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Chủ tịch Hồ Chí Minh xem mô hình quy hoạch xây dựng Thủ đô (16-11-1959).

ẢNH TƯ LIỆU

Tháng 11-1959, khi xem xét mô hình
quy hoạch Thủ đô, Bác Hồ đã căn dặn:
"Trong thiết kế phải đồng bộ
đường sá, hệ thống thoát nước,
lưới điện... tránh cản trở sự đi lại
của nhân dân. Phải có quy hoạch
trước, tránh làm rồi lại phá đi".
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LI TÒA SON

T

ạp chí Mặt trận là cơ quan ngôn luận của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, năm nay bước sang tuổi thứ 15 (2001-2016). Từ khi ra đời đến nay, Tạp chí
Mặt trận đã có những đóng góp quan trọng vào công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận
và nâng cao vị thế, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tạp chí là tài liệu tham khảo hữu
ích, món ăn tinh thần không thể thiếu của cán bộ, những người hoạt động trong hệ thống cơ quan
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên; các cơ quan Đảng, Nhà
nước có chức năng lãnh đạo, quản lý, hoạch định chính sách liên quan đến đại đoàn kết dân tộc;
các cơ quan nghiên cứu, người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.
Theo tôn chỉ, mục đích của mình, Tạp chí Mặt trận đã có nhiều chuyên đề, bài viết góp phần
nâng cao trình độ lý luận Mặt trận và sự vận dụng lý luận vào thực tiễn của công tác Mặt trận.
Những kết quả đó được ghi nhận bằng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Từ tháng 9-2016, cùng với việc kiện toàn chức vụ Tổng Biên
tập và nhiều thay đổi khác về tổ chức, nhân sự, cơ chế hoạt động, Tạp chí Mặt trận tiến hành xuất
bản bộ mới, với nhiều thay đổi về nội dung và hình thức, hướng đến các mục tiêu:
- Góp phần phản ánh các kết quả nghiên cứu về công tác Mặt trận, vận động quần chúng do
Ủy ban Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên, các cơ quan của Đảng, Nhà nước tiến hành góp
phần đổi mới công tác Mặt trận.
- Lý giải cơ sở tham mưu thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận về nhiệm
vụ và phương thức tiến hành công tác Mặt trận và vận động quần chúng trong giai đoạn hiện nay.
- Phản ánh tiếng nói của Mặt trận trong công tác xây dựng pháp luật; giám sát và phản
biện xã hội.
- Giới thiệu các điển hình tiên tiến trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, triển khai công
tác có hiệu quả, các điển hình lãnh đạo MTTQ trong từng lĩnh vực.
- Giới thiệu các nghiên cứu trong và ngoài nước về các vấn đề xã hội, kinh tế, khoa học công
nghệ liên quan đến tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Trên tinh thần đổi mới, cầu thị, Ban Biên tập mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ,
đóng góp bài viết, công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, các cán bộ hoạt động trong hệ
thống Mặt trận; những góp ý từ bạn đọc xa gần để tiếp tục hoàn thiện về nội dung và hình thức,
để Tạp chí Mặt trận đóng góp ngày càng tích cực vào việc phát huy vai trò của Mặt trận đối với
xã hội; làm cho các cấp ủy Đảng và chính quyền nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò của Mặt trận
các cấp, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham
gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, tăng cường tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức
mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tng Biên t p
VE V@N TI(N
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Ch tch Nguyn Thin Nhân trao
Quyt đnh b nhim Tng Biên t p
T p chí M t tr n
LÊ THƯ
áng ngày 19-9, t i Hà Ni, _y
viên B Chính tr, Ch tch _y
ban Trung `ng M t tr n T
qu$c Vit Nam Nguyn Thin
Nhân ã trao Quyt nh b nhim nhà
báo Vf Vn Tin gi" chc vF Tng Biên
t p T p chí M t tr n.

S

Ủy viên Bộ Chính trị,
Chủ tịch UBTƯ
MTTQ Việt Nam
Nguyễn Thiện Nhân
trao Quyết định bổ
nhiệm Tổng Biên tập
Tạp chí Mặt trận cho
nhà báo Vũ Văn Tiến.

Tham d bui l còn có _y viên
Trung `ng )ng, Phó Ch tch - Tng
Th ký UBT MTTQ Vit Nam Tr%n
Thanh Mjn; các y viên Ban Th ng
trc;  i din các c` quan UBT MTTQ
Vit Nam, lãnh  o B Xây dng, Báo
Xây dng...
Tr c ó, ngày 14-9-2016, Ch tch
UBT MTTQ Vit Nam Nguyn Thin
Nhân ã ký Quyt nh s$ 1008/QMTTW-BTT, v vic tip nh n và b
nhim nhà báo Vf Vn Tin, Phó Tng
Bên t p Báo Xây dng, B Xây dng gi"
chc vF Tng Biên t p T p chí M t tr n
- C` quan UBT MTTQ Vit Nam; thi
h n b nhim 5 nm. Nhà báo Vf Vn
Tin  Jc h ng phF cp chc vF h s$
1,0 k t\ ngày ký Quyt nh.
Phát biu bui l, Ch tch UBT
MTTQ Vit Nam Nguyn Thin Nhân
nhn m nh, vic la ch7n b nhim
Tng Biên t p M t tr n da trên các
tiêu chí nng lc chuyên môn, nng lc
qu)n lý, ng c` trong công vic, ý chí
tin th, trên c` s các nét khái quát ó
)ng oàn nh n thy nhà báo Vf Vn
Tin ã áp ng t$t yêu c%u. Nhà Vf
Vn Tin cfng là cây bút vit kh|e,
ngay t\ thi sinh viên ã tham gia vit
báo, có nhiu gi)i báo chí. Ch tch
Nguyn Thin nhân cfng l u ý, T p chí
M t tr n là môi tr ng mi, công tác
M t tr n tr c ht là công tác chính tr,
T p chí phFc vF công tác này nên khó
khn h`n. Nh ng m t khác là T p chí
nghiên cu xã hi, cho phép liên kt
rng h`n. M t tr n cfng ng h ch
tr `ng ra m^t phiên b)n in t8 ca

ẢNH: KỲ ANH

T p chí  tng t%n sut giao l u vi
ng i 7c trong n c và kh^p th gii.

c)i thin i s$ng cho cán b, nhân
viên ca T p chí.

Ch tch Nguyn Thin Nhân mong
mu$n T p chí trong thi gian ti tip
tFc i mi quyt lit h`n n"a, thc
hin Ngh quyt  i hi VIII ca M t
tr n, Ngh quyt  i hi XII ca )ng
và nhu c%u ca t n c. T p th cán
b, nhân viên oàn kt, sáng t o  T p
chí có nhiu i mi h`n n"a; gi"  Jc
quyt tâm, sáng t o   a T p chí tip
tFc phát trin...

Nhà báo Vf Vn Tin sinh nm
1982, quê quán Nam Sách, H)i D `ng;
t$t nghip C8 nhân Báo chí, C8 nhân
Kinh t - H7c vin Báo chí và Tuyên
truyn; hin ang là Nghiên cu sinh
Báo chí h7c K19, H7c vin Báo chí và
Tuyên truyn. T\ nm 2006 n nm
2008, nhà báo Vf Vn Tin làm phóng
viên iu tra t i báo Nhà báo & Công
lu n (Hi Nhà báo Vit Nam); t\ nm
2009 n nm 2013 làm Tr ng Ban
b n 7c, Th ký Tòa so n, Phó Ch tch
Liên chi hi nhà báo báo Dân trí (Hi
Khuyn h7c Vit Nam); t\ nm 2014
cho n khi  Jc b nhim chc vF
Tng Biên t p T p chí M t tr n, nhà báo
Vf Vn Tin làm Phó Tng Biên t p Báo
Xây dng (B Xây dng).

Cám `n s tin t ng ca các ng
chí trong )ng oàn MTTQ Vit Nam ã
la ch7n vào chc vF Tng Biên t p T p
chí M t tr n, nhà báo Vf Vn Tin bày
t| mong mu$n, trên c `ng v mi, s}
tip tFc nh n  Jc s ng h, giúp ~
ca )ng oàn, Ban Th ng trc MTTQ
Vit Nam cfng nh t p th cán b,
nhân viên ca T p chí  tip tFc cho ra
i nh"ng n phm có hàm l Jng khoa
h7c, nghiên cu, úc kt thc tin cao
 thc hin nhim vF mà )ng oàn,
Ban Th ng trc MTTQ Vit Nam giao
phó. Nhà báo Vf Vn Tin ha s} dành
ht tâm huyt, kinh nghim, s nhit
tình và ý chí tin th, ham h7c h|i
cùng T p chí ngày càng i mi v ni
dung, hình thc, ra m^t phiên b)n mi,

Trong quá trình ho t ng báo chí
n nay, nhà báo Vf Vn Tin ã  Jc
trao nhiu gi)i Báo chí Qu$c gia, ng
thi có nhiu %u sách  Jc xut b)n.
Bên c nh công tác báo chí, nhà báo Vf
Vn Tin còn tham gia gi)ng d y, ào
t o các lp sinh viên chuyên ngành Báo
chí t i H7c vin Báo chí và Tuyên truyn,
Cao ng Phát thanh Truyn hình và
nhiu c` s, hình thc ào t o khác.
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AN THẢO

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Lời Toà soạn: Tạp chí Mặt
trận là cơ quan ngôn luận
của Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam ra
đời ngày 17-4-2001. Sau 15
năm xây dựng và phát triển,
Tạp chí Mặt trận đã định
hình là một trong những cơ
quan ngôn luận của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam, góp phần
vào công tác tổng kết thực
tiễn, nghiên cứu lý luận và
nâng cao vai trò, vị thế của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

ẢNH: HOÀNG ANH

gày 14-9-2016, Ch tch _y
ban Trung `ng M t tr n T
qu$c Vit Nam Nguyn Thin
Nhân ã ký Quyt nh s$
1008/Q-MTTW-BTT, b nhim nhà
báo Vf Vn Tin (nguyên Phó Tng
Biên t p Báo Xây dng - B Xây
dng) gi" chc vF Tng Biên t p T p
chí M t tr n. Nhân dp T p chí M t
tr n ra b mi, phóng viên (PV) ca
T p chí M t tr n ã có cuc trao i
vi ng chí Tr%n Thanh Mjn, U[
viên BCH Trung `ng )ng, Phó Ch
tch-Tng Th ký _y ban Trung `ng
M t tr n T qu$c Vit Nam v nh"ng

N
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g8i g^m, tin t ng vào quyt tâm i
mi ca T p chí M t tr n.
PV: Thưa đồng chí Phó Chủ tịchTổng Thư ký Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giai
đoạn hiện nay, vai trò và vị trí của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày
càng được thể hiện mạnh mẽ, mở
rộng, thực sự trở thành nơi phản
ánh nguyện vọng, kiến nghị của
Nhân dân tới Đảng và Nhà nước,
là chỗ dựa của nhân dân, bảo vệ
quyền và lợi ích chính đáng của
nhân dân. Theo đồng chí, để làm
tốt nhiệm vụ tuyên truyền của

mình trong thời kỳ mới, Tạp chí
Mặt trận cần làm tốt những gì?

Nh chúng ta ã bit, M t tr n T
qu$c Vit Nam là mt thành viên ca
h th$ng chính tr do )ng thành l p
và trc tip lãnh  o, ra i ngày 1811-1930 vi tên g7i %u tiên là Hi
Ph)n  ng minh, ri M t tr n Dân
tc Th$ng nht Vit Nam, là n`i th
hin ý chí, nguyn v7ng, t p hJp
kh$i  i oàn kt toàn dân tc, phát
huy quyn làm ch ca nhân dân.
Cùng vi lch s8 phát trin ca cách
m ng Vit Nam, 86 nm qua, v trí,
vai trò ca M t tr n T qu$c Vit Nam

N G H I Ê N

ã  Jc khng nh,  Jc )ng, Nhà
n c và nhân dân tin t ng, ghi
nh n. Trong iu kin phát huy dân
ch m nh m} hin nay, thì vai trò
ca M t tr n T qu$c càng tr nên
ht sc quan tr7ng trong quá trình
xây dng và phát huy kh$i  i oàn
kt toàn dân tc, phát huy quyn
làm ch ca mi ng i dân.
T p chí M t tr n cùng vi báo  i
oàn kt là mt trong hai c` quan
ngôn lu n ch lc, gi" vai trò nòng
c$t trong công tác tuyên truyn ca
h th$ng M t tr n T qu$c Vit Nam
các cp. Hai công cF truyn thông
ca U[ ban Trung `ng MTTQ Vit
Nam c%n ph)i ph$i hJp, g^n bó ch t
ch},  thc hin t$t nht nhim vF
tuyên truyn, v n ng các t%ng lp
nhân dân trong quá trình xây dng,
cng c$ và phát huy sc m nh kh$i
 i oàn kt toàn dân tc.
Trong giai o n s^p ti,  làm t$t
s mnh ca mình, tr c ht T p chí
M t tr n c%n thc hin úng tôn ch,
mFc ích ca mình: Là c` quan ngôn
lu n ca _y ban Trung `ng M t tr n
T qu$c Vit Nam, là din àn  t p
hJp, trao i thông tin, tng kt lý
lu n và kinh nghim thc tin, góp
ph%n bi d ~ng nâng cao quan im,
nh n thc và trình  lý lu n, nghip
vF v công tác M t tr n. H`n n"a, vi
v trí là mt t p chí ca h th$ng M t
tr n c) n c, T p chí M t tr n ph)i
)m b)o vic nghiên cu  t%m v mô
nh"ng vn  lý lu n và thc tin
ca M t tr n ang  t ra. ng thi,
T p chí M t tr n cfng ph)i th hin
 Jc vai trò là mt t p chí lý lu n,
tuyên truyn có cht l Jng cao; góp
ph%n tng kt thc tin, nghiên cu
lý lu n nh"ng vn  liên quan n
v trí, vai trò, chc nng ca M t tr n
T qu$c cfng nh xây dng, cng c$
và phát huy kh$i  i oàn kt toàn
dân tc.

Nh"ng ch tr `ng ca )ng oàn
MTTQ Vit Nam, nh"ng quyt nh
ca Ban Th ng trc _y ban Trung
`ng M t tr n T qu$c Vit Nam c%n
 Jc Ban Biên t p la ch7n, ch
ng phân tích, bình lu n, gi)i thích
và nh h ng cho b n 7c ca mình
v nh"ng ch tr `ng ó, quyt nh
quan tr7ng ó, sao cho mi cán b
trong toàn h th$ng M t tr n c) n c
luôn tìm 7c các s)n phm thong tin
ca T p chí.
PV: Để đáp ứng được yêu cầu
phát triển của Tạp chí Mặt trận,
thời gian qua, Ban Thường trực
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt
Nam đã kiện toàn chức danh Tổng
Biên tập, xin đồng chí cho biết rõ
hơn về quy trình bổ nhiệm này?

