc, Mặt trận Lào xây dựng 
đất nước, Hội đồng Dân tộc Mặt trận 
đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Campuchia, Uỷ ban Bảo vệ Cách mạng 
Cuba và Mặt trận Dân chủ Thống nhất

Tổ quốc Triều Tiên.

Những năm qua Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam đã tổ chức nhiều đoàn đại 
biểu cấp cao sang thăm và trao đổi 
kinh nghiệm công tác Mặt trận với 
Chính hiệp Trung Quốc. Đồng thòi, Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã tổ chức 
đón nhiều đoàn đại biểu cấp cao Chính 
hiệp Trung Quốc sang thăm và làm việc 
tại Việt Nam nhằm tăng cường và thúc 
đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác, hữu 
nghị giữa Chính hiệp Trung Quốc với 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trên cơ sở 
phương châm "láng giềng hữu nghị, 
hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, 
hướng tới tương lai" và tinh thần 
"láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí 
tốt, đối tác tốt", quan hệ đối ngoại 
nhân dân giữa Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và Chính hiệp Trung Quốc đã phát 
triển lên tầm cao mới, giúp cho các 
cuộc tiếp xúc mật thiết giữa lãnh đạo 
cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước đã trở 
thành truyền thống tốt đẹp. Trung 
Quốc đã trở thành đối tác thương mại 
hàng đầu của Việt Nam. Đặc biệt, hoạt 
động đối ngoại nhân dân Việt Nam và 
Trung Quốc đã góp phần quan trọng 
vào việc hoàn thành toàn bộ công tác 
phân giới, cắm mốc biên giới trên đất 
liền, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để

cùng nhau xây dựng biên giói Việt - 
Trung thành đường biên giói hòa bình, 
hữu nghị, họp tác cùng phát triển.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đón 
nhiều đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận 
Lào xây dựng đất nưóc sang thăm và 
trao đổi kinh nghiệm về công tác Mặt 
trận. Tổ chức lóp tập huấn cho hàng 
trăm lưọt cán bộ chủ chốt Mặt trận Lào 
xây dựng đất nước ở Trung ương và 
cấp tỉnh của Lào. Đây là hình ảnh sinh 
động trong mối quan hệ hữu nghị họp 
tác giữa tổ chức Mặt trận hai nước, cụ 
thể hóa các nội dung trong các thoả 
thuận họp tác giữa Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất 
nước. Phối họp vói Mặt trận Lào xây 
dựng đất nước, tổ chức Hội nghị xây 
dựng biên giói hoà bình, hữu nghị Việt
- Lào vói sự tham gia của đại diện lãnh 
đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Uỷ 
ban Mặt trận Lào xây dựng đất nưóc 
cấp tỉnh, thành phố của hai nưóc có 
chung đường biên giói Việt - Lào.

Hội đồng dân tộc Mặt trận đoàn 
kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Campuchia đẩy mạnh hoạt động đối 
ngoại nhân dân thông qua tổ chức 
các chuyến thăm lẫn nhau của tổ 
chức Mặt trận hai nưóc, mở ra một
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trang mói trong mối quan hệ hữu 
nghị và họp tác truyền thống giữa 
Mạt trận và nhân dân hai nưóc, góp 
phần tích cực đẩy mạnh quan hệ họp 
tác giữa Việt Nam và Campuchia, xây 
dựng hành lang kinh tế và đường 
biên giói hòa bình, hữu nghị giữa 
Việt Nam và Campuchia.

Mạt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã 
tổ chức nhiều đoàn đại biểu cấp cao 
sang thăm và trao đổi kinh nghiệm 
công tác vói Uỷ ban Bảo vệ Cách mạng 
Cuba; kết họp vói thăm và làm việc vói 
tổ chức hữu nghị của các nưóc trong 
khu vực Mỹ La tinh, Mạt trận Tổ quốc 
Việt Nam cũng đã đón tiếp nhiều đoàn 
đại biểu cấp cao Uỷ ban bảo vệ Cách 
mạng Cuba sang thăm và làm việc tại 
Việt Nam; tham mưu cho lãnh đạo cấp 
cao của Đảng và Nhà nưóc đón tiếp 
đoàn của bạn, tổ chức cho phía Cuba 
tham dự nhiều hoạt động do Mạt trận 
Tổ quốc Việt Nam tổ chức...

Vói Mạt trận Dân chủ Thống nhất 
Tổ quốc Triều Tiên, Mạt trận Tổ quốc 
Việt Nam đã tổ chức nhiều chuyến 
thăm cấp cao góp phần củng cố và 
tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, 
thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị 
truyền thống giữa nhân dân hai nưóc, 
thể hiện mong muốn mở rộng họp tác 
kinh tế cho tương xứng vói quan hệ 
về chính trị và tình hữu nghị truyền 
thống giữa nhân dân hai nưóc.

Thứ ba, Mạt trận Tổ quốc Việt 
Nam tích cực mở rộng quan hệ đối 
ngoại nhân dân vói các đối tác mói

Các hoạt động tiêu biểu có thể kể 
đến như chương trình làm việc vói 
Đảng Cộng sản An Độ (CPI) và Đảng 
Cộng sản An Độ Mác-xít (CPI-M), làm 
việc vói Liên hiệp Phụ nữ toàn An Độ, 
Hội Nông dân toàn An Độ, Tổng Công 
đoàn toàn An Độ...); đón đoàn đại 
biểu cấp cao Hội đồng Kinh tế Xã hội 
Vương quốc Thái Lan sang thăm và 
làm việc tại Việt Nam, cùng thảo luận 
sáng kiến thành lập Hội đồng Kinh tế 
Xã hội ASEAN; thăm hữu nghị cấp cao 
đến Myanmar và đón đoàn đại biểu 
cấp cao Hiệp hội Đoàn kết Phát triển 
Liên bang Myanmar (USDA) sang 
thăm và làm việc tại Việt Nam; tham 
dự Hội nghị Hội đồng điều hành Hiệp

hội quốc tế các Hội đồng Kinh tế - Xã 
hội và các tổ chức tương đương 
(IAESCSI) tại Italia; đón đoàn đại biểu 
cấp cao Hội đồng Kinh tế - Xã hội và 
các tổ chức tương đương (IAESCSI) do 
Tổng Thư ký IAESCSI và Tổng Thư ký 
Hội đồng Kinh tế - Xã hội và các tổ 
chức tương đương châu Âu sang thăm 
và làm việc tại Việt Nam; thăm, tìm 
hiểu và động viên cộng đồng người 
Việt Nam tại Đan Mạch và Đức. Tích 
cực xây dựng quan hệ họp tác vói các 
tổ chức phi chính phủ quốc tế tại Việt 
Nam trong liên minh GCAP như: 
ActionAid, Plan International, VECO, 
Oxfam (Anh), Quỹ cứu trọ nhi đồng 
Anh... để xây dựng chương trình họp 
tác và tuyên truyền cho các hoạt 
động trong khuôn khổ chiến dịch 
"Kêu gọi toàn cầu hành động chống 
đói nghèo" (gọi tất là GCAP) và cử 
đoàn đại biểu đại diện cho Liên minh 
GCAP Việt Nam tham dự cuộc họp 
CGAP vùng tại Băng Cốc (Thái Lan), 
cuộc họp GCAP toàn cầu tại 
Montevideo (Urugoay). Thông qua các 
hoạt động đó, bạn bè quốc tế hiểu rõ 
hơn về thành tựu đổi mói của Việt 
Nam, thành tựu xóa đói, giảm nghèo 
của Việt Nam, về các phong trào thi 
đua, các cuộc vận động do Mạt trận 
Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phát động.

Thứ tư, đẩy mạnh các hoạt động 
xây dựng đường biên giói hòa bình 
hữu nghị vói các nưóc láng giềng

Mạt trận Tổ quốc Việt Nam đã 
phối họp vói các cơ quan hữu quan tổ 
chức nhiều cuộc làm việc, hưóng dẫn 
Uỷ ban Mạt trận Tổ quốc Việt Nam các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương có đường biên giói lập và triển 
khai thực hiện Đề án và Chương trình 
xây dựng biên giói hòa bình, hữu 
nghị và triển khai các biên bản họp 
tác đã ký kết vói Chính hiệp Trung 
Quốc, Mạt trận Lào xây dựng đất 
nưóc, Mạt trận Đoàn kết Xây dựng và 
Bảo vệ Tổ quốc Campuchia; tiếp tục 
triển khai công tác vận động nhân 
dân các tỉnh biên giói xây dựng 
đường biên giói hòa bình, hữu nghị 
vói Trung Quốc, Lào, Campuchia. Xây 
dựng Chương trình hành động và 
triển khai thực hiện Chương trình 
xây dựng biên giói hòa bình, hữu

nghị; tổ chức xây dựng mô hình điểm 
tại các địa phương có đường biên giói 
vói các nưóc, trên cơ sở đó tiếp tục 
hưóng dẫn các địa phương có đường 
biên giói triển khai thực hiện.

Thứ năm, tăng cường công tác đối 
vói người Việt Nam ở nưóc ngoài, góp 
phần tăng cường quan hệ họp tác 
hữu nghị vói nhân dân các nưóc

Mạt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp 
tục triển khai đề án đối ngoại nhân 
dân của Mạt trận Tổ quốc Việt Nam; đã 
phối họp vói các tổ chức thành viên 
và các cơ quan nhà nưóc hữu quan đẩy 
mạnh công tác đối ngoại nhân dân 
nhằm tăng cường đoàn kết, hữu nghị, 
họp tác vói nhân dân các nưóc, các tổ 
chức quốc tế, góp phần tạo nên môi 
trường hòa bình, ổn định, phát triển 
và hội nhập kinh tế quốc tế phục vụ 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nưóc; phối họp vói Liên hiệp 
các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam và các 
tổ chức thành viên tổ chức kiểm điểm 
thực hiện quy chế phối họp công tác 
hàng năm. Phối họp để thúc đẩy việc 
thành lập và kiện toàn liên hiệp các 
tổ chức hữu nghị, các hội hữu nghị 
vói nhân dân các nưóc ở các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương, 
nhất là các nưóc láng giềng và các 
nưóc ASEAN.

/ « •  J  •  ■ ị /  a _ ■* ■ ________rmGiải pháp tiếp tục đổi mới, 
nâng cao hiệu quả hoạt 
động đối ngoại nhân dân 
của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam trong thời gian tới

Một là, tiếp tục chủ động mở rộng 
quan hệ hữu nghị họp tác vói nhân 
dân các nưóc, coi trọng phát triển 
quan hệ có chiều sâu vói nhân dân 
các nưóc láng giềng và các nưóc có vị 
trí quan trọng trong chính sách đối 
ngoại của ta; mở rộng quan hệ vói các 
tổ chức, cá nhân và nhân sĩ nưóc 
ngoài, tranh thủ tình cảm và sự ủng 
hộ của họ đối vói Việt Nam. Tăng 
cường và nâng cao hiệu quả các mô 
hình đối ngoại nhân dân ở các vùng 
biên giói nhằm góp phần củng cố 
quan hệ vói các tổ chức bạn bè 
truyền thống.
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Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương M ặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng
tại Vãn phòng Tổ chức Minh bạch Quốc tế tại Đức, tháng 3/2017. ẢNH PV

Hai là, phải đẩy mạnh và nâng cao 
hiệu quả của hoạt động đối ngoại 
nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam một cách toàn diện nhất trên tất 
cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam cần tổ chức nhiều hình thức sinh 
động, phong phú hơn nữa nhằm huy 
động sự tham gia của các tổ chức và 
các tầng lớp nhân dân vào các hoạt 
động đối ngoại nhân dân, nhất là 
thông qua các tổ chức hội ngưòi Việt 
Nam ở nước ngoài; phát huy vai trò 
của đồng bào Việt Nam ở nước ngoài 
trong việc làm cầu nối trong hoạt 
động đối ngoại nhân dân. Để chủ động 
xây dựng, thực hiện sao cho linh hoạt, 
hiệu quả; tránh khuôn mẫu, hình thức 
và không trùng lắp với hoạt động đối 
ngoại của Đảng và Nhà nước.

Ba là, tăng cường công tác thông 
tin giáo dục nhằm nâng cao nhận 
thức của quần chúng nhân dân về các 
vấn đề quốc tế và tổ chức tập hợp, 
tạo điều kiện cho các tổ chức nhân 
dân, các cá nhân tiêu biểu và quần 
chúng tham gia vào hoạt động đối 
ngoại nhân dân phù hợp với lợi ích

quốc gia, với chính sách của Nhà 
nước. Đẩy mạnh việc hướng dẫn, 
kiểm tra việc thực hiện Chương trình 
công tác đối ngoại nhân dân của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và các quy chế, 
chương trình phối hợp công tác trong 
lĩnh vực đối ngoại nhân dân giữa Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam với các cơ 
quan hữu quan của Đảng, Nhà nước 
và các tổ chức thành viên của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam.

Bốn là, tiếp tục hoàn thiện các cơ 
chế, điều kiện đảm bảo thực hiện có 
hiệu quả việc phối hợp công tác giữa 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ 
chức thành viên trong hoạt động đối 
ngoại nhân dân; tăng cường sự phối 
hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, 
ngoại giao Nhà nước và đối ngoại 
nhân dân; đẩy mạnh việc hướng dẫn, 
kiểm tra hoạt động đối ngoại nhân 
dân ở các địa bàn trọng điểm. Tiếp 
tục hoàn thiện các cơ chế, điều kiện 
đảm bảo thực hiện có hiệu quả việc 
phối hợp công tác giữa Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam với các tổ chức thành 
viên trong hoạt động đối ngoại nhân 
dân; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ

giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà 
nước và đối ngoại nhân dân trở 
thành một nhiệm vụ quan trọng và 
cấp bách trong thời gian tới.

Năm là, Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam các cấp cần chú trọng kiện 
toàn, củng cố và phát triển bộ máy, 
đội ngũ cán bộ, công chức, lực lượng 
làm công tác đối ngoại nhân dân; 
tăng cường hơn nữa đào tạo, bồi 
dưỡng kiến thức, kỹ năng; tính 
chuyên nghiệp, trình độ kỹ năng, 
bản lĩnh chính trị của lực lượng cán 
bộ đối ngoại chuyên trách về công 
tác đối ngoại nhân dân để làm nòng 
cốt cho công tác đối ngoại nhân dân 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các 
cấp. Cần có sự phối hợp tích cực hơn 
nữa giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
với Ban Tổ chức Trung ương Đảng, 
Chính phủ, Ban Đối ngoại Trung 
ương Đảng và Bộ Ngoại giao trong 
các nội dung nêu trên. Đồng thời, 
Nhà nước cần quan tâm tạo điều kiện 
hơn về kinh phí, cơ sở vật chất và cơ 
chế đảm bảo cho các hoạt động đối 
ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam.<»
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Viện Nghiên cứu Châu Âu, Viện Hàn 
lâm Khoa học X ã hội Việt Nam

Chính sách đa văn hóa 
của Đức

Khái niệm đa văn hóa của Đức 
đối vói người nhập cư được coi là 
một khái niệm thể hiện tinh thần tự 
do và nhân đạo, đó là: Giữ lại văn 
hóa của bạn nhưng thề trung thành 
vói Nhà nưóc (Đức). Trong khái niệm 
này, người nhập cư, ví dụ người Thổ 
Nhĩ Kì, sẽ không được dự kiến hội 
nhập vào nền văn hóa Đức. Thay vào 
đó, họ sẽ giữ lại văn hóa riêng của 
mình, bao gồm cả tôn giáo, và nền 
văn hóa đó sẽ tồn tại song song vói 
văn hóa Đức. ở đây có một sự mâu 
thuẫn giữa sự thừa nhận và thực tế'. 
Tuy từ cuối những năm 1980, chính 
sách đa văn hóa của Đức đã ra đời, 
song người Đức vẫn chưa chính thức 
thừa nhận mình là một quốc gia đa 
văn hóa. Vói hiện thực nhập cư và 
sự hình thành những cộng đồng 
nhập cư trong lòng xã hội, từ thập 
kỉ 1970, Đức đã dần chuyển đổi 
thành một quốc gia đa chủng tộc, đa 
văn hóa nhưng đến năm 2005, Chính 
phủ Liên bang vẫn tuyên bố Đức 
không phải là một đất nước nhập 
cư. Trên thực tế, Đức đã chuyển đổi 
từ một quốc gia hưóng tói chủ 
nghĩa dân tộc vói dòng máu tinh 
khiết và văn hóa đơn nhất sang một

Thành phố Berlin.

đất nước thừa nhận, ở mức độ nào 
đó, đa văn hóa.

Hội nhập các nhóm cộng đồng 
nhập cư là vấn đề có tính chính trị 
cao. Trong cuộc bầu củ năm 2005, 
Chính phủ liên minh của Liên minh 
Dân chủ Cơ đốc giáo và Đảng Dân chủ 
xã hội đã khẳng định quyết tâm cao 
trong việc giải quyết sự đa dạng văn 
hóa ngày càng tăng của đất nưóc. 
Đầu năm 2005, Đức đã thông qua Đạo 
luật Cư trú mói, trong đó công nhận 
Đức là một "quốc gia nhập cư" và đa 
văn hóa - dấu mốc quan trọng trong 
sự thừa nhận người nhập cư là một 
bộ phận chính thức của quốc gia.

Chính sách đa văn hóa được thực 
hiện ở cấp trung ương hoặc cấp khu 
vực và cấp thành phố, vói sự tham 
vấn của các cộng đồng dân tộc.

Về quốc tịch, Đức đã có những 
điều chỉnh để tạo điều kiện cho người 
nưóc ngoài được nhập tịch. Luật Quốc 
tịch 1998 cho phép công dân được 
mang hai quốc tịch (hạn chế), nhưng 
trẻ em có nguồn gốc nhập cư phải lựa 
chọn một quốc tịch duy nhất trưóc 
khi đến tuổi 23. Năm 2000, Đức đã nói 
lỏng chính sách công dân, cho phép 
một đứa trẻ sinh ra tại Đức có thể 
mang quốc tịch nưóc này (theo một 
số điều kiện nhất định)1. Sau khi

1. Luật Quốc tịch thể hiện rất rõ CHLB Đức không phải một đất nước nhập cư như Mĩ. Nếu Mĩ cho phép trẻ sơ sinh ra đời trên nước 
Mĩ được nhập quốc tịch thì theo Điều 4 Luật Quốc tịch Đức, trẻ em sinh ra tại Đức được mang quốc tịch Đức với một số' điều kiện khá 
khắt khe.
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pháp luật quốc tịch được cải cách năm 
2014, quy định công nhận 2 quốc tịch 
được đưa ra áp dụng. Con của bố mẹ 
là ngưòi nước ngoài, sinh ra sau năm 
1990 tại Đức và lớn lên tại Đức, không 
phải chọn một trong hai quốc tịch 
nữa. Đối với ngưòi di cư muốn nhập 
tịch, yêu cầu khất khe hơn, họ phải 
qua được bài kiểm tra về ngôn ngữ, 
kiến thức về các giá trị và chuẩn mực 
của đất nước, cam kết tuân theo luật 
pháp của Đức và từ bỏ quốc tịch cũ 
của mình. Đây là sự thay đổi chính 
sách thực tế về chấp nhận đất nước 
Đức có những cộng đồng có nguồn 
gốc không phải dân tộc Đức2.

Về hòa nhập, Đức khẳng định 
rằng việc hòa nhập văn hóa của cộng 
đồng nhập cư là nghĩa vụ từ hai phía: 
Chính phủ và ngưòi nhập cư. Văn 
phòng Liên bang về Di cư và Tị nạn là 
cơ quan chủ yếu chịu trách nhiệm về 
ngưòi nhập cư và các cộng đồng dân 
tộc. Nghĩa vụ pháp lý chính của 
Chính phủ về hội nhập ngưòi nhập cư 
được đưa ra trong Điều 43 của Luật 
Cư trú, trong đó quy định rằng hòa 
nhập là nghĩa vụ của cả ngưòi nhập 
cư và Chính phủ. Ngưòi nhập cư phải 
học để có đủ hiểu biết về đòi sống 
Đức thông qua một khóa học hội 
nhập cơ bản để có thể sống không 
cần sự trợ giúp. Phía Chính phủ có 
trách nhiệm phát triển kế hoạch hòa 
nhập (Kế hoạch Hòa nhập Quốc gia 
được đưa ra vào năm 2007). Tuy 
nhiên việc thực thi Kế hoạch Hòa 
nhập Quốc gia chưa đáp ứng được 
nhu cầu của ngưòi nhập cư. Nhiều 
ngưòi Thổ Nhĩ Kỳ đã thất vọng về 
một số yêu cầu, bao gồm những vấn 
đề liên quan đến kỹ năng ngôn ngữ.

Theo quan điểm của Chính phủ 
Đức, hòa nhập là một sự kết hợp của 
"thúc đẩy và đòi hỏi", đòi hỏi sự nỗ lực 
của tất cả mọi ngưòi, từ cả chính phủ 
và xã hội đến từng cá nhân. Vấn đề 
mang tính quyết định là ngưòi nhập

cư phải sẵn sàng tham gia vào cuộc 
sống xã hội Đức, chấp nhận vô điều 
kiện Luật Cơ bản và toàn bộ hệ thống 
pháp luật của Đức, đặc biệt phải chứng 
minh một cá nhân thuộc về nước Đức 
bằng cách học tiếng Đức. Đây là một 
yêu cầu được nhấn mạnh trong chính 
sách đa văn hóa. Ngưòi nhập cư mới 
phải tham gia các khóa học tiếng 
khoảng 600-900 giò. Kinh phí do 
Chính phủ tài trợ một phần và ngưòi 
học phải đóng góp phần còn lại. 
Những ngưòi nhập cư vào Đức trước 
thòi điểm cải cách năm 2005 không 
có quyền tham gia các khóa học này, 
nhưng họ có thể được cho phép tham 
gia, hoặc buộc phải làm như vậy nếu 
đang thất nghiệp. Xã hội sở tại phải 
chấp nhận, cam kết dân sự và sẵn 
sàng hoan nghênh những ngưòi có 
nguồn gốc nhập cư sinh sống hợp 
pháp trong đất nước, xã hội Đức. 
Chính phủ Liên bang cũng nhìn nhận 
rằng những khả năng đa dạng của 
các cộng đồng nhập cư đã không 
được ghi nhận đầy đủ và phát huy 
hiệu quả và mong muốn thay đổi 
điều này trong tương lai.

Các chương trình xã hội, Đức đã 
có các chương trình hội nhập dành 
cho các cộng đồng và ngưòi nhập cư 
như Chương trình hành động của 
Chính phủ Liên bang và các bang hỗ 
trợ đối thoại liên văn hóa và đa dạng 
văn hóa (1999), Chương trình Xã hội 
và Dân tộc khác nhau cùng chung 
sống (1999). Bên cạnh đó, hơn 1.000 
hiệp hội ngưòi nhập cư có vai trò 
quan trọng trong nỗ lực hòa nhập 
quốc gia. Chính phủ Đức đã công 
nhận vai trò của các hiệp hội này 
trong việc thực hiện các chính sách 
hội nhập và nhập cư. Nhà nước Liên 
bang và các bang cũng cấp tài chính 
cho các chương trình hòa nhập văn 
hóa cho ngưòi nhập cư. Năm 2007, Kế 
hoạch Hội nhập Quốc gia dành 750 
triệu EUR để hỗ trợ và phát triển hòa 
nhập cho ngưòi nhập cư.

Trong khi đặt ra trách nhiệm của 
chính quyền Liên bang, vai trò của 
địa phương cũng được nhấn mạnh. 
Kế hoạch Hội nhập quốc gia đã cam 
kết kinh phí cho các thành phố và 
các tổ chức để họ có thể cung cấp các 
kế hoạch hội nhập cho di dân. Một số 
thành phố như Frankfurt, Stuttgart 
đã có hoạt động tích cực.

Về giáo dục, tại Đức, giáo dục là 
một trách nhiệm quốc gia. Tuy nhiên 
giáo dục bất buộc không dành cho 
con cái các gia đình tị nạn trong tình 
trạng cư trú "dung nạp" không ổn 
định và có tính tạm thòi (không 
giống với những ngưòi nhập cư cư 
trú ổn định lâu dài, những ngưòi 
trong tình trạng cư trú dung nạp 
được trông đợi sẽ trở về đất nước ban 
đầu của họ), cũng như không dành 
cho con của ngưòi di cư không có 
giấy tò. Nước Đức không thực hiện 
các chương trình giáo dục liên văn 
hóa cũng như không có chương trình 
giảng dạy đặc biệt dành cho các 
nhóm dân tộc thiểu số.

Năm 1996, Nghị quyết về giáo dục 
đa văn hóa đã được Hội nghị Thưòng 
vụ Bộ trưởng Giáo dục và Văn hóa 
các bang (KMK) thông qua. Theo đó, 
giáo dục đa văn hóa là mối quan tâm 
đối với các nhóm thiểu số và xã hội 
sở tại; học sinh nên nhận thức được 
văn hóa xã hội của bản thân và có 
kiến thức về các nền văn hóa khác, 
phát triển ý thức ham hiểu biết, sự 
cởi mở và hiểu biết về các nền văn 
hóa khác, tôn trọng sự khác biệt, thể 
hiện lập trưòng và giải quyết mâu 
thuẫn phát sinh từ sự sát nhập dân 
tộc, văn hóa hoặc tôn giáo một cách 
hòa bình. Kế hoạch Hòa nhập quốc 
gia 2007 đã nhấc lại một số ý tưởng 
này và cam kết phát triển một hệ 
thống giáo dục quốc gia "mở ra cơ 
hội phát triển và tiềm năng", chú 
trọng phát triển "năng lực liên văn 
hóa" của trẻ em di cư... như là khả

2. Đức là một trong những quốc gia xét duyệt hồ sơ định cư khó nhất thế giới, người nhập cư muốn vào Đức phải trải qua nhiều 
vòng xét duyệt khác nhau.
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năng để hòa hợp và thành công 
trong xã hội Đức - chứ không phải là 
về đa văn hóa cho mỗi cá nhân. Kế 
hoạch này không đưa ra một đề nghị 
cụ thể nào về giáo dục, nội dung 
chương trình giảng dạy hoặc vị trí 
của các nền văn hóa và tôn giáo khác 
nhau, nhìn chung là không phản ánh 
bất kỳ sự chấp nhận thực tế', hoặc 
cách tiếp cận, về sự khác biệt và 
không đồng nhất văn hóa.

Tuy vậy, các nhà trường cũng thiết 
kế những chương trình giảng dạy cho 
học sinh nhập cư bằng ngôn ngữ thứ 
nhất hay tiếng mẹ đẻ của họ (do giáo 
viên nhập cư đảm nhận) và coi đây là 
bước chuẩn bị cần thiết để nhóm này 
có thể học tập tốt bằng tiếng Đức. Tuy 
nhiên, trong nhiều trường hợp, những 
lớp học này trở thành cố định và học 
sinh không chuyển vào lớp tiếng Đức. 
Trong một hướng tiếp cận khác, một 
số bang không cho phép tồn tại các 
lớp học này vì cho rằng nó cản trở việc 
hội nhập. Một số thành phố đã có 
bước tiến mới khi thiết kế chương 
trình giảng dạy song ngữ như 
Hamburg. Song ngữ không chỉ đơn 
giản là một phương tiện để tạo thuận 
lợi cho việc học tập mà còn là một 
cách để bảo tồn và nâng cao bản sắc 
văn hóa của sinh viên (ở đây là sinh 
viên gốc Thổ Nhĩ Kỳ).

Theo đánh giá, người nhập cư ở 
Đức ngày càng hòa nhập tốt hơn. Tù 
năm 2007 tỉ lệ người nhập cư có việc 
làm tăng 5%, mức tăng cao nhất 
trong OECD. Tuy nhiên vẫn còn những 
hạn chế, nhất là trong giáo dục đào 
tạo. Vấn đề khó khăn là tỉ lệ thanh 
thiếu niên gốc nước ngoài trình độ 
đọc, viết tiếng Đức kém khá cao. Hơn 
30% thanh niên nước ngoài tù 20-29 
tuổi không qua đào tạo nghề nghiệp. 
Gia tăng tỉ lệ tham gia vào hệ thống 
giáo dục đào tạo của nhóm đối tượng 
này là một mục tiêu quan trọng của 
Chính phủ Liên bang3. Tuy vậy, Đức

vẫn phải thùa nhận chính sách đa văn 
hóa đã thất bại.

Sự thất bại của chính sách 
đa văn hóa

Tại Hội nghị của các đảng viên trẻ 
Liên minh Dân chủ Cơ đốc ngày 
16/10/2010, Thủ tướng Đức Merkel 
tuyên bố chính sách đa văn hóa của 
nước này đã hoàn toàn thất bại. Bà 
Merkel cũng cho rằng làn sóng nhập 
cư ồ ạt đã cản trở sự phát triển của 
nền kinh tế Đức, mặc dù nước này rất 
cần các chuyên gia chứ không phải là 
những lao động chỉ nhằm thu lợi 
kinh tế tại Đức4.

Đa văn hóa là một hiện tượng xã 
hội có tù thuở xa xưa. Khi có các nền 
văn hóa tiếp xúc và tiếp biến với 
nhau thì sẽ xảy ra hiện tượng đa văn 
hóa. Nhưng chỉ đến xã hội ngày nay, 
đa văn hóa mới trở thành một lý 
thuyết, thậm chí một cương lĩnh 
hành động. Nó bắt nguồn tù xã hội 
đa văn hóa của Bắc Mỹ (Hoa Kỳ và 
Canada) giữa những năm 60 thế kỉ 
XX5. Ngược lại với Bắc Mỹ, các nước 
châu Âu vốn hình thành và phát 
triển trên cơ sở dân tộc-quốc gia, văn 
hóa đơn nhất đã khó khăn hơn nhiều 
trong quá trình thùa nhận một xã hội 
đa văn hóa.

Thứ nhất, về khái niệm của người 
Đức, đa văn hóa được coi là một khái 
niệm tự do và nhân đạo khi cho phép 
người di cư giữ lại bản sắc văn hóa 
dân tộc của họ nhưng phải cam kết 
trung thành với nhà nước Đức. Khi 
thùa nhận một nền văn hóa của các 
cá nhân tồn tại song song với nền văn 
hóa Đức, chính người Đức đã không 
lường được điều này dẫn tới một số 
lượng lớn người nhập cư không thể 
nói tiếng Đức và không chia sẻ các giá 
trị của Đức và châu Âu.

Căn nguyên sâu xa là ở chỗ người 
Đức không muốn, hay chính xác hơn

là không biết làm thế nào để đồng hóa 
người nước ngoài về mặt văn hóa, 
ngôn ngữ, tôn giáo và đạo đức. Đây 
chỉ là cách để trốn tránh câu hỏi: giá 
trị Đức là gì và người nước ngoài phải 
làm gì để thực sự trở thành người 
Đức? Sau Thế chiến II, cụm tù "văn 
hóa thống trị" bị tránh nhắc đến 
trong một nỗ lực chung xóa đi ấn 
tượng về đệ tam đế chế, về một dân 
tộc "thượng đẳng" hiếu chiến; đồng 
thời vấn đề bản sắc, giá trị văn hóa, 
dân tộc cũng ít được đề cập. Nước Đức 
nỗ lực định hình lại hình ảnh của 
mình, tích cực hội nhập vào Liên minh 
Châu Âu, hướng đến một giá trị châu 
Âu để tránh đối đầu với câu hỏi về chủ 
nghĩa dân tộc. Do đó đa văn hóa trở 
thành một con đường dễ đi cho Chính 
phủ. Người nhập cư được giữ lại bản 
sắc văn hóa của mình nhưng phải 
chấp nhận luật pháp Đức, thề trung 
thành với nhà nước Đức. Điều này dẫn 
đến tồn tại trong xã hội những nhóm, 
cộng đồng thiểu số sống trong những 
khu ổ chuột trung thành với những 
giá trị của mình, không sẵn sàng và 
không thể hòa nhập vào xã hội và văn 
hóa sở tại, điển hình là người Hồi giáo 
gốc Thổ Nhĩ Kì. Chính sách đa văn hóa 
như là một biện pháp "chấp nhận" 
hiện thực của Đức nhằm mua được 
lòng trung thành của người nhập cư 
nhưng thực tế chứng minh đã đem lại 
hiệu quả ngược do một số cộng đồng 
nhập cư không thể và không muốn 
hòa nhập vào văn hóa Đức.

Thứ hai, vấn đề nguồn gốc dân 
tộc. Trong khi chính sách đa văn hóa 
của Mỹ, Canada, Australia thành công 
thì mô hình đa văn hóa của Đức nói 
riêng, châu Âu nói chung lại thất bại, 
người nhập cư vẫn là người nhập cư 
còn ngưòi Đức vẫn là người Đức. Thực 
tế, quan điểm về dân tộc của châu Âu 
khác xa so với quan điểm của các 
quốc gia hiện đại kiểu mới. Là một 
quốc gia trẻ, vùng đất hứa của những

3. https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/vi/loai/xa-hoi/kien-tao-nhap-cu.
4. Đức: Chính sách "đa văn hóa" thất bại, http://tgvn.com.vn/duc-chinh-sachda-van-hoa-that-bai-17294.html, 24/10/2010.
5. Xem thêm: Nicolas Journet (Nhật Anh dịch), Đa văn hóa như một lý thuyết xã hội hiện đại, http://www.vanhoahoc.vn/nghien- 

cuu/ly-luan-van-hoa-hoc/llvhh-nhung-van-de-chung/2297-nicolas-journet-da-van-hoa-nhu-la-mot-ly-thuyet-xa-hoi-hien-dai.html, 
ngày 1/10/2012.
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người tìm kiếm vận may trên khấp 
thế giói, nước Mỹ về bản chất là một 
quốc gia của những người nhập cư, 
vói nền văn hóa chủ đạo hay nền văn 
hóa thống trị mà người nhập cư phải 
hội nhập. Do đó, khi nhấc tới Mỹ, 
ngưòi ta vẫn nghĩ tói một quốc gia đa 
văn hóa. Bất cứ ai cũng có thể trở 
thành người Mỹ miễn là họ chấp 
nhận ngôn ngữ và nền văn hóa thống 
trị của quốc gia này. Chính sách này 
tạo cơ hội cho người nhập cư có thể 
giữ được bản sấc văn hóa riêng 
nhưng bất buộc họ phải tuân theo 
một số giá trị chung. Mọi người nhập 
cư đều có thể nhập quốc tịch Mỹ vói 
một điều kiện là họ phải cam kết 
trung thành vói nưóc Mỹ và tuân thủ 
những giá trị chung của Mỹ.

Châu Âu có lịch sử phát triển lâu 
đời. Bên cạnh việc chia sẻ giá trị châu 
Âu nói chung, mỗi quốc gia có lịch sử 
và giá trị văn hóa của riêng mình. 
Việc sở hữu quốc tịch Đức, nói tiếng 
Đức và thích nghi vói các giá trị bản 
địa không khiến một người trở thành 
người Đức. Một người chỉ có thể là 
người Đức nếu có bố mẹ hay bố hoặc 
mẹ mang dòng máu Đức, có nghĩa là 
chia sẻ nguồn gốc, cùng chung lịch 
sử, văn hóa - điều mà một người 
nhập cư không bao giờ có được. Sự 
hỗ trợ của chính quyền đối vói người 
nhập cư đã biến thành sự ác cảm 
trong công chúng bản địa đối vói một 
số nhóm nhập cư và dân tộc thiểu số. 
Về phía người nhập cư, được phép giữ 
bản sấc văn hóa của mình tạo điều 
kiện cho họ co lại trong ốc đảo riêng, 
trở nên xa rời nền văn hóa Đức. Hình 
thành những khu vực riêng của cộng 
đồng nhập cư ở các thành phố Đức. 
Đây cũng là thực trạng chung ở các 
nưóc châu Âu khác. Thậm chí một số 
người Hồi giáo còn tham gia vào các 
phong trào khủng bố chống lại châu 
Âu. Như vậy, mô hình đa văn hóa 
được đưa vào thực hiện như một

chiến lược của các chính trị gia.Có vẻ 
như ngay cả khi đó, các ý tưởng đa 
văn hóa đã trở thành nạn nhân của 
một số vấn đề xã hội như phân biệt 
chủng tộc, nghèo đói, gia tăng tỉ lệ 
tội phạm và tình trạng thất nghiệp, 
chủ nghĩa cực đoan, khủng b ố ...6.

Thứ ba, về tôn giáo, Đức là cái nôi 
của đạo Tin lành vói cuộc cải cách 
tôn giáo lịch sử của Luther Martin. 
Những truyền thống, niềm tin, giá trị 
lễ hội tôn giáo được tự hào, gìn giữ, 
tiếp nối bởi cộng đồng và mỗi người 
dân Đức. Điều này là tương tự trong 
các tôn giáo khác. Tuy vậy, cộng 
đồng nhập cư lón nhất trong nưóc 
Đức là người Hồi giáo Thổ Nhĩ Kì. Mặc 
dù trên thế giói hiện có 57 quốc gia 
theo đạo Hồi, nhưng người Hồi giáo 
không được định danh đầu tiên bằng 
quốc gia-dân tộc mà bằng tôn giáo, 
tức là yếu tố quốc gia-dân tộc bị đặt 
xuống dưói yếu tố tôn giáo, ngược lại 
vói tất cả các tôn giáo khác. Và 
những giá trị này đối vói người Hồi 
giáo hầu như không thể thay đổi. Đại 
đa số những người Hồi giáo đã định 
cư lâu năm ở châu Âu có những giá 
trị không chỉ khác biệt mà còn trái 
ngược vói châu Âu. Những kinh 
nghiệm thực của châu Âu về người 
Hồi giáo hầu hết đều rất tiêu cực. 
Phần lón người Hồi giáo sống cô lập 
vói phần còn lại của châu Âu trong 
những khu phố Hồi giáo, không hòa 
nhập vào xã hội và văn hóa sở tại. 
Mặc dù là người nhập cư song họ 
không chấp nhận thay đổi để phù 
hợp mà họ đòi hỏi xã hội sở tại phải 
điều chỉnh cho phù hợp vói mình. 
Chẳng hạn nưóc Đức đã cho phép nữ 
giáo viên người Hồi giáo mang khăn 
trùm đầu khi lên lóp và có những 
nhượng bộ khác về nghi lễ cầu 
nguyện, v.v. Con số thất nghiệp 
trong người nhập cư lón hơn người 
bản địa, họ sống bằng trợ cấp xã hội 
do đó mức sống thấp hơn, trong

những khu vực văn hóa biệt lập gây 
ra mặc cảm và sự hằn học về vị thế xã 
hội thấp kém và khó khăn trong hòa 
nhập xã hội, nhất là đối vói những 
thế hệ người Hồi giáo sinh ra và lón 
lên tại Đức. Không những vậy, thế hệ 
Hồi giáo trẻ này thường là những 
người chống đối Tây phương cực 
đoan nhất. Sự kiện tấn công khủng 
bố 9/11 ở Mỹ được lên kế hoạch bởi 
những người di cư Hồi giáo ở châu 
Âu, có người sinh ra ở Đức, có người 
đã sống ở đó nhiều năm liền. 
Muhammad Atta, kẻ tấn công trên 
máy bay, cùng Ramzi bin al-Shibh, 
Ziad Jarrah, Said Bahaji và Marwan 
al-Shehhi đã sinh sống ở Đức từ 5 
đến 8 năm. Bahaji được sinh ra ở Đức.

Theo New York Times, ưóc tính 
trong năm 2014, có hơn 4.000 người 
Hồi giáo đã bỏ châu Âu để tói Syria 
để gia nhập IS. Một nghịch lý nhưng 
không khó giải thích là trong khi 
những người Hồi giáo ở Trung Đông 
chạy sang nương nhờ châu Âu vì 
muốn có một cuộc sống no ấm và an 
toàn, thì nhiều người Hồi giáo, nhất 
là thanh niên vốn có cuộc sống dư dả 
ở châu Âu lại quay sang Syria vì 
muốn tìm một noi chốn mà họ thuộc 
về. Nơi đó, đối vói họ, không phải là 
một châu Âu đa dạng và cởi mở7.

Định hướng mới về đa văn 
hóa của Chính phủ Đức

Nưóc Đức đã hai lần lập kỉ lục về 
đón nhận người nhập cư (năm 1992:
438.000 người; năm 2015 đón gần 1 
triệu người từ Syria, Iraq, Iran, Bờ 
Biển Ngà, Guinea-Bissau. và nhiều 
quốc gia khác đến định cư). Theo một 
quan chức phụ trách ở Vụ Hội nhập 
(ủy ban Chính phủ Liên bang Đức về 
Nhập cư, Di cư và Hội nhập, Bộ Ngoại 
giao Đức), mỗi ngày có khoảng 10.000 
người đứng ở cửa biên giói xin tị nạn 
vào nưóc này8. Năm 2016, do chế độ tị 
nạn và trợ cấp xã hội rộng rãi, dòng

6. Germany and the failure of Multiculturalism, https://www.stratfor.com/weekly/20101018_germany_and_failure_ multiculturalism, 
tải ngày 4/4/2016.

7. Xem thêm: http://www.daikynguyenvn.com/the-gioi/nhap-cu-hang-trieu-nguoi-hoi-giao-chau-au-dang-tu-sat-phan-ii.html.
8. Mối liên hệ giữa vấn nạn nhập cư và bóng ma khủng bố tại Đức. Nhập cư  vào Đức chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, 

http://vov.vn/the-gioi/quan-sat/nhap-cu-vao-duc-chua-bao-gio-la-chuyen-de-dang-534630.vov, ngày 28/7/2016.
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người tị nạn vẫn tiếp tục đổ đến Đức. 
Dù muốn hay không, những cộng 
đồng người nhập cư đã dần dần tạo ra 
những biến đổi trong xã hội Đức.

Sau phát biểu chỉ trích chính sách đa 
văn hóa năm 2010, ngày 14/12/2015, bà 
Merkel đã nhìn nhận chính sách đa văn 
hóa là một sự giả dối9. Nếu khái niệm đa 
văn hóa được kêu gọi áp dụng để các 
nhóm cộng đồng trong xã hội Đức có 
thể sống hạnh phúc bên nhau, thì 
mong muốn người nhập cư nhanh 
chóng học tiếng Đức, đồng hóa với các 
giá trị và văn hóa Đức và tôn trọng luật 
pháp nước Đức đã hoàn toàn thất bại. 
Tình trạng dòng người tị nạn ồ ạt đổ 
đến châu Âu nói chung, Liên bang Đức 
nói riêng và những vụ quấy rối tình dục 
dịp Giáng sinh 2015, tấn công khủng bố 
năm 2016... ở Đức đã khiến vấn đề hội 
nhập người nhập cư trở nên căng thẳng 
hơn bao giờ hết. Bà Merkel đã trở nên 
cứng rắn hơn trong việc trục xuất 
những người không đủ tiêu chuẩn tị 
nạn, đồng thời ủng hộ việc cấm khăn 
che mặt hoàn toàn của người Hồi giáo10.

Chính phủ của bà Merkel đã nỗ 
lực xây dựng và thông qua gói dự 
luật hội nhập cho người di cư, tạo 
điều kiện cho người di cư và người tị 
nạn có việc làm và hội nhập vào nền 
kinh tế, văn hóa, xã hội của Đức. Dự 
luật này đồng thời gắn trách nhiệm 
của họ trong quá trình hội nhập vào 
xã hội Đức, hi vọng người di cư sẽ 
nắm bắt được cơ hội để hội nhập 
thành công. Theo Bộ trưởng Bộ Lao 
động Andrea Nahles và Bộ trưởng Nội 
vụ Thomas de Maiziere, hội nhập là 
một yêu cầu và đồng thời là một 
nghĩa vụ mà người nhập cư phải nỗ 
lực thực hiện. Luật mói sẽ xác định 
hỗ trợ nhà nước đối với người nhập 
cư đồng thời yêu cầu những nghĩa vụ 
của họ. Luật cũng nêu ra chi tiết

những hậu quả pháp lý mà người tị 
nạn phải chịu nếu không nỗ lực học 
tiếng Đức và không trở thành một bộ 
phận của xã hội Đức. Dự kiến, Hạ 
viện Đức sẽ thảo luận và thông qua 
luật vào tháng 7 này. Như vậy, người 
di cư phải chấp nhận, tôn trọng nền 
văn hóa bản địa Đức, hòa nhập trở 
thành nghĩa vụ của họ.

Người tị nạn phải học tiếng Đức 
và tham gia khóa đào tạo hội nhập 3 
năm. Nếu một người xin tị nạn muốn 
có giấy phép cư trú, người đó phải 
chứng minh mình đủ kiến thức về 
tiếng Đức và có thể kiếm đủ tiền để 
tự nuôi thân. Một người tị nạn có 
tiếng Đức đạt mức độ xuất sắc sẽ 
được cấp thị thực vĩnh viễn trong 
vòng 3 năm. Các thủ tục thông 
thường đòi hỏi ứng viên phải sống ở 
Đức ít nhất là 5 năm trước khi nộp 
đơn xin thị thực vĩnh viễn. Đối với 
trẻ em tị nạn, những lớp học đặc biệt 
được mở tại các trường tiểu học. Trẻ 
được dạy về tiếng Đức, về cuộc sống 
và những giá trị cần tôn trọng ở Đức.