V\a qua, Ban Th ng trc U[ ban
Trung `ng MTTQ Vit Nam ã b
nhim ng chí Vf Vn Tin gi" chc
vF Tng Biên t p T p chí M t tr n.
iu ó th hin s lãnh  o ca
)ng oàn, Ban Th ng trc _y ban
Trung `ng M t tr n T qu$c Vit
Nam, ng thi kin toàn t chc cho
T p chí  áp ng nh"ng yêu c%u
phát trin mi.
Thc hin ch tr `ng chung thì
ã nhiu nm nay, vi mt s$ chc
danh lãnh  o ch ch$t ca c` quan
U[ ban Trung `ng M t tr n T qu$c
Vit Nam, Ban Th ng trc U[ ban
Trung `ng MTTQ Vit Nam ã công
b$ công khai trên báo chí nhm tìm
ra các ng c8 viên phù hJp (iu
này ã thc hin $i vi vic tuyn
ch7n Tng Biên t p báo  i oàn kt
tháng 7-2014). Các ng viên ph)i
xây dng mt  án v nh"ng nh
h ng phát trin trung, dài h n ca
T p chí, mô t) chi tit v nh"ng ni
dung s} trin khai và ph)i có cam
kt rõ ràng, ng thi xác nh l
trình thc hin khi  Jc giao gi"
c `ng v ng %u T p chí M t tr n.
Xut phát t\ yêu c%u ó, ng
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chí Vf Vn Tin ã xây dng mt
b)n  án i mi T p chí M t tr n,
Ban Th ng trc U[ ban Trung `ng
MTTQ Vit Nam ã trc tip góp ý
kin nhiu l%n vào  án này và coi
ó nh mt ch `ng trình hành ng
trong thi gian s^p ti ca Tng
Biên t p T p chí M t tr n. Theo ó,
Ban Th ng trc _y ban Trung `ng
MTTQ Vit Nam ã giao Ban Tuyên
giáo — U[ ban Trung `ng MTTQ Vit
Nam cn c vào  án i mi T p
chí M t tr n ca ng chí Vf Vn
Tin  ph$i hJp, theo dõi các ho t
ng ca T p chí M t tr n, t\ ó
tham m u cho Ban Th ng trc
quyt nh nh"ng b c phát trin
tip theo ca T p chí.
Thc hin quy trình b nhim
chc vF Tng Biên t p T p chí M t
tr n, )ng oàn, Ban Th ng trc
U[ ban Trung `ng MTTQ Vit Nam
ã thc hin rt bài b)n, th n
tr7ng, cn c vào các tiêu chun
quy nh ca Nhà n c,  Jc s
th$ng nht t\ Ban Tuyên giáo Trung
`ng, B Thông tin và Truyn
thông, trong ó có s ng h ca
lãnh  o B Xây dng, ca Ban Biên
t p Báo Xây dng.
Trong quá trình xem xét v tr ng
hJp ca ng chí Vf Vn Tin, thì
)ng oàn ã ánh giá toàn b quá
trình công tác, nng lc chuyên môn,
nng lc qu)n lý, ý chí tin th và uy
tín cá nhân ca ng chí Vf Vn Tin.
Trên c` s ó, chúng tôi thy ng
chí Vf Vn Tin ã áp ng t$t yêu
c%u. Qua theo dõi, n nay ng chí
Vf Vn Tin ã có 3 gi)i Báo chí Qu$c
gia và nhiu %u sách chuyên ngành
nghiên cu v báo chí  Jc xut b)n.
ng chí Vf Vn Tin cfng ã có thi
gian th8 thách, rèn luyn, tr ng
thành khi làm vic t i c` quan ngôn
lu n ca: Trung `ng Hi Nhà báo
Vit Nam, Trung `ng Hi khuyn h7c
Vit Nam, B Xây dng. Ban Th ng
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trc U[ ban Trung `ng MTTQ Vit
Nam ánh giá cao n lc ca ng chí
Vf Vn Tin khi quyt tâm xây dng
và b)o v  án i mi T p chí M t
tr n vi mong mu$n cùng chung tay
góp sc phát trin T p chí M t tr n
trong thi gian ti.
PV: Thưa đồng chí Trần Thanh
Mẫn, với tư cách là Phó Chủ tịch –
Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xin
đồng chí nêu những định hướng
cơ bản đối với Tạp chí Mặt trận
thời gian tới nhằm đáp ứng những
yêu cầu của Ban Thường trực Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam?

V t chc, ni vF: tr c m^t,
ng chí Tng Biên t p và Ban Biên
t p ca T p chí c%n sm xây dng và
trình Ban Th ng trc _y ban Trung
`ng MTTQ Vit Nam phê duyt Quy
ch t chc và ho t ng ca T p chí
M t tr n. Khn tr `ng kin toàn v
m t t chc theo h ng tng c ng
nhân s có cht l Jng, nâng cp c`
s h t%ng, trang thit b làm vic 
áp ng các yêu c%u thit yu ca
cán b T p chí M t tr n. Ban Biên
t p T p chí cfng c%n t p trung s^p
xp công vic, rà soát và b$ trí cán
b úng chuyên môn, nghip vF và
g^n lin trách nhim ca t\ng thành
viên T p chí M t tr n vi t\ng ni
dung công vic mt cách rõ ràng.
Th ng, ph t, công bng, phân
minh. Nghiên cu, tham kh)o quy
ch ho t ng ca Ban, `n v trong
_y ban Trung `ng M t tr n T qu$c
Vit Nam  t o  Jc s g^n kt,
ph$i hJp và th$ng nht trong hành
ng nhm nâng cao hiu qu) tuyên
truyn ca T p chí M t tr n, g^n lin
vi các ch `ng trình hành ng ca
_y ban Trung `ng M t tr n T qu$c
Vit Nam.
V chuyên môn: T p chí M t tr n
c%n thc hin th t t$t các nhim vF:
Trang b lý lu n và tng kt kinh
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nghim thc tin cho t chc M t
tr n và cán b M t tr n; ph)n ánh vai
trò ca M t tr n trong các m$i quan
h và trong công tác xây dng )ng,
chính quyn; ph)n ánh ho t ng
ca M t tr n các cp,  c bit là
nh"ng cuc v n ng ln do M t
tr n ch trì và phát ng; ph)n ánh
ting nói ca M t tr n trong các
phong trào, các ch `ng trình giám
sát và ph)n bin xã hi…
 làm t$t các nhim vF ó, T p
chí M t tr n c%n thc hin mt s$
ph `ng h ng tr7ng tâm: 1- Ho t
ng ngày càng hiu qu), xng áng
là c` quan ngôn lu n ca _y ban
Trung `ng M t tr n T qu$c Vit
Nam và h ng ti là s)n phm báo
chí  Jc a chung trong h th$ng
M t tr n; 2- Ban Biên t p T p chí M t
tr n c%n quan tâm nhiu h`n ti vic
cng c$ và ào t o nâng cao trình 
i ngf phóng viên, biên t p viên.
C%n quan tâm ào t o c` b)n, ào t o
l i nhm c p nh t kin thc và k
nng làm báo hin  i cho i ngf
này; 3- T p chí M t tr n c%n m nh
d n t p trung i mi phong cách và
ni dung tuyên truyn theo h ng
ly b n 7c làm trung tâm; 4- Cùng
vi thông tin lý lu n, thông tin thi
s, T p chí c%n nghiên cu  áp
dFng và tng c ng mô thc thông
tin ch djn và thông tin t vn.
Bên c nh ó,  phù hJp vi xu
th phát trin công ngh và thói
quen ca b n 7c hin  i, Ban Biên
t p c%n sm nghiên cu, xây dng
ph `ng án cho ra i T p chí in t8
M t tr n. Song song vi ó, T p chí
y m nh tái c` cu mô hình tòa
so n theo h ng hin  i; xây dng
h th$ng giao din hin  i, thân
thin và tng c ng hJp tác vi các
$i tác, y m nh công tác qu)ng bá
 nâng cao v th, tng l Jng b n
7c cfng nh tng ngun thu cho
T p chí.

PV: Với tư cách cá nhân, điều gì
đồng chí muốn gửi gắm tới tập
thể Ban Biên tập, cán bộ,
phóng viên, biên tập viên Tạp chí
Mặt trận?

Mong mu$n ca cá nhân tôi cfng
nh ca Ban Th ng trc _y ban
Trung `ng M t tr n T qu$c Vit
Nam $i vi T p chí M t tr n c` b)n
gi$ng nhau, iu ó ã  Jc th
hin qua 6 ch" vàng trên bc tr ng
mà Ban Th ng trc trao t ng T p
chí nhân k[ nim 10 nm T p chí
M t tr n xut b)n s$ %u ó là
“SÁNG TO - HI+U QU - PHÁT
TRIN”. Mong mu$n ó cfng là yêu
c%u mà cá nhân tôi g8i g^m T p chí
M t tr n c%n thc hin t$t, nhm
i mi mt cách hiu qu), áp ng
yêu c%u tình hình mi, không ng\ng
phát trin, xng áng là c` quan
ngôn lu n ca _y ban Trung `ng
M t tr n T qu$c Vit Nam. T p chí
M t tr n ang ng tr c nh"ng c`
hi phát trin mi, tôi tin t ng Ban
Biên t p, cán b, phóng viên, biên
t p viên ca T p chí M t tr n s}
không ng\ng phát huy tinh th%n
oàn kt, h trJ ljn nhau cùng n
lc c$ng hin, óng góp nhiu h`n
n"a vào s nghip xây dng và phát
trin ca T p chí M t tr n trong
t `ng lai.
Mt l%n n"a, thay m t Ban
Th ng trc U[ ban Trung `ng
MTTQ Vit Nam, tôi xin g8i g^m nim
tin $i vi T p chí M t tr n, mong
ng chí Tng Biên t p cùng t p th
cán b, nhân viên ca T p chí s} thc
hin th^ng lJi nh"ng mFc tiêu ã xác
nh trong  án i mi ca mình,
t\ ó cùng vi M t tr n T qu$c Vit
Nam thc hin thành công nhim vF
t p hJp các t%ng lp nhân dân, xây
dng, cng c$ và phát huy sc m nh
ca kh$i  i oàn kt toàn dân tc.
Xin trân trọng cảm ơn đồng chí
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban
Trung ương MTTQ Việt Nam!
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T TNG H CHÍ MINH
V CHÍNH SÁCH MT TRN
PGS, TS. NGUYỄN HỮU ĐỔNG
Viện Chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
in nay, nhiu cán b ca
)ng, chính quyn, các
oàn th th ng ch nói
nhiu n công tác M t tr n
ch ít khi  c p n chính sách M t
tr n. Trong thc t, lúc sinh thi, H
Chí Minh không ch nói n công tác
M t tr n mà còn nói n chính sách
M t tr n, tc nhìn nh n công tác M t
tr n là mt chính sách - chính sách
ln ca )ng. Trong bài nói chuyn
t i lp bi d ~ng cán b v công tác
M t tr n tháng 8-1962, H Chí Minh
ã nêu rõ vn  quan tr7ng ca
chính sách này. Ng i nói: “Chính
sách M t tr n là mt chính sách rt
quan tr7ng. Công tác M t tr n là mt
công tác rt quan tr7ng trong toàn
b công tác cách m ng”1.

H

Nói n chính sách nói chung tc
là ph)i nói n các giai o n (các
khâu) ca quy trình chính sách cùng
vi s phát trin lâu dài ca nó trong
các l nh vc ca i s$ng xã hi, bao
gm ba khâu c` b)n: xác nh nhu
c%u, mFc ích, quyt nh chính
sách; thc hin chính sách; ánh giá
hiu qu) ca chính sách. Các khâu
này có s kt hJp, g^n bó ch t ch}
vi nhau và t o thành mt chu trình
ca chính sách. Chính sách M t tr n
cfng không ngoài các thông l này.
Vic xác nh nhu c%u, mFc ích,
quyt nh chính sách M t tr n  Jc
H Chí Minh coi là khâu %u tiên
quan tr7ng.
Chính sách M t tr n là chính sách
ca )ng. )ng quyt nh ra chính
sách ó  Jc xut phát t\ nhu c%u
ca thc tin cuc s$ng, nhm  t
 Jc mFc ích ca cách m ng là
giành c l p dân tc, hòa bình,

th$ng nht và em l i t do, dân
ch, h nh phúc cho nhân dân. H Chí
Minh ã nêu rõ: “B$n mFc ích hòa
bình, th$ng nht, c l p, dân ch
ca M t tr n: Mu$n th$ng nht, ph)i
có hòa bình. Mu$n c l p thì ph)i
th$ng nht. Mu$n th t s c l p thì
ph)i có dân ch. B$n im ó nh
b%u tri có b$n ph `ng: ông, Tây,
Nam, B^c”2. Trong bài nói chuyn t i
lp bi d ~ng cán b v công tác M t
tr n, Ng i cfng nêu rõ: “MFc ích
phn u ca M t tr n dân tc th$ng
nht là xây dng mt n c Vit Nam
hòa bình, th$ng nht, c l p, dân
ch và giàu m nh”3.
Trong t chc M t tr n, )ng v\a
là mt thành viên, v\a là lc l Jng
lãnh  o. Mu$n  t  Jc mFc ích
ca chính sách M t tr n, )ng ph)i
xây dng, quyt nh ra chính sách
ó )m b)o úng ^n. Bi có chính
sách M t tr n úng ^n thì )ng mi
gi" v"ng  Jc a v lãnh  o trong
t chc M t tr n. H Chí Minh ã
t\ng nêu rõ: “)ng không th òi h|i
M t tr n th\a nh n quyn lãnh  o
ca mình mà ph)i t| ra là mt b
ph n trung thành nht, ho t ng
nht và chân thc nht. Ch trong
u tranh và công tác hng ngày, khi
qu%n chúng rng rãi th\a nh n chính
sách úng ^n và nng lc lãnh  o
ca )ng, thì )ng mi giành  Jc
a v lãnh  o”4. Mu$n có chính sách
úng ^n l i rt c%n thit ph)i  ra
 Jc các khu hiu chính tr úng.
Ng i nêu rõ: "Khu hiu chính tr
úng, thì toàn dân thy rõ ph `ng
h ng, nh n rõ ai là b n, ai là thù,
oàn kt ch t ch} xung quanh )ng,
 ánh th^ng k thù ca cách
m ng"5.

Các quan im nêu trên ca H
Chí Minh cho thy rng, các mFc tiêu
ca )ng và Nhà n c trong chính
sách M t tr n, tc các chính sách
phát trin t n c nói chung, có vai
trò nh h ng chính tr quan tr7ng.
ây  Jc coi là khâu c` b)n ca
chính sách M t tr n. Bi mFc tiêu ca
chính sách M t tr n không rõ, không
hJp lý s} khó có th thc hin th^ng
lJi chính sách  i oàn kt. H Chí
Minh ã t\ng phê phán cách xác nh
thiu khoa h7c, không thit thc ca
các mFc tiêu, khu hiu phát trin
kinh t, xã hi trong nh"ng nm
tr c ây. Ng i nêu rõ: “MFc ích
thì nêu ra nhiu khu hiu quá…
Nhiu ích quá thì lo n mt, không
b^n trúng ích nào. Th m chí không
ai nh  Jc nh"ng khu hiu ó”6.
Vic thc hin chính sách M t
tr n  Jc H Chí Minh coi là khâu có
nhiu khó khn h`n khâu ra quyt
nh chính sách, ng thi là khâu
cc k/ quan tr7ng.
Thc hin chính sách M t tr n
 Jc H Chí Minh nhìn nh n cF th
trong vic thc hin chính sách oàn
kt,  i oàn kt. iu ó có ngh a
là, thc hin chính sách M t tr n
cfng chính là thc hin chính sách
oàn kt, thc hin các nhim vF
chính tr ca )ng. H Chí Minh nêu
rõ rng: “Chính tr là oàn kt”. oàn
kt ph)i chân thành, nhân vn mi
là chính tr có ngh thu t hay có vn
hóa chính tr ích thc. Trong bài nói
chuyn t i Hi ngh  i biu M t tr n
Liên - Vit toàn qu$c vào tháng 11955, H Chí Minh ã nêu rõ: “oàn
kt là mt chính sách dân tc, không
ph)i là mt th o n chính tr”; “ i
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Chủ tịch Hồ Chí Minh
với thiếu niên anh hùng
dũng sĩ miền Nam
trong Đoàn Đại biểu
Mặt trận Dân tộc Giải
phóng miền Nam ra
thăm miền Bắc,
năm 1969.
ẢNH: TƯ LIỆU

oàn kt tc là tr c ht ph)i oàn
kt  i a s$ nhân dân, mà  i a s$
nhân dân ta là công nhân, nông dân
và các t%ng lp nhân dân lao ng
khác. ó là nn g$c ca  i oàn kt.
Nó cfng nh cái nn ca nhà, g$c ca
cây. Nh ng ã có nn v"ng, g$c t$t,
còn ph)i oàn kt các t%ng lp nhân
dân khác. Bt k/ ai mà th t thà tán
thành hòa bình, th$ng nht, c l p,
dân ch thì dù nh"ng ng i ó tr c
ây ch$ng chúng ta, bây gi chúng
ta cfng th t thà oàn kt vi h7”7.
Thc hin chính sách oàn kt trong
M t tr n là yu t$ c` b)n nht  làm
nên nh"ng th^ng lJi ca cách m ng.
Ng i nêu rõ: “oàn kt trong M t
tr n Vit Minh, nhân dân ta ã làm
cách m ng tháng Tám thành công,
l p nên n c Vit Nam Dân ch Cng
hòa. oàn kt trong M t tr n Liên
Vit, nhân dân ta ã kháng chin
th^ng lJi, l p l i hòa bình  ông
D `ng, hoàn toàn gi)i phóng min
B^c. oàn kt trong M t tr n T qu$c
Vit Nam, nhân dân ta ã giành  Jc
th^ng lJi trong công cuc khôi phFc
kinh t, c)i t o xã hi ch ngh a và
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trong s nghip xây dng ch ngh a
xã hi  min B^c”8.
Theo H Chí Minh, iu quan
tr7ng trong vic thc hin chính sách
M t tr n cfng nh chính sách oàn
kt là ph)i bit oàn kt rng rãi và
lâu dài, ng thi ph)i kt hJp vi
vic th ng xuyên “cng c$” chính
sách ó. Ng i nói rng: “oàn kt
rng rãi, ch t ch}, ng thi ph)i
cng c$: Nn có v"ng nhà mi ch^c
ch^n, g$c có t$t thì cây mi t$t t `i.
Trong chính sách oàn kt c%n ph)i
ch$ng hai khuynh h ng sai l%m: cô
c h]p hòi và oàn kt vô nguyên
t^c”9. Ngoài ra, vic thc hin chính
sách oàn kt,  i oàn kt trong
M t tr n c%n ph)i theo cách khéo léo,
chân thành, th t s. Ng i ch rõ
rng: “$i vi t s)n dân tc, )ng
ph)i có thái  khéo léo, mm do.
Ph)i ht sc lôi kéo h7 và gi" h7 
trong M t tr n… Tránh ht sc  h7
 ngoài M t tr n”10; “oàn kt th t
s ngh a là v\a oàn kt, v\a u
tranh, h7c nh"ng cái t$t ca nhau,
phê bình nh"ng cái sai ca nhau và
phê bình trên l p tr ng thân ái, vì