Luật mới cũng trao thêm quyền 
cho các tiểu bang trong việc xác định 
nơi người nhập cư có thể sống. Quy 
định này sẽ giúp tránh tình trạng 
người nhập cư tập trung quá đông ở 
các khu vực nhất định. Với những 
người tị nạn không muốn tham gia 
các chương trình hội nhập như khóa 
học tiếng Đức, các hỗ trợ sẽ bị giảm.

Bên cạnh đó, Đức cũng có những 
chương trình để giúp người nhập cư 
thực sự hiểu và tham gia vào xã hội 
Đức như các chương trình kết nối văn 
hóa, đặc biệt là một chương trình 
truyền hình song ngữ Arab - Đức có 
tên "Marhaba" nghĩa là "Chào mùng", 
nhằm tạo cầu nối văn hóa giúp người 
nhập cư hòa nhập, đã được lên sóng. 
ở đó, khách mời sẽ là những người

nhập cư mới tới Đức, trao đổi mọi thứ 
về cuộc sống mới với người dẫn, tù 
cách người Tây Âu ăn mùng Giáng 
sinh cho tới những câu chuyện lớn 
lao hơn như là tự do tôn giáo, khác 
biệt văn hóa, bình đẳng giới11. Người 
nhập cư phải xác định mình sẽ tham 
gia vào một xã hội nơi xúc xích thịt 
lợn là một món ăn dân tộc, đất nước 
được lãnh đạo bởi một người phụ nữ
- con gái của một mục sư Tin lành đã 
đề cao lòng vị tha, nhân ái của Thiên 
Chúa giáo và cũng được tin là người 
bảo vệ các giá trị châu Âu, cũng như 
người dân ở đây có nhiều thói quen 
và văn hóa khác biệt, nhất là đối với 
người Hồi giáo12.

Như vậy, việc thùa nhận sự thất 
bại của chính sách đa văn hóa và 
cuộc khủng hoảng nhập cư đã thúc 
đẩy Chính phủ của bà Merkel tìm ra 
một lối đi mới để bảo vệ đất nước và 
công dân Đức, bảo vệ nền văn hóa 
của mình và cả phần lớn những 
người tị nạn vô tội khác ở Đức. Với 
chính sách thắt chặt tị nạn, nhập cư 
và những yêu cầu, hỗ trợ người tị 
nạn hội nhập vào văn hóa, xã hội 
Đức, nước này cho thấy sự thay đổi 
mạnh mẽ trong quan điểm: tù chỗ 
giữ lại văn hóa của mình và thề 
trung thành với Nhà nước đã tiến tới 
yêu cầu hòa nhập vào vào văn hóa, 
xã hội Đức, chung sống hòa bình và 
hòa hợp, tránh những trường hợp tự 
cô lập khỏi văn hóa bản địa. Mặt 
khác, có thể nhìn nhận đây là biến 
chuyển lớn trong việc thùa nhận 
Đức là đất nước đa văn hóa vì với 
những chính sách như vậy, người 
nhập cư sẽ trở thành một bộ phận 
của xã hội Đức. ở một góc nhìn 
khác, nhập cư sẽ làm nước Đức thay 
đổi mạnh mẽ về mặt nhân chủng 
học: sau một vài thập kỷ nữa, người 
Đức sẽ có thêm nhiều gốc gác.»*

9. Multiculturalism is a sham, says Angela Merkel, https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/12/14/angela- 
merkel-multiculturalism-is-a-sham/, December 14, 2015.

10. Merkel sụt hy vọng tái đắc cử sau vụ tấn công Berlin, http://vneconomy.vn/the-gioi/merkel-sut-hy-vong-tai-dac-cu-sau-vu-tan- 
cong-berlin-20161221095620174.htm, ngày 21/12/2016.

11. Đức ra mắt chương trình truyền hình dành cho người nhập cư, http://vtv.vn/tin-tuc/duc-ra-mat-chuong-trinh-truyen-hinh- 
danh-cho-nguoi-nhap-cu-20160114093125056.htm, 14/1/2016.

12. Nước Đức: Khi niềm tin bị đánh cắp, http://baoquocte.vn/nuoc-duc-khi-niem-tin-bi-danh-cap-41887.html, ngày 29/12/2016.
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NGÀY SÁCH  ̂
và BẢN QUYỀN THE GIỚI
dể tên vinh văn hóa dọc
HỒNG NHUNG biên dịch
Ngày Sách và Bản quyền Thế giới (The World Book and Copyright Day) hay còn gọi là Ngày 
Sách Thế giới, Ngày Sách Quốc tế. Đây là một sự kiện văn hóa, do UNESCO tổ chức vào 
ngày 23/4 hàng năm, nhằm thúc đẩy việc đọc, xuất bản sách và bảo vệ quyền tác giả.

Ngày Sách Thế giới là gì?
Nhờ việc nhận thức được sức 

mạnh của sách và tầm ảnh hưởng của 
nó trong việc xây dựng xã hội bền 
vững và khoan dung, Ngày Sách và 
Bản quyền Thế giói đã lần đầu tiên 
được UNESCO tổ chức vào ngày 
23/4/1995. Sự kiện này là một cơ hội 
quý giá để quảng bá sách, chương 
trình đọc, viết và các sự kiện văn hóa 
như những động lực thiết yếu cho 
tương lai tốt đẹp hơn.

Ngày Sách và Bản quyền Thế giói 
cũng là dịp để cả thế giói tôn vinh 
sách và những người sáng tạo ra 
chúng - những người đã có những 
đóng góp không gì thay thế được đối 
vói sự phát triển văn hóa nhân loại 
và cũng là dịp để khuyến khích tất 
cả mọi người, nhất là giói trẻ, khám 
phá niềm yêu thích đọc sách, tôn 
vinh văn hoá đọc.

Lịch sử Ngày Sách và Bản 
quyền Thế giới

Tại kì họp lần thứ 2S của Đại hội 
đồng Liên hợp quốc tại Paris (25/10
16/11/1995), Tổ chức Văn hóa, Giáo 
dục, Khoa học Liên hợp quốc 
(UNESCO) đã quyết định chọn ngày 
23/4 hàng năm làm Ngày Sách và Bản 
quyền Thế giói. Mục đích của ngày 
này nhằm tôn vinh giá trị của sách

Ngày Sách và Bản quyền Thế giới khuyên khích mọi người, đặc biệt là trẻ em, khám 
phá niềm vui khi đọc sách. ẢNH: TIMEANDDATE.COM

và đóng góp của tác giả cho sự ra đòi 
của những tác phẩm có giá trị đối vói 
nhân loại.

Ý tưởng về "Ngày Sách và Bản 
quyền Thế giói" bất nguồn từ một 
phong tục truyền thống ở Catalonia 
(Tây Ban Nha). Ngày 23/4 hàng năm 
là ngày Thánh George (Saint George's 
Day) hay còn gọi là Ngày lễ hoa hồng 
ở xứ Catalonia. Vào ngày này, có rất 
nhiều hội chợ sách và các lễ hội 
đưòng phố được tổ chức, mỗi khách

hàng sẽ được tặng một bông hồng 
kèm theo khi mua một cuốn sách 
trong ngày hôm đó. Từ đó, hàng năm, 
truyền thống tốt đẹp này được ngưòi 
Tây Ban Nha phát triển thành "Ngày 
hội đọc sách" trên các đưòng phố. 
Sau đó hoạt động văn hóa có ý nghĩa 
này lan rộng ra nhiều nước ở châu 
Âu, châu Mỹ, châu Á, châu Phi dưới 
nhiều hình thức, như: Tuần lễ đọc 
sách, Ngày sách, Tuần lễ thư viện...

Ngày 23/4 còn là ngày mà cả ba
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đại văn hào của thế giói là Miguel de 
Cervantes, William Shakespeare và 
Inca Garcilaso de la Vega qua đời, 
sau khi để lại cho nhân loại những 
kiệt tác bất hủ. Ngày này cũng là 
ngày sinh hoặc ngày mất của các tác 
giả nổi tiếng khác, như: Maurice 
Druon, Vladimir Nabokov, Manuel 
Mejía Vallejo, Halldór Laxness và 
Josep Pla...

Ngày Sách và Bản quyền 
Thế giới được tổ chức như 
thế nào ?

Sau khi được UNESCO công bố, 
Ngày Sách và Bản quyền Thế giói đã 
trở thành ngày hội của các tác giả, 
nhà xuất bản và những người yêu 
thích đọc sách trên toàn thế giói.

Nhân dịp này, nhiều hoạt động sẽ 
được tổ chức tại nhiều quốc gia 
nhằm tạo cơ hội cho mọi người khám 
phá và tìm đọc các tác phẩm mói, 
đồng thời cũng là dịp để tôn vinh 
những tác giả đã có nhiều đóng góp 
cho sự tiến bộ văn hóa, văn minh xã 
hội của nhân loại. Bên cạnh đó, ngày 
này cũng đóng một vai trò quan 
trọng trong việc đưa trẻ em gần gũi 
hơn vói thói quen đọc sách, cũng 
như tạo ra hứng thú cho chúng để 
hiểu biết về tác giả và nhiều điều bổ 
ích khác.

Mỗi năm, UNESCO và 3 tổ chức 
quốc tế chuyên về sách là Hiệp hội 
Xuất bản Quốc tế (IPA), Liên đoàn 
Sách Quốc tế (IBF) và Liên đoàn Quốc 
tế các Thư viện và Hiệp hội Thư viện 
(IFLA) cùng chỉ định Thủ đô sách của 
thế giói trong khoảng thời gian một 
năm, kể từ ngày 23/4.

Nhiều chương trình có ý nghĩa 
được tổ chức khấp nơi bởi ủy ban 
Quốc gia UNESCO, các câu lạc bộ, 
trung tâm, hiệp hội, thư viện, trường 
học và các cơ sở giáo dục khác của 
UNESCO như việc tạng sách cho các 
khu dân cư nghèo, các thư viện eo 
hẹp về tài chính, bệnh viện, nhà tù 
và cả các trại tị nạn... Ngoài ra, nhiều 
hoạt động như nghệ thuật cũng được 
tổ chức như ca nhạc, kịch nghệ và 
các chương trình hội thảo.

Hưởng ứng chủ trương của 
UNESCO, trên thế giới đã có trên 150 
quốc gia tổ chức kỷ niệm "Ngày Sách 
và Bản quyền Thế giới" với nhiều 
hoạt động thiết thực, dưới nhiều 
hình thức và chủ đề phong phú, thu 
hút được nhiều ngưòi tham gia, nhất 
là xây dựng được mối liên hệ mật 
thiết giữa các thư viện, nhà xuất bản, 
cơ quan phát hành và bạn đọc.

Tại châu Phi, nhiều bạn trẻ tham 
gia ngày hội sách, tình nguyện đem 
sách tới nơi ngưòi bệnh, ngưòi cao 
tuổi, những ngưòi mù loà và cả 
những ngưòi không biết chữ, đọc 
thành tiếng cho họ nghe.

Tại châu Âu và Bấc Mỹ, trong ngày

UNESCO khuyên khích tạo ra những 
hoạt động bổ ích, mang kiên thức đến 
gần hơn cho những trẻ em nghèo khó trên 
thê giới. ẢNH: UNESCO/DOMINIQUE ROGER

này, bạn có thể thấy logo của ngày hội 
đọc sách được dán trên các phương 
tiện vận chuyển hành khách công 
cộng như xe buýt, tàu điện ngầm, máy 
bay... và thậm chí có thể gửi đi những 
lá thư có dán những con tem mang 
biểu tượng của ngày đọc sách.

Tại Trung Quốc, gần đây nước này 
đã quyết định thực hiện chương 
trình thúc đẩy văn hóa đọc, trong đó 
hoạt động tiêu biểu là "Ngày đọc sách 
cùng con trẻ" dành cho các bậc phụ 
huynh khấp cả nước vào ngày 23/4. 
Đồng thòi, Trung Quốc cũng tiến 
hành một chiến dịch với hàng loạt 
hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc, đặc 
biệt trong giới trẻ, phụ nữ và nông 
dân. Chương trình này bao gồm việc 
giảm giá bán sách, tổ chức các cuộc 
thi viết về sách, khai trương các thư 
viện mới ở thành phố và nông thôn, 
quyên tặng sách cho các vùng sâu, 
vùng xa hoặc khu vực bị thiên tai.

Tại Việt Nam, Ngày hội đọc sách 
thế giới được tổ chức hàng năm, do 
Hội đồng Anh (British Council) khởi 
xướng từ năm 1996. Trung tâm Văn 
hóa Pháp tại Hà Nội - L'espace cũng 
có nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết 
thực để tuyên truyền cho văn hóa 
đọc. Đến nay, sự kiện này đã lan tỏa 
trên khấp cả nước, với các hoạt động 
ủng hộ tham gia và liên kết của các 
tổ chức như thư viện, xuất bản, phát
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Nhiều hoạt động thúc đẩy vân hóa đọc đã được thực hiện Ở Việt Nam, ngày hội đọc sách đang trở thành một nét đẹp
tại Trung Quốc. ẢNH: CHINADAILYASIA.COM trong hoạt động vân hoá, một sinh hoạt cộng đồng không thể

thiêu của những người yêu mến sách báo. ẢNH: NLV.GOV.VN

hành sách, truyền thông đại chúng... 
vói các nội dung: Quyên góp sách cho 
trẻ em, các thư viện vùng sâu, vùng 
xa; các hoạt động giao lưu vói các 
nhà văn, nhà thơ; hay các cuộc thi 
cảm nhận, trao đổi kinh nghiệm đọc 
sách, tuyên truyền văn hóa đọc, ý 
thức đọc sách bản q u y ền .

Tầm quan trọng của Ngày 
sách và Bản quyền Thế giới

Trong thông điệp đưa ra nhân 
Ngày Sách và Bản quyền Thế giói 
(2016), Tổng Giám đốc UNESCO Irina 
Bokova đã nêu rõ: "Mỗi cuốn sách là 
một sự liên kết giữa quá khứ và 
tương lai. Đó là một cầu nối giữa các 
thế' hệ và giữa các nền văn hóa. Nó là 
một sức mạnh để tạo ra ý tưởng và 
chia sẻ những kiến thức."

Theo bà Irina Bokova, sách là kho 
lưu trữ di sản, văn hóa, cửa sổ kiến 
thức, công cụ đối thoại và nguồn tài 
sản quý giá của nhân loại. Sách giúp 
con ngưòi hiểu và tôn trọng lẫn nhau 
bất kể mọi ranh giói và sự khác biệt, 
thúc đẩy mọi xã hội tiến lên phía 
trước và gắn kết nhân loại vói nhau 
như một gia đình.

ẢNH: ARDINGLY.COM

Đánh giá cao vai trò của sách và 
đóng góp của các tác giả, UNESCO 
khuyến khích tạo ra những hoạt 
động bổ ích, để bảo đảm rằng nhiều 
người dân được hưởng lọi từ việc phổ 
cập giáo dục và những hỗ trợ cho 
việc đọc, bởi vì sách chính là những 
công cụ mạnh mẽ nhất để xóa đói 
giảm nghèo và xây dựng hòa bình.

Những lễ hội sách hay ngày hội 
đọc sách tại khấp noi trên thế giói đã 
và đang mang lại những giá trị đích 
thực và hiệu quả hết sức to lón. Các 
hoạt động này đã thu hút sự chú ý, 
quan tâm của hàng triệu người dân ở

khắp các châu lục và các nền văn hóa 
khác nhau; bất kể già, trẻ, gái, trai; 
bất kể mọi thành phần giàu, nghèo 
trong xã hội.

Đến nay, lễ kỉ niệm Ngày Sách và 
Bản quyền Thế giói đã trở thành một 
hoạt động văn hóa không thể thiếu ở 
nhiều quốc gia. Nó nâng cao nhận 
thức của con ngưòi về ý nghĩa và tầm 
quan trọng của việc đọc sách trong 
việc phát triển kỹ năng, tư duy, giáo 
dục và rèn luyện nhân cách. Đồng 
thòi, tôn vinh giá trị của sách, khẳng 
định vai trò, vị trí, tầm quan trọng 
của sách trong đòi sống xã hội; tôn 
vinh ngưòi đọc và những ngưòi tham 
gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, 
phát hành, lưu giữ, quảng bá sách.

Vào ngày này, một số tác giả thanh 
thiếu niên sẽ được trao giải vì những 
tác phẩm hay, bổ ích, có giá trị cổ vũ 
cho hòa bình, khoan dung, sự hiểu 
biết và tôn trọng lẫn nhau giữa các 
nền văn hoá và truyền thống khác 
nhau. Các tấm áp phích khác nhau 
được thiết kế mỗi năm dựa trên các 
chủ đề cụ thể của năm đó và sẽ được 
phát đi trên toàn thế giói để khuyến 
khích con ngưòi đọc sách nhiều hơn.*>

Nguồn:
Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/W orld_Book_Day 
http://www.indiacelebrating.com/events/world-book-day/ 
United Nation
http://www.un.org/en/events/bookday/2016/dgmessage.shtml

http://www.un.org/en/events/bookday/background.shtml 
Thư viện Quốc gia
http://nlv.gov.vn/van-hoa-doc/van-hoa-doc-va-ngay-hoi-

sach-the-gioi-23/4.html
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PHONG TRÀO ỦNG HỘ VIỆT NAM 
CỦA NHÂN DÂN MỸ VÀ THỂ GIỚI
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Bộ trường Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miên Nam Việt Nam 
Nguyễn Thị Bình ký Hiệp định Chấm dứt chiên tranh, lập lại hòa bình ờ Việt Nam.

ẢNH: TL

PGS. TS NGUYỄN TRỌNG PHÚC
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Nhân dân Mỹ phản đối 
cuộc chiến tranh xâm lược 
Việt Nam

Hiệp định Geneve được ký kết 
tháng 7/1954, trong đó các nước lớn 
cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, 
thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của 
nước Việt Nam và các nước khác ở 
Đông Dương. Vĩ tuyến 17 chỉ là giói 
tuyến quân sự tạm thòi và sau 2 năm, 
chính quyền ở hai miền Bấc và Nam 
Việt Nam sẽ hiệp thương tổng tuyển 
cử, thống nhất đất nước vào tháng 
7/1956. Nhưng Mỹ, với âm mưu chiếm 
miền Nam, từng bước gạt Pháp và 
dựng lên ở miền Nam chính quyền tay 
sai Ngô Đình Diệm để thực hiện chủ 
nghĩa thực dân kiểu mới. Họ đã xé bỏ 
Hiệp định, tiến hành tuyển cử riêng 
rẽ để lập ra chính thể Việt Nam Cộng 
hòa, đồng thòi thẳng tay đàn áp 
những ngưòi kháng chiến, yêu nước 
với chiêu bài "tố cộng", "diệt cộng". 
Ngày 13/5/1957, Ngô Đình Diệm 
ngang nhiên tuyên bố: biên giới của 
Hoa Kỳ kéo dài đến vĩ tuyến 17. Bản 
chất bán nước, hại dân của Diệm đã 
hoàn toàn phơi bày. Nhân dân miền 
Nam không có con đưòng nào khác 
phải tiến hành đấu tranh để bảo vệ 
quyền sống, thực hiện khát vọng hòa 
bình, độc lập và thống nhất đất nước. 
Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng 
(1959) và phong trào Đồng khởi năm 
1960 đã đưa cách mạng miền Nam 
phát triển với thế và lực mới.

Từ năm 1961, Mỹ và chính quyền 
Sài Gòn thực hiện chiến lược Chiến

tranh đặc biệt. Phong trào của nhân 
dân Mỹ đã nổ ra rất sớm để phản đổi 
cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. 
Phải nói ngay tới sự kiện mở đầu 
phong trào là cuộc diễu hành hòa 
bình ở New York nhân ngày lễ Phục 
sinh vào tháng 4/1963. Cuộc diễu 
hành đã tập họp nhiều sinh viên, trí 
thức Mỹ kế't họp với chủ trương của 
nhà triết học, toán học Bertrand 
Russell của nước Anh đòi Mỹ và các 
nước phương Tây cùng Liên Xô ký 
Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân. Trước 
cuộc diễu hành một tuần, trên tờ New 
York Times (Thời báo New York) đã có 
đăng những thư của độc giả kết tội 
chính quyền Mỹ đã tiến hành cuộc 
chiến tranh hủy diệt ở Việt Nam và 
che giấu việc quân Mỹ dùng bom 
napan cùng vũ khí hóa học tàn sát

nhân dân Việt Nam. Mỹ đã sử dụng vũ 
khí hóa học ở Việt Nam từ năm 1961. 
Từ cuộc diễu hành tháng 4/1963 này 
đã dẫn tói sáng kiến của nhà khoa 
học Anh Bertrand Russell lập Tòa án 
Quốc tế tố cáo tội ác của Mỹ.

Tháng 8/1963 diễn ra các cuộc 
biểu tình ngồi (sit-in) ở các thành 
phố của nưóc Mỹ phản đối Chính phủ 
Mỹ phái Bộ trưởng Quốc phòng Robert 
McNamara và tưóng Maxwell Taylor 
sang Việt Nam để đẩy mạnh thực hiện 
kế' hoạch mở rộng chiến tranh.

Mỹ dựng lên Sự kiện vịnh Bấc bộ 
để lấy có ném bom miền Bấc Việt Nam 
từ 5/8/1964, đó là sự ngụy tạo và lừa 
dối nhân dân Mỹ. Ngày 8/3/1965, Mỹ 
ồ ạt đưa quân viễn chinh vào Việt 
Nam tiến hành cuộc chiến tranh cục
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bộ. Phong trào nhân dân Mỹ phản đối 
chiến tranh càng diễn ra sôi nổi vói 
nhiều hình thức đấu tranh phong 
phú. Cử tri Mỹ viết thư cho Tổng 
thống và các nghị sĩ. Ký tên vào các 
kiến nghị đòi chấm dứt chiến tranh, 
thức đêm cầu nguyện hòa bình. Binh 
lính Mỹ có hình thức chống quân 
dịch, đào ngũ, vứt trả các huân 
chương, bằng danh dự. Nhân dân Mỹ 
biểu tình họp pháp vói hàng vạn 
ngưòi tham gia, bãi khóa, đình công.

Có những ngưòi Mỹ đầy nghĩa khí 
và dũng khí đã tự thiêu để phản đối 
Chính phủ Mỹ xâm lưọc Việt Nam. 
Tháng 3/1965, cụ bà Alice Herz 82 tuổi 
tự thiêu ở thành phố Detroit để phản 
đối Mỹ mở rộng chiến tranh ném bom 
miền Bấc Việt Nam. Cụ thất vọng vì 
Tổng thống Johnson đã không thực 
hiện lòi hứa trong cuộc bầu cử năm
1964 là không leo thang chiến tranh.