n c, vì dân”11.
Khéo léo, chân thành, th t s
trong vic thc hin chính sách oàn
kt ca M t tr n tc là c%n ph)i bit
phân bit rõ ai là b n, ai là thù 
thc hin thêm b%u b n, bt k thù
trong quá trình làm cách m ng dân
tc, dân ch, em l i h nh phúc cho
nhân dân. H Chí Minh ã t\ng ch
rõ: "M7i ng i u bit rõ ai là b n, ai
là thù trên th gii, trong n c và
trong mình. Mu$n ánh th^ng ch
ngh a  qu$c là k thù trên th gii,
mu$n ánh th^ng thc dân và phong
kin a ch là k thù trong n c thì
tr c ht ph)i ánh th^ng lòng tà là
k thù trong mình"12.
 thc hin chính sách M t tr n,
theo H Chí Minh, t chc M t tr n
ph)i phát huy vai trò phê bình, góp
ý, giám sát ca nhân dân $i vi các
t chc, cán b, )ng viên, công chc
trong quá trình thc hin các chính
sách, mFc tiêu. H Chí Minh ã t\ng
nêu rõ: “Da vào ý kin ca dân
chúng mà s8a ch"a cán b và t chc
ca ta”13. Thc t cho thy rng,
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qu%n chúng nhân dân a s$ là nh"ng
ng i ngoài t chc )ng, chính
quyn, h7 có th nhìn thy rõ, khách
quan h`n nh"ng khim khuyt ca
các t chc, cán b, )ng viên, công
chc. Chính vì v y, vic t o m7i iu
kin, hay “khéo” lôi cu$n qu%n
chúng nhân dân góp ý, phê bình, ch
ra “ht” nh"ng khuyt im ca các
t chc )ng, chính quyn, cán b,
)ng viên, công chc có vai trò cc
k/ quan tr7ng. Vic giám sát ca
nhân dân thông qua các t chc xã
hi, báo chí có vai trò quan tr7ng 
ngn ng\a s tha hóa quyn lc
(quyn h n)  Jc trao ca i ngf
cán b, )ng viên trong quá trình
thc hin các chính sách, mFc tiêu,
t\ ó gi" v"ng  Jc uy tín ca )ng,
tc gi" v"ng  Jc s oàn kt gi"a
nhân dân vi )ng, Nhà n c. Sinh
thi, H Chí Minh t\ng ch rõ: “Kim
soát có hai cách: mt cách là t\ trên
xu$ng. Tc là ng i lãnh  o kim
soát kt qu) nh"ng công vic ca
mình. Mt cách n"a là t\ d i lên.
Tc là qu%n chúng và cán b kim
soát s sai l%m ca ng i lãnh  o và
bày t| cái cách s8a ch"a s sai l%m
ó. Cách này là cách t$t nht  kim
soát các nhân viên”14.
Ngoài ra, M t tr n rt c%n ph)i
phát huy vai trò ca nhân dân tham
gia và gii thiu các ng c8 viên cho
)ng, Nhà n c trong công tác cán
b. ây  Jc coi là ph `ng pháp dân
ch v t chc thc hin chính sách
M t tr n, tc xây dng )ng, b máy
nhà n c trong s ch, )m b)o thc
hin các chính sách, mFc tiêu  t ra.

H Chí Minh ã nêu rõ: “ cho dân
chúng phê bình cán b, da theo ý
kin h7 mà ct nh^c cán b, nht
nh không x)y ra vic thiên t ,
thiên v, nht nh hJp lý và công
bng”15.
Vic ánh giá hiu qu) chính sách
M t tr n  Jc H Chí Minh ch ra 
s “ng thu n”, “ng lòng” ca
nhân dân $i vi vi )ng.
iu ó cfng có ngh a là, nim tin
ca nhân dân $i vi )ng  Jc coi
là th c o c` b)n v tính hiu qu)
ca vic thc hin chính sách M t
tr n. Chính vì v y mà H Chí Minh ã
nhiu l%n  c p n vic ph)i )m
b)o làm “sao cho  Jc lòng dân”16 ca
i ngf cán b, )ng viên v t cách,
l$i s$ng, trong các ho t ng kinh t,
chính tr, vn hóa, xã hi nhm thc
hin chính sách oàn kt trong M t
tr n. Theo Ng i,  nhân dân tin
yêu, ng h, i theo )ng nh mt
th c o tính hiu qu) ca chính
sách oàn kt trong t chc M t tr n,
xét v m t chính tr, rt c%n ph)i bit
thc hin các ph `ng pháp phòng
ch$ng quan liêu, tham nhfng. Bi
gi"a phong trào phòng ch$ng quan
liêu, tham nhfng vi vic quy tF kh$i
oàn kt là có m$i quan h g^n bó
ch t ch} vi nhau. H Chí Minh ã
t\ng nêu rõ rng, chính s “th^ng lJi
trong phong trào này s} giúp chúng
ta oàn kt h`n”17. Ng i còn cho
rng, mu$n phòng ch$ng quan liêu,
tham nhfng có hiu qu) c%n ph)i
 Jc thc hin t\ “g$c”, tc ph)i t\
vic xây dng th ch, c` ch )m
b)o cho m7i quyn lc u ph)i b
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kim soát. Cfng theo Ng i,  nhân
dân tin yêu, ng h i theo )ng nh
mt th c o tính hiu qu) ca chính
sách oàn kt trong t chc M t tr n,
xét v m t k thu t, l i rt c%n ph)i
bit tit kim trong chi tiêu, thc
hin các ph `ng pháp phòng ch$ng
các t n n lãng phí. Ng i cho rng,
vic ch$ng lãng phí trong b máy ca
)ng và Nhà n c th ng rt kém,
bi t n n ó ch yu l i do chính cán
b, )ng viên gây ra; h7 hay xem
th ng pháp lu t, coi vic gi)i quyt
chúng nh là công vic ni b. Ng i
ã nêu rõ: "Mt iu áng chú ý:
nhiu khi có ng i ngoài )ng h7 tit
kim ca công h`n nh"ng )ng viên";
rng, x8 lý t lãng phí không nghiêm
chính là "vì )ng viên th ng xem
pháp lu t, chính quyn..v..v.. là vic
trong nhà"18. Phòng ch$ng lãng phí
trong b máy công quyn, cfng nh
trong xã hi, có vai trò quan tr7ng
không kém gì phòng ch$ng quan liêu,
tham nhfng. Lãng phí ca công cfng
nh lãng phí trong xã hi, tc u
làm h i nhân dân, t n c; cán b,
)ng viên mà  lãng phí tc là ã tr
thành “k thù” ca nhân dân. Ch$ng
lãng phí không ch v v t cht, tin
ca mà c) v nhân tài (cht xám),
thi gian, nim tin ca nhân dân....
Nh"ng iu này ã  Jc H Chí Minh
nói n nhiu lúc sinh thi. Ngay c)
khi s^p v vi cõi v nh hng, Ng i
cfng không quên cn d n l i cho
)ng: “Sau khi tôi ã qua i, ch
nên t chc iu phúng linh ình, 
kh|i lãng phí thì gi và tin b c ca
nhân dân”19.

1, 3, 8. Hồ Chí Minh, Toàn tập, t. 10, Nxb CTQG, H. 1995, tr. 605, 604.
2, 7, 9, 12. Hồ Chí Minh, Sđd, t.7, tr. 438, 82.
4, 11. Hồ Chí Minh, Sđd, t. 3, tr. 139, 139.
5, 6, 13, 14, 15. Hồ Chí Minh, Sđd, t. 5, tr. 245, 347, 297, 288, 296.
10. Hồ Chí Minh, Sđd, t. 9, tr. 137.
16. Hồ Chí Minh, Sđd, t. 4, tr. 47.
17, 18. Hồ Chí Minh, Sđd, t. 6, tr. 495, 500.
19. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, H. 1989, tr, 50.
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PHÁT HUY SC MNH

đi đoàn kt toàn dân tc, thc hin dân ch,
t ng c ng đ ng thu n xã hi ca Mt tr n
xã, ph ng, th trn
THS. PHẠM THỊ KIM CÚC
Trưởng phòng Nghiên cứu, Viện Nghiên
cứu Khoa học Mặt trận
h tr `ng phát huy sc m nh
 i oàn kt toàn dân tc,
phát huy dân ch xã hi ch
ngh a, b)o )m thc hin
quyn làm ch ca nhân dân  Jc
 i hi  i biu toàn qu$c l%n th XII
ca )ng khng nh và  ra mt s$
gi)i pháp mi. Tip tFc  cao vai trò,
v trí ca M t tr n T qu$c Vit Nam
trong giai o n mi, quan im ca
 i hi XII cho thy t%m quan tr7ng
và tính cp bách ca vic thc hin
nhim vF t p hJp, xây dng, phát
huy sc m nh  i oàn kt dân tc,
thc hin dân ch, tng c ng ng
thu n xã hi ca MTTQ Vit Nam ã
 Jc ghi nh n trong Hin pháp và
Lu t MTTQ Vit Nam, trong ó _y ban
MTTQ Vit Nam xã, ph ng, th trn
là cp thc hin có ý ngh a quyt
nh n hiu qu) ca nhim vF
trong h th$ng M t tr n.

C

1. Hoạt động của Ủy ban
MTTQ cấp xã và Ban Công
tác Mặt trận ở khu dân cư
ảnh hưởng đến việc thực
hiện nhiệm vụ tập hợp,
xây dựng, phát huy sức
mạnh đại đoàn kết toàn
dân tộc, thực hiện dân chủ,
tăng cường đồng thuận xã
hội của Ủy ban MTTQ xã,
phường, thị trấn
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_y ban M t tr n T qu$c cp xã
iu l MTTQ Vit Nam quy nh
_y ban MTTQ xã, ph ng, th trn do
 i hi  i biu MTTQ Vit Nam cùng
cp hip th `ng dân ch c8 ra, là c`
quan chp hành gi"a hai k/  i hi,
bao gm: Ng i ng %u các t chc
thành viên cùng cp; Mt s$ Tr ng
ban Công tác M t tr n; mt s$ cá
nhân tiêu biu trong các t%ng lp xã
hi, các dân tc, tôn giáo, ng i Vit
Nam nh c  n c ngoài (nu có)
và các l nh vc có liên quan n ho t
ng ca MTTQ Vit Nam; mt s$ cán
b chuyên trách và không chuyên
trách ca _y ban MTTQ khóa tr c.
Theo s$ liu th$ng kê, tính n
ht tháng 5-2015 tng s$ U[ viên _y
ban MTTQ  cp xã là 387.494 ng i,
trong ó c` cu kt hJp nh sau: là
n" 100.407 ng i; là ng i ngoài
)ng: 127.287 ng i; là ng i dân
tc thiu s$: 85.676; tôn giáo: 25.247
ng i. V thành ph%n c` cu trong
_y ban MTTQ cp xã: thành viên
112.061; M t tr n cp d i 93.610; Cá
nhân tiêu biu: 158.209; cán b M t
tr n cùng cp: 23.614.
Ho t ng ca _y ban MTTQ các
cp nht là  cp c` s là ho t ng
chính tr - xã hi ca tt c) các thành
viên  Jc ph$i hJp và th$ng nht l i
theo ch `ng trình hành ng chung,
cùng )ng và chính quyn tham gia
gi)i quyt nh"ng vn  quan tr7ng
 a ph `ng, c` s nhm n nh
cuc s$ng ca nhân dân. Tuy nhiên,
cán b M t tr n c` s ho t ng vi
tinh th%n "n c`m nhà, làm vic xã",

 ho t ng có hiu qu) òi h|i
ng i cán b M t tr n c` s ngoài
vic nhit tình, trách nhim còn c%n
ph)i có kin thc nht nh v các
l nh vc và am hiu sâu s^c các $i
t Jng, nói i ôi vi làm, trung thc,
bit gi" nguyên t^c, ng thi mm
do trong t\ng công vic cF th, bit
tôn tr7ng và l^ng nghe ý kin ca các
t%ng lp nhân dân bng thái  kiên
trì, chân thành, thuyt phFc, có lý,
có tình, nht là quan tâm giúp ~
nh"ng $i t Jng xã hi g p khó
khn và bit ng viên phát huy kh)
nng và vai trò ca h7 trong các ho t
ng ca M t tr n c` s.
Ban Công tác M t tr n  khu dân c
Ban Công tác M t tr n  Jc thành
l p  khu dân c , tuy không ph)i là
mt cp trong h th$ng t chc M t
tr n, nh ng là cánh tay n$i dài ca
M t tr n cp c` s. Ban Công tác M t
tr n ph$i hJp tham gia vi chính
quyn gi)i quyt các mâu thujn
trong ni b nhân dân, thc hin và
phát huy dân ch  c` s, tham gia
xây dng, giám sát và b)o v chính
quyn, tham gia qu)n lý xã hi, t
chc thc hin các cuc v n ng,
các phong trào thi ua yêu n c, góp
ph%n cùng )ng và chính quyn c`
s thc hin th^ng lJi các nhim vF
chính tr, kinh t, vn hoá, xã hi,
an ninh qu$c phòng  a ph `ng.
C` cu ca Ban Công tác M t tr n
(theo iu l M t tr n T qu$c Vit
Nam khóa VIII) bao gm: Mt s$ _y
viên _y ban M t tr n T qu$c Vit
Nam cp xã c trú  khu dân c ;  i
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Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc các tầng lớp nhân dân tại xã Phước Hữu,
ẢNH: HOÀNG ANH
huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

din chi y; ng i ng %u ca Chi
hi Ng i cao tui, Chi hi Cu chin
binh, Chi hi Nông dân, Chi hi PhF
n", Chi oàn Thanh niên, Chi hi Ch"
Th p |...; mt s$ ng i tiêu biu
trong các t%ng lp nhân dân, trong
các dân tc, tôn giáo...
Theo s$ liu th$ng kê, tính n
ht tháng 5/2015: Tng s$ huyn, th
xã, thành ph$: 709; tng s$ xã,
ph ng, th trn: 11.158; tng s$
Khu dân c :110.035; tng s$ Ban
Công tác M t tr n: 103,254; tng s$
Tr ng ban công tác M t tr n:
103.252 ng i.
 áp ng  Jc yêu c%u, nhim
vF ca công tác M t tr n trong giai
o n hin nay, Ban Công tác M t tr n
c%n ph$i hJp thc hin t$t các nhim
vF mà iu l M t tr n T qu$c Vit
Nam ã quy nh, các thành viên
tham gia Ban công tác M t tr n ph)i
trên tinh th%n t nguyn nhit tình,
trách nhim vì lJi ích ca cng ng
dân c .