Ngày 2/11/1965, Norman Morrison, 
32 tuổi, đã tự thiêu bên bờ sông 
Potomac đối diện vói Lầu năm góc - trụ 
sở Bộ Quốc phòng Mỹ ở thủ đô 
Washington. Ngày 9/11/1965, một 
thanh niên Mỹ 21 tuổi, tên là Roger 
LaPorte tự thiêu trưóc trụ sở Liên họp 
quốc ở New York. Sau những vụ tự 
thiêu của công dân Mỹ phản đối chiến 
tranh xâm lưọc Việt Nam, phong trào 
đấu tranh của nhân dân Mỹ càng phát 
triển vói quy mô và lực lưọng mói, có 
các nhóm hòa bình, nhiều tổ chức và 
các cá nhân tham gia. "Từ cuối năm
1965 trở đi, tình hình ở Mỹ diễn ra hai 
trận tuyến rõ rệt: một bên là chính 
quyền Mỹ vói các đòi tổng thống kế 
tiếp nhau cùng vói một quốc hội ngày 
càng cam kết dấn sâu vào chiến tranh 
xâm lưọc; vói một bên là nhân dân Mỹ 
nhất quyết bằng mọi giá phải chấm dứt 
chiến tranh, đòi rút quân về nước"1.

Nhiều tờ báo ở Mỹ đã cử phóng 
viên sang chiến trưòng Việt Nam để 
phản ánh sự thật và tố cáo tội ác 
chiến tranh của Mỹ. Phong trào đấu 
tranh của nhân dân Mỹ cũng cử

ngưòi sang miền Bấc Việt Nam để tìm 
hiểu sự thật về cái mà chính quyền 
Mỹ tuyên truyền là miền Bấc Việt 
Nam xâm lược và Mỹ có mạt ở miền 
Nam Việt Nam để bảo vệ đồng minh 
của mình. Những ngưòi Mỹ trong 
phong trào phản chiến tự xưng là 
"Amerikong" (Mỹ cộng) đang đấu 
tranh để "chia lửa" vói Việt cộng. 
Những ngưòi Mỹ đó tự hào khi được 
gọi là Amerikong và họ cho rằng: "Cứ 
cho rằng có quân Bấc Việt Nam ở 
miền Nam đi nữa thì có gì là không 
đúng, vì họ đang ở nhà họ chứ miền 
Nam Việt Nam đâu phải là đất Mỹ".

Ngày 17/7/1966, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ra lòi kêu gọi cứu nưóc, khẳng 
định chân lý: Không có gì quý hơn 
độc lập, tự do và quyết tâm chiến đấu 
hy sinh của dân tộc Việt Nam vì độc 
lập, thống nhất đất nưóc. Ngưòi nêu 
rõ: "Mỹ phải chấm dứt chiến tranh 
xâm lược Việt Nam, phải rút hết quân 
đội Mỹ và chư hầu ra khỏi Việt Nam 
thì hòa bình sẽ trở lại ngay lập tức"2. 
Cuối năm 1966, có một đoàn các nhà 
lãnh đạo tôn giáo Mỹ do mục sư 
A.J.Muste dẫn đầu đến Hà Nội. Trong 
buổi tiếp đoàn, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
nói: "Ông Johnson tuyên bố sẵn sàng 
nói chuyện hòa bình vói bất cứ ai, bất 
cứ lúc nào và ở bất cứ đâu. Vậy tôi 
mòi ông Johnson sang đây làm khách 
của tôi, cũng ngồi ở chỗ các bạn đang 
ngồi đây, tức Phủ Toàn quyền Pháp ở 
Đông Dương cũ. Ông Johnson có thể 
đến cùng vợ con, thư ký, bác sĩ, nhà 
bếp, nhưng không được mang theo 
súng và các tưóng tá. Vói tư cách một 
ngưòi làm cách mạng lâu năm, tôi lấy 
danh dự bảo đảm tuyệt đối an toàn 
cho ông Johnson"3.

Tháng 1/1967, Trung ương Đảng 
họp Hội nghị lần thứ 13, quyết định mở 
mạt trận ngoại giao khi Mỹ cử tưóng 
Westmorland chỉ huy hơn nửa triệu 
quân Mỹ mở rộng chiến tranh ở Việt 
Nam. Ngày 13/5/1968, cuộc đàm phán 
Việt-Mỹ bất đầu ở Paris khi cuộc tiến 
công, nổi dậy Xuân Mậu Thân đang diễn

ra. Quá trình vừa đánh, vừa đàm diễn ra 
vô cùng khó khăn, phức tạp và bền bỉ, 
kiên trì. Số lính Mỹ thương vong tăng 
cao hơn cả trong chiến tranh Triều Tiên. 
Phong trào đấu tranh của nhân dân Mỹ 
càng phát triển mạnh và cũng diễn ra 
bền bỉ, khôn khéo.

Từ đầu thập niên 70, dường như 
chiến tranh diễn ra cả bên trong nưóc 
Mỹ, nhân dân Mỹ đấu tranh quyết liệt 
chống chính quyền. Đã hình thành 
một mặt trận rộng rãi lấy tên là Liên 
hiệp toàn quốc chống chiến tranh, 
chống phân biệt chủng tộc và chống 
đàn áp. Năm 1971, phong trào thu 
thập được nhiều tài liệu nói về sự thật 
cuộc chiến tranh Việt Nam do Mỹ gây 
ra, từ các cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ 
Ngoại giao, CIA, Cục An ninh quốc gia, 
Nhà trấng. Đó là tài liệu mật quốc 
phòng (Pentagon Papers) nói rõ âm 
mưu kéo dài và mở rộng chiến tranh 
của Mỹ. Mỹ đẩy mạnh Việt Nam hóa 
chiến tranh và tiếp tục gây những tội 
ác vói nhân dân Việt Nam, từ vụ tàn 
sát ở Mỹ Lai, Sơn Mỹ, Quảng Ngãi 
(3/1968) đến ném bom hủy diệt Hà 
Nội, Hải Phòng những ngày cuối tháng 
12/1972. Phong trào nhân dân Mỹ đã 
phản đối mạnh mẽ những tội ác đó. 
Thấng lợi về quân sự và tiến công 
ngoại giao của Việt Nam, có sự ủng hộ 
của nhân dân Mỹ đã buộc chính quyền 
Nixon phải ký Hiệp định Paris 
(27/1/1973). Hoa Kỳ và các nưóc khác 
cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, 
thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của 
nưóc Việt Nam như Hiệp định Geneve 
năm 1954 về Việt Nam đã công nhận.

Phong trào ủng hộ Việt Nam của 
nhân dân Mỹ thật sự là một phong 
trào đấu tranh rộng lón, bao gồm 
nhiều lực lượng, cá nhân, những người 
có tư tưởng hòa bình, vì sự nghiệp 
chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. 
Các cuộc đấu tranh đó có hiệu quả 
thiết thực ủng hộ Việt Nam, tố cáo âm 
mưu và tội ác chiến tranh của Mỹ. Các 
phong trào đó cũng thể hiện tinh thần 
yêu nưóc của người Mỹ, biết quý trọng

1. Bộ Ngoại giao: Mặt trận ngoại giao với cuộc đàm phán Paris về Việt Nam, Nxb. CTQG, H. 2004, tr. 340.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, H. 2011, T. 15, tr. 132.
3. Bộ Ngoại giao: Mặt trận ngoại giao với cuộc đàm phán Paris về Việt Nam, Nxb. CTQG, H. 2004, tr. 341.
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văn hóa, nhân phẩm của người Mỹ, vì 
danh dự của nưóc Mỹ.

Phong trào của nhân dân các 
nước khác ủng hộ Việt Nam

Khi Mỹ gây chiến tranh xâm lược 
Việt Nam, nhân dân nhiều nưóc ở 
châu Âu và các nưóc khác đã sôi nổi 
tập hợp lực lượng đấu tranh ủng hộ 
Việt Nam, phản đối sự xâm lược của 
Mỹ. Các tổ chức và phong trào đó bao 
gồm cả nhân dân và lực lượng cánh 
tả ở châu Âu đặc biệt mạnh mẽ, hình 
thành các tổ chức để đấu tranh, ủng 
hộ Việt Nam cả về chính trị, tinh thần 
và vật chất. ở Anh có tói 5 tổ chức 
quần chúng rộng rãi và nghề nghiệp 
ủng hộ Việt Nam. ở Đức (Tây Đức) có 
Hội hành động giúp đỡ Việt Nam và 
các tổ chức khác. Tại Pháp có hàng 
chục tổ chức được lập ra để hoạt động 
ủng hộ Việt Nam. ở Thụy Điển có ủy 
ban Thụy Điển vì Việt Nam và nhiều 
tổ chức khác trong đó có Nhóm ủng 
hộ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền 
Nam Việt Nam. Các tổ chức nêu trên 
chú trọng quyên góp về vật chất gửi 
sang Việt Nam. Tổ chức Thầy thuốc 
Anh vì Việt Nam từ 1965-1972 đã trao 
cho Việt Nam 193.000 bảng Anh, gần 
5 tấn dụng cụ y tế, hàng trăm lít máu. 
Phong trào nhân dân Tây Đức góp 
được 3,5 triệu DM giúp Bệnh viện Nhi 
Hải Phòng. ở Pháp, trong 3 năm 1968
1971 đã quyên góp 661 triệu FF, 
tương đương 1,3 triệu USD và 2 
chuyến hàng hóa trị giá 1,6 triệu 
USD. Thụy Điển những năm 1969
1973 quyên góp được 16 triệu curon 
(gần 4 triệu USD).

Các phong trào đấu tranh diễn ra 
rộng lón. Tháng 4/1965 đợt đấu tranh 
ở Tây Đức đã thu hút 130.000 người 
tham gia. Ngày 1/5/1965, Tây Berlin 
đấu tranh thu hút 70.000 người tham 
gia và có 100.000 chữ ký đòi Mỹ chấm 
dứt chiến tranh ở Việt Nam, chấm dứt 
ném bom Bấc Việt Nam. Năm 1966, ở 
Tây Đức có 140.000 và và năm 1968 
có 300.000 người đi bộ vì hòa bình.

Một số diễn đàn quốc tế ủng hộ Việt 
Nam đã được tổ chức. Đại hội thế giói vì 
Việt Nam họp nhiều lần trong các năm 
1969, 1970, 1971 ở Stockholm (Thụy

Điển). Đại hội thế giói vì hòa bình họp 
ngày 21/6/1969 tại Berlin kêu gọi tổ 
chức nhiều chuyến tàu từ châu Âu sang 
Việt Nam. Đại hội quốc tế bất thường 
tháng 2/1972 ở Roma (Italy) "Đoàn kết 
vói Đông Dương" vói sự tham gia của 54 
tổ chức trên thế giói. Cuộc gặp gỡ của 
thanh niên, sinh viên thế giói ở 
Helsinki ngày 23-27/8/1969 vói 215 tổ 
chức quốc gia tham gia và 17 tổ chức 
quốc tế. Hội nghị quốc tế về y học họp 
ở Pháp ngày 5/2/1971 vói 100 bác sĩ 
của 20 nưóc có sự phối hợp của ủy ban 
châu Âu để giúp đỡ y tế cho Việt Nam. 
Ngoài tòa án quốc tế Bertrand Russell, 
Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế còn có tổ 
chức Hội nghị luật gia thế giói tháng 
7/1968 tại Grenoble.

Nhiều nhân vật nổi tiếng ở các 
nưóc thuộc các tổ chức và xu hưóng 
chính trị khác nhau đã tích cực hoạt 
động ủng hộ Việt Nam: Hội hữu nghị 
Pháp-Việt do Ch.Fournian, nhà sử 
học, nhà báo Cộng sản làm Chủ tịch; 
Jean Michael, nữ đảng viên Đảng 
Cộng sản Anh; Tohn Takman, Đảng 
Cộng sản Cánh tả Thụy Điển. Đặc biệt 
có Madeleine Riffaud đã cùng nhà báo 
Australia W.Burchett năm 1964 có 
chuyến đi vào vùng giải phóng miền 
Nam Việt Nam và bà đã viết cuốn sách 
Dans le marquis de Viet Cong (Trong 
bưng biền Việt Cộng). Các Đảng Cộng 
sản Anh, Pháp, Tây Ban Nha đều ra 
nghị quyết ủng hộ Việt Nam.

Các nưóc Lào, Campuchia cùng 
Việt Nam tăng cường đoàn kết trong 
cuộc đấu tranh giải phóng. Hội nghị 
caaos cao nhân dân ba nước Đông 
Dương ngày 24/4/1970 họp ở Quảng 
Châu (Trung Quốc) biểu thị tình đoàn 
kết chiến đấu vói sự tham gia của 
Nonodom Sihanouk, Xuphanuvong, 
Nguyễn Hữu Thọ, Phạm Văn Đồng. 
Liên Xô, Trung Quốc và các nưóc xã 
hội chủ nghĩa đã tích cực giúp đỡ và 
ủng hộ về mọi mặt cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nưóc của nhân dân Việt 
Nam. Ngày 8/2/1965, nhân dân Liên 
Xô mít tinh lón ở thủ đô Matxcơva 
ủng hộ Việt Nam. Tại Trung Quốc, 
ngày 22/7/1966, một triệu nhân dân 
ở Bấc Kinh mít tinh hưởng ứng lời 
kêu gọi Không có gì quý hơn độc lập, 
tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tháng 10/1967, nhân dân Cu Ba ở thủ 
đô La Habana hưởng ứng tuần quốc 
tế phản đối chiến tranh xâm lược Việt 
Nam vói tinh thần Vì Việt Nam, Cu Ba 
sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. 
Các thủy thủ Cu Ba đã trụ lại ở cảng 
Hải Phòng mùa hè 1972 cùng Việt 
Nam chiến đấu. Tháng 9/1973, Chủ 
tịch Cu Ba Fidel Castro thăm vùng giải 
phóng miền Nam ở Quảng Trị.

Có được sự ủng hộ, giúp đỡ to lón, 
có hiệu quả của đồng chí, bạn bè và 
nhân dân nhiều nưóc trên thế giói, 
trong đó có nhân dân Mỹ là nhờ kết 
hợp được nhiều nhân tố. Một là, cuộc 
kháng chiến của nhân dân Việt Nam 
là sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa vì 
độc lập, tự do, thống nhất, toàn vẹn 
lãnh thổ của nưóc Việt Nam. Tính 
chất chính nghĩa và quyền dân tộc 
chính đáng đó có sức lan tỏa, thu 
phục lương tâm và tình cảm của các 
dân tộc trên toàn thế giói. Mọi hành 
vi xâm lược, áp đặt, xâm phạm đến 
độc lập, lợi ích quốc gia, dân tộc khác 
cần phải bị lên án và ngăn chặn. Hai 
là, Đảng, Nhà nưóc Việt Nam và Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đề ra và không 
ngừng hoàn thiện đường lối kháng 
chiến đúng đấn, kết hợp chặt chẽ đấu 
tranh quân sự, chính trị và ngoại 
giao, kết hợp đánh và đàm; nêu cao ý 
chí, quyết tâm giành, bảo vệ độc lập, 
thống nhất Tổ quốc, đồng thời tỏ rõ 
thiện chí hòa bình. Cuộc kháng chiến 
ngày càng phát triển vói những thấng 
lợi to lón, nêu tấm gương sáng của 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí 
tuệ Việt Nam, một dân tộc có truyền 
thống văn hiến. Điều đó có ý nghĩa 
quan trọng để nhân dân các nưóc 
khâm phục và tích cực ủng hộ Việt 
Nam. Ba là, tăng cường thông tin và 
tuyên truyền đối ngoại làm cho nhân 
dân Mỹ và nhân dân thế giói hiểu rõ 
bản chất cuộc chiến tranh xâm lược 
của Mỹ ở Việt Nam. Phân biệt rõ các 
thế lực hiếu chiến, xâm lược của 
chính quyền Mỹ vói nhân dân Mỹ yêu 
chuộng hòa bình, công lý. Trong sự 
nghiệp kháng chiến oanh liệt, luôn 
luôn kết hợp chặt chẽ nhân tố dân 
tộc và nhân tố thời đại, kết hợp sức 
mạnh trong nưóc và sức mạnh giúp 
đỡ, ủng hộ từ bên ngoài.»*
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Trí thức miển Nam trong mật trận đâu tranh 
Vì HÒA BÌNH, ĐỘC LẬP DÂN TỘC, 
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1954-1975)

Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ươngMặt trận Dân tộc Giảiphóng miền Nam Việt Nam 
ra mắt tại Đại hội lần thứ nhất có sự tham gia của nhiều nhân sỹ, trí thức. ẢNH:TL

TS. NGUYỄN THẮNG LỢI
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

T rong bối cảnh đất nước tạm 
thòi bị chia cất làm 2 miền, 
tầng lớp trí thức miền Nam đã 
đồng hành cùng các tầng lớp 

nhân dân miền Nam đấu tranh chống 
đế quốc Mỹ và tay sai, và đi đầu trong 
cuộc đấu tranh chống xâm lăng văn 
hóa, chiến tranh tư tưởng, giữ vững 
tinh thần dân tộc và bảo vệ giá trị 
văn hóa truyền thống; chống lại 
"Cuộc chiến tranh không có vũ khí" 
trong chính sách thực dân mới của 
Mỹ ở miền Nam.

Mỹ đầu tư lớn cho bộ máy tổ chức 
thông tin, văn hóa, đặc biệt là hệ 
thống các đài phát thanh. Trong thòi 
gian từ 1955 đến 1970, USAID đã chi 
cho chính quyền Sài Gòn 5 tỷ USD1. 
Hay chỉ trong hơn 5 năm (1965
1971), JUSPAO viện trợ cho truyền 
thanh, truyền hình và điện ảnh 20 
triệu USD. Năm 1965, đã có khoảng 
125 nghìn đài thu thanh được bán 
với giá rẻ cho nông dân. Đài phát 
thanh trở thành công cụ hoạt động 
mạnh mẽ trên mặt trận thông tin, 
văn hóa, tư tưởng. Với bộ máy thông 
tin đồ sộ, Mỹ đã tiến hành liên tục 
chiến tranh tư tưởng, văn hóa và 
tâm lý.

Ngay từ khi vạch âm mưu phá 
hoại Hiệp định Genève, Mỹ đã tiến 
hành cuộc chiến dư luận, xuyên tạc 
đưòng lối, chính sách của nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa. Cùng với "tát 
nước bất cá", tiêu diệt Cộng sản, 
ngưòi kháng chiến cũ, chính quyền

Diệm đã đóng cửa nhiều tò báo, bất 
giam nhiều trí thức, văn nghệ sĩ. 
Đồng thòi, tập hợp và đào tạo những 
tên bồi bút phản động, chống Cộng 
sản như: Nguyễn Mạnh Côn, Mai 
Thảo, Nguyên Sa, Lý Hoàng Phong, 
Nhất Linh, Túy Hồng, Nguyễn Thị 
Thụy Vũ, Trần Thị Nhã Ca, Doãn Quốc 
Sỹ, Thanh Tâm Tuyền, Văn Quang, 
Duyên Anh...2

Từ năm 1965, cùng nhịp bước leo 
thang chiến tranh quân sự, Mỹ du 
nhập ồ ạt lối sống thực dụng, hiện 
sinh ngoại lai, tệ nạn xã hội lan tràn 
khấp các ngõ ngách miền Nam. Các 
đô thị trở nên ngột ngạt bởi những 
ca khúc về đòi lính chiến, than phiền 
về những niềm vui ngấn ngủi, phong 
trào hippy, sách báo cổ vũ cho lối 
sống thác loạn, ca ngợi lối sống 
hưởng thụ, sống vội, sống gấp.

Về giáo dục: đầu những năm 
1960, giáo dục miền Nam đặt trong 
khuôn khổ viện trợ USAID. Để thực 
hiện Mỹ hóa, các trường sư phạm và 
trường học theo mô hình tập trung 
được xây dựng, một số giáo sư Mỹ và 
giáo sư được đào tạo tại Mỹ vào thay 
các giáo sư được đào tạo tại Pháp; 
giáo trình dựa theo chương trình 
của Mỹ, nội dung giảng dạy mang 
nặng tư tưởng thực dụng, chống 
Cộng sản. Các lóp học tiếng Anh 
được mở khấp nơi.

Trong Tầng lóp trí thức miền Nam 
sau năm 1954 mang sẵn trong mình 
tinh thần yêu nưóc, ý chí đấu tranh 
cách mạng. Họ gồm những người đã 
được đào tạo bởi Chính phủ cách 
mạng, có người đã tham gia kháng 
chiến; nhiều người từ miền Bấc di cư 
vào, cũng có những cán bộ miền Bấc

1. Lữ Phương: tr.38.
2. Lê Đình Cúc, Một số vấn đề văn hóa Mỹ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nxb. Khoa học xã hội, H. 2011, tr. 334.
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được phân công theo đoàn người di 
cư vào Nam để thực hiện nhiệm vụ 
cách mạng lâu dài (như Phạm Xuân 
Ân, Vũ Ngọc Nhạ, Vũ Hạnh..); nhìn 
chung, họ đã được hưởng nhiều 
quyền lợi mà cách mạng đem lại.

Sau đó, trí thức miền Nam được 
bổ sung một lực lượng lớn từ đào 
tạo tại chỗ và du học trở về. Cuối 
thập niên 1950, miền Nam có 3 đại 
học lớn: Viện Đại học Sài Gòn, Viện 
Đại học Huế và Đại học Đà Lạt. Hệ 
thống đại học phát triển qua các 
năm. Đến năm học 1973-1974, Việt 
Nam Cộng hòa có 20% dân số là học 
sinh, sinh viên. Trong đó, 101.454 
sinh viên; năm học 1974-1975, là 
166.475 sinh viên.

Dù phải sống dưới chế độ Sài 
Gòn, nhưng truyền thống dân tộc, 
sự nhạy bén vốn có, trí thức miền 
Nam luôn dõi theo cách mạng miền 
Bấc, hướng về người thân đang tập 
kết. Các chính sách của Đảng Lao 
động Việt Nam và Chính phủ nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với trí 
thức luôn ảnh hưởng, tác động đến 
trí thức miền Nam. Đó là quan điểm 
tôn trọng, tôn vinh, trọng dụng trí 
thức nhân tài.

Trí thức miền Nam đấu 
tranh chống chính sách 
thực dân mới của Mỹ ở 
miền Nam

Ngay từ đầu cuộc kháng chiến, Xứ 
ủy Nam bộ đã chú trọng lãnh đạo trí 
thức, đặc biệt là ở các đô thị. Tại Sài 
Gòn - Chợ Lớn, Ban Trí vận tăng cường 
vận động, tập hợp trí thức và đồng 
bào đô thị. Cuối năm 1956, Ban Trí vận 
chuyển thành Ban Trí thức - Tư sản 
vận. Tháng 11/1954, Khu ủy Sài Gòn
- Chợ Lớn lập Ban Vận động học sinh 
sinh viên và giáo chức. Đầu năm 1959, 
Xứ ủy ra Chỉ thị xác định nhiệm vụ 
trước mất của công tác Mặt trận là 
tích cực xây dựng cơ sở nòng cốt 
trong các giới trung gian, phát triển

cơ sở đảng, đoàn trong học sinh, các 
tầng lóp, tăng cường vận động nhân 
sĩ, trí thức. Tháng 7/1960, Khu ủy Sài 
Gòn - Gia Định thành lập Ban Thanh 
vận. Cuối năm 1960, Ban Thanh vận 
chuyển thành Ban Cán sự học sinh, 
sinh viên. Ban tập trung củng cố các 
cơ sở đã có, cử cán bộ, đảng viên vào 
các trường để gây dựng cơ sở mói. Do 
vậy, nhiều trường tư thục và công lập 
được chỉ đạo hoạt động.