2. Một số kết quả chủ yếu
trong thực hiện nhiệm vụ
tập hợp, xây dựng, phát
huy sức mạnh đại đoàn kết
dân tộc, thực hiện dân chủ,
tăng cường đồng thuận xã
hội của Ủy ban MTTQ xã,
phường, thị trấn
 t p hJp, oàn kt các t%ng lp
nhân dân thc hin có hiu qu) các
ch tr `ng,  ng l$i ca )ng,
chính sách, pháp lu t ca nhà n c,
nhim vF chính tr, kinh t, vn hóa,
xã hi ca a ph `ng, _y ban MTTQ
Vit Nam xã, ph ng, th trn, các t
chc thành viên và c) h th$ng
chính tr  c` s ã có nhiu hình
thc và bin pháp tích cc trong
tuyên truyn, ph bin ni dung các
Ngh quyt ca )ng, vn b)n pháp
lu t ca Nhà n c cfng nh các
ch `ng trình, ngh quyt ca MTTQ
Vit Nam n vi ng i dân.
Qua th$ng kê s` b ca Ban Tuyên

giáo c` quan _y ban Trung `ng
MTTQ Vit Nam, n nay có 42/63 _y
ban MTTQ các tnh thành ph$ ã có
website ho c trang thông tin in t8;
100% các tnh có hòm th in t8
phFc vF công tác trao i, thông tin,
báo cáo nhanh áp ng yêu c%u công
tác M t tr n trong thi k/ mi.
Hin nay,  cp xã có các t chc
nòng c$t tham gia vào _y ban MTTQ
nh : )ng Cng s)n Vit Nam, oàn
Thanh niên Cng s)n H Chí Minh,
Hi Liên hip PhF n", Hi Cu chin
binh, Hi Nông dân, Hi Ng i cao
tui, Hi khuyn h7c.... Ngoài ra, 
nhiu a ph `ng, thành viên ca
M t tr n T qu$c Vit Nam cp xã còn
có s tham gia ca các t chc xã hi
khác, tiêu biu nh : Hi Cu thanh
niên xung phong, Hi N n nhân cht
c da cam, Hi Ch" th p |, Hi Cu
giáo chc, Hi Sinh v t c)nh, Câu l c
b Cu quân nhân, Hi ng i khuyt
t t…. Bên c nh ó còn có các cá
nhân tiêu biu  i din cho các dân
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tc, tôn giáo, ng i có uy tín trong
nhân dân, Tr ng ban Công tác M t
tr n khu dân c tham gia _y ban
MTTQ Vit Nam cp xã.
Thc hin chính sách  i oàn kt
dân tc, chính sách tôn giáo ca
)ng và Nhà n c, _y ban MTTQ Vit
Nam xã, ph ng, th trn và các t
chc thành viên ã ph$i hJp vi
chính quyn th ng xuyên quan tâm
giúp ~ t o iu kin  các chc s^c
và ng bào các tôn giáo  Jc thc
hin sinh ho t tôn giáo bình th ng
theo úng quy nh ca pháp lu t,
áp ng nhu c%u nguyn v7ng sinh
ho t tín ng ~ng, tâm linh ca nhân
dân. Ph$i hJp v n ng ng bào có
 o, ng bào dân tc thiu s$ và
ng i Vit Nam  n c ngoài thc
hin các ch tr `ng, Ngh quyt ca
)ng, chính sách pháp lu t ca Nhà
n c, các quy nh ca a ph `ng.
Nh"ng a ph `ng có ông ng
bào dân tc thiu s$ sinh s$ng, _y
ban MTTQ cp xã ã ph$i hJp vi
chính quyn và các t chc thành
viên tích cc chm lo, giúp ~ ng
bào trong phát trin s)n xut, nâng
cao i s$ng, gi)m nghèo; giám sát
vic trin khai thc hin các ch `ng
trình, d án ca Chính ph (ch `ng
trình 134, 135...) v h trJ phát trin
s)n xut, xây dng kt cu h t%ng
nông thôn, ch `ng trình n c s ch,
ch `ng trình xoá ói, gi)m nghèo, …
góp ph%n t\ng b c c)i thin i
s$ng v t cht, tinh th%n cho ng
bào các dân tc. Bên c nh ó, _y ban
MTTQ xã, ph ng, th trn ã ch
ng n^m b^t và n^m ch^c tình hình,
s$ l Jng các $i t Jng  c thù này
  tham m u,  xut vi cp y,
ph$i hJp vi chính quyn a ph `ng
chm lo và t o iu kin  ng bào
có  o, ng bào dân tc thiu s$,
ng i Vit Nam  n c ngoài tham
gia xây dng quê h `ng, t n c,
xây dng kh$i  i oàn kt dân tc.
Hàng nm, vào dp k[ nim Ngày
thành l p M t tr n Dân tc th$ng
nht Vit Nam (18-11), _y ban MTTQ
xã, ph ng, th trn tham m u cho
cp u[ )ng, ph$i hJp vi chính
quyn ch  o, h ng djn Ban Công
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tác M t tr n  tt c) các khu dân c
(thôn, b)n, t dân ph$...) trên a
bàn c) n c t chc “Ngày hi  i
oàn kt toàn dân tc”  khu dân c
 ôn l i truyn th$ng v vang ca
M t tr n Dân tc Th$ng nht Vit
Nam; s` kt thc hin các phong
trào, cuc v n ng; biu d `ng các
t p th, cá nhân gia ình vn hoá
tiêu biu trong nm; phát ng
phong trào thi ua ca nm sau; t
chc giao l u vn hoá, vn ngh, th
thao... t o không khí vui t `i, phn
khi, g^n kt các thành viên trong
cng ng.
Trong nh"ng nm qua, các phong
trào thi ua yêu n c, các cuc v n
ng do _y ban MTTQ Vit Nam ch
trì phát ng và trin khai thc hin
ã  t  Jc nh"ng kt qu) tích cc,
thu hút  Jc ông )o các t%ng lp
nhân dân h ng ng, tham gia.
Trong giai o n 20 nm g%n ây, bao
trùm nht là các cuc v n ng “Toàn
dân oàn kt xây dng i s$ng vn
hoá  khu dân c ”, “Ngày vì ng i
nghèo”, “Ng i Vit Nam u tiên
dùng hàng Vit Nam”, “H7c t p và
làm theo tm g `ng  o c H Chí
Minh” và phong trào thi ua “C) n c
chung sc xây dng nông thôn mi”.
Các phong trào, cuc v n ng ngày
càng i vào cuc s$ng ca nhân dân,
mang l i hiu qu) thit thc, góp
ph%n nâng cao i s$ng v t cht,
tinh th%n ca các t%ng lp nhân dân,
tác ng tích cc n vic phát trin
kinh t, vn hóa, xã hi và )m b)o
qu$c phòng, an ninh  các a
ph `ng. T\ nm 2016, M t tr n trin
khai cuc v n ng “Toàn dân oàn
kt xây dng nông thôn mi, ô th
vn minh” trên c` s tích hJp tt c)
các ni dung ã làm lâu nay ca 2
cuc v n ng “Toàn dân oàn kt
xây dng i s$ng vn hoá  khu dân
c ”, “Ngày vì ng i nghèo” vi phong
trào mà Chính ph phát ng 
thành cuc v n ng mi. ây cfng
là cuc v n ng trung tâm trong
thi gian s^p ti.
Cùng vi các phong trào, các cuc
v n ng ca M t tr n, các t chc
thành viên ca M t tr n ã luôn bám
sát nhim vF chính tr ca a

ph `ng, trin khai nhiu ch `ng
trình ho t ng, nhiu phong trào
thi ua phù hJp vi tâm t nguyn
v7ng và lJi ích thit thc ca các
t%ng lp nhân dân, nh : phong trào
“Thi ua s)n xut, kinh doanh gi|i,
oàn kt giúp nhau làm gi%u và gi)m
nghèo bn v"ng” ca Hi nông dân;
phong trào “PhF n" tích cc h7c t p,
lao ng sáng t o, xây dng gia ình
h nh phúc” ca Hi Liên hip PhF
n"; phong trào “5 xung kích phát
trin kinh t - xã hi và b)o v T
qu$c”, phong trào “4 ng hành vi
thanh niên l p thân l p nghip” ca
oàn Thanh niên cng s)n H Chí
Minh; phong trào “Cu Chin binh
oàn kt giúp nhau phát trin kinh
t, gi)m nghèo, làm giàu chính áng”
ca Hi Cu chin binh; phong trào
“Tui cao g `ng sáng” ca Hi Ng i
cao tui... Các t chc xã hi  c` s
nh : Hi Ch" th p |, Hi Khuyn
h7c, Hi Cu Thanh niên xung
phong, Hi N n nhân cht c da
cam; Hi Sinh v t c)nh, Hi Cu giáo
chc… ã y m nh nâng cao cht
l Jng ho t ng, thu hút và t o iu
kin cho ông )o hi viên tham gia
sinh ho t; trong ho t ng ã g^n
kt hi viên, oàn viên trong t chc
hi và g^n kt gi"a các t chc thành
viên trong M t tr n T qu$c, t o
thành kh$i oàn kt toàn dân v"ng
ch^c  c` s.
Mt trong nh"ng kt qu) tích cc
nht qua trin khai các phong trào,
các cuc v n ng ca _y ban MTTQ
Vit Nam xã, ph ng, th trn  a
bàn khu dân c là ã xây dng  Jc
nhiu mô hình “Khu dân c t qu)n”,
nh : mô hình “i g8i v báo", "Liên
kt gi"a các ngân hàng, c8a hàng
vàng b c, á quý )m b)o v an ninh
tr t t”, “Va hè g7n gàng, lòng
 ng s ch s}, an toàn”; mô hình
"Xóm  o bình yên", “T dân ph$
bình yên”; "Cng làng nhân dân t
qu)n"; "Ánh sáng khu dân c " (Cà
Mau), "S tay gia ình chung sc xây
dng nông thôn mi" (ng Tháp),
“T nhân dân t qu)n kiu mju”
(mi t kho)ng 30 h, không có h
nghèo); "3 + 1" ba ng i giúp mt
ng i tin b (H u Giang), “Khu dân
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Tọa đàm Giải pháp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại Đồng Tháp.
ẢNH: HOÀNG CHƯƠNG

c 3 không” (H ng Yên)… n nay
63/63 tnh, thành ph$ trc thuc
trung `ng u ã xây dng  Jc các
khu dân c t qu)n vi các ph `ng
thc t qu)n rt phong phú nh t
qu)n ca gia ình, t qu)n ca dòng
h7, t qu)n ca khu ph$, thôn, b)n,
p…, trong ó ph bin nht là các
mô hình t qu)n v phòng ch$ng ti
ph m, t n n xã hi, gi)m nghèo,
xây dng nông thôn mi, b)o v môi
tr ng, b)o v ch quyn qu$c gia.
Hin c) n c có 3.519 t t qu)n
 ng biên, m$c qu$c gii, g%n 2
nghìn t tàu thuyn an toàn, 382 bn
bãi an toàn, ng i dân ký kt nh n
t qu)n 3.262km  ng biên gii,
2.345 m$c gii; duy trì  Jc 21 nghìn
hòm th t$ giác ti ph m, h`n 24
nghìn  ng dây nóng t i các khu
dân c , a bàn tr7ng im, g%n 130
nghìn t hòa gi)i  các khu dân c
vi trên 500 nghìn hòa gi)i viên.
Trong xây dng nông thôn mi,
_y ban MTTQ xã, ph ng, th trn gi"
vai trò nòng c$t trong công tác tuyên
truyn, v n ng và tham gia 
17/19 tiêu chí. Tính n ht tháng
11/2015, c) n c có 1.298 xã  Jc

công nh n  t chun nông thôn mi,
 t t[ l 14,5%; s$ tiêu chí bình
quân/xã là 12,9 tiêu chí, tng 8,2
tiêu chí so vi 2010; s$ xã khó khn
nh ng có n lc v `n lên t\ xut
phát im d i 3 tiêu chí, nay ã  t
 Jc 10 tiêu chí tr lên là 183 xã.
Mc thu nh p bình quân %u ng i
vùng nông thôn  t 24,4 triu
ng/nm, tng kho)ng 1,9 l%n so
vi nm 2010.
_y ban MTTQ xã, ph ng, th trn
phát huy vai trò, trách nhim trong
thc hin dân ch  c` s, góp ph%n
tng c ng ng thu n xã hi. Công
tác tuyên truyn, ph bin, giáo dFc
pháp lu t n khu dân c , n thôn,
t dân ph$ luôn  Jc M t tr n c` s
quan tâm chú tr7ng, các vn b)n
pháp lu t v khiu n i, t$ cáo, tip
công dân, phòng ch$ng tham nhfng
lãng phí, thc hành tit kim… các
ni dung dân bit dân bàn, dân làm,
dân kim tra  Jc ph bin rng rãi
trong nhân dân. Hình thc thông tin,
tuyên truyn có hiu qu) ca M t
tr n là thông qua các Ban Công tác
M t tr n  khu dân c các t chc
thành viên ca M t tr n, nh"ng

ng i tiêu biu trong các dân tc và
chc s^c tôn giáo, cán b ã ngh
h u, ng i cao tui... n ht nm
2015, các a ph `ng ã ph$i hJp vi
các t chc thành viên t chc  Jc
hàng ngàn bui ph bin, tuyên
truyn v ch tr `ng,  ng l$i ca
)ng, chính sách và pháp lu t ca
Nhà n c; v n ng xây dng  Jc
trên 12.000 nhóm nòng c$t v tuyên
truyn, ph bin giáo dFc pháp lu t
 các khu dân c .
Trong các k/ b%u c8  i biu Qu$c
hi và  i biu Hi ng nhân dân
các cp, _y ban MTTQ Vit Nam  xã,
ph ng, th trn ã thc hin t$t
vic phát huy dân ch trong công tác
b%u c8 và trong tip xúc c8 tri, ng
thi ch ng thc hin chc nng
giám sát toàn b các b c trong công
tác b%u c8 và tuyên truyn v n ng
nhân dân i b%u c8. Các cuc b%u c8
u  Jc ánh giá là dân ch, úng
pháp lu t, an toàn, th^ng lJi và thc
s là ngày hi ca toàn dân.
T\ nm 1998 n nay,  i din U[
ban MTTQ Vit Nam các cp u tham
gia là thành viên Ban ch  o thc
hin Quy ch dân ch ca t\ng cp
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(nhiu n`i là Phó ban ch  o), mt
m t là  M t tr n T qu$c thc hin
t$t chc nng, nhim vF ca mình;
ng thi cfng là iu kin thu n lJi
cho M t tr n T qu$c thc hin và
giám sát thc hin dân ch  c` s.
_y ban MTTQ xã, ph ng, th trn
phát huy vai trò, trách nhim trong
giám sát thc hin dân ch  c` s.
Vic giám sát thc hin dân ch  c`
s ca M t tr n  Jc thông qua ho t
ng ca Ban Th ng trc _y ban
MTTQ cp xã, các Ban Thanh tra nhân
dân(TTND), Ban Giám sát %u t ca
cng ng (GSTC), thông qua vic
thu th p ý kin, kin ngh ca nhân
dân và tham gia gi)i quyt khiu n i,
t$ cáo.
Ho t ng giám sát ca _y ban
MTTQ Vit Nam xã, ph ng, th trn
và giám sát ca Ban TTND, Ban
GSTC thc cht là giám sát vic
thc hin dân ch ca chính quyn
cùng cp. Ni dung giám sát ch yu
là nh"ng vic có liên quan n quyn
làm ch trc tip ca nhân dân  c`
s, nht là nh"ng chính sách, pháp
lu t liên quan n quyn và ngh a vF
ca công dân. Ph `ng thc giám sát
rt mm do, linh ho t, a d ng,
phong phú.
Trong nh"ng nm qua, Ban TTND
và Ban GSTC ã kin ngh vi
chính quyn x8 lý nhiu vi ph m,
hàng nm gi)i quyt thu v cho Nhà
n c hàng chFc t ng, góp ph%n
không nh| trong vic làm h n ch
nh"ng tiêu cc  c` s trên các l nh
vc, nh : t ai, giao thông, thu chi
ngân sách, ch , chính sách $i vi
các $i t Jng  Jc h ng u ãi ca
Nhà n c… Công tác giám sát ca
Ban GSTC ã góp ph%n b)o )m
tin  và cht l Jng các công trình,
nht là nh"ng công trình thc hin
t\ ngun v$n có s óng góp ca
nhân dân, qua ó h n ch vi ph m,
tht thoát, lãng phí và ngn ch n kp
thi nh"ng sai ph m trong %u t
xây dng.
Hin nay, c) n c có 11.141 Ban
Thanh tra nhân dân/11.146 xã,
ph ng, th trn (99,98%) vi tng
s$ _y viên Ban Thanh tra nhân dân là
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97.720 ng i. S$ l Jng Ban Giám sát
%u t ca cng ng là 10.410
ban/11.146 xã, ph ng, th trn,
(93,4%) vi tng s$ _y viên Ban Giám
sát %u t ca cng ng là 85.215
ng i; có 6.513 Ban Giám sát %u t
ca cng ng do Ban Thanh tra
nhân dân kiêm nhim. Trong 5 nm
(2009 — 2014), các Ban Thanh tra
nhân dân, Ban Giám sát %u t ca
cng ng trên c) n c ã tin hành
 Jc 171.726 cuc giám sát, 236.982
cuc thanh tra, qua ó kin ngh
chính quyn c` s x8 lý 106.115 vF
vic vi ph m, góp ph%n làm minh
b ch qu)n lý v$n, tài s)n ca Nhà
n c và các công trình, d án %u t
t i cng ng, phòng ch$ng tham
nhfng, lãng phí.

3. Một số giải pháp nâng
cao hiệu quả thực hiện
nhiệm vụ tập hợp, xây
dựng, phát huy sức mạnh
đại đoàn kết dân tộc, thực
hiện dân chủ, tăng cường
đồng thuận xã hội của Ủy
ban MTTQ xã, phường, thị
trấn
Có th khng nh rng, vi
nh"ng thành qu) ã  t  Jc trong
thi gian qua, d i s lãnh ca
)ng, s ph$i hJp ca chính quyn
và các t chc thành viên, s nhit
tình, tâm huyt, trách nhim ca
cán b M t tr n  c` s, vi truyn
th$ng oàn kt  Jc hun úc t\
lòng yêu n c và trí thông minh,
c tính c%n cù, ý chí v `n lên
mãnh lit ca nhân dân ta s} là c`
s v"ng ch^c  MTTQ Vit Nam các
cp tip tFc phát huy vai trò nòng
c$t xây dng kh$i  i oàn kt toàn
dân trong giai o n mi. Tuy v y,
t p hJp, xây dng, phát huy sc
m nh  i oàn kt toàn dân tc,
thc hin dân ch, tng c ng ng
thu n xã hi là mt nhim vF ln,
có tính cht bao trùm, chi ph$i
trong i s$ng chính tr - xã hi nên
không ch riêng M t tr n có th thc
hin  Jc, mà mu$n thành công c%n
có s vào cuc ca c) h th$ng

chính tr và òi h|i trách nhim
chung tay, góp sc ca các cp, các
ngành t\ trung `ng n c` s và
trách nhim ca t\ng ng i dân.
Tr c ht, y m nh công tác
tuyên truyn, nâng cao nh n thc
ca các cp y )ng, chính quyn và
c) cng ng v v trí, vai trò, nhim
vF ca MTTQ Vit Nam trong i s$ng
chính tr - xã hi, nht là trong xây
dng, cng c$ kh$i  i oàn kt toàn
dân tc. Coi tr7ng tuyên truyn, v n
ng các giai cp, dân tc, tôn giáo,
m7i thành ph%n xã hi, không phân
bit ho c coi nh] vic tuyên truyn,
v n ng $i vi bt c thành ph%n
xã hi nào. C%n nâng cao nh n thc
v vai trò, trách nhim ca )ng,
chính quyn $i vi MTTQ Vit Nam
và các oàn th chính tr - xã hi
Th hai, tip tFc tng c ng s
lãnh  o ca cp y )ng, s ph$i
hJp ch t ch} ca chính quyn và các
t chc thành viên $i vi công tác
M t tr n  c` s. Ban Th ng trc
_y ban MTTQ cp xã c%n quan tâm
xây dng và trin khai thc hin t$t
quy ch ph$i hJp ho t ng gi"a
MTTQ vi UBND và HND cùng cp;
tích cc, ch ng trong công tác
tham m u,  xut vi cp y và
trong ph$i hJp vi chính quyn 
t chc trin khai các ni dung công
tác. Giám sát vic t chc thc hin
các ch th, ngh quyt ca )ng v
công tác M t tr n và các oàn th 
c` s  kp thi  xut gi)i quyt
nh"ng vn  n)y sinh trong quá
trình thc hin.
Th ba, tip tFc a d ng hóa các
hình thc v n ng, t p hJp, oàn
kt các t%ng lp nhân dân  c` s,
y m nh thc hin các cuc v n
ng, các phong trào thi ua yêu
n c trong nhân dân. Trong ó, t p
trung thc hin t$t cuc v n ng
“Toàn dân oàn kt xây dng nông
thôn mi, ô th vn minh” theo
h ng djn, ch  o ca M t tr n cp
trên và cuc v n ng “Ng i Vit
Nam u tiên dùng hàng Vit Nam”
nhm không ng\ng xây dng, cng
c$ kh$i  i oàn kt toàn dân tc,
t o nên sc m nh tng hJp góp ph%n
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cùng vi )ng, chính quyn và các
ban, ngành liên quan hoàn thành các
nhim vF kinh t, chính tr ca a
ph `ng trong ó có các mFc tiêu xây
dng nông thôn mi, ô th vn
minh và gi)m nghèo bn v"ng.
Th t , tip tFc thc hin t$t Quy
ch dân ch  c` s, b)o )m thc
hin quyn làm ch ca nhân dân.
Ch ng ph$i hJp vi UBND, HND
và các t chc thành viên cùng cp
trong t chc thc hin dân ch theo
Pháp lnh thc hin dân ch  xã,
ph ng, th trn. Phát huy h`n n"a
vai trò, trách nhim ca _y ban MTTQ
cp xã và các t chc thành viên
cùng cp trong giám sát vic thc
hin và tham gia tuyên truyn, v n
ng nhân dân thc hin Pháp lnh.
Chính quyn c` s c%n nêu cao trách
nhim trong vic ph$i hJp, t o iu
kin cho ho t ng giám sát ca M t
tr n T qu$c cp xã và Ban Thanh tra
nhân dân, Ban Giám sát %u t ca
cng ng. MTTQ xã, ph ng, th
trn c%n ch ng óng góp ý kin
vi cp y )ng, chính quyn, giúp
cp y )ng và chính quyn  a ra
các ch tr `ng, bin pháp lãnh  o,
ch  o t$t h`n. Ch ng ph$i hJp
vi cp y, chính quyn cp xã t
chc $i tho i trc tip gi"a Bí th
)ng y, Ch tch UBND xã vi nhân
dân a ph `ng và t chc ly ý kin
nh n xét ca nhân dân  khu dân c
$i vi cán b, công chc, )ng viên
mi nm mt l%n (theo tinh th%n
Quyt nh s$ 218-Q/TW ca B
Chính tr).
Chú tr7ng công tác tip dân và
gi)i quyt `n th khiu n i t$ cáo
ca công dân. Ph$i hJp vi chính
quyn, các ban, ngành chuyên môn
kp thi gi)i quyt nh"ng kin ngh
chính áng ca nhân dân, không 
nh"ng mâu thujn nh| tích tF lâu
ngày, tr thành “im nóng”.
Th nm, tng c ng công tác t p
hun, bi d ~ng kin thc nâng cao
trình , nng lc cho cán b M t
tr n cp c` s và Ban Công tác M t
tr n  khu dân c áp ng yêu c%u
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nhim vF công tác M t tr n trong
tình hình mi. Nghiên cu xây dng
và  ngh Chính ph phê duyt 
án ào t o, bi d ~ng cán b M t
tr n các cp trong t\ng giai o n 
ch ng trong công tác ào t o. C%n
m ra nhiu lo i hình lp bi d ~ng
phù hJp cho các $i t Jng cán b
M t tr n khác nhau trong ó chú
tr7ng n lo i hình, ni dung bi
d ~ng dành cho cán b M t tr n cp
c` s và Ban Công tác M t tr n  khu
dân c .
Th sáu, cng c$ t chc b máy,
b)o )m iu kin làm vic và tip
tFc hoàn thin các ch , chính sách
cho cán b M t tr n cp c` s và Ban
Công tác M t tr n  khu dân c áp
ng yêu c%u nhim vF công tác M t
tr n trong tình hình mi.
Các cp y )ng ph)i th ng
xuyên chm lo công tác ào t o, bi
d ~ng nâng cao trình  chính tr,
trình  chuyên môn, i ôi vi thc
hin chính sách cho cán b M t tr n.
Ch tch _y ban MTTQ xã, ph ng,
th trn ph)i  Jc c` cu trong Ban
th ng vF )ng u[ cp xã theo tinh
th%n ca Ch th s$ 25-CT/TW ngày
20-5-2013 ca Ban Bí th . Quan tâm
công tác quy ho ch t o ngun cán b
MTTQ các cp, trong ó có lãnh  o
ch ch$t MTTQ cp xã.
Quan tâm cng c$, kin toàn Ban
Công tác M t tr n khu dân c , i
mi ni dung, cách thc sinh ho t 
nâng cao cht l Jng. Thc hin vic
cán b M t tr n các cp d sinh ho t
hàng tháng vi Ban Công tác M t
tr n  khu dân c  n^m b^t kp
thi tình hình qu%n chúng nhân dân
và h ng djn, giúp ~ Ban Công tác
M t tr n khu dân c nâng cao cht
l Jng ho t ng, áp ng yêu c%u
nhim vF trong tình hình mi.
Các tnh, thành ph$ trong quá
trình thc hin ch  chính sách
$i vi ng i ho t ng không
chuyên trách  cp xã theo Ngh
nh 29/2013/N-CP v s8a i b
sung mt s$ iu ca Ngh nh
92/2009/N-CP c%n )m b)o t `ng
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quan v mc phF cp gi"a các chc
danh Bí th Chi b, T tr ng dân
ph$ và Tr ng Ban Công tác M t
tr n. Chính ph c%n xem xét quan
tâm sm có ch  sinh ho t phí cho
_y viên _y ban MTTQ cp xã; quan
tâm ch  o  sm nâng mc kinh
phí cp và th$ng nht mc cp kinh
phí ho t ng cho Ban Công tác M t
tr n và ch  cho Tr ng Ban Công
tác M t tr n  khu dân c trong
ph m vi toàn qu$c.
ng thi, thc hin các gi)i
pháp có tính bn v"ng, lâu dài, nh :
Ban hành Chin l Jc  i oàn kt
toàn dân tc nhm i mi quan
im, t o b c t phá trong xây
dng kh$i  i oàn kt toàn dân tc;
i mi t chc và ho t ng ca
MTTQ các cp t\ Trung `ng xu$ng
c` s, xây dng và  a vào ho t ng
các Trung tâm ho t ng cng ng 
xã, ph ng, th trn t o s g^n kt
cng ng bn v"ng; i mi chính
sách dân tc, chính sách tôn giáo và
công tác ng i Vit Nam  n c ngoài
góp ph%n xây dng, cng c$ kh$i  i
oàn kt toàn dân tc ngày càng
v"ng ch^c.
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PHÁT
TRIN
đô th thông minh  Vit Nam
PGS. TS. LƯU ĐỨC HẢI
Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị và
Phát triển hạ tầng

1. Thế nào là “Đô thị
thông minh”?
Khái nim “ô th thông minh” 
Vit Nam vjn còn khá mi m $i vi
a s$ ng i dân. Có ng i nh
ngh a, ó là mt ô th hin  i vi
%y  các tính nng và tin nghi
phFc vF cho nhu c%u ca con ng i
và công vic.
Tuy nhiên, ngoài vn  giao
thông, in, n c…, thì h th$ng
phát trin h t%ng m ng truyn djn,
kt n$i thông tin theo xu h ng “kt
n$i thông minh”,  giúp cho vic
qu)n lý ô th hiu qu), áp ng
 Jc nhu c%u thit yu ca ng i
dân, ng thi giúp cho ô th có th
phát trin bn v"ng, tit kim nng
l Jng… mi là yu t$ then ch$t và
nn t)ng  làm nên mt “ô th
thông minh”. Nh v y có th nh
ngh a, ô th thông minh là s kt
hJp gi"a không gian ô th và công
ngh thông tin (CNTT). Mt ô th ch
thc s thông minh khi hi tF 3 yu
t$: h t%ng hiu qu), phát trin bn
v"ng và môi tr ng s$ng thân thin,
da trên 6 tiêu chí: nn kinh t
thông minh, v n ng thông minh,
c dân thông minh, môi tr ng
thông minh, qu)n lý ô th thông
minh và cuc s$ng thông minh. ô
th thông minh s} giúp ng i dân
v n hành tt c) m7i công vic trên
h th$ng công ngh thông tin d i
s iu hành ca mt trung tâm, làm
cho cuc s$ng con ng i tr nên d
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Các thành phần cấu thành hệ thống GIS.
dàng h`n, môi tr ng sinh ho t an
toàn và tho)i mái h`n.
Phát trin ô th thông minh là
mt mô hình rt c%n thit và thích
hJp vi xu th chung ca th gii
cfng nh kh) nng tip c n ca Vit
Nam trong xu th hi nh p h ng ti
nn kinh t tri thc.

2. Cơ hội phát triển
Nh"ng nm g%n ây, rt nhiu
chung c , nhà cao t%ng ã và ang
 Jc xây dng t i Vit Nam nhm
áp ng nhu c%u phát trin ca xã
hi. Vic qu)n lý chi phí ho t ng,
ngun nng l Jng, thông tin liên l c,
an ninh, b)o trì v n hành... là m$i
quan tâm ca tt c) các ch %u t
và ng i ng i dân s$ng trong ó.
Vic lên k ho ch trin khai các gi)i
pháp ng b, tng th, ly CNTT làm
nn t)ng s} giúp `n gi)n hóa vic
giám sát, qu)n lý, t$i u hóa l Jng
in tiêu thF.
Cfng trong nh"ng nm qua, h
t%ng vin thông và dch vF vin

thông Vit Nam ã có v trí trên b)n
 CNTT th gii. Mc  trin khai
chính ph in t8 ca Vit Nam ã
v `n lên ng th 4 trong các qu$c
gia khu vc ông Nam Á. Mt thu n
lJi ln  phát trin ô th thông
minh  Vit Nam là t l ng i s8
dFng Internet/tng dân s$ c) n c là
khá ln (nm 2014  t 43,8%, cao
h`n t l ca th gii là 42,2% và
châu Á là 34,8%). Ngoài ra Vit Nam
cfng ã  t  Jc nhiu thành tu
trong vic ng dFng CNTT vào ho t
ng qu)n lý nhà n c và công tác
quy ho ch, qu)n lý ô th và nông
thôn. Có th k ra nh :
- H th$ng thông tin a lý
(Geographic Information Systems —
GIS)
- Công cF ánh giá th tr ng t
ai (Land Market Assessments — LMA’s)
- H th$ng thông tin t ai (LIS)
- H th$ng thông tin qu)n lý
(MIS) và các ng dFng khác.
Hin nay,  Hà Ni và TP. H Chí
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ho ch ô th và qu)n lý ô th, qu)n
lý các h th$ng h t%ng ô th còn
ang rt ch m ch p.
Qua ó có th thy, áp dFng h
th$ng công ngh cao   a vào phát
trin ô th n cha nhiu thách
thc. iu kin phát trin ca t\ng
ô th khác nhau, vic xây dng phát
trin các công trình ca Vit Nam
ch a ng b, h th$ng h t%ng k
thu t cfng ch a  Jc phát trin toàn
din. Cho nên, khi lng ghép h
th$ng công ngh cao vào trong ô th
thì s} có nh"ng khó khn nht nh.

Năm yếu tố cơ bản để xây dựng mô hình thành phố thông minh.
Minh cfng ã có nh"ng b c trin
khai cF th v nh"ng khía c nh khác
nhau ca thành ph$ thông minh, nh
th8 nghim s8 dFng th thay vì bán
vé xe bus truyn th$ng. Vic trin
khai thành ph$ wifi  mt s$ n`i,
nh"ng  xut v vic s8 dFng in
tho i di ng  truyn t)i thông tin
tình tr ng giao thông hay nh"ng ý
t ng s$ hoá nh"ng sinh ho t trong
i s$ng hàng ngày ca mt s$ doanh
nghip, ho c là s$ hóa a ch s$ nhà
có ng dFng GIS. Tuy nhiên, thành
ph$ à Nng mi là thành ph$ ang
i %u v xây dng ô th thông
minh. Lý do bi vì TP. à Nng hi tF
 nm yu t$ c` b)n  xây dng mô
hình thành ph$ thông minh. ó là:
Hành lang pháp lý và phát trin bn
v"ng; Qu)n tr thông minh; C` s h
t%ng thông minh - Nn kinh t thông
minh; Phát trin ngun nhân lc. Các
yu t$ này g^n kt ch t ch} vi nhau,
t o s kt n$i và h trJ mFc tiêu xây
dng thành ph$ thông minh.
Ngoài ra, s bùng n ca công
ngh thông tin, vi các nn t)ng
công ngh di ng, in toán ám
mây, d" liu ln ang hình thành
nên xu th phát trin “thông minh”
trên m7i l nh vc t\ h t%ng thông
minh cho n ô th thông minh và
các l nh vc khác. Do ó, chúng ta có

th thy phát trin CNTT là mt lJi
th phát trin  c bit ca Vit Nam
trên nn t)ng ngun nhân lc tr,
di dào và  Jc ào t o c` b)n.

3. Những khó khăn
trước mắt
Thc t phát trin ô th hin nay
cho thy, s phát trin ca ô th 
Vit Nam a s$ mi d\ng l i  vic
cung cp cho ng i dân nh"ng dch
vF và iu kin thông th ng nh
in, n c, giao thông và CNTT
(m ng Internet, cáp, truyn hình) 
mc `n gi)n.
H t%ng ô th ca ta phát trin
thiu s ng b gi"a quy ho ch xây
dng ô th và các công trình vin
thông thF ng. Ngoài ra, h n ch
trong vn  ng%m hóa các m ng cp
thông tin, s8 dFng chung c` s h
t%ng vin thông… djn ti tình tr ng
m nh ai ny làm, ch chú tr7ng n
vic xây dng nhà  `n thu%n mà
không quan tâm n vn  kt n$i
l i vi nhau. Trong các tòa nhà hay
các khu ô th, hin nay ph%n ln các
ch %u t cfng ch a xây dng  Jc
b ph n qu)n tr chuyên trách v
CNTT  v n hành h th$ng qu)n lý
thông tin, truyn djn trong tòa nhà.
 c bit là vic ng dFng h th$ng
thông tin a lý (GIS) trong quy

Mt khó khn n"a, có th nói ây
chính là thách thc ln nht $i vi
vic quy ho ch, xây dng nh"ng ô
th thông minh, ó là vn  v nh n
thc. T\ nhu c%u, nh n thc v CNTT
ca ng i dân hay nh n thc v
CNTT, kt n$i cho mt ô th thông
minh ca ch %u t các khu ô th,
 c bit là nh n thc ca nh"ng nhà
qu)n lý. Vì nu không nh n thc,
nhìn tr c  Jc xu h ng phát trin
ca ô th thông minh và s phát
trin ca công ngh s} ra sao,  áp
ng nhu c%u thc t trong nh"ng
nm tip theo thì cht l Jng s$ng ca
ng i dân khó  Jc c)i thin. Các ô
th ca Vit Nam khó có th theo kp
 Jc s phát trin hin  i, thông
minh nh các ô th trên th gii.
Ngoài ra, phát trin thành ph$
thông minh òi h|i s tham gia t\
nhiu thành ph%n, s tham gia ca
xã hi là vô cùng quan tr7ng, ô th
thông minh c%n có s tham gia tích
cc t\ phía ng i dân, ng thi
ng i dân c%n thc s hiu  Jc ý
ngh a ca vic xây dng các tin ích
thông minh, t\ ó s} là mt ch th
quan tr7ng trong các d án xây dng
ô th thông minh. Do ó, c%n có c`
ch chính sách hJp lý  khuyn
khích các thành ph%n tham gia %u
t t\ khâu h7c t p nâng cao trình ,
%u t ngun lc, c` s v t cht n
cu trúc v n hành.