Tháng 12/1960, Mặt trận Dân tộc 
giải phóng miền Nam Việt Nam ra đòi. 
sự tham gia của nhiều nhân sỹ, trí 
thức có vị trí xã hội cao, có uy tín 
trong Đoàn Chủ tịch, trong Ban Thư 
ký đã góp phần lôi cuốn, tập hợp 
đông đảo dân chúng thuộc các đảng 
phái, tôn giáo, giai cấp, các giói, dân 
tộc và kiều bào sống xa Tổ quốc dưói 
ngọn cờ đoàn kết dân tộc. Chỉ thòi 
gian ngấn, Mặt trận đã có đại diện 
trong Ban Chấp hành 11 tổ chức quốc 
tế, có quan hệ ngoại giao vói 18 
nước; có 26 tổ chức quốc tế, đảng, tổ 
chức xã hội ở nhiều nưóc công nhận.

Mặt trận tư tưởng, văn hóa được 
đẩy mạnh. Ban Vận động Đại hội văn 
hóa dân tộc thành lập. Cuộc đấu 
tranh trên mặt trận tư tưởng - văn 
hóa tuy âm thầm nhưng vô cùng gay 
gất, quyết liệt và đã đóng góp quan 
trọng vào cuộc kháng chiến: "Các anh 
chị em văn sĩ cách mạng cố gấng lấy 
báo chí làm chiến trường, ở đó có 
những trận đánh, có những chiến 
dịch, khi ấy các anh chị em ký giả có 
ý thức rằng mình không đi bưng biền, 
không ra chiến khu nhưng vẫn tham 
gia kháng chiến. Họ kết thành một 
đội ngũ cầm bút. Bằng ngòi bút họ 
đánh địch. Họ soi sáng cho đồng bào. 
Họ cũng chịu những đòn khủng bố, 
bị bất, bị tù, bị ám sát nữa"3.

Cuộc đấu tranh chống văn hóa đồi 
trụy, suy đồi, tư tưởng vọng ngoại do 
giáo chức làm nòng cốt, vói các khẩu 
hiệu Bảo vệ nhân phẩm nữ, Bảo vệ 
nhân phẩm giáo viên. Nhiều triển 
lãm, biểu diễn văn nghệ đề cao giá trị

truyền thống dân tộc lôi cuốn đông 
đảo người dân tìm hiểu về dân tộc. 
Tháng 11/1966, Đoàn văn nghệ sinh 
viên, học sinh ra đời. Trong dịp Tết 
Mậu Thân, ngày 24 Tế't, học sinh, 
sinh viên đã tổ chức Đại hội văn nghệ 
mừng Tết Quang Trung, thu hút trên 
12 nghìn người tham gia.

Từ năm 1970, phong trào trong các 
trường học phát triển mạnh, nhiều 
hoạt động văn nghệ vói các thể loại ca 
múa nhạc kịch dân tộc, nội dung thể 
hiện nguyện vọng hòa bình, độc lập, 
tư do được tổ chức, như vở kịch Diên 
Hồng, điệu múa Tiếng trống hào hùng. 
Trí thức, các nhà giáo, văn nghệ sỹ 
tích cực đấu tranh chống văn hóa 
ngoại lai, đồi trụy. Năm 1958, nhà 
giáo, nhà nghiên cứu Thiên Giang 
Trần Kim Bảng và vợ là nữ sĩ Vân 
Trang đã sáng lập Hội Bạn trẻ Việt 
Nam, thành lập "Tủ sách tân giáo 
dục", nhằm truyền bá tư tưởng giáo 
dục mói, nếp sống lành mạnh cho 
thanh thiến niên. Trí thức có nhiều 
hoạt động nhằm bảo tồn văn hóa dân 
tộc truyền thống. Năm 1964, Hội bạn 
Bạn trẻ em Việt Nam xuất bản bán 
nguyệt san Hồn trẻ. Năm 1966, Hồn 
trẻ trở thành cơ quan ngôn luận công 
khai của Khu đoàn Sài Gòn - Gia Định, 
góp phần bảo vệ tinh thần văn hóa 
dân tộc trong giói trẻ. Trên tờ Tin văn 
của Khu ủy Sài Gòn - Gia Định, các nhà 
giáo Lữ Phương, nhà văn Vũ Hạnh 
phản ánh nguyện vọng văn hóa của 
các thành phần tiêu biểu trong dân 
tộc, xây dựng phong trào văn hóa dân 
tộc, bài trừ văn hóa ngoại lai, đồi trụy.

Ngày 20/11/1966, tại Trường 
Quốc gia Âm nhạc, Hội Liên hiệp Giáo 
chức Việt Nam tổ chức thuyết trình 
đề tài "Hưóng về nền giáo dục dân 
tộc" trưóc 500 nhà giáo công, tư và 
đại diện các tổ chức, đoàn thể Công 
giáo; ra Tuyên ngôn "Giáo chức công 
tư lên tiếng về vai trò giáo dục", sau 
đó in trên báo Chánh đạo ngày 
22/11/1966, lên án chính sách giáo 
dục phản động của Mỹ và tay sai.

3. Địa chí văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.
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Báo chí đối lập đã vượt qua các thủ 
đoạn bóp nghẹt, "bịt miệng", tiếp tục 
phát triển mạnh mẽ vói các báo Đại dân 
tộc, Đất nưóc, Tin sáng,... những ký giả 
bút chiến như Ngô Bá Thành, Lý Chánh 
Trung, họa sĩ biếm Chóe, ớt... Báo chí 
đối lập cùng các dân biểu đối lập đã 
làm cho chế độ Sài Gòn bị cô lập, chia 
rẽ sâu sắc, uy tín giảm sút trầm trọng. 
Hoạt động báo chí của sinh viên phát 
triển. Các tờ Suối Thép, Lửa Thiêng 
(1965-1967), tờ Sinh Viên của Tổng Hội 
sinh viên Sài Gòn (1968), đến năm 1970 
có 49 tờ báo của sinh viên, 6 tờ của học 
sinh phát hành bất hợp pháp, nội dung 
thông tin về học tập, tuyên truyền phát 
triển tổ chức, thông tin tình hình địch 
bắt lính; chống quân sự hóa học đường, 
đòi giải tán "Sư đoàn sinh viên bảo vệ 
thủ đô", "Lên đoàn sinh viên", "Đoàn 
Ngũ hóa",...

Đấu tranh nghị trường diễn ra sôi 
nổi, nhiều nhóm trí thức đã ra tuyên 
bố đòi cải thiện dân sinh, dân chủ; 
sinh viên hội thảo chống đàn áp, bao 
vây cô lập phong trào đấu tranh. Năm 
1960, nhóm Caravelle ra đòi gồm 8 trí 
thức lón, đã gửi Diệm bản yêu cầu cải 
cách dân chủ, sau đó đưa ra Tuyên bố 
Caravelle. Tuyên ngôn nhóm ntrí 
thức đã thể hiện sự chia rẽ trong xã 
hội miền Nam. Ra đời ở Sài Gòn, 
"Phong trào dân tộc tự quyết" và "ủy 
ban Vận động hòa bình" công bố 
Tuyên ngôn đòi Mỹ chấm dứt chiến 
tranh ở miền Nam Việt Nam. Chỉ trong 
một tuần, 4 nghìn nhân sĩ, trí thức đã 
ký vào Tuyên ngôn. ủy ban cho ra 
Quyết nghị hòa bình, kêu gọi chấm 
dứt chiến tranh, vãn hồi hòa bình để 
dân chúng được an cư lạc nghiệp. Mỹ 
và chính quyền Sài Gòn đàn áp, Giáo 
sư Tôn Thất Dương Kỵ, bác sĩ Phạm 
Văn Huyền, Nhà báo Cao Minh Chiếm 
bị trục xuất, Giáo sư Trần Hữu Khuê, 
luật sư Nguyễn Long, Nhà báo Nguyễn 
Hương bị xử tù tổng cộng 40 năm. 
Phong trào học sinh, sinh viên đấu 
tranh phát triển mẽ: mittinh, biểu 
tình đòi lập tòa án xét xử tội 
Johnson, và Mc Namara, tự thiêu, đưa 
bàn thờ, lư hương, tượng Phật xuống 
đường, tổ chức vũ trang tuyên 
truyền ở nhiều nơi.

Đầu năm 1970, trí thức, sinh viên 
Sài Gòn, Huế, Cần Thơ, Đà Lạt đấu 
tranh quyết liệt (tuyệt thực, biểu 
tình, tổ chức đêm không ngủ,...). 
Tháng 3/1970, phong trào bãi khóa 
chống đàn áp sinh viên lên cao ở Sài 
Gòn; cuối tháng 3/1970, Hội đồng 
Đại diện Sinh viên Huế thành lập, ra 
Tuyên cáo số 1, ủng hộ cuộc đấu 
tranh của sinh viên Sài Gòn. Phong 
trào tập trung lên án chính quyền bắt 
bó, đàn áp, phong tỏa sinh viên; 
chống chính quyền Sài Gòn đồng lõa 
vói tập đoàn Nonnol thảm sát Việt 
kiều ở Campuchia.

Sang năm 1971, báo chí tiến bộ và 
các tầng lóp đấu tranh lột mặt nạ dân 
chủ giả hiệu, bầu cử gian lận, mua 
chuộc cử tri của Thiệu - Kỳ, lôi cuốn 
đông đảo nhân dân tham gia. Năm 
1972, nhân sĩ trí thức, sinh viên đấu 
tranh đòi nối lại Hội nghị Pari, chấm 
dứt chiến tranh, vãn hồi hòa bình, 
thả tù chính trị. Sau Hiệp định Paris 
được ký kết, nhân sĩ trí thức, học 
sinh sinh viên tiếp tục đấu tranh 
quyết liệt đòi Mỹ-Thiệu thi hành Hiệp 
định, đòi hòa bình, thống nhất.

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT.73 của 
Thường vụ Trung ương Cục ngày 
27/3/1973 về nhiệm vụ mở cuộc đấu 
tranh lón đòi thi hành Hiệp định Pari, 
các cấp đã vận động thành lập nhiều 
tổ chức và đoàn thể tiến bộ, tiến 
hành nhiều hoạt động đấu tranh.

Ngày 14/2/1974, Mặt trận đấu 
tranh đòi thi hành Hiệp định Paris 
thành lập do Luật sư Trần Ngọc Liễng 
làm Chủ tịch, tập hợp đông đảo các 
nhân sĩ trí thức, dân biểu, ký giả tham 
gia đấu tranh đòi hòa bình, độc lập tự 
chủ. Sự kiện nổi bật, đặc sắc và vô 
cùng sáng tạo, đỉnh cao của cuộc đấu 
tranh chính trị của trí thức, ký giả là 
"Ngày ký giả xuống đường đi ăn mày" 
10/10/1974 của báo giói Sài Gòn có 
ảnh hưởng sâu sắc trong và ngoài 
nưóc, làm thúc đẩy tinh thần đấu 
tranh trong các tầng lóp nhân dân.

Trong Tổng tiến công và nổi dậy 
mùa Xuân 1975, báo chí kịp thời đưa 
tin về các trận đánh, thôi thúc quấn

chúng đứng lên đấu tranh; trí thức, 
sinh viên tham gia hạ cờ ba sọc, treo 
cờ giải phóng, tổ chức phát loa 
hưóng dẫn đồng bào, cổ động nhân 
dân khởi nghĩa giành chính quyền và 
tiếp quản thành phố.

Trong giờ phút lịch sử trọng đại, 
11h sáng 30/4/1975, sinh viên Huỳnh 
Tấn Mẫn, Chủ tịch Tổng Hội sinh viên 
Sài Gòn cùng một số sinh viên chiếm 
Đài phát thanh Sài Gòn và truyền đi 
bản tin đầu tiên "Đây là tiếng nói của 
ủy ban Cách mạng Sài Gòn - Gia Định", 
phát đi tin Đại thắng và Tuyên bố đầu 
hàng của Dương Văn Minh.

Từ phong trào đấu tranh, nhiều trí 
thức giác ngộ, hàng nghìn trí thức, 
sinh viên, học sinh đã ra vùng giải 
phóng tham gia kháng chiến. Riêng 
Tây Nam Bộ trong năm 1974 đã có 
6.416 học sinh, sinh viên ra vùng giải 
phóng tham gia kháng chiến. Đội ngũ 
trí thức trong vùng giải phóng được bổ 
sung, góp phần phát triển văn hóa, 
giáo dục, y tế, làm tốt công tác tuyên 
truyền, báo chí cách mạng, chăm sóc 
sức khỏe cán bộ, chiến sỹ và nhân dân.

Như vậy, trí thức miền Nam đã 
tham gia đấu tranh trong suốt các 
giai đoạn của cuộc kháng chiến, 
hòa cùng phong trào đấu tranh của 
các giai cấp, tầng lóp xã hội và mặt 
trận quân sự. Hoạt động đấu tranh 
của trí thức phong phú về hình 
thức, đa dạng về quy mô và mức độ, 
diễn ra trên nhiều lĩnh vực, các địa 
bàn và có tác động sâu rộng. Trí 
thức âm thầm lặng lẽ đấu tranh 
trên mặt trận văn hóa tư tưởng; 
trực tiếp tham gia xuống đường đấu 
tranh; trên nghị trường đòi hòa 
bình và công lý... Đấu tranh của trí 
thức có sức lan tỏa, tác động lón ở 
trong nước và quốc tế, góp phần 
vào hình thành mặt trận quốc tế 
rộng rãi bao vây, cô lập Mỹ, làm 
tình hình chính trị - xã hội miền 
Nam bất ổn... Chặng đường lịch sử 
20 năm tham gia đấu tranh của trí 
thức miền Nam đã góp phần vào 
thắng lợi chung và vun đắp truyền 
thống yêu nưóc và cách mạng của 
trí thức Việt Nam.*>
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ĐỒNG CHÍ LÊ DUẨN
Nhà lãnh đạo kiệt xuẩt 
của cách mạng Việt Nam
PGS. TS PHẠM HỒNG CHƯƠNG
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

1. Đồng chí Lê Duẩn, tên thật là 
Lê Văn Nhuận, sinh ngày 7/4/1907, 
trong gia đình có truyền thống yêu 
nước tại làng Bích La, xã Triệu Đông, 
huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 
Tham gia Hội Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên từ năm 1928, và trở 
thành đảng viên lớp đầu tiên của 
Đảng ta. Năm 1931, đồng chí bị thực 
dân Pháp bất, kết án 20 năm tù cấm 
cố và lần lượt bị đầy ải ở các ngục tù 
Hoả Lò (Hà Nội), Sơn La và Côn Đảo. 
Năm 1936, được trả tự do, đồng chí 
đã lập tức trở lại hoạt động và trở 
thành Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ (1937) 
góp phần quan trọng vào cuộc vận 
động dân chủ do Đảng ta lãnh đạo và 
được bổ sung vào Thường vụ Ban 
chấp hành Trung ương Đảng (1939). 
Năm 1940, đồng chí lại bị địch bất ở 
Sài Gòn và bị kết án 10 năm tù, đày 
đi Côn Đảo lần thứ hai. Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945 thành công, 
đồng chí được Đảng và Chính phủ 
đón về tham gia cuộc kháng chiến ở 
Nam Bộ. Năm 1946, đồng chí ra Hà 
Nội làm việc, nhưng cuối năm đó lại 
được cử vào lãnh đạo kháng chiến ở 
Nam Bộ với cương vị Bí thư Xứ ủy, rồi

Đồng chí L ê  Duẩn, Tổng B í thư Đảng 
Cộng sản Việt Nam từ 1976 đến 1986.

ẢNH: TL

Bí thư Trung ương Cục miền Nam 
(1946 - 1954). Năm 1951, tại Đại hội 
lần thứ II của Đảng, đồng chí được 
bầu vào Ban chấp hành Trung ương 
và Bộ Chính trị. Từ năm 1954 - 1957, 
đồng chí ở lại miền Nam chuẩn bị 
cuộc chiến đấu lâu dài chống đế quốc 
Mỹ xâm lược.

Năm 1957, đồng chí được Đảng 
điều động ra miền Bấc, cử vào Ban Bí 
thư, chủ trì công việc của Ban Bí thư1 
và là Phó ban chuẩn bị văn kiện Đại 
hội III của Đảng. Năm 1960, tại Đại 
hội lần thứ III, đồng chí được bầu lại 
vào Ban chấp hành Trung ương và Bộ 
Chính trị, giữ chức Bí thư thứ nhất 
Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tại 
Đại hội lần thứ IV (1976) và lần thứ
V (1982) của Đảng, đồng chí lại được 
bầu vào Ban chấp hành Trung ương 
và Bộ Chính trị, giữ chức Tổng Bí thư 
Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Hoạt động trên mọi miền của Tổ 
quốc, trải qua mọi thử thách khấc 
nghiệt trong lao tù đế quốc và hai 
cuộc kháng chiến ác liệt, đóng góp to 
lớn vào thấng lợi của cách mạng giải 
phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc 
và đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, đồng chí Lê Duẩn là hiện thân 
sinh động của một chiến sĩ cộng sản 
kiên trung, một nhà lãnh đạo kiệt 
xuất của cách mạng Việt Nam ở thời 
đại Hồ Chí Minh.

2. Trên các vị trí lãnh đạo sau khi 
Đảng ra đời và 26 năm liên tục trên

1. Văn kiện Đảng tập 19, sđd, tr. 583-584.
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TổngBí thưLê Duẩn 
trò chuyện với các đại 
biểu dự Đại hội Đảng 
toàn quốc lần IVnăm  
1976. ẢNH:TL

cương vị Bí thư thứ nhất, Tổng Bí thư 
của Đảng (1960-1986), đồng chí Lê 
Duẩn không chỉ là một nhà chính trị 
kiên định, mà còn là một trong 
những kiến trúc sư chiến lược của 
Đảng ta.

Năm 1939, tại Hội nghị lần thứ 
sáu của Ban chấp hành Trung ương, 
đồng chí đã góp phần xây dựng nghị 
quyết đề cao nhiệm vụ giải phóng 
dân tộc, đoàn kết toàn dân trong Mặt 
trận phản đế Đông Dương, làm cho 
đưòng lối cách mạng nước ta trở lại 
theo tinh thần cơ bản của tư tưởng 
Hồ Chí Minh thể hiện trong các văn 
kiện được thông qua tại Hội nghị 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
đầu năm 1930. Hiệp định Giơnevơ 
(1954) được ký kết, đất nước ta tạm 
thòi chia làm hai miền, đồng chí đã 
sớm suy nghĩ, tìm tòi đưòng lối cho 
cách mạng miền Nam với bản Đề 
cương cách mạng miền Nam do đồng 
chí khởi thảo (8/1956), góp phần 
quan trọng cho sự ra đòi của Nghị

quyết 15 (7/1959) của Đảng, dẫn đến 
cao trào "Đồng khỏi" oanh liệt trong 
những năm 1959 - 1960, mở ra bước 
ngoặt cho cách mạng miền Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, đồng chí Lê Duẩn đã góp 
phần quan trọng trong việc hình 
thành đưòng lối tiến hành đồng thòi 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 
ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở miền Bấc, thể hiện tư tưởng 
độc lập dân tộc gấn liền với chủ 
nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân 
tộc với sức mạnh thòi đại, tạo nên 
sức mạnh tổng hợp cho cách mạng 
Việt Nam. Trên ý nghĩa đó, đồng chí 
Lê Duẩn cùng với BCHTU Đảng ta đã 
hiện thực hóa một cách xuất sấc tư 
tưởng Hồ Chí Minh trong cả hoạch 
định đường lối và chỉ đạo thực hiện 
cách mạng Việt Nam. Góp phần to lớn 
vào việc lãnh đạo xây dựng hậu 
phương miền Bấc vững mạnh, đánh 
bại các chiến lược chiến tranh và 
từng bước bẻ gãy ý chí xâm lược của

đế quốc Mỹ. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đi vào cõi vình hằng (1969), đồng chí 
đã cùng Ban chấp hành Trung ương 
Đảng kiên định, thực hiện lòi thề đưa 
ngọn cò độc lập - tự do của Ngưòi đến 
đích giải phóng miền Nam, thống 
nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên 
chủ nghĩa xã hội.

Đảng ta khẳng định: "là một nhà 
mácxít - lêninnít chân chính, đồng 
chí luôn luôn suy nghĩ, tìm tòi, xuất 
phát từ tình hình thực tế, phân tích, 
giải quyết những vấn đề mới do cuộc 
sống đề ra. Sự sáng suốt của đồng chí 
thể hiện nổi bật trước những bước 
ngoặt của lịch sử và những tình 
huống phức tạp", "lịch sử nước ta 
mãi mãi khẳng định công lao to lớn 
của đồng chí Lê Duẩn. Tấm gương của 
đồng chí mãi mãi toả sáng"2.

Là một kiến trúc sư chiến lược, 
nhà tổ chức tài năng của Đảng và 
cách mạng Việt Nam, đồng chí Lê 
Duẩn là một trong những học trò 
xuất sấc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.*

2. Điếu văn - Báo Nhân Dân ngày 16/7/1986.
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CHÍNH SÁCH NHÀ ờ  VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐÔNG SẢN

Mật trận Tổ quốc tăng cường 
CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐẨY MẠNH 
PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HÔI

ĐỖ ĐÔNG
Ngày 25/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg về việc đẩy 
mạnh phát triển nhà ở xã hội. Thực hiện trách nhiệm là thành viên Ban Chỉ đạo Trung 
ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Ban Thường trực Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Công văn số 3205/MTTW-BTT về việc 
tuyên truyền chính sách nhà ở và thị trường bất động sản trong hệ thống Mặt trận.

Ban Thường trực ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam yêu cầu các 
tổ chức thành viên Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, Báo Đại đoàn kết, 
Tạp chí Mặt trận thực hiện một số 
nhiệm vụ:

Thứ nhất, tập trung triển khai 
tuyên truyền, định hướng dư luận xã 
hội về các vấn đề liên quan đến chính 
sách nhà ở và thị trường bất động 
sản, phát triển nhà ở xã hội. Trong 
đó triển khai sâu về nhiệm vụ, giải 
pháp phát triển nhà ở xã hội, nhà ở 
cho công nhân, sinh viên; tuyên 
truyền về các nội dung hoạt động của 
Mặt trận, các tổ chức thành viên về 
các vấn đề liên quan đến các chính 
sách về nhà ở, việc phát triển nhà ở 
xã hội, vận động nguồn lực và trợ 
giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh 
khó khăn đặc biệt, các chính sách 
liên quan đến quyền, lợi ích của các 
tầng lớp nhân dân, của đoàn viên, 
hội viên; phản ảnh kịp thời các hoạt 
động của Mặt trận và các tổ chức 
thành viên tham gia giải quyết vấn 
đề nhà ở xã hội, nhà ở cho công 
nhân, sinh viên...