4. Kinh nghiệm về xây
dựng xã hội bền vững của
Thụy Điển
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Ảnh truyền trực tiếp từ camera giám sát.

Quản lý giao thông bằng hệ thống ITS.

V\a qua, hi th)o Gi)i pháp xây
dng xã hi bn v"ng - chia s kinh
nghim gi"a ThFy in và Vit Nam,
din ra ngày 6-10-2016 t i khách s n
Intercontinental, Hà Ni. T i hi
th)o, các chuyên gia và các nhà
nghiên cu ã  a ra nh"ng gi)i
pháp thông minh áp dFng cho các ô
th thông minh nh :
Thành ph$ thông minh c%n có
gi)i pháp giao thông thông minh:
Trong ó ã  a ra nhiu gi)i pháp
cho vic kim soát, qu)n lý, thúc
y và phát trin h th$ng giao
thông ô th mt cách có hiu qu)
và thông minh v các vn : Ph)i
kim soát nhu c%u v n t)i; Ph)i kim
soát la ch7n ph `ng tin; Dùng
thu, phí  kim soát nhu c%u v n
t)i; V n hành khai thác c` s giao
thông mt cách linh ng; Thúc y
nh"ng dch vF di chuyn mi; !ng
dFng giao thông thông minh (ITS);
Quan tâm úng mc n an toàn
giao thông và ô nhim môi tr ng;
Minh b ch hoá thông tin và luôn c)i
thin cht l Jng dch vF giao thông.
Qu)n lý ho t ng ô th bng CNTT
thông minh: Các CNTT và truyn thông
giúp con ng i kt n$i m ng l i và
kim tra m7i l nh vc quan tr7ng nh
giao thông, qu)n lý hành chính, y t,
nhà , giáo dFc và vn hoá.
H th$ng phòng th ô th thông
minh: Mt ô th thông minh c%n
ph)i có nh"ng gi)i pháp phòng th
thông minh  ch$ng l i nh"ng vf
khí hin  i thông minh. Chú tr7ng
v các vn : Phát trin kinh t; S8
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dFng công ngh hin  i  phòng
th; Kt hJp xây dng c` s h t%ng,
ô th vi xây dng h%m ng%m; LJi
dFng vào  c thù ca ô th.
Nng l Jng bn v"ng: Mt ô th
thông minh c%n có ph `ng pháp s8
dFng nng l Jng thông minh và bn
v"ng.
Ngoài vic áp dFng các công ngh
khoa h7c hin  i, vic phát trin
mt thành ph$ thông minh c%n có s
tham gia ca  các thành ph%n nh
chính ph, chính quyn a ph `ng,
doanh nghip và ca c) cng ng.
Chúng ta c%n h7c t p kinh nghim
ca các n c ã thành công trong mô
hình ô th thông minh trên th gii
nh Hàn Qu$c, Nh t B)n, Singapore
cùng vi vic trao i kinh nghim
vi các n c khác (ThFy in, Tây
Ban Nha, c...) và iu quan tr7ng
là hoàn thin các th ch chính sách,
ng thi c%n có nh"ng vn b)n
pháp lý phù hJp  làm công cF qu)n
lý. Phn u sm  a các ô th Vit
Nam xây dng và phát trin theo
h ng tr thành ô th thông minh
 nâng cao hiu qu) kinh t, giúp
môi tr ng s$ng ngày càng t$t h`n,
ng i dân  Jc phFc vF t$t h`n và
t o iu kin cho ng i dân tham gia
qu)n lý ô th và giám sát chính
quyn.

5. Kết luận
Vic ng dFng khoa h7c công
ngh thông tin và truyn thông trong
xã hi ngày nay g%n nh là nh"ng
iu kin tiên quyt cho mt xã hi

phát trin. Các ng dFng ó càng
quan tr7ng h`n trong công tác l p
quy ho ch, thit k và qu)n lý ô th
 h ng ti phát trin ô th thông
minh. Các công vic này òi h|i rt
ln s tham gia ca cng ng xã hi,
t%m quan tr7ng ca công tác truyn
thông trong l nh vc này là rt ln,
nó )nh h ng trc tip n cuc s$ng
ca ng i dân, )nh h ng trc tip
n cht l Jng ô th,  c bit trong
thi k/ mà công cuc ô th hóa ca
Vit Nam ang din ra m nh m} trên
m7i min ca t n c.
Xây dng thành ph$ thông minh,
iu c%n nht vjn là yu t$ con
ng i, ph)i nng ng, quyt lit,
dám ngh dám làm,  v n hành h
th$ng CNTT và truyn thông hiu
qu).
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Vol.1.
3. PGS. TS. Lưu Đức Hải - Viện trưởng
Viện Nghiên cứu đô thị và Phát triển hạ
tầng
- Chính sách đô thị thông minh ở Hàn
Quốc.
4. Nguyễn Đăng Sơn - Phó Viện trưởng
Viện Nghiên cứu đô thị & Phát triển hạ
tầng - Vai trò & ứng dụng công nghệ
thông tin truyền thông trong quy hoạch
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D I N

ÀN

I

O ÀN

K(T

TO ÀN

DÂN

TC

ĐÔ TH B N V NG,
ĐÔ TH THÔNG MINH
thc tr ng và thách thc
TS. KTS. ĐÀO NGỌC NGHIÊM
Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam
%n ây cFm t\ "ô th thông
minh" (TTM)  Jc nh^c n
nhiu trong các nh h ng
phát trin ô th trên th
gii và c) mt s$ ô th ln ca Vit
Nam, nh : Hà Ni, TP. H Chí Minh,
à Nng, C%n Th`... Thc t vi các
cách tip c n chuyên ngành khác
nhau nên gi)i pháp thc hin 
h ng ti TTM cfng có s khác
nhau, ch a ng b.  làm rõ vn
 này ph)i chng tr c ht c%n nhìn
nh n b$i c)nh ra i ca nh h ng
ô th thông minh.

G

1. Bối cảnh phát triển bền
vững - đô thị thông minh
ô th hoá (TH) là quá trình tt
yu ca phát trin KT-XH, vn hoá và
KHCN. %u th k[ XIX ô th hoá din
ra ch yu  châu Âu, B^c M thì n
gi"a th k[ XX phát trin m nh 
châu Á. Nu nm 1800 toàn th gii
ch có 4% dân s$ s$ng  ô th (t[ l
TH) thì n nm 2000 theo th$ng kê
ca Liên HJp Qu$c ã là 47% và hin
nay ã trên 60%. Nhiu n c phát
trin t[ l TH ti 80-90%. Còn  Vit
Nam, nm 1985 c) n c có g%n 500 ô
th, t[ l TH là 19% (g%n 12 triu
ng i), nm 2000 t[ l TH là 34,2%,
n 2015 ã có 787 ô th vi t[ l
TH 39% vi 5 Thành ph$ trc thuc
Trung `ng, 67 TP trc thuc Tnh,
h`n 50 th xã, còn ch yu là th trn.
ô th hóa ã t o ng lc 
phát trin KT-XH, vn hoá nh ng

Cần các hạ tầng đồng bộ cho những khu đô thị mới của Hà Nội.

cfng ã  l i h lFy lên h sinh thái
và môi tr ng ó là suy gi)m t
nông nghip, c n kit tài nguyên, ô
nhim môi tr ng, tn h i a d ng
sinh h7c. Trong b$i c)nh nh v y,
toàn c%u ng tr c thách thc là
phát trin áp ng nhu c%u hin t i
nh ng không làm tn h i n áp
ng nhu c%u ca th h t `ng lai.
Nm 1992 hi ngh th Jng nh trái
t v môi tr ng và phát trin bn
v"ng t i Rio de Janero (Brazin) vi s
tham gia ca 179 lãnh  o các qu$c
gia, ã thông qua ch `ng trình Ngh
s 21 v phát trin bn v"ng cho th
gii vi ch : Tng tr ng kinh t

ẢNH: KỲ ANH

ph)i hài hòa vi cht l Jng s$ng, s8
dFng hiu qu) tài nguyên, b)o v
cng ng toàn c%u, qu)n lý nh c ,
phân b$ hJp lý con ng i và b)o v
môi tr ng an toàn. T\ ó, phát trin
bn v"ng ã là xu th toàn c%u và tác
ng n t\ng l nh vc vi nghiên
cu cF th h`n, chuyên ngành h`n,
trong ó có l nh vc TH. ó là ô th
bn v"ng - ô th sinh thái - ô th
xanh, kin trúc xanh và g%n ây là
ô th thông minh.
Quá trình nghiên cu, xác nh
gi)i pháp  phát trin bn v"ng
(PTBV) ã thy rõ h`n tác ng ca
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Thành phố Hà Nội phát triển đô thị thông minh.
bin i khí h u (BKH). T\ ó, xu
th phát trin ô th xanh vi các
tiêu chí:
- Cu trúc phát trin ô th, a
im xây dng ph)i áp ng yêu c%u
tôn t o, khôi phFc h sinh thái t
nhiên, chú tr7ng ph xanh b m t,
phòng ch$ng thiên tai.
- S8 dFng hJp lý tài nguyên, nng
l Jng, khí quyn khai thác hiu qu)
không khí t nhiên, ánh sáng t nhiên.
- T o l p cht l Jng môi tr ng
t$t cho c) ô th t\ng khu chc nng
và c) trong t\ng ngôi nhà, chú tr7ng
ti không gian xanh công cng.
- B)o tn b)n s^c, giá tr vn hoá
 c tr ng ca t\ng vùng, min, t\ng
không gian riêng bit và l$i s$ng
truyn th$ng.
Ý t ng chung v ô th xanh là
xu th chung ca nhiu n c, trong
ó có sáng kin ca Ngân hàng châu
Á (ADB) trin khai ch `ng trình sáng
kin thành ph$ xanh cho các thành
ph$ châu Á và Thái Bình D `ng. Song
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bin pháp thì  Jc xác nh, la
ch7n theo t\ng tr ng hJp cF th.
Thí dF, nm 1990 Thành ph$
Curitiba (Brazin) chú tr7ng, la ch7n
gi)i pháp u tiên là phân b$ dân s$
theo tuyn, ô th và t chc h
th$ng xe buýt ng b  các cp `n
v hành chính, nh v y ã tng t[ l
giao thông công cng ti 45%. Nm
2007, New York xây dng thành ph$
xanh vi gi)i pháp chú tr7ng là vn
 dân s$, s8 dFng ngun n c, gi)m
khí th)i CO2 và s8 dFng nng l Jng
tái t o... Trong vài th p niên g%n
ây,  kh^c phFc tình tr ng phát
trin ô th tràn lan,  b)o v môi
tr ng và ly con ng i làm tr7ng
tâm, t o l p lành m nh, an toàn,
công bng trong ô th, ã hình
thành trào l u xây dng ô th thông
minh vi các yu t$:
- Duy trì, tôn t o h sinh thái t
nhiên cfng nh c)nh quan  c tr ng
t\ iu kin t nhiên ca ô th.
- Phát trin không gian ô th bn
v"ng: chú tr7ng phát trin mi vi

ẢNH: KỲ ANH

c)i t o nâng cp khu hin h"u và g^n
kt vi nhau c) h t%ng và c)nh
quan. Các khu phát trin mi ph)i là
khu ô th hoàn chnh vi trung tâm
a chc nng.
- !ng dFng h t%ng thông minh
 kt n$i ô th bao gm thit b
thông minh, công ngh thông tin
hin  i, qu)n lý iu hành tng hJp.
Nh v y TTM có th hiu là ô
th có không gian bn v"ng, ng
dFng công ngh hin  i  mang l i
cho ng i dân môi tr ng s$ng an
toàn, tit kim.
Trên th gii ánh giá TTM da
vào các tiêu chí:
- Kinh t thông minh (phát trin
có sc c nh tranh).
- V n ng thông minh (giao
thông - h t%ng k thu t).
- C dân thông minh (nhân lc,
nng lc).
- Môi tr ng thông minh (tài
nguyên t nhiên).

D I N

- Qu)n lý ô th thông minh.
- Cht l Jng cuc s$ng t$t
(thông minh).
Thc hin các yêu c%u trên, Hoa
K/ là mt trong nhiu n c phát
trin m nh theo h ng này  xây
dng ô th hiu qu), thân thin,
tng kh) nng và nhu c%u giao tip
ca ng i dân, tit kim ngun lc
t nhiên và xã hi và b c i %u là
quy ho ch TTM và xây dng b tiêu
chun liên quan. Cfng t `ng t
Trung Qu$c ã có d án trJ giúp các
TTM, Nh t B)n ã xây dng TTM
ngay khi tái thit sau tr n ng t
 ông Nh t B)n. Hàn Qu$c ã có k
ho ch vi 2 giai o n xây dng ô th
thông minh, vi thc tin trin khai
ch yu  các TTM (66%). 0n  có
k ho ch xây dng 100 TTM...
Qua mt s$ thí dF trên cho thy
xu th PTT trên th gii hin nay
ang h ng ti xây dng ô th
thông minh vi 2 hJp ph%n là quy
ho ch xây dng ô th thông minh
kt n$i vi h t%ng tiên tin, s8 dFng
ngun lc thông minh kt hJp công
ngh thông tin  khai thác tim
nng, gi)m ô nhim môi tr ng, c)i
thin i s$ng ng i dân, qu)n lý ô
th tng hJp  phát trin bn v"ng.

2. Phát triển đô thị ở
Việt Nam
Quá trình TH  Vit Nam ã tác
ng rõ rt n phát trin KT-XH và
tng tr ng nhanh chóng là 30 nm
qua (t\ sau thi k/ i mi) c) v s$
l Jng và cht l Jng. n nay (2015)
Vit Nam ã có 787 ô th, t[ l TH
39% theo nh h ng phát trin h
th$ng ô th Vit Nam ( Jc Th
t ng Chính ph phê duyt nm
2009) thì n 2025 c) n c có
kho)ng 1.000 ô th vi dân s$
kho)ng 52 triu (50% tng dân s$)
vi nhu c%u t xây dng ô th
kho)ng 450.000ha (chim 1,4% din
tích t nhiên c) n c) 100% chính
quyn ô th t\ lo i III tr lên áp
dFng chính quyn ô th in t8,
công dân ô th in t8.
T$c  TH tng nhanh song cht

ÀN
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O ÀN

l Jng còn mt s$ tn t i c%n quan
tâm, ó là:
- Phát trin còn mt cân $i gi"a
các vùng, gi"a ô th và nông thôn,
gi"a phát trin và b)o v môi tr ng.
- Phát trin ch a bn v"ng: còn
áp lc v h t%ng k thu t.
- Thiu ngun lc  phát trin
h t%ng k thu t.
- Bt c p trong s8 dFng t ô th.
- Nng lc, trình  qu)n lý ô th
ch a áp ng t$c  phát trin, tính
chuyên nghip, hiu qu) ch a cao.
- Ch a có gi)i pháp hiu qu) vi
tác ng ca BKH, nht là  các ô
th ln, ô th phía Nam.
Trong b$i c)nh nh v y, Vit Nam
ã có nh"ng tip c n vi vn  toàn
c%u trong TH.
Vit Nam nm 1992 ã ký cam kt
tham gia ch `ng trình Ngh s 21,
g%n ây (2012) Th t ng Chính ph
ã phê duyt chin l Jc PTBV Vit
Nam giai o n 2011 - 2020 (quyt
nh 432/Q-TTg).
Nm 2008, Chính ph ã ban
hành ch `ng trình mFc tiêu qu$c gia
ng phó vi BKH và nm 2011 là
chin l Jc qu$c gia v BKH tin
hành ng thi các gi)i pháp nhm
mFc tiêu phát trin bn v"ng.
Vit Nam cfng ã có nhiu nghiên
cu, trao i vi n c ngoài v mô
hình PTBV, ô th bn v"ng, ô th
sinh thái, ô th xanh và g%n ây là
v phát trin TTM. Mt s$ thành ph$
ã rt chú tr7ng n xu th này, thí
dF vi s giúp ~ ca t p oàn VNPT,
huyn )o Phú Qu$c ã có k ho ch
phát trin TTM vi mFc tiêu nâng
cao cht l Jng s$ng, phát trin TBV,
nâng cao hiu qu) phFc vF doanh
nghip, ng i dân tham gia qu)n lý
và giám sát chính quyn. TP. H Chí
Minh cfng ã tip c n vi h ng xây
dng thành ph$ thông minh mà tr c
ht là áp dFng công ngh hin  i 
gi)i quyt ách t^c giao thông và ng p
n c, tng c ng nng lc qu)n lý
nng lc x8 lý có chú tr7ng n gi)i
pháp b)o m t và phn u  t chun
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th gii vào nm 2025. Th ô Hà Ni
cfng ã xây dng khung d án v
thành ph$ thông minh và có k ho ch
hJp tác vi các n c phát trin  gi)i
quyt vn  tn t i h ng ti là
thành ph$ thông minh.

3. Những vấn đề đặt ra
trong định hướng đô thị
thông minh
Không th ph nh n TTM là vn
  Jc th gii quan tâm và Vit
Nam ã thc s tham gia vào xu th
này, không ch  phát trin kinh t
bn v"ng mà còn là yêu c%u cp bách
t\ dân s$, áp lc h t%ng, giao thông,
y t, giáo dFc và tinh gi)n qu)n lý.
-  xây dng TTM rt c%n nhìn
nh n tip c n t\ quy ho ch ô th
thông minh. Xác nh  c thù  có
gi)i pháp thích hJp và la ch7n l nh
vc u tiên.
- Chính ph c%n xây dng khung
th ch và chin l Jc xúc tin ca
qu$c gia.
- Mi ô th xác nh rõ ngun
lc, k c) hJp tác n c ngoài và nâng
cao nng lc cng ng, xây dng h
th$ng iu hành, h th$ng b)o m t
và có k ho ch thc hin theo t\ng
l nh vc u tiên.
 ô th thông minh tr thành
hin thc, không ch là s8 dFng, ng
dFng công ngh thông tin hin  i
mà còn ph)i kt hJp vi quy ho ch
thông minh  t o nên không gian
ô th bn v"ng. Mt ô th thông
minh ph)i hi tF : kinh t thông
minh (phát trin bn v"ng, có nng
lc c nh tranh), kt cu h t%ng
thông minh (giao thông, dch vF
ng b, phúc lJi công cng, môi
tr ng an toàn, giáo dFc, vn hoá,
lao ng vic làm, phân ph$i...), c
dân thông minh, tài nguyên thiên
nhiên, cuc s$ng thông minh (cht
l Jng s$ng t$t cho m7i c dân) và
không th thiu là qu)n lý ô th
cfng là qu)n lý thông minh.
Hy v7ng trong t `ng lai không
xa, Vit Nam s} có nhiu ô th,
Thành ph$ thông minh xng t%m vi
th gii.
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MT S VN Đ
CN QUAN TÂM
trong trin khai cuc v n đng “Toàn dân đoàn kt
xây dng nông thôn mi, đô th v n minh”
HOÀNG CHƯƠNG
Phó Ban Phong trào, Cơ quan UBTW
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
t n c ang trong quá trình
i mi toàn din, vic _y
ban Trung `ng M t tr n T
qu$c Vit Nam ch trì phát
ng cuc v n ng “Toàn dân oàn
kt xây dng nông thôn mi, ô th
vn minh” có ý ngh a quan tr7ng  c
bit, g^n lin vi thc hin ch
tr `ng ca )ng, góp ph%n gi)i quyt
mt s$ vn  nhân dân ang quan
tâm và Chính ph ang ch  o quyt
lit hin nay; ó cfng chính là i
mi ni dung và ph `ng thc ho t
ng ca M t tr n T qu$c Vit Nam
theo ph `ng châm  a công tác m t
tr n v vi c` s, vi a bàn dân c .
Ni dung Cuc v n ng th hin
toàn din trên các l nh vc kinh t,
vn hóa, xã hi, qu$c phòng, an
ninh, xây dng h th$ng chính tr 
c` s v"ng m nh. Thông qua vic t
chc thc hin Cuc v n ng nhm
tng c ng kh$i oàn kt, g^n bó,
phát huy sc m nh ni lc t\ mi
ng i dân, gia ình, cng ng dân
c , t o tin  và iu kin cho vic
thc hin quy ch dân ch  c` s,
phát huy quyn dân ch trc tip ca
nhân dân thông qua hình thc t
qu)n  c` s, góp ph%n quan tr7ng
cùng )ng, Nhà n c thc hin công
cuc i mi, xóa ói, gi)m nghèo,
xây dng công nghip hoá, hin  i
hoá t n c.



áp ng yêu c%u i mi, k th\a
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Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Hội nghị
Triển khai cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
ẢNH: THU HƯƠNG
minh tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.
kt qu) và nh"ng bài h7c kinh
nghim trong t chc thc hin Cuc
v n ng “Toàn dân oàn kt xây
dng i s$ng vn hóa  khu dân c ”
giai o n v\a qua, Cuc v n ng
“Toàn dân oàn kt xây dng nông
thôn mi, ô th vn minh”  t ra
nh"ng yêu c%u quan tr7ng: Ni dung
Cuc v n ng thit thc, toàn din,
phù hJp vi ch tr `ng ca )ng,
chính sách pháp lu t ca Nhà n c
và iu kin thc tin ca t\ng a

ph `ng, áp ng các yêu c%u chính
áng ca nhân dân. ng thi phát
huy dân ch, nhân dân tham gia
giám sát vic thc thi chính sách,
pháp lu t ca nhà n c t i a
ph `ng, góp ph%n xây dng )ng,
Chính quyn trong s ch, v"ng m nh.
$i vi khu vc nông thôn, trên
c` s b tiêu chí qu$c gia v xây
dng nông thôn mi và th$ng nht
vi _y ban nhân dân xã, _y ban M t
tr n T qu$c Vit Nam xã cn c tình

MT TR*N VI CÁC PHONG TRÀO, CUC V*N   N G

hình thc t ca a ph `ng, la
ch7n các tiêu chí phù hJp, cF th hóa
thành các ni dung  v n ng
nhân dân tham gia thc hin  t\ng
khu dân c . $i vi các xã ã  t
chun nông thôn mi, v n ng
nhân dân tip tFc phát huy kt qu),
tích cc tham gia các ho t ng góp
ph%n nâng cao cht l Jng xã  t
chun nông thôn mi. $i vi các xã
ch a  t chun, _y ban M t tr n T
qu$c Vit Nam hip th `ng vi các t
chc thành viên  phân công v n
ng nhân dân phát huy tính sáng
t o, tích cc óng góp sc ng i, sc
ca góp ph%n thc hin các tiêu chí
xây dng xã  t chun nông thôn
mi. Các t chc thành viên c%n xây
dng các mô hình t qu)n, )m nh n
các ph%n vic cF th, h trJ các gia
ình  phát huy sc m nh oàn kt
ca nhân dân chung sc xây dng
nông thôn mi. $i vi khu vc ô
th, cn c vào h ng djn, ch  o
ca Trung `ng và _y ban M t tr n
T qu$c Vit Nam các tnh, thành
ph$, _y ban M t tr n T qu$c Vit
Nam ph ng, th trn th$ng nht vi
_y ban nhân dân cùng cp la ch7n
các tiêu chí phù hJp v n ng nhân
dân tham gia xây dng khu ph$, t
dân ph$ và ph ng, th trn theo yêu
c%u ô th vn minh.
Quán trit t t ng ca H Chí
Minh v “Ly sc dân mà chm lo
cuc s$ng cho dân”, Cuc v n ng
s} tr thành ng lc thúc y các
phong trào thi ua yêu n c trong
các t%ng lp nhân dân, góp ph%n
thc hin các nhim vF cF th v an
ninh chính tr, tr t t an toàn xã hi
và phát trin kinh t, vn hoá ca
t\ng a ph `ng và ca c) n c. Yu
t$ oàn kt là t t ng ch  o xuyên
su$t ni dung ca Cuc v n ng, th
hin trên các m t ch yu sau: oàn
kt tham gia phát trin kinh t, tích
cc giúp nhau gi)m nghèo bn v"ng,
nâng cao i s$ng, khuyn khích làm
giàu chính áng. oàn kt xây dng
i s$ng vn hóa, chm lo s nghip
giáo dFc, phát trin ngun nhân lc,
chm sóc sc kh|e nhân dân; xây
dng gia ình vn hóa; phát huy
truyn th$ng n `n, áp ngh a,

Cán bộ Mặt trận triển khai cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.
ẢNH: THU HƯƠNG

t `ng thân, t `ng ái. oàn kt tham
gia b)o v môi tr ng, ng phó vi
bin i khí h u, xây dng c)nh
quan môi tr ng sáng, xanh, s ch,
]p. oàn kt chp hành pháp lu t,
b)o )m tr t t an toàn xã hi. oàn
kt phát huy dân ch, tích cc tham
gia giám sát và ph)n bin xã hi, góp
ph%n xây dng h th$ng chính tr c`
s trong s ch v"ng m nh.
Trên c` s  án s$ 04/A-MTTW-BTT,
ngày 28-12-2015 ca Ban Th ng
trc _y ban Trung `ng MTTQ Vit
Nam ã ban hành v T chc thc
hin cuc v n ng “Toàn dân
oàn kt xây dng nông thôn mi,
ô th vn minh” và Thông tri s$
10/TTr-MTTW-BTT, ngày 8-7-2016,
n nay có 4 tnh là L ng S`n, Qu)ng
Bình, V nh Long và thành ph$ C%n
Th` có vn b)n ch  o ca Tnh y
 thc hin cuc v n ng “Toàn
dân oàn kt xây dng nông thôn
mi, ô th vn minh”; có 30 tnh,
thành ph$ Ban Th ng trc _y ban
MTTQ ban hành K h7ach trin khai
và t chc thc hin Cuc v n ng
nh : Sóc Trng, Phú Th7, Bình
Ph c, à Nng, Lai Châu, Lào Cai,
Kiên Giang, Cà Mau, B c Liêu, Cao
Bng, Hòa Bình, ng Nai, Bình nh,

Long An… Mt s$ tnh, thành ph$
nh Nam nh, Ngh An, thành ph$
à Nng ban hành ni dung, tiêu chí
 khu dân c thc hin xây dng
nông thôn mi.
Tuy nhiên, h%u ht các tnh,
thành ph$ ch h ng djn chung
chung theo  án, Thông tri ca
Trung `ng, ch a nêu rõ các ni
dung mi, gi)i pháp i mi thc
hin Cuc v n ng theo h ng: Xác
nh nhim vF tr7ng tâm; xác nh
mFc tiêu cF th thc hin  có th
nh l Jng  Jc kt qu) sau t\ng
nm và s` kt 3 nm thc hin Cuc
v n ng ca tnh, thành ph$, a
ph `ng mình. Nht là ph)i làm rõ
vic ph$i hJp vi các t chc thành
viên theo h ng hip th `ng, phân
công ni dung công vic cF th theo
 án.
Chính ph và oàn Ch tch _y
ban Trung `ng M t tr n T qu$c Vit
Nam ã ký Ngh quyt liên tch s$
88/2016/NQLT/CP-CTUBTWMTTW
ngày 7-10-2016 v thc hin gi)m
nghèo bn v"ng, xây dng nông thôn
mi, ô th vn minh,  t chc thc
hin hiu qu) Ngh quyt liên tch
cùng vi Cuc v n ng, _y ban M t
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tr n T qu$c các tnh, thành ph$ c%n
nghiên cu k ni dung c` b)n, gi)i
pháp t chc thc hin Cuc v n
ng ã  Jc th hin trong  án s$
04 và Thông tri s$ 10 ca Ban Th ng
trc _y ban Trung `ng MTTQ Vit
Nam. Khi tham m u ban hành vn
b)n h ng djn ca tnh, thành ph$
nht là chun b ni dung trình bày
t i các cuc t p hun v Cuc v n
ng c%n l u ý nh"ng im mi so vi
ni dung và gi)i pháp t chc thc
hin $i vi Cuc v n ng “Toàn dân
oàn kt xây dng i s$ng vn hóa
 khu dân c ” tr c ây. C%n quan
tâm mt s$ ni dung trong quá trình
ch  o, h ng djn nh sau:
- Trên c` s thc t ca a
ph `ng c%n  ra ni dung, gi)i pháp
thc hin Cuc v n ng phù hJp vi
a ph `ng mình; xác nh ni dung
tr7ng tâm, mFc tiêu cF th  có th
nh l Jng  Jc kt qu) thc hin
sau t\ng nm và giai o n.  ra ni
dung, gi)i pháp trin khai thc hin
$i vi mt s$ ni dung mà )ng,
Chính ph ang ch  o quyt lit
hin nay và cfng là ni dung ca
Cuc v n ng nh : V n ng nhân
dân nuôi trng, s)n xut, kinh
doanh, s8 dFng thc phm an toàn;
liên kt s)n xut, kinh doanh; xây
dng các mô hình phát trin kinh t,
xây dng hJp tác xã kiu mi; b)o v
môi tr ng, tr t t tr an…
- Ch ng ph$i hJp ch t ch} vi
các t chc thành viên  thc hin
Hip th `ng phân công $i vi các t
chc thành viên; tinh th%n là trin
khai cùng vi các cuc v n ng,
phong trào ca t chc ó có th theo
h ng: Hi Nông dân giúp nhau phát
trin kinh t, gi)m nghèo bn v"ng.
Ph$i hJp vi Liên minh các HJp tác
xã xây dng các mô hình v liên kt
s)n xut, mô hình hJp tác xã kiu
mi; oàn Thanh niên Cng s)n H
Chí Minh các ho t ng b)o v môi
tr ng, phong trào “Toàn dân b)o v
an ninh T qu$c”, gi" gìn an ninh tr t
t, chp hành quy nh v an toàn
giao thông; Hi PhF n" phong trào “5
không, 3 s ch”, xây dng gia ình
h nh phúc, gi" gìn b)n s^c vn hóa,
chm sóc sc kh|e nhân dân, v sinh
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an toàn thc phm; Hi Cu chin
binh tuyên truyn, giáo dFc pháp
lu t, truyn th$ng quê h `ng, t
n c; Tng Liên oàn Lao ng Vit
Nam chú tr7ng trin khai Cuc v n
ng t i các a ph `ng, khu vc có
khu công nghip, khu ch xut; Hi
Khuyn h7c có phong trào khuyn
h7c, khuyn tài; Hi Ng i cao tui
có phong trào rèn luyn th dFc th
thao; Liên minh các HJp tác xã xây
dng các mô hình v liên kt s)n
xut; mô hình HJp tác xã kiu mi…
Thc hin mi t chc  c` s có
ít nht 1 mô hình v thc hin 5 ni
dung ca Cuc v n ng nh : Giúp
nhau phát trin kinh t; )m b)o môi
tr ng; Gi" gìn tr t t tr an; Xây
dng gia ình h nh phúc; Phòng
ch$ng b o lc gia ình; Chm sóc b)o
v tr em; Xây dng ô th vn minh.
_y ban MTTQ Vit Nam và các t chc
thành viên  xã, ph ng hip th `ng
th$ng nht vic v n ng, h ng djn
và h trJ các gia ình cF th  các
thôn, p, b)n, khu ph$, phn u
không có h nghèo nào không  Jc
mt t chc chính tr - xã hi h trJ,
t vn  thoát nghèo bn v"ng.
Các tnh, thành ph$ nên tin
hành ch  o im, xây dng mô
hình im  rút kinh nghim.
Th ng xuyên truyn thông, tuyên
truyn, gii thiu các g `ng in
hình tiên tin, mô hình tiêu biu 
c` s trên các ph `ng tin thông tin
tuyên truyn; tr c ht là các
ph `ng tin thông tin, tuyên truyn
ca c` quan, `n v t chc mình.
Ph$i hJp ch t ch} vi chính quyn,
ngành Vn hóa - Th thao và Du lch
và Nông nghip và Phát trin nông
thôn trong vic h ng djn, ng ký,
công nh n danh hiu Gia ình vn
hóa, khu dân c vn hóa. Vic thc
hin các Ch `ng trình ph$i hJp nh :
an toàn thc phm, n `n áp
ngh a, b)o v an ninh T qu$c, phòng
ch$ng ti ph m, ma túy, m i dâm,
HIV/AIDS, mua bán ng i, phòng
ch$ng tác h i thu$c lá, khuyn h7c
và khuyn tài, v sinh yêu n c,
phòng ch$ng dch bnh; b)o )m an
toàn giao thông…  Jc t chc thc
hin và báo cáo kt qu) thc hin

thông qua Cuc v n ng “Toàn dân
oàn kt xây dng nông thôn mi,
ô th vn minh”.
Vi s quan tâm ch  o ca
Trung `ng )ng, s vào cuc ca
Chính ph, ca các cp y )ng,
chính quyn, M t tr n T qu$c Vit
Nam và  c bit là s ng thu n,
nhit tình, trách nhim ca các t%ng
lp nhân dân, Cuc v n ng s} góp
ph%n thc hin th^ng lJi các nhim
vF kinh t, vn hoá, xã hi ca a
ph `ng và trong c) n c; gi)i quyt
nh"ng vn  bc xúc và nh"ng yêu
c%u thit yu nht ca cng ng
khu dân c , c)i thin nâng cao i
s$ng v t cht và tinh th%n ca nhân
dân. Kh`i d y các ngun lc, truyn
th$ng oàn kt, t o nên sc m nh
ni lc ngay trong mi ng i dân,
mi gia ình, mi cng ng dân c ;
t o tin  và iu kin cho vic thc
hin quy ch dân ch  c` s, phát
huy quyn dân ch trc tip ca
nhân dân bng hình thc t qu)n 
c` s, khu dân c ; phát huy tinh
th%n oàn kt, g^n kt trong tình
làng, ngh a xóm, t\ng h gia ình,
tích cc thc hin ch tr `ng, chính
sách ca )ng, pháp lu t ca Nhà
n c; góp ph%n tng c ng s ng
thu n trong các t%ng lp nhân dân t\
các khu dân c , cng c$ lòng tin vào
s lãnh  o ca )ng và Nhà n c,
xây dng h th$ng chính tr g^n bó
vi nhân dân, làm nòng c$t trong
vic thc hin  ng l$i, ch tr `ng,
chính sách ca )ng, Nhà n c, tng
c ng và m rng kh$i  i oàn kt
toàn dân, gi" v"ng n nh chính tr
t\ c` s. Thông qua Cuc v n ng,
các t chc )ng, chính quyn, M t
tr n và các oàn th  c` s tip tFc
 Jc cng c$ v t chc và ho t
ng. M t tr n T qu$c các cp ã
th hin s i mi v ni dung và
ph `ng thc ho t ng sát hJp vi
thc tin, kh^c phFc bnh hình thc;
cht l Jng, hiu qu) công tác M t
tr n  Jc khng nh rõ nét. S ph$i
hJp gi"a chính quyn, các ngành và
M t tr n T qu$c  Jc lng ghép vi
nhiu ch `ng trình s} góp ph%n thit
thc  nâng cao cht l Jng cuc
s$ng ca nhân dân.
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Quy ho ch xây dng đô th
v i tng tr ng xanh  n c ta
GS. TS. KTS. LÊ HỒNG KẾ
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Môi trường
và Quy hoạch Phát triển Bền vững
gày nay trên th gii, do vn
 ô nhim môi tr ng, nht
là t i các n c phát trin,
vic nghiên cu quy ho ch,
xây dng và qu)n lý ô th xanh
ngày càng tr nên rt c%n thit và
cp bách.

N

Tuy nhiên, tùy theo t$c  phát
trin kinh t xã hi, trình  khoa
h7c k thu t và công ngh khác
nhau, có nh"ng chính sách khác
nhau, mc  kt qu) mang l i cfng
rt khác nhau. Trong khi các n c
phát trin, vì t$c  phát trin kinh
t nói chung và phát trin các ngành
công nghip nói riêng, có nh"ng mc
 không gi$ng nhau. Dù v y, vn 
ô nhim môi tr ng vjn luôn luôn là
mt ch , mt s quan tâm chung
cho m7i qu$c gia, vùng lãnh th.
Do ó, dù là vn  ch mang mt
khía c nh trong vic b)o v môi
tr ng, là “tng tr ng xanh”,
nh ng vjn là mt ch  ang  Jc
c) th gii quan tâm.

1. Khái niệm về tăng
trưởng xanh
1.  c p n khái nim xanh,
chung quanh cuc s$ng trên trái t,
mi qu$c gia u có nh"ng màu xanh
nh “xanh r\ng, xanh núi, xanh
sông, xanh bin” và “xanh cho nh"ng
c m`”. Tt nhiên, ó là nh"ng cách
din  t, ví von theo ngôn ng" vn
h7c. Nh ng dju sao, nh v y v khái
nim, ã cho thy, có hai lo i tng
tr ng xanh: Mt là, tng tr ng
xanh theo ngôn ng" v t th: nhìn
 Jc, m  Jc và có th hình thành
trên mt không gian lãnh th, nh :

làng, xã, th trn, th xã, thành ph$
nào y. Hai là, tng tr ng xanh
theo ngôn ng" phi v t th, nh :
phong tFc, t p quán, thói quen, l$i
s$ng hay  t%m cao h`n nh tâm
linh, truyn th$ng, lch s8…
Trên th gii nhiu nhà khoa h7c,
các h7c gi) cfng có nh"ng khái nim
ca riêng mình. Có th thy, khái
nim tng tr ng xanh v b)n cht
là nh nhau, nh ng do cách tip c n
và tình hình thc t ca mi qu$c gia
khác nhau, nên cách din  t còn có
nh"ng khác nhau.
2. Vi nh"ng ho t ng ca “tng
tr ng xanh”, mFc tiêu ca ni dung
tng tr ng xanh s} h ng ti nh
sau:
Mt là, góp ph%n thc hin các d
án có mFc tiêu “XANH”.
Hai là, cung cp mt s$ kin thc
v “T@NG TR NG XANH”.
Ba là, nghiên cu  xut nh"ng
“CÔNG TRÌNH XANH” t i cng ng.

2. Cách tiếp cận của tăng
trưởng xanh
Hin nay, trên th gii có khá
nhiu công trình nghiên cu, trong
ó ã có khá nhiu cách tip c n rt
hiu qu), thit thc. Sau ây là mt
cách tip c n mang tính h th$ng và
do ó ã và ang mang l i nhiu hiu
qu) thit thc.
Theo mt s$ nhà khoa h7c v sinh
thái và h sinh thái, hin nay ã có
mt s$ cách tip c n nh sau:
Cách tip c n “Tng tr ng xanh”
Theo cách tip c n này, phát trin
ô th có t%m quan tr7ng  c bit $i
vi con ng i và thiên nhiên. Do ó,
các yêu c%u v tng tr ng kinh t,
tng tr ng dân s$, t o nhiu c` hi

vic làm, em l i nhiu lJi ích cho ô
th,… rt c%n  Jc xem “tng tr ng
xanh” nh là mt yu t$ quan tr7ng
 phát trin và phát trin bn v"ng
cho ô th trong m7i giai o n. Nh
v y, rt c%n có nh"ng ph `ng pháp
thích hJp  tip c n ph `ng pháp
này, trong ó có th k n ph `ng
pháp quan tr7ng nht là “Ph `ng
pháp quy ho ch sinh thái vi vic
khai thác và s8 dFng H th$ng thông
tin a lý” (Geographic Information
System - GIS).
Cách tip c n “Thích hJp”
Quy ho ch Vùng là cách tip c n
thích hJp nht, v\a mang tính lý
thuyt, v\a mang tính thc tin rt
cao. Cách tip c n này v\a phù hJp
vi các n c phát trin và các n c
ang phát trin. Tuy nhiên, ph `ng
pháp tip c n còn phF thuc vào
trình  và tim nng ca các nhà t
vn và các nhà qu)n lý t ai và
qu)n lý ô th.
Cách tip c n “Quy ho ch sinh thái”
Sinh thái và h sinh thái là mt
khoa h7c ra i cách ây ã trên vài
th k bi nhà khoa h7c Hanecken —
c (t\ nm 1886). Khoa h7c sinh
thái và h sinh thái ra i ã mang
l i nhiu lJi ích cc k/ to ln cho
nhân lo i, các n c phát trin và các
n c ang phát trin.
Cách tip c n “Quy ho ch sinh
thái a tiêu chí”
Quy ho ch sinh thái a tiêu chí là
vic nghiên cu l p quy ho ch sinh
thái theo cách tip c n tng hJp
nhiu yu t$ sinh thái nh t nhiên,
xã hi, `n chiu, a chiu, an xen
vào nhau trên cùng mt v t th
không gian vi các quy mô khác nhau
nào y nh : làng, xã, huyn, tnh,
thành ph$… v t th, phi v t th.
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Theo cách tip c n này, $i t Jng
nghiên cu là “v t th”, cách tip
c n không my khó khn. Tuy nhiên,
nu $i vi “phi v t th”, c%n có cách
l Jng hóa t\ phi v t th thành v t
th. Theo ó, mt s$ nhà nhà nghiên
cu ã thc hin các tính toán này
theo “công thc’ nh sau:
Tiêu chí (phi v t th) X sc n ng
= im s$ (ca yu t$ phi v t th)
Tt nhiên, công thc tính toán
này mang tính t `ng $i. Dù v y,
vjn có th so sánh mt cách t `ng
$i gi"a các yu t$ vi nhau.

3. Những nội dung chủ yếu
của tăng trưởng xanh
Theo mt s$ nhà nghiên cu, ni
dung “tng tr ng xanh” có th góp
ph%n thc hin t$t các tiêu chí phát
trin, nh : chuyn dch c` cu kinh
t và tng tr ng; tng c` hi c nh
tranh; phát trin du lch bn v"ng;
c` s h t%ng ô th n nh, bn
v"ng; tránh tránh k h v thc hin
chính sách môi tr ng; ô th hóa và
mt t nông nghip; Quy ho ch
tng th v xây dng; c)i t o ô th
và chính sách xã hi; thích ng vi
Bin i khí h u; tài chính a thành
ph%n; phát trin kinh t bn v"ng
cùng vi qu)n lý t$t tài nguyên; phát
trin trên c` s kinh t trên c` s h
sinh thái; ô th hóa nhanh là nguy
c` ô nhim môi tr ng; phát trin
nông thôn và phát trin nông nghip
c nh tranh.

4. Một số kinh nghiệm trên
thế giới
T i Châu  i D `ng
T i Australia, th ô Canberra, các
thành ph$ Sydney, Melbourne,
Brisbanne... u có nhiu công trình
khai thác thiên nhiên, huy ng
cng ng rt có hiu qu). ó là các
công viên b)o tn và sinh thái t
nhiên, các công viên ng v t hoang
dã ã  Jc xây dng và khai thác t\
nh"ng nm 50 ca th k[ tr c. Hiu
qu) em l i cho s phát trin kinh t
- xã hi nói chung, cân bng các h
sinh thái, áp ng các yêu c%u v b)o
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tn và b)o v môi tr ng và phát
trin ngành du lch ht sc to ln cho
m7i thi  i.
Thành ph$ Brisbane là th ph
ca bang Queensland, Australia. Dân
s$ kho)ng trên 1 triu ng i. Là mt
thành ph$ nm  ng bng ven bin
phía ông nam Australia.
Theo quy ho ch ca thành ph$,
có 7 bin pháp sau ây ã  Jc thc
hin theo mô hình ca mt “Thành
ph$ thông minh”. ó là:
1. Chuyn i các thit b chiu
sáng sang dùng nng l Jng m t tri
hiu qu)
2. L^p  t các b cha n c m a
trong nhà
3. S8 dFng iu hòa hiu qu) h`n
4. Tip tFc tái ch và duy trì
ngun n c
5. L^p  t pin m t tri và h
th$ng un n c nóng bng nng
l Jng m t tri
6. Chuyn sang khai thác và s8
dFng nng l Jng xanh
7. Tìm tòi các gi)i pháp giao
thông công cng thay th nhm gi)m
khí th)i t\ các ph `ng tin c` gii,
thc hin các d án trng cây xanh
Thc hin các gi)i pháp trên, thc
t ã gi)m các kho)n chi phí áng k
nh : gi)m 50 ô la Úc l^p  t thit b
theo dõi s8 dFng nng l Jng trong
nhà; gi)m 400 ô la Úc cho h th$ng
un n c nóng; gi)m chi phí n c
cho h th$ng v sinh trong nhà; tit
kim n 50.000 ô la Úc cho các
nhóm cng ng l^p các thit b
trong nhà.
T i Châu Âu
Châu Âu ngày nay là mt trong
nh"ng qu$c gia phát trin nht trên
th gii, khu vc ô th, nông thôn,
min xuôi cfng nh min núi, cho
các dân tc a s$ cfng nh các dân
tc thiu s$. Tuy nhiên, do trình 
phát trin khác nhau mà mc s$ng,
trình  phát trin, khu vc nông
thôn hay ô th cfng rt khác nhau.
Sau ây là mt vài ví dF:

Thành ph$ Glasgow, V `ng qu$c
Anh
Theo “Metropolitan GLASGOW”,
our vision for the Glasgow city
region” — ã nh n nh: “… t%m nhìn
ca chúng ta là rt rõ ràng. Chúng ta
mu$n Vùng thành ph$ Glasgow s} là
mt thành ph$ nng ng nht, có
nn kinh t c nh tranh và mt vùng
thành ph$ trong lòng châu Âu”. Vi
t%m nhìn nh th, nên c%n nâng cao
nng lc cho chính quyn a
ph `ng, huy ng các khu vc t
nhân, các công ty t nhân, các t
chc công cng vùng, các t chc
tình nguyn và c) cng ng.
Theo ý t ng ó, các ch  sau
ây  Jc các nhà quy ho ch Glasgow
theo ui và ã thc hin mt cách
khá thành công.
Mt là, “…ó là mt tim nng
sáng t o, óng vai trò cc k/ quan
tr7ng $i vi các nhà lãnh  o thành
ph$, trong vic chia s t%m nhìn và
xây dng thành ph$ Glasgow…” theo
“Ch `ng trình các ô th ca Liên
Hip qu$c”.
Hai là, “mt thành ph$ gây n
t Jng nht, sâu s^c nht,… là thành
ph$ Glasgow“.
Vi cách nhìn nh v y, trong quy
ho ch ã  ra cách nhìn và nghiên
cu quy ho ch theo các ni dung,
v\a chin l Jc, v\a cF th theo 7
vùng nh sau:
1. Vùng có chc nng “làm vic”
(a working region).
2. Vùng có chc nng “h7c t p,
nghiên cu” (a learning region).
3. Vùng có chc nng “sinh ho t,
s$ng” (a living region).
4. Vùng có chc nng “sáng t o”
(a variant, creative region).
5. Vùng có chc nng “kt n$i”
(a connected region).
6. Vùng có chc nng “tng th
vùng” (an inclusive region).
7. Vùng có chc nng “qu)n lý
phát trin vùng gi|i” (a well
managed region).
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 thc hin các vùng nêu trên, các
nhà quy ho ch Glasgow ã  t ra ba
tiêu chí quan tr7ng hàng %u sau ây:
Mt là,tính “c nh tranh” (competitiveness),
tc là t o ra mt s$ c)nh quan v\a t
nhiên v\a nhân t o, kt hJp mt
cách nhu%n nhuyn, hài hòa nht.
Hai là, s “liên kt” (connection)
gi"a các vùng chc nng vi nhau.
Ba là, phát trin bn v"ng (substability).

Thành ph$ Deresden, CHLB c
Dresden là thành ph$ nm  phía
ông ca CHDC c tr c ây.
Dresden n$i ting kh^p châu Âu và
th gii là thành ph$ ca nh"ng b)o
tàng c kính nht, nh"ng cánh r\ng
thông b t ngàn nht, nh"ng dòng
sông th` mng tr" tình; và nht là
nh"ng ng i dân lao ng chm ch,
c%n cù, h7c t p, nghiên cu  em
l i hiu qu) cao nht, ]p nht cho
cuc s$ng con ng i.
im ni b t  Dresden là n`i có
rt nhiu Tr ng  i h7c trong n c
và qu$c t, giành cho các ch `ng
trình ào t o qu$c t  b c Sau  i
h7c và  i h7c, trong s$ ó ni b c
nht là Technological University of
Dresden (thuc Cng hòa dân ch
c tr c ây). Ngày nay, tr ng này
vjn là n`i ào t o cho c) n c c,
kh^p châu Âu, châu Á, châu Phi và
châu M La Tinh.
Và t i ây, UNESCO ã t chc
nhiu khóa ào t o v:
- Chin l Jc qu$c t v b)o v tài
nguyên thiên thiên và nh"ng c` s
v sinh thái h7c ca h s)n xut;
- Quy ho ch s8 dFng t, c` s h
t%ng và quy ho ch Vùng;
- Qu)n lý tài nguyên r\ng và h
s)n xut r\ng;
- Qu)n lý h sinh thái d i n c;
- ánh giá tác ng môi tr ng và
thc hin các d án.

T i Stockholm, ThFy in
Thành ph$ Stockholm là th ô
ca ThFy in, nm  B^c Âu. Tng
din tích t nhiên kho)ng 188 km2.

Dân s$ kho)ng trên 800.000 ng i.
D kin n 2030 lên n trên d i
kho)ng 1 triu ng i. Theo ui
chính sách phát trin toàn din, các
chin l Jc phát trin ca Stockholm
là:
- Tái s8 dFng các lo i t ã s8
dFng;
- Xác nh các a im xây dng
mi g%n  ng giao thông công cng;
- Tôn tr7ng, khai thác t$i a và
b)o tn c)nh quan, môi tr ng, các
h sinh thái;
- Tng c ng xây dng “h t%ng
xanh”;
- Xây dng mi các khu trung tâm
nh|, khu vc;
- Chuyn i các khu công nghip
thành các khu  có nhiu công nng;
- Xây dng các %u m$i giao
thông vùng ngo i ô;
- Phát trin các không gian công
cng mang tính cng ng.

T i Hà Lan
T i Hà Lan, theo  o lu t v b)o
tn thiên nhiên có các lo i hình công
viên sinh thái v các loài chim hoang
dã, các khu b)o tn thiên nhiên, các
khu sinh thái t ng p n c,...  Hà
Lan, v n “Qu$c gia sinh thái m ng”
có din tích rng n 6 triu hecta,
trong ó có Bin Wadden và Ijsselmeer.
Ngoài ra, Hà Lan còn có 20 công viên
sinh thái qu$c gia, nh các danh lam
th^ng c)nh  c tr ng