Thứ hai, căn cứ chức năng, nhiệm 
vụ của mình, các tổ chức thành viên 
chủ động dựng kế hoạch cụ thể tham

Thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội chính là để hoàn thành cơ bản các mục tiêu về 
phát triển nhà ở xã hội đã được đề ra trong Chiên lược phát triển nhà ở quốc gia đến 
năm 2020 và tầm nhìn đên năm 2030. ÌK" r' A‘

gia đề xuất, xây dựng, giám sát việc 
thực hiện chủ trương, chính sách về 
nhà ở và thị trường bất động sản, 
nhất là các chính sách liên quan đến 
quyền, lọi ích của các tầng lóp nhân 
dân, của đoàn viên, hội viên; tiếp tục 
tham gia giải quyết vấn đề nhà ở,

ẢNH: TUẤN ĐÔNG

nhất là nhà ở cho đối tưọng chính 
sách, người nghèo, đoàn viên, hội 
viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thứ ba, Báo Đại đoàn kết, Tạp chí 
Mặt trận mở chuyên mục và chủ động 
tuyên truyền theo các nhiệm vụ nêu 
trên và các nội dung liên quan trong
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Những năm gần đây với việc các tòa nhà cao tầng, các khu nhà ở hiện đại mọc lên ngày càng nhiều, một mặt giúp cho bộ mặt các đô 
thị trở nên khang trang hơn, nhưng mặt khác cũng gây ra nhiều sức ép đối với hạ tầng đô thị, giao thông. ẢNH: TUẤN ĐÔNG

Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 25/01/2017 
của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện chỉ đạo nói trên tại 
Công văn số 3205/MTTW-BTT của Ban 
Thưòng trực ủy ban Trung ương 
MTTQ Việt Nam, từ số tháng 4/2017, 
Tạp chí Mặt trận mở chuyên mục 
truyền về việc đẩy mạnh phát triển 
nhà ở xã hội.

Trước đó, ngày 25/01/2017, Thủ 
tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ 
thị số 03/CT-TTg về việc đẩy mạnh 
phát triển nhà ở xã hội. Chỉ thị nêu 
rõ: Nhu cầu có nhà ở là một trong 
những nhu cầu thiết yếu của con 
ngưòi, là một trong những yếu tố góp 
phần phát triển nguồn nhân lực của 
đất nước. Việc chăm lo giải quyết nhà 
ở cho nhân dân luôn được Đảng và 
Nhà nước ta quan tâm và xác định là 
một vấn đề xã hội, một nhiệm vụ 
trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội; 
trong đó chú trọng việc đẩy mạnh 
phát triển nhà ở xã hội để giải quyết 
nhu cầu chỗ ở cho các đối tượng 
chính sách xã hội, nhất là ngưòi có 
công với cách mạng, nhà ở cho công 
nhân, ngưòi nghèo khu vực nông 
thôn, vùng thưòng xuyên bị thiên tai, 
bão, lũ... Nghị quyết Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã chỉ

rõ trong giai đoạn 2016-2020 cần phải 
"thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ 
nhà ở cho các đối tượng chính sách, 
ngưòi nghèo, nhân dân sống ở vùng 
sâu, vùng xa, vùng khó khăn; phát 
triển nhà ở xã hội cho ngưòi thu nhập 
thấp, công nhân khu công nghiệp, 
khu chế xuất và sinh viên".

Để thúc đẩy việc phát triển nhà ở 
xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân 
trong thòi gian tới, nhằm hoàn thành 
cơ bản các mục tiêu về phát triển nhà 
ở xã hội đã được đề ra trong Chiến 
lược phát triển nhà ở quốc gia đến 
năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, 
Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Về nhiệm vụ, giải pháp phát 
triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công 
nhân: Các bộ, ngành và Tỉnh ủy, 
Thành ủy, ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương phải 
có quyết tâm và xác định việc phát 
triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho 
công nhân là một nhiệm vụ chính trị; 
yêu cầu Chủ tịch ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương phải có trách nhiệm tạo môi 
trưòng thuận lợi về đất đai, thủ tục 
hành chính... để huy động các doanh 
nghiệp kinh doanh bất động sản, 
doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao

động và ngưòi dân tham gia đầu tư 
phát triển nhà ở xã hội...

2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, bổ 
sung, điều chỉnh cơ chế chính sách 
phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho 
công nhân phù hợp với tình hình 
mới.

3. Tiếp tục nâng cao chất lượng 
nhà ở xã hội.

4. Tổ chức thực hiện phát triển 
nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.

5. Bộ Xây dựng có trách nhiệm 
theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa 
phương thực hiện Chỉ thị này; định 
kỳ hàng năm hoặc đột xuất tổng hợp 
tình hình thực hiện, báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ.

Liên quan đến trách nhiệm, vai 
trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
Chỉ thị nêu rõ: Đề nghị ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 
đoàn thể nhân dân tiếp tục tăng 
cưòng công tác tuyên truyền vận 
động, tổ chức thực hiện và giám sát 
thực hiện chính sách phát triển nhà 
ở xã hội. Đặc biệt chú trọng việc vận 
động nguồn lực và trợ giúp các hộ 
nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn 
đặc biệt.*
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THŨNG TIN CŨNG TẤC MẶT TRẬN
■ ■

HƯƠNG DIỆP (tổng hợp)

■ I A ____ !_• Ạ  _ 7 _ V 1 • A  _ I___ 7 __Nâng cao hiệu quả và hiệu lực của 
hoạt động giám sát, phản biện

Sáng 16/3, tại phiên họp thứ 8 của Uỷ ban Thưòng vụ 
Quốc hội đã thảo luận về dự thảo Nghị quyết liên tịch quy 
định chi tiết Điều 27 và Điều 34 của Luật MTTQ Việt Nam về 
các hình thức giám sát, phản biện xã hội. Chủ tịch Quốc hội 
Nguyễn Thị Kim Ngân; Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ 
ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tham dự 
phiên họp.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho biết, giám sát của Mặt 
trận hiện không có chế tài xử lý, vì vậy, việc ban hành Nghị 
quyết sẽ kết nối giám sát của Mặt trận với của Chính phủ, 
ủy ban Thưòng vụ Quốc hội. Việc xử lý sau giám sát cần 
được làm rõ hơn trong nội dung Nghị quyết.

Nâng cao chất lượng hoạt động đua 
nguôi lao động đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng

Sáng 8/3 , tại Hà Nội, Bộ Lao động -  Thương binh và Xã 
hội đã tổ chức "Hội nghị nâng cao chất lượng hoạt động 
đưa ngưòi lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 
đồng". Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương 
MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Uỷ viên Trung ương

Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức 
Đam; Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ 
trưởng Bộ Lao động -  Thương binh và Xã 
hội Đào Ngọc Dung chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đánh 
giá: xuất khẩu lao động được nhân dân 
quan tâm và mang lại nhiều lợi ích cho 
quốc gia tuy nhiên vẫn còn nhiều điều 
nhân dân phản ánh. Đề nghị Bộ Lao 
động -  Thương binh và Xã hội tiếp tục 
hoàn thiện các quy định, thể chế về 
xuất khẩu lao động để xuất khẩu lao 
động trở thành hoạt động thưòng 
xuyên, có hiệu quả.

Hội LHPN Việt Nam có 
đóng góp quan trọng đối 
vớ* hoạt động MTTQ Việt 
Nam và đất nuớc

ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch ủy ban 
Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn 
Thiện Nhân dự phiên bế mạc Đại hội đại 
biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII ngày 
9 /3 , tại Hà Nội.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng 
định nhiệm vụ mấu chốt của Hội bao 
gồm một phong trào và 2 Cuộc vận động 
(CVĐ) đó là, phong trào "Phụ nữ tích cực 
học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia 
đình hạnh phúc"; CVĐ xây dựng phẩm 
chất đạo đức, xây dựng gia đình "5 
không 3 sạch" cũng đã thành công và 
được thử thách qua nhiều nhiệm kỳ.

Chủ tịch Nguyễn Thiện 
Nhân làm việc vớ* Hội Cựu 
chiến binh Việt Nam

Ngày 9 /3  tại Hà Nội, ủy viên Bộ 
Chính trị, Chủ tịch UBTU MTtQ Việt Nam 
Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với Hội
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Cựu chiến binh Việt Nam nhằm nấm bất 
tình hình công tác của Hội Cựu chiến binh 
Việt Nam năm 2016, nhiệm vụ năm 2017 
và triển khai Đại hội các cấp tiến tói Đại 
hội toàn quốc lần thứ VI Hội Cựu chiến 
binh Việt Nam vào cuối năm 2017.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, 
các Cựu chiến binh dù đã rời quân ngũ 
nhưng vẫn làm việc, hiện có 7240 doanh 
nghiệp, hơn 1000 HTX do Cựu chiến binh 
làm lãnh đạo, tiếp tục chăm lo cho mình, 
đồng thời góp phát triển kinh tế xã hội 
của đất nưóc và địa phương, các Cựu chiến 
binh cũng tích cực tham gia đảm bảo trật 
tự trị an trên địa bàn dân cư, tham gia bảo 
vệ môi trường.

Đột phá quản lý đô thị từ xây 
dựng thành phố thông minh

Ngày 3/3, phát biểu tại Hội nghị Tổng 
kết thực hiện giao ưóc thi đua năm 2016 
và ký kết giao ưóc thi đua năm 2017 của 
cụm thi đua 5 TP trực thuộc Trung ương, 
GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, ủy viên Bộ 
Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, 
Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua
- Khen thưởng Trung ương, khẳng định: 
năm 2017, các thành phố trực thuộc Trung 
ương phải có đột phá trong đổi mói quản 
lý đô thị, muốn đổi mói quản lý đô thị 
không có con đường nào khác là xây dựng 
thành phố thông minh.

Ninh Bình: Thục hiện hỗ trợ cho 4 
nhân sĩ

Sáng 17/3, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị 
Thanh dẫn đầu đoàn công tác đã về làm việc vói UBMTTQ tỉnh 
Ninh Bình về việc kiểm tra việc thực hiện kết luận số 59- 
KL/TW ngày 9/4/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
về việc tạm thòi thực hiện hỗ trợ cho đối tượng nhân sĩ, trí 
thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu có cuộc sống khó khăn.

Theo đó, Đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam do 
đồng chí Bùi Thị Thanh dẫn đầu đã đi kiểm tra và trao hỗ 
trợ tại bốn điểm ở tỉnh Ninh Bình.

MTTQ huyện Thanh Trì, Hà Nội thực 
hiện Nghị quyết 09-NQ/TW khoá IX

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW về "Tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối vói công tác Cựu chiến 
binh" MTTQ huyện đã phối họp vói Cựu chiến binh trên 
địa bàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Trọng tâm là 
các phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mói", dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi 
cây trồng, xây dựng văn minh đô thị, an toàn giao thông, 
vệ sinh môi trường. Các Cựu chiến binh đã phát huy phẩm 
chất truyền thống "anh Bộ đội Cụ Hồ" tích cực "Học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh", tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính 
quyền, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã 
hội ở địa phương. ❖
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Phòng Truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam?
(Bạn đọc Nguyễn Lương Giáp, Email: nguyenluonggiap@gmail.com)
TRA LỜI:
Để ghi nhớ lại lịch sử vẻ vang của 

Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt 
Nam, một pho lịch sử vô cùng quý giá 
của dân tộc ta, chứa đựng truyền 
thống tinh hoa văn hóa của dân tộc 
và trào lưu cách mạng của thòi đại, là 
niềm tự hào của mọi ngưòi Việt Nam 
yêu nước, năm 2004, Ban Thưòng 
trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam có chủ trương xây 
dựng Phòng Truyền thống Mặt trận 
Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Phòng 
truyền thống được đặt trong cơ quan 
ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, số 46 Tràng Thi, thành phố 
Hà Nội. Nhân dịp chào mừng Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ VI Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 
19/9/2004, Tổng Bí Thư Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt 
Nam Nông Đức Mạnh đã đến dự và 
chính thức cùng lãnh đạo Mặt trận 
cất băng khánh thành, đưa Phòng 
Truyền thống đi vào hoạt động.

Phòng Truyền thống Mặt trận Dân 
tộc Thống nhất Việt Nam là hình ảnh 
thu nhỏ, tái hiện lại quá trình hình 
thành, ra đòi và phát triển của Mặt 
trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam từ 
khi thành lập, ngày 18/11/1930 đến 
ngày nay. Tại đây đã trưng bày hệ 
thống các hình ảnh, tư liệu và hiện 
vật mang tính đại diện. Hơn 200 bức 
ảnh cỡ lớn, nhiều bản trích dẫn những 
văn kiện, những văn bản pháp quy 
quan trọng, nhiều tư liệu, hiện vật 
gốc hoặc phục chế như: cò, con dấu, 
các ấn phẩm như sách báo, truyền 
đơn... của Mặt trận, đoàn thể, tặng 
phẩm của bạn bè quốc tế... Vói sự giúp 
đỡ của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, 
Phòng Truyền thống Mặt trận Dân tộc 
Thống nhất Việt Nam được tổ chức và 
đưa vào hoạt động trang trọng, đúng 
quy cách, phù hợp với tiến trình lịch 
sử Mặt trận và cách mạng Việt Nam.

Qua hệ thống trưng bày, Phòng 
Truyền thống góp phần thể hiện tư 
tưởng đại đoàn kết của Bác Hồ vĩ đại,

về sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt 
trận, về sức mạnh của toàn dân tộc ta 
qua các chặng đưòng lịch sử, về sự 
hình thành và phát triển của các 
hình thức tổ chức Mặt trận từ khi 
thành lập đến nay.

Từ khi khai trương, Phòng Truyền 
thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất 
Việt Nam đã có vinh dự đón hàng 
ngàn lượt khách đến tham quan, học 
tập, trong đó có nhiều đoàn đại biểu 
và bạn bè quốc tế.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã và 
đang giữ gìn, ngày một làm giàu và 
phát huy thêm truyền thống vẻ vang 
đó, đúng như lòi lưu bút ghi trong sổ 
vàng lưu niệm tại phòng truyền thống 
của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông 
Đức Mạnh: "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
nhất định sẽ phấn đấu cho truyền 
thống tốt đẹp ấy mãi mãi tỏa sáng 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư?
(Bạn đọc Hà Thanh Huyền, Email: hahuyenkhxh@gmail.com)

TRẢ LỜI:

Sau Đại hội lần thứ I Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam (tháng 2 năm 1977), 
tháng 4/1977 ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam đã có Thông tư 
hướng dẫn thành lập Mặt trận Tổ

quốc cấp cơ sở (ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc cấp phưòng, xã) ở các xã, 
phưòng, thị trấn trên phạm vi cả 
nước. Tháng 12/1997, ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp 
tục chỉ đạo thí điểm thành lập tổ 
công tác Mặt trận dưới ủy ban Mặt

trận cấp cơ sở, tức ở các khu dân cư 
(thí điểm tại tỉnh Hà Nam Ninh).

Tổ công tác Mặt trận lúc ban đầu, 
ở những địa phương khác nhau có 
tên gọi khác nhau: Tổ Mặt trận, Tổ 
Đoàn kết, Ban Cán sự Mặt trận, Ban 
Chỉ đạo Mặt trận, Ban Công tác Mặt
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trận... Về tổ chức, một thôn, xóm, 
bản, làng, khóm, ấp, khu phố... 
thường gọi chung là khu dân cư và 
tương ứng vói nó có một Tổ Công tác 
Mặt trận. Song tùy điều kiện và cách 
bố trí, có noi một khu dân cư lại có từ 
2-3 Tổ Công tác Mặt trận.

Cùng vói quá trình đổi mói về tổ 
chức và hoạt động của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, hình thức Tổ Công tác 
Mặt trận ở khu dân cư cũng có những 
biến đổi và ngày càng "hội" đưọc các 
yếu tố chung như tính thiết thực, 
hiệu quả, gần dân, sát dân, khả năng 
bao quát... Từ các tên gọi khác nhau 
như nói trên, tên gọi "Ban Công tác 
Mặt trận" cũng dần đưọc định hình 
và có sự thống nhất chung. Điều lệ 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đưọc Đại 
hội V và Đại hội VI Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam thông qua đã thống nhất 
tên gọi và chính thức có một điều 
khoản riêng khẳng định vị trí, nhiệm

vụ của Ban Công tác Mặt trận, "Ban 
Công tác Mặt trận đưọc thành lập ở 
thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, 
khu phố (gọi chung là khu dân cư)" 
(Điều 27, Chương IV Điều lệ Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam).

Cơ cấu của Ban Công tác Mặt trận 
bao gồm: ủy viên ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn 
cư trú tại thôn làng, tổ dân phố... đại 
diện chi ủy; những người đứng đầu 
các phân, chi hội đoàn thể thanh 
niên, phụ nữ...; một số người tiêu 
biểu trong các tầng lóp nhân dân ở 
khu dân cư. ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam cấp xã ra quyết định thành 
lập Ban Công tác Mặt trận, trong đó 
có chức danh Trưởng ban, Phó ban.

Ban Công tác Mặt trận có chức 
năng phối họp và thống nhất hành 
động giữa các thành viên; phối họp 
vói Trưởng thôn, làng, ấp, bản, khu

phố... để thực hiện 4 nhiệm vụ:

- Trực tiếp vận động nhân dân 
thực hiện các chủ trương, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nưóc; 
nghị quyết của Hội đồng nhân dân, 
quyết định của ủy ban nhân dân; 
Chương trình hành động của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam các cấp.

- Thu thập, phản ánh ý kiến, kiến 
nghị của cử tri và nhân dân ở khu 
dân cư vói cấp ủy đảng và ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, 
thị trấn.

- Động viên nhân dân giám sát 
hoạt động của cơ quan nhà nưóc, 
đại biểu dân cử, cán bộ công chức 
Nhà nước.

- Phối họp thực hiện Quy chế dân 
chủ và hoạt động tự quản ở cộng 
đồng dân cư.

Trách nhiệm và quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tập hợp khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc?

(Bạn đọc Lê Ngọc Bách, Email: bach.le.cg@gmail.com)

TRẢ LỜI:
Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

tại Chương II, Điều 6 nói về trách 
nhiệm và quyền của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam trong thực hiện tập họp 
khối đại đoàn kết toàn dân, bao gồm 
những nội dung chủ yếu sau:

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát 
triển đa dạng các hình thức hoạt 
động, các phong trào yêu nưóc để tập 
họp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở

trong nưóc và định cư ở nưóc ngoài, 
không phân biệt thành phần giai cấp, 
tầng lớp xã hội, dân tộc, tín ngưỡng, 
tôn giáo, quá khứ nhằm động viên 
mọi nguồn lực để xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát 
huy tính tích cực của các cá nhân 
tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng 
lóp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo 
để vận động nhân dân thực hiện 
nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa

-  xã hội, an ninh, quốc phòng và đối 
ngoại của Nhà nước.

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
tham gia tuyên truyền, vận động 
người Việt Nam định cư ở nưóc ngoài 
đoàn kết cộng đồng, giúp đỡ nhau 
trong cuộc sống, giữ gìn bản sấc văn 
hóa, truyền thống tốt đẹp của dân 
tộc, giữ quan hệ gấn bó vói gia đình 
và quê hương, góp phần xây dựng 
quê hương, đất nưóc.»*
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THÔNG TIN CÔNG TÁC MẶT TRẬN

MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH DIỆN BIÊN J
VƯỢT PUA KHÓ KHĂN, HŨÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM vụ NĂM 2016^

r
ĩ

Sàng chi Là Vản Mừng - UVBTV, Chủ tịch ủy ban MTTQ tỉnh Biện Biên

Năm 2016, mặc dù trong điều kiện đất nước, tĩnh 
nhà còn nhiểu khó khăn, Mặt trận Tổ quốc tỉnh 
bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tiếp tục đổi 

mới nội dung và phương thức hoạt động, tích cực tuyên 
truyển, vận động các tẩng lớp nhân dân thực hiện chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, của tỉnh và của tổ chức cấp trên bằng chương 
trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực.

Tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất 
nước, của tỉnh, tuyên truyển, triển khai thực hiện các 
cuộc vận động, các phong trào thi đua, trong đó, tập 
trung triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị 
quyết Trung ương 4 (Khóa XII); Cuộc vận động "Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh";"Người Việt Nam Ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; 
phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông 
thôn mới". Tích cực vận động các nguồn lực ủng hộ 
Quỹ Vì người nghèo. Đến nay, Quỹ Vì người nghèo ở 2 
cấp tinh, huyện đã vận động ủng hộ được 4,5 tỷ đổng. 
Chi đạo tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại 
khu dân cư, đã có 1.722/1.813 khu dân cư tổ chức Ngày 
hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (đạt 95%). Tiếp tục chỉ 
đạo xây dựng nhà Đại đoàn kết, xóa nhà dột nát, hỗ trợ 
cây, con giống cho người nghèo (năm 2016, MTTQcác 
cấp đã trao 119 nhà Đại đoàn kết, trong đó MTTQ tỉnh 
trao 27 nhà).

Công tác an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo.

MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng 
4.301 suất quà cho các gia đinh chính sách, với tổng 
số tiền trên 1,1 tỷ đồng. Phát động phong trào ủng 
hộ các tỉnh Đống bằng Sông Cửu Long, Tây Nguyên, 
Nam Trung bộ và các tinh ven biển miển Trung bị xâm 
nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt đạt 
hơn 1 tỳ đổng.

Tổ chức tốt công tác hiệp thương bầu cử đại biểu 
Quốc hội và HĐND đảm bảo đúng quy định của Luật. 
Tổ ch ức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bẩucử 
đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và 
người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Kết quả toàn tĩnh 
có 99,9% cử tri đi bỏ phiếu, báu được 6 đại biểu Quốc 
hội; 3.679 đại biểu HĐND các cấp, trong đó: cấp tỉnh 51 
đại biểu, cấp huyện 327 đại biểu, cấp xã 3.301 đại biểu. 
Đã phối hợp tổ chức 1.701 cuộc tiếp xúc cử tri, với 
117.642 cử tri tham dự. Ban Thường trực ủy ban MTTQ 
các cấp đã phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ 
chức hiệp thương giới thiệu người tham gia Hội thẩm 
nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2016-2021; tại cấp tỉnh đã báu được 29 vị, cấp huyện 
196 vị với SỐ phiếu tập trung cao.

Công tác giám sát, phản biện xã hội được tích 
cực triển khai. MTTQ tỉnh và cấp huyện đã thực hiện 11 
cuộc giám sát, trong đó cấp tinh 3 cuộc, cấp huyện 8 
cuộc. Tham gia, góp ý kiến vào các dự thảo, dự án luật, 
dự thảo nghị quyết...

Công tác dân tộc - tôn giáo được quan tâm, tăng 
cường mở rộng và nâng cao hiệu quả; chăm lo, tập 
hợp, phát huy vai trò người uy tín, tiêu biểu (đã tổ chức 
thăm hỏi, tặng 158 suất quà cho người uy tín, tiêu 
biểu, trị giá 59 triệu đống). Triển khai Chương trình 
chuyên đề về phối hợp tuyên truyền, vận động nhân 
dân tham gia xây dựng Quy ước và thực hiện xóa bỏ 
hủ tục lạc hậu trên địa bàn tỉnh, bước đẩu đạt hiệu quả 
tích cực.

Hệ thống MTTQ các cấp tiếp tục được củng cố, 
kiện toàn. Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh đã ban 
hành Quy chế làm việc, Quy chế văn hóa công sở, Quy 
định vể tiêu chí đánh giá CBCCNV cơ quan ửy ban 
MTTQ, hoàn thành Đề án vị trí việc làm; rà soát bổ sung 
quy hoạch giai đoạn 2014-2019,2019-2024. Triển khai 
Quy chế hoạt động, tiêu chí đánh giá đối với Ban Công 
tác Mặt trận ở khu dân cư.Trong năm, đã kiện toàn chức 
danh Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch Uy ban MTTQ tĩnh, 1 Chủ 
tịch cấp huyện, 9 ủy viên ùy ban MTTQ tỉnh. Thường 
xuyên quan tâm bổi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 
cán bộ Mặt trận, đặc biệt lầ cán bộ Mặt trận cơ sở.

Với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của cả hệ 
thống, năm 2016, MTTQ tỉnh Điện Biên đã hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phẩn quan trọng 
vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tinh, củng cố, 
nâng cao khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

HIỆU QUẢ Từ HOẠT ĐỘNG QUỸ v ì  NGƯỜI NGHÈO THÀNH PHỐ

Ngay từ đầu năm Ban Vận động 
Quỹ "Vì người nghèo" Thành phố 

đã tập trung đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền về nội dung, mục đích, 
ý nghĩa của việc vận động, lồng ghép 
với triển khai Cuộc vận động "Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh" và các phong 
trầo, các cuộc vận động do Mặt trận 
Tổ quốc (MTTQ) phát đọng. Ban Vận 
động đã phát động ủng hộ Quỹ "Vì 
người nghèo" năm 2016 đến các tổ 
chức, cá nhân trên địa bân tham gia 
ủng hộ quỹ. Kết quả trong năm đã 
thu được số tiền trên 1,3 tỷ đồng.

Từ nguồn quỹ vận động được, 
MTTQ vã Ban Vận động Quỹ "Vì người

nghèo" Thành phố đa phối hợp chặt 
chẽ với các tổ chức đoàn thể và cơ sở 
trong việc khảo sát, triển khai hỗ trợ, 
giúp đỡ các hộ nghẽo bằng nhiều hình 
thức thiết thực, giúp các hộ nghèo 
vươn lên, khắc phục những khó khăn 
trong cuộc sống, như: đầu tư, hỗ trợ 
về vốn, giống; thăm hỏi tặng quà; 
triển khai các mô hình sản xuất, phát 
triển kinh tế với số tiền 104 triệu 
đồng. Đồng thời, MTTQ Thành phố 
phối hợp với các tổ chức đoàn thể và 
cơ sở triển khai hỗ trợ 24 hộ nghèo có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm nhà 
Đại đoàn kết với số tiền 1.140 triệu 
đồng, giúp sửa chữa, xây mới để 
người dân có chỗ ở ổn định, yên tâm

lao động, sản xuất. Trong quá trình 
triển khai làm nhà Đại đoàn kết cho hộ 
nghèo, MTTQ Luôn nhận được sự quan 
tâm, chỉ đạo sát sao của Thường trực 
Thầnh uỷ, sự phối hợp chặt chẽ của 
chính quyền, các ban, ngành, đoàn 
thể Thành phố và cơ sở cũng như sự 
tham gia hưởng ứng tích cực của các 
tầng lớp nhân dân.

Có thể nói, kết quả cuộc vận động 
đã phát huy được truyền thống đoàn 
kết, tương thân, tương ái trong nhân 
dân các dân tộc trên địa bần, đem lại 
niềm vui, sự tin tưởng của nhân dân 
đối với Đảng, Nhà nước, MTTQ và các 
đoàn thể trong việc chăm lo đời sống 
cho nhân dân.
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Trách nhiệm xã hội góp phân 
làm nên GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU
CỦA DOANH Ng h iệ p

Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, với sự vươn lên 
của rất nhiều thương hiệu Việt, không chỉ trong nước mà đã vươn ra cả tầm 
quốc tế. Ngày nay, khi nền kinh tế ngày càng phát triển, thì các doanh nghiệp 
cũng ngày càng quan tâm đến trách nhiệm xã hội, thể hiện ở những giá trị mà 
doanh nghiệp mang lại cho cộng đồng, trong đó có công tác an sinh xã hội.

Là một doanh nghiệp còn khá 
trẻ, nhưng với tiềm lực tài 
chính mạnh mẽ, tâm huyết và 
mong muốn có những đóng góp 

cho sự phát triển của tỉnh Quảng Nam 
và Việt Nam nói chung, Tập đoàn Đất 
Quảng đã có nhiều hoạt động hướng 
về cộng đồng. Thông qua chương trình 
"Tết vì ngưòi nghèo" do Báo CAND 
phát động, Tết vừa qua Tập đoàn Đất 
Quảng đã có nhiều hoạt động chia sẻ 
khó khăn với đồng bào nghèo ở một 
số địa phương của tỉnh Quảng Nam và 
tỉnh Thanh Hóa: ông Nguyễn Viết 
Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Đất Quảng đã trao tặng hơn 
500 suất quà, trị giá mỗi suất quà là
500.000 đồng, cho các gia đình chính 
sách khó khăn ở xã Cẩm Thanh, thành 
phố Hội An; phưòng Điện Ngọc, Điện 
Nam Bấc, Điện Dương thuộc thị xã 
Điện Bàn; xã Quang Trung, thị xã Bỉm 
Sơn, Thanh Hóa và một số địa phương 
khác. Ông Nguyễn Viết Dũng chia sẻ, 
Công ty rất vui mừng khi có cơ hội trao 
những phần quà nghĩa tình, trong 
không khí những ngày Tết cổ truyền, 
đến các hộ gia đình chính sách, khó 
khăn tại địa phương.

Hiện nay, Tập đoàn Đất Quảng đã 
và đang triển khai đầu tư nhiều dự 
án lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, 
thành phố Hà Nội và một số địa 
phương khác. Lãnh đạo Công ty cho 
biết, trong tương lai, cùng với việc

Ông Nguyên Viễt Dũng, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam (nhiệm kỳ 2016-2021), 
Phó trường Ban Thường trực Ban liên lạc Đồng hương tỉnh Quảng Nam tại Hà Nội

phát triển kinh doanh - đầu tư, Công 
ty sẽ tiếp tục có các hoạt động hướng 
về cộng đồng, nhằm chia sẻ bớt khó 
khăn với đồng bào nghèo. Bởi Công 
ty nhận thức được trách nhiệm xã 
hội của mình còn mang lại những lợi 
ích to lớn trong việc nâng cao giá trị 
thương hiệu và uy tín của đơn vị.

Với những đóng góp cho sự phát 
triển của đất nước và tỉnh Quảng 
Nam, Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng 
đã nhận được nhiều Bằng khen của 
UBND tỉnh Quảng Nam. Đặc biệt trong 
các năm từ 2014 đến năm 2016, Công

ty đã được trao danh hiệu Doanh 
nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Nam lần 
thứ 3; ông Nguyễn Viết Dũng - Chủ 
tịch Hội đồng quản trị của Công ty đã 
đạt danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu 
của tỉnh lần thứ 3. Năm 2015 ông 
được nhận được Bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ do có thành tích 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh 
góp phần phát triển kinh tế - xã hội 
tỉnh Quảng Nam; năm 2016 được 
Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam tặng bằng khen Doanh 
nhân tiêu biểu.»*
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Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc
động lực cất cán 
của đô thị miền rung

ĐỖ ĐÔNG
"Có thể ví Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam như một thiếu nữ 
tuổi dậy thì, tuy không phải là sắc nước hương trời nhưng là một vẻ đẹp mộc mạc, dịu 
dàng... Chỉ những ai có may mắn, cùng trải nghiệm và khai phá nó với tâm hồn trong 
sáng thì mới thấu hiểu được vẻ đẹp đó''. Đó là câu nói đầy hình ảnh của ông Nguyễn 
Viết  Dũng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Quảng tại Hội nghị kỷ niệm ngày Đô thị Việt 
Nam tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, khu vực đô thị được kỳ vọng sẽ giúp tỉnh 
Quảng Nam và cả khu vực miền Trung cất cánh trong tương lai không xa.

C
uốí năm 2012, Tập đoàn Đất 
Quảng (trụ sở chính tại Hà 
Nội) bất đầu nhận làm tuyến

1 đường trục chính Khu đô thị 
mói Điện Nam - Điện Ngọc. Thời điểm 
ấy, thị trường bất động sản đóng 
băng, lãi suất ngân hàng tăng vọt 
hơn 20%/năm và Khu đô thị mói Điện 
Nam - Điện Ngọc cũng trầm lấng, cơ 
sở hạ tầng đô thị hầu như chưa có...

Thế' nhưng, chỉ sau gần 05 năm 
đầu tư bài bản, Tập đoàn Đất Quảng 
đã đạt được những kết quả khả quan 
như: hoàn thành 400m tuyến đường 
chính của Khu đô thị mói; hoàn 
thành đầu tư dự án Khu dân cư phố' 
chợ Điện Ngọc quy mô 7,5ha (giai 
đoạn 1 là 1ha; giai đoạn 2 là 6,5ha), 
dự án Khu đô thị Ngân Câu - Ngân 
Giang quy mô 10ha, Dự án Khu đô thị 
Đất Quảng Greencity quy mô 15,5ha 
v.v. Những dự án này đều được thực 
hiện đúng tiến độ, thực hiện đầy đủ 
nghĩa vụ tài chính đối vói Nhà nước, 
được khách hàng và đối tác đánh giá 
cao về chất lượng và kỹ thuật, mỹ 
thuật công trình.

Hiện nay, Tập đoàn Đất Quảng 
đang triển khai xây dựng KĐT

Đường trục chính Khu đô thị mới do Tập đoàn Đất Quảng đầu tư xây dựng.

NGOCDUONG RIVERSIDE quy mô 20ha, 
Khu đô thị DATQUANG rIvErSIDE quy 
mô 30ha, Khu phố' chợ Điện Nam Bấc 
quy mô 4,8ha, nạo vét sông Cổ Cò lý 
trình giáp ranh giói Đà Nẵng hướng 
về Hội An, chiều dài 3km, thi công 
tiếp tuyến đường trục chính Đô thị 
mói Điện Nam - Điện Ngọc có chiều 
dài 646m; đồng thời đang hoàn tất 
thủ tục đầu tư cầu bấc qua sông Cổ 
Cò (đường Dũng Sĩ - Điện Ngọc).

Theo Quy hoạch chung được Thủ

tưóng Chính phủ phê duyệt, Khu đô 
thị mói Điện Nam - Điện Ngọc là khu 
đô thị sinh thái, có vị trí tiếp giáp vói 
dự án khu phức hợp FPT, Cocobay, 
sân golf Capital, Resort Hyatt của 
thành phố Đà Nẵng, là đô thị trung 
tâm kết nối hai trung tâm du lịch lón 
nhất miền Trung, Đà Nẵng - Hội An, 
bao gồm các khu chức năng: Khu 
trung tâm Hành chính - Văn hoá của 
đô thị; Khu giáo dục - đào tạo; Khu 
công nghiệp; Khu trung tâm thương
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Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị NGOCDUONG RIVERSIDE quy mô 20ha, do Tập đoàn xây dựng

mại - dịch vụ - tài chính; Khu công 
viên, thể dục - thể thao, công viên 
trung tâm; Khu ở; Khu du lịch trên 
bộ, đường sông và đường b iể n .

Từ năm 2003 đến nay, Khu đô thị 
mói Điện Nam - Điện Ngọc đã thu hút 
được gần 70 dự án vào đầu tư, gồm 
các nhóm dự án: Dự án Khu đô thị, 
Dự án cho đối tượng có thu nhập 
thấp; Dự án về thương mại, dịch vụ; 
Dự án về giáo dục đào tạo; Dự án của 
lực lượng vũ trang, công cộng - xã 
hội; Dự án phục vụ tái định cư; Dự án 
về hạ tầng kỹ thuật khung được 
UBND tỉnh giao thực hiện theo hình 
thức Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Tổng mức đầu tư của các dự án 
hơn 5.000 tỷ đồng, bằng nguồn vốn 
của doanh nghiệp và các nguồn vốn 
khác. Tổng số' hộ đã được bố' trí tái 
định cư là 650 hộ. Ban Quản lý dự án 
cũng đã phối hợp vói các cơ quan liên 
quan đầu tư nhiều công trình hạ tầng 
quan trọng như các công trình giao 
thông kết nối nội bộ trong từng dự 
án khu đô thị, đầu tư hệ thống cấp 
điện, chiếu sáng, các khu tái định cư.

Đến nay, các dự án đã cơ bản 
hoàn thành đầu tư gồm: Khu đô thị

số' 1A, Khu đô thị số' 1B; Khu đô thị 
số' 11; Khu dân cư phố chợ Điện Ngọc; 
Khu đô thị DATQUANG Green City; 
Khu đô thị Ngân Câu - Ngân Giang; 
Khu dân cư mói Thái Dương 1 .

Các dự án đang triển khai thi công 
xây dựng gồm: Khu đô thị số 3; Khu 
đô thị số 4; Khu đô thị số 6; Khu đô 
thị số 9; Khu đô thị số 7B; Khu phố 
chợ Điện Nam Trung; Khu đô thị An 
Phú Quý; Khu dân cư và chợ Điện 
Dương; Khu đô thị số 9 mở rộng; Khu 
đô thị SENTOSA RIVERSIDE; Nhà văn 
hóa lao động Khu công nghiệp; Cơ sở
2 Trường Cao đẳng Công kỹ nghệ Đông 
Á; Khu dân cư mói Thái Dương 2; Khu 
phố chợ Điện Ngọc (giai đoạn II); Khu 
nhà ở dành cho người có thu nhập 
thấp tại Khu công nghiệp Điện Nam - 
Điện Ngọc; Dự án phát triển và kinh 
doanh dịch vụ du lịch, khách sạn và 
biệt thự ven s ô n g . Bên cạnh đó, Khu 
đô thị mói Điện Nam - Điện Ngọc còn 
có các dự án BT như: Đường nối tuyến 
ĐT607 vói tuyến ĐT603A; đường trục 
chính đô thị mói Điện Nam - Điện 
N gọc. và hàng chục dự án khác đang 
thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Ông Trần Duy Nghĩa - Bí thư Đảng

ủy phường Điện Ngọc nhận xét: "Nhờ 
các nhà đầu tư như Tập đoàn Đất 
Quảng, Vinaconex 25, Công ty Đầu tư
- xây dựng 501, Công ty xây dựng 
công trình 5 4 5 .  nên Điện Ngọc - địa 
bàn được hưởng lợi từ khu đô thị mói 
đã thay đổi hẳn, phố phường khang 
trang, kinh tế chuyển dịch theo 
hưóng dịch vụ - công nghiệp, nông 
nghiệp chỉ còn chiếm 10%, đời sống 
nhân dân khấm khá, toàn phường có
5.000 hộ dân nhưng không còn hộ 
đói, chỉ còn vài chục hộ nghèo và 
mừng nhất là gần 100% người dân 
Điện Ngọc có nhà xây kiên cố".

Trong hiện tại và tương lai, để đô 
thị mói Điện Nam - Điện Ngọc phát 
triển mạnh, xứng đáng là "vùng đất 
vàng" - trung tâm kết nối chuỗi đô 
thị động lực ven biển miền Trung: Đà 
Nẵng - Điện Bàn - Hội An - Duy 
Xuyên, cần thêm những đột phá 
trong đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng 
kỹ thuật, cũng như các công trình xã 
hội, tiện ích cộng đồng, cùng chung 
tay chung sức vói các nhà đầu tư 
quyết tâm khai phá, mói đánh thức 
được vẻ đẹp của "thiếu nữ" này - như 
doanh nhân Nguyễn Viết Dũng đã bộc 
bạch ở đầu bài viết này.»*
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năm, xây dựng vàphát triển
HỘI ĐÔNG Y VIỆT NAM

TTND. BSCC TRẦN VĂN BẢN
Chủ tịch Trung ương Hội Đôngy Việt Nam

Hội Đông y Việt Nam, tiền 
thân là Hội Nghiên cứu Nam 
dược, được thành lập ngày 
22/8/1946. Trải qua 70 năm 
xây dựng và phát triển, cùng 
với những thăng trầm của 
lịch sử đất nước, Hội đã 
đóng góp tích cực vào công 
cuộc bảo vệ, chăm sóc sức 
khỏe nhân dân, giữ gìn 
giống nòi dân tộc Việt Nam. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt các thầy thuốc Đông y tiêu biểu lần 

thứ nhất năm 2016 tại Phủ Chủ tịch.

Ngày 22/08/1946, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh giao cho Bộ Nội vụ 
ban hành Nghị định sô' 
337/NV-DC thành lập Hội 

Nghiên cứu Nam dược - tiền thân của 
Hội Đông y ngày nay, trụ sở tại 75 
Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Từ đó 
đến nay, Hội Đông y Việt Nam đã 
phát huy tôt vai trò của mình trong 
phòng bệnh, chữa bệnh, chô'ng dịch, 
nâng cao sức khỏe nhân dân; hệ 
thô'ng mạng lưới Hội Đông y trong cả 
nước được củng cô' và phát triển.

Trong cuộc kháng chiến chô'ng Mỹ 
cứu nước, Hội đã tổ chức tập huấn 
cho cán bộ trong quân đội trước khi 
vào chiến trường về cách nhận biết, 
sử dụng những cây thuô'c sẵn có 
trong rừng núi để chữa những bệnh 
thường gặp, đặc biệt là chữa sốt rét 
và tiêu chảy; đồng thời hướng dẫn

cách nhận biết, sử dụng một sô cây 
để lấy nước uông hồi phục sức khỏe 
khi hành quân mệt nhọc.

Hòa bình lập lại, Hội Đông y Việt 
Nam ngày càng phát triển, đã có 
nhiều đóng góp trong chăm sóc, bảo 
vệ sức khỏe nhân dân. Trước yêu cầu 
đổi mới của nền Đông y nước nhà; 
ngày 04/07/2008, Ban Bí thư Trung 
ương Đảng ban hành Chỉ thị 24/CT/TW 
"Về phát triển nền Đông y và Hội 
Đông y Việt Nam trong tình hình 
mói", trong đó nêu rõ 5 quan điểm, 3 
mục tiêu và 9 nhiệm vụ, giải pháp 
thực hiện những công việc trước mất 
và lâu dài của các cấp Hội, trách 
nhiệm của các bộ, ban, ngành ở Trung 
ương và cấp ủy, chính quyền các địa 
phương. Đây là cơ sở quan trọng tạo 
sự phát triển mạnh mẽ của Hội trong 
những năm đổi mới vừa qua.

Qua 70 năm xây dựng và phát 
triển, Hội Đông y Việt Nam tự hào 
với những kết quả đạt được, đó là: 
Về công tác tổ chức Hội: Cấp tỉnh, 
63/63 tỉnh, thành phô' đã có tổ chức 
Hội; cấp huyện, đã có 613/696 
huyện, thị có tổ chức Hội, chiếm 
88%; cấp xã, đã có 6.180 Hội Đông y, 
còn lại dưới hai hình thức Chi hội 
hoặc Liên Chi hội Đông y xã, phường. 
Cả nước có 70.135 hội viên, trong đó 
có 45 dân tộc và 9/13 tôn giáo có hội 
viên Đông y.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng 
chuyên môn, nâng cao tay nghề cho 
cán bộ hội viên: Trung ương Hội đã 
tổ chức các lớp hàm thụ Đông y cho 
9.355 cán bộ hội viên, bồi dưỡng 
chuyên sâu, nâng cao tay nghề được 
31 khóa cho 3.175 học viên, các tỉnh 
thành Hội đã tổ chức bồi dưỡng
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chuyên đề cho 35.194 lưọt hội viên. 
Học viện Y dưọc cổ truyền Việt Nam, 
khoa YHCT các trường đại học y, dưọc 
cả nưóc đã đào tạo bác sỹ, thạc sỹ, 
tiến sỹ YHCT ngày càng tăng về số 
lưọng, đảm bảo chất lưọng.

Công tác tu thư biên dịch: Từ năm
2001 - 2007, Trung ương Hội Đông y 
đã biên soạn bộ sách Đông y gồm 11 
đầu sách, Nhà xuất bản Y học đã xuất 
bản, lưu hành toàn quốc phục vụ 
công tác bồi dưỡng, đào tạo và nghiên 
cứu Đông y trong cả nưóc. Bộ môn 
YHCT trong các trường Đại học Y, 
Dưọc Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Học viện Y dưọc cổ truyền Việt Nam 
đã biên soạn giáo trình giảng dạy bậc 
trung học, đại học và trên đại học về 
YHCT, thống nhất chương trình trong 
cả nưóc.

Công tác khám chữa bệnh, chăm 
sóc sức khỏe nhãn dân: Các bệnh viện 
đa khoa từ Trung ương đến huyện, thị 
đều có khoa Đông y đã, đang tổ chức 
khám chữa bệnh cho nhân dân. Cả 
nưóc có hơn 10.000 phòng chẩn trị và 
trung tâm Đông y của các cấp Hội và 
hội viên; 7 bệnh viện tư nhân, hai 
viện y học cổ truyền Trung ương và 52 
bệnh viện y học cổ truyền tuyến tỉnh; 
đã thực hiện tốt Quyết định 2166/QĐ- 
TTg của Thủ tưóng Chính phủ, đẩy 
mạnh các hoạt động chuyên môn, 
nâng cao chất lưọng khám chữa bệnh, 
chăm sóc sức khỏe nhân dân. Theo 
thống kê của Bộ Y tế, tỷ lệ bệnh nhân 
đưọc khám chữa bệnh bằng YHCT 
hàng năm chiếm 30% tổng số người 
đưọc khám chữa bệnh.

Hoạt động chuyên môn Đông y  ở  
hệ thống Giáo hội: Các chi hội Đông 
y ở các nhà chùa, các tịnh xá đã củng 
cố tổ chức mạng lưói từ Trung ương 
đến các tỉnh, thành phố, tổ chức bồi 
dưỡng chuyên môn nâng cao tay 
nghề và trình độ chuyên môn cho hội 
viên, tổ chức khám chữa bệnh, trồng 
hái thuốc nam, bào chế thuốc, khám 
chữa bệnh từ thiện miễn phí hàng 
ngày cho nhân dân.

Trung ương Hội Đông y Việt Nam 
phối họp vói Cục Quản lý YDCT - Bộ Y 
tế - tổ chức thi sát hạch cấp Giấy chứng 
nhận Lương y cho 108 thầy thuốc Đông

y trong các nhà chùa và tịnh xá tại khu 
vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Công tác bảo tồn, phát tiiển dược 
liệu: Những năm 1960-1970, phong 
trào thuốc nam châm cứu phát triển 
mạnh ở các tỉnh miền Bấc, tất cả các 
xã, phường đều có vườn thuốc nam, 
các trạm y tế xã, phường có bộ phận 
Đông y để chữa bệnh cho nhân dân 
bằng thuốc nam châm cứu; nhiều xã 
có khu chưng cất tinh dầu hương 
nhu, bạc hà, quế để làm thuốc và xuất 
khẩu... Trong thời kỳ đổi mói, do cơ 
chế chính sách thay đổi, các trung 
tâm nghiên cứu dưọc liệu ở Trung 
ương và các Trạm dưọc liệu tỉnh, 
thành phố bị giải thể, làm cho thuốc 
nam bị suy giảm nghiêm trọng. Thực 
hiện Quyết định 1976/QĐ-TTg ngày 
30/10/2013 của Thủ Tưóng Chính 
phủ "Phê duyệt quy hoạch tổng thể 
phát triển dưọc liệu đến năm 2020 và 
định hưóng đến năm 2030", Trung 
ương Hội Đông y Việt Nam đã chỉ đạo 
các cấp Hội hưóng dẫn cho các thầy 
thuốc Đông y, các ông lang, bà mế 
tăng cường sưu tầm, phát hiện nguồn 
dưọc liệu ở các địa phương, tìm biện 
pháp bảo tồn và phát triển nguồn 
dưọc liệu để làm thuốc và hưóng tói 
trồng hái, bảo quản, bào chế dưọc 
liệu sạch và an toàn.

Công tác k ế  thừa, nghiên cứu, phát 
huy, phát triển Đông y : Trung ương 
Hội đã tập trung chỉ đạo các tỉnh, 
thành phố động viên các lương y giỏi, 
các ông lang, bà mế có môn thuốc hay, 
bài thuốc quí của các dân tộc truyền 
thụ lại cho con cháu hoặc cống hiến 
cho Hội. Đáng chú ý, năm 1972, các 
cấp Hội đã thu thập đưọc trên 20.000 
bài thuốc, môn thuốc chữa bệnh của 
các thầy thuốc Đông y.

Trung ương Hội đã tổ chức Hội 
thảo khoa học Môn thuốc, bài thuốc 
của các dân tộc, các tôn giáo Việt 
Nam; đã tuyển chọn đưọc 88 bài 
thuốc chữa bệnh có tác dụng chữa 
bệnh cao. Các tỉnh, thành phố đã tập 
họp đưọc 37.785 bài thuốc hay, môn 
thuốc quí của các dân tộc. Công tác 
nghiên cứu khoa học đã gấn kết chặt 
chẽ vói công tác kế thừa, đánh giá 
các bài thuốc có hiệu quả trong lâm

sàng. Đến nay, Hội Đông y trong cả 
nưóc đã và đang triển khai nghiên 
cứu 669 đề tài nghiên cứu khoa học, 
trong đó: Cấp bộ 9 đề tài, cấp tỉnh 83 
đề tài, cấp cơ sở 579 đề tài.

Thực hiện nhiệm vụ thành viên 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Hội
vói đặc thù có 45 dân tộc, 9 tôn giáo 
trong cộng đồng dân cư có hội viên 
Đông y, trải khấp mọi vùng miền của 
Tổ quốc; Hội đã động viên đồng bào 
các dân tộc, các tôn giáo thực hiện tốt 
các chủ trương, đường lối, chính sách 
của Đảng và Nhà nưóc; tăng cường 
nhận thức về Đảng, củng cố khối đại 
đoàn kết toàn dân.

Công tác Đông y  trong các lực lượng 
vũ trang: Trung ương Hội đã thống 
nhất vói Cục Y tế - Bộ Công an thành 
lập Chi hội Đông y ngành Công an, đưa 
hoạt động Hội Đông y trong ngành 
Công an về một đầu mối để thống nhất 
chỉ đạo chung trong toàn lực lưọng. 
Thực hiện Chương trình 12 kết họp 
quân - dân y, Chi hội Đông y Viện Y học 
cổ truyền Quân đội và Học viện Quân y 
đã tập trung nâng cao chất lưọng đào 
tạo theo hưóng đa khoa Đông y, kết 
họp vói việc đào tạo đội ngũ cán bộ 
Đông y bậc cao, đáp ứng nhu cầu cán 
bộ của ngành quân y.

Vói những thành tích đạt đưọc 
trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ 
sức khỏe nhân dân, Hội Đông y Việt 
Nam vinh dự đưọc Ban Bí thư Trung 
ương Đảng Cộng sản Việt Nam tặng 
bức trưóng vói nội dung: "Y đức 
trong sáng, y thuật chuyên sâu. Vì 
sự nghiệp Đông y, vì sức khỏe nhân 
dân". Hội đưọc Nhà nưóc tặng 
thưởng: 2 Huân chương Độc lập hạng 
nhất; 17 Huân chương Lao động 
hạng Nhất; 34 Huân chương Lao 
động hạng Nhì; 29 Huân chương Lao 
động hạng Ba; 26 Bằng khen của Thủ 
tưóng Chính phủ. Đưọc Nhà nưóc 
phong tặng các danh hiệu: 9 Thầy 
thuốc nhân dân, 1 Nhà giáo nhân 
dân và 57 Thầy thuốc ưu tú. Trung 
ương Hội Đông y Việt Nam đã xét 
chọn đưọc 97 Thầy thuốc Đông y tiêu 
biểu lần thứ nhất.»*
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HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI VI HỘI SINH VẬT CẢNH VIỆT NAM (2017 - 2021):

TRUYỂN THỐNG GẦN 30 NĂM 
XÂY DựNG, PHÁT TRIỂN HỘI

• ¥  •

ĐỖ PHƯỢNG
Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh vật cảnh Việt Nam

Hội Sinh vật cảnh Việt Nam 
(SVC) đưọc thành lập năm 
1989, Ban Bí thư phân 
công đồng chí Phạm Văn 

Kiết, UVTW Đảng, Tổng Thư ký Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam làm Phó Chủ 
tịch thường trực Hội. Mặt trận đã 
trở thành nơi làm việc của Hội, Văn 
phòng Mặt trận đã thiết thực giúp 
đỡ các hoạt động của Hội. Đồng chí 
Nguyễn Thọ Chân làm Chủ tịch Hội. 
Đây là tổ chức xã hội - nghề nghiệp 
đầu tiên đưọc thành lập sau Đại hội
VI của Đảng, có ý nghĩa sâu sấc, là 
nơi tập họp rộng rãi quần chúng 
nhân dân, các chức sấc tôn giáo, 
những nhân sự, thủ lĩnh các dân 
tộc thiểu số... nên đã đưọc Tổng Bí 
thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội 
đồng Bộ trưởng Đỗ Mười, Phó Chủ 
tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn 
Kiệt quan tâm chỉ đạo và tạo điều 
kiện hoạt động. Sau khi đồng chí 
Phạm Văn Kiết qua đời, đồng chí 
Nguyễn Thọ Chân chuyển về Thành 
phố Hồ Chí Minh thì đồng chí 
Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư 
Trung ương Đảng làm Chủ tịch Hội, 
đồng chí Lê Thành làm Phó Chủ tịch 
thường trực Hội.

Đáng chú ý, chỉ trong dăm bảy 
năm Hội chính thức đi vào hoạt 
động, phong trào sinh vật cảnh đã 
nhanh chóng lan rộng trên cả nưóc. 
Nhiều đồng chí nguyên UVTW Đảng, 
nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh, thành phố. đảm nhiệm 
vai trò Chủ tịch Hội SVC các tỉnh, 
thành. Đồng chí Nguyễn Xuân Kỷ,

nguyên UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 
Bến Tre, Phó Chủ tịch Hội đã nhận 
xét sâu sấc về Hội trong một phiên 
họp TW Hội tại Hà Nội: Khi chưa có 
Hội SVC thì nhiều chức sấc tôn giáo 
và những nhân vật có quan hệ vói 
chế độ cũ thường xa lánh cán bộ lãnh 
đạo Đảng. Nhưng khi cùng trong hội 
SVC thì xóa hết mọi khoảng cách, mọi 
người gặp nhau trò chuyện thân tình 
về tôn tạo danh lam thấng cảnh, di 
tích lịch sử địa phương, kinh nghiệm 
chăm sóc hoa, cây cảnh.

Vai trò, vị trí của Hội đưọc khái 
quát trong nhận định sâu sấc của Đại 
tưóng Võ Nguyên Giáp tại Hội thảo 
khoa học cấp Quốc gia diễn ra tại Hà 
Nội năm 1992. Ông nói, con người là 
một bộ phận của thiên nhiên, phải 
sống hài hòa vói thiên nhiên, dựa 
vào thiên nhiên, biết làm chủ thiên 
nhiên, làm cho thiên nhiên là một 
nguồn sống của mình. Nếu con người 
tự tách mình ra khỏi thiên nhiên, 
nói cải tạo thiên nhiên, mà lại đi tói 
hủy hoại thiên nhiên thì đó là hành 
động trái quy luật, dẫn tói tai họa 
không thể lường hết đưọc. Ta nên có 
kế hoạch vừa phát triển kinh tế gia 
đình, vừa đi tói sản xuất mói, tận 
dụng đặc điểm của nưóc ta là nơi hội 
tụ nhiều nguồn thực vật, động vật, 
có nhiều loại cây, loại hoa, có nhiều 
vùng đặc sản nổi tiếng, hầu hết các 
địa phương đều có những vùng có 
điều kiện thuận lọi để phát triển 
SVC, không chỉ có Đà Lạt, Ba Vì, Cúc 
Phương, Huế, Ngũ Hành Sơn, cho 
đến Sa Đéc và nhiều nơi ở Đông - Tây 
Nam bộ đều có truyền thống trồng

hoa, cây cảnh, nuôi chim, cá cảnh. 
Biết làm tốt thì ta vừa có kinh tế, 
vừa có đưọc văn hóa. Cần phải đầu 
tư vốn, ứng dụng khoa học - kỹ 
thuật và điều quan trọng là làm sao 
cho mọi người nhận thức đưọc sâu 
sấc những giá trị về nhiều mặt của 
SVC Việt Nam.

Tại Hội nghị SVC toàn quốc năm 
2004, Thủ tưóng Chính phủ Phan 
Văn Khải trực tiếp chỉ đạo và dự Hội 
nghị, đã có bài phát biểu quan trọng, 
trong đó đã định hưóng SVC là một 
ngành có nhiều tiềm năng lọi thế 
cần đưọc quan tâm đầu tư, ưu tiên 
phát triển, hình thành nhiều vùng 
sản xuất tập trung, áp dụng khoa 
học - công nghệ cho năng suất cao, 
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong 
nưóc và hưóng đến xuất khẩu; quan 
tâm xây dựng một số thương hiệu 
hoa cây cảnh, trưóc mất giao cho 
UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Festival 
Hoa Đà Lạt năm 2005, có mời một số 
nưóc để rút kinh nghiệm, tiến tói 
nhận trưng bày sinh vật cảnh quốc 
tế tại Việt Nam.

Liên tục từ đó đến nay, khấp các 
tỉnh, thành trên cả nưóc đã diễn ra 
nhiều sự kiện lón về SVC, kết nối thị 
trường trong nưóc và quốc tế. Năm 
2009, sau khi đồng chí Phạm Thế 
Duyệt, ủy viên Thường vụ, Thường 
trực Bộ Chính trị sang làm Chủ tịch 
ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và thôi phụ trách Hội, đồng 
chí Trương Tấn Sang, Thường trực 
Ban Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp 
phụ trách Hội và đã có nhiều cuộc 
làm việc vói Ban Thường vụ và Trung
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Chủ tịch nước Trương  Tấn Sang, chiỊp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh vật cảnh Việt Nam
Ban Thường vụ Trung ương Hội Sinh vật cảnh Việt Nam khóa V  (2011 - 2016).
năm 2011.

ương Hội Sinh vật cảnh Việt Nam. 
Đồng chí Trương Tấn Sang đã chỉ đạo 
các Ban Cán sự Đảng và một số tỉnh, 
thành ủy quan tâm xây dựng sinh vật 
cảnh thành một ngành kinh tế sinh 
thái có giá trị cao.

Tiếp đó vào năm 2010, nhân Kỷ 
niệm 120 năm ngày sinh của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh (19 /5 /1890  - 
1 9 /5 /2010), Hội SVC Việt Nam đã 
phối hợp cùng Tỉnh ủy Nghệ An, 
Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khu di tích 
Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn tổ chức Hội thảo khoa học vói 
chủ đề: "Bác Hồ vói thiên nhiên và 
sinh vật cảnh". Tại Hội thảo, đồng 
chí Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung 
ương Đảng đã được Thường trực Ban 
Bí thư giao đọc báo cáo đề dẫn. 
Nhiều nhà khoa học, nhà quản lý 
các cấp đã tham luận làm rõ quan 
điểm xuyên suốt toàn diện, phong 
cách sống giản dị của Bác Hồ về bảo 
vệ môi trường, lối sống hòa đồng 
vói thiên nhiên, về một cuộc cách 
mạng cảnh quan "làm cho phong 
cảnh ta ngày càng tươi đẹp", "xây 
dựng đất nưóc ta đàng hoàng hơn, 
to đẹp hơn" do Người khỏi xưóng và 
luôn gương mẫu thực hiện ngay tù 
những năm 50 của thế kỷ trưóc, 
thông qua phát động phong trào Tết

trồng cây. Một thế kỷ sau, Liên hợp 
quốc và các nưóc mói đề ra việc 
trồng cây chống biến đổi khí hậu. 
Tù đó thấy rõ Bác Hồ có tầm nhìn 
xa, vượt trưóc thời đại rất nhiều.

Qua gần 30 năm xây dựng và 
trưỏng thành, Hội luôn nhận được sự 
quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nưóc 
và Mặt trận Tổ quốc các cấp. Đến nay, 
Hội có hơn nửa triệu hội viên và ba 
triệu rưõi người lao động trong lĩnh 
vực SVC trên cả nưóc. Hội SVC Việt 
Nam tự hào đoàn kết, gắn bó hội viên 
và người lao động đã chăm lo, gìn giữ 
và nâng cao giá trị văn hóa truyền 
thống trên một đất nưóc đa dạng 
sinh thái; giữ gìn tôn tạo các danh 
lam thắng cảnh, di tích lịch sử, cảnh 
quan thiên nhiên môi trường nưóc ta 
trong quá trình đổi mói và hội nhập 
quốc tế. Hội đã tạo nên nhiều hoạt 
động sôi nổi có ý nghĩa ỏ các địa 
phương, như: tôn tạo danh lam 
thắng cảnh, di tích lịch sử, cây cổ 
thụ và nuôi trồng hoa, cây cảnh ỏ các 
nhà thờ Thiên chúa giáo, các đền 
chùa...; triển lãm, trưng bày SVC tại 
các sự kiện ngày xuân, lễ hội, Đại hội 
Đảng, bầu cử Hội đồng nhân dân các 
c ấ p .  thu hút sự quan tâm của đông 
đảo quần chúng nhân dân, tạo sự gần 
gũi gắn bó rộng rãi trong cộng đồng.

Hoạt động của Hội trong thời 
gian vùa qua đã có những đóng góp 
thiết thực và hiệu quả vào chương 
trình xây dựng nông thôn mói, đô 
thị văn minh và đề án tái cấu trúc 
ngành nông nghiệp theo hưóng 
nâng cao giá trị và phát triển bền 
vững; khôi phục và hình thành trên 
cả nưóc hàng trăm làng nghề hoa 
cây cảnh, vùng sản xuất hoa cây 
cảnh tập trung vói quy mô hơn
22.000 héc ta và trên 20.000 héc ta 
phân tán, tạo công ăn việc làm, góp 
phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ 
môi trường, ứng phó vói biến đổi khí 
hậu và củng cố khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc.

Hưóng tói Đại hội đại biểu Hội 
SVC Việt Nam lần thứ VI (2017-2021, 
dự kiến tổ chức vào giữa năm 2017), 
Thường trực Hội mỏ diễn đàn rộng 
rãi, tập hợp ý kiến của các cấp Hội, 
lãnh đạo và cá nhân hội viên về chủ 
đề: "Điểm mạnh - Điểm yếu - Cơ hội - 
Thách thức và Giải pháp phát triển 
SVC Việt Nam nhanh, mạnh, hiệu quả 
và bền vững". Đặc biệt Hội kết hợp 
vói Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn nghiên cứu cải cách cơ cấu 
kinh tế nông nghiệp và đưa sinh vật 
cảnh thành nội dung xây dựng nông 
thôn mói. ❖
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Hiệp hội Làng nghề Việt Nam:
NÔ LựC BẢO TỒN, TÔN VINH, PHÁT TRIỂN 
LÀNG NGHỂTRUYỂN THỐNG

ồng Lưu Duy Dần, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam.

LƯU DUY DẦN
Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam

Hiệp hội Làng nghề Việt Nam 
hiện có hơn 13.000 hội viên 
tại 61/63 tỉnh thành trong cả 
nưóc, có 5 văn phòng đại 

diện tại các vùng miền, Thời báo Làng 
nghề Việt, 13 trung tâm, các câu lạc bộ 
và ban chuyên môn, Hội đồng Tư vấn, 
trang Thông tin điện tử. Hơn 10 năm 
qua, Hiệp hội đã phong tặng đưọc 490 
nghệ nhân làng nghề Việt Nam; 89 gia 
tộc có từ 3 đời trở lên đạt danh hiệu 
"Bảng vàng gia tộc nghề truyền thống 
Việt Nam"; 63 thọ giỏi thủ công mỹ 
nghệ; 45 sản phẩm thủ công mỹ nghệ 
tinh hoa; 59 làng nghề truyền thống 
tiêu biểu Việt Nam; 31 đơn vị kinh tế 
làng nghề tiêu biểu.

Năm 2016, bám sát 6 nội dung 
chương trình công tác, Thường trực 
và BCH Hiệp hội đã có nhiều hoạt 
động thiết thực nhằm chấn hưng và 
phát triển làng nghề, giúp các hội 
viên xây dựng và bảo vệ thương hiệu, 
mở rộng thị trường sản xuất - kinh 
doanh và đẩy mạnh xuất khẩu.

Nhằm thúc đẩy phát triển thị 
trường, mở rộng kinh doanh, Hiệp hội 
phối họp vói các cơ quan đơn vị tổ 
chức thành công nhiều sự kiện: hội 
thảo, diễn đàn, hội chọ, triển lãm, hội 
nghị khách hàng, chương trình khảo 
sát, các dự án bảo tồn làng nghề, cải 
tạo môi trường làng nghề, xây dựng 
thương hiệu, cải tiến mẫu mã, truyền 
thông, xây dựng thương hiệu và một 
số hoạt động k h á c .

Công tác đối ngoại và truyền thông 
quảng bá đưọc tăng cường, Hiệp hội có 
nhiều cuộc tiếp xúc và quan hệ họp tác 
vói đại diện các phòng Thương mại Mỹ
- Việt tại Việt Nam, Adetef (Hỗ trọ Phát 
triển các trao đổi về công nghệ kinh tế

và tài chính),
JICA (Tổ chức 
Họp tác Quốc tế 
Nhạt Bản), UNDP 
(Chương trình 
Phát triển Liên 
họp quốc).

Hiệp hội là 
thành viên tích 
cực, đóng góp ý 
kiến vói ủy ban 
Thường vụ Quốc 
hội; Chính phủ; 
các bộ, ngành và 
ủy ban Tw Mặt 
trận Tổ quốc Việt 
Nam về xây dựng pháp luật, cơ chế 
chính sách và phản biện nhiều nội 
dung liên quan đến phát triển làng 
nghề theo các nghị định, thông tư; đặc 
biệt là tham gia Ban Dự thảo sửa đổi 
Nghị định số 66 và Dự thảo Luật về Hội; 
Hiệp hội đã có một số văn bản quan 
trọng tham gia đóng góp ý kiến vói 
Chính phủ và một số bộ, ban, ngành về 
các chế độ chính sách liên quan đến 
phát triển làng nghề. Hiệp hội đã đưọc 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
giao nhiệm vụ đào tạo thí điểm 3 mô 
hình dạy nghề truyền thống vói 118 
lóp gồm 2.610 học viên, học 26 nghề 
truyền thống. Hiệp hội cũng đã triển 
khai công tác đào tạo nâng cao năng 
lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
các cơ sở sản xuất, các nghệ nhân làng 
nghề. Đặc biệt năm 2016, Hiệp hội đã 
tổ chức thành công hai khóa đào tạo 
nâng cao cho nghệ nhân, thọ giỏi nghề 
mây tre đan và gỗ mỹ nghệ. Hiệp hội 
phối họp vói Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI) hỗ trọ, tư 
vấn, xây dựng thành lập đưọc hơn 30 
website cho hội viên làng nghề.

Phát huy kết quả đạt được, năm 
2017, Hiệp hội tiếp tục thực hiện 6 
chương trình và nội dung nhiệm vụ 
công tác: "Bảo tồn - Tôn vinh - 
Phát triển làng nghề truyền thống 
Việt Nam" và chuẩn bị chương trình 
hướng tói Đại hội IV, nhiệm kỳ 
2017 - 2022; tiếp tục triển khai nội 
dung kết luận của Tọa đàm "Làng 
nghề Việt Nam: Truyền thống, thực 
trạng và giải pháp phát triển trong 
thời kỳ hội nhập" ngày 20/4/2015 
và Thông báo số 30/TB-MTTW-BTT 
ngày 15/5/2015 của Ban Thường 
trực ủy ban TW MTTQ Việt Nam về 
thực hiện Chương trình "Ba đổi 
mói"; mở rộng tổ chức, phát triển 
hội viên; quan tâm phát triển làng 
nghề của đồng bào dân tộc thiểu số; 
đẩy mạnh công tác truyền thông, 
báo chí, quảng bá thương hiệu; 
chăm lo đến nghệ nhân và thọ giỏi; 
tích cực tổ chức, tham gia các hội 
chợ xúc tiến thương mại hàng TCMN 
trong và ngoài nưóc, Festival làng 
nghề 2017 tại TP. Huế và một số 
chương trình khác.»*
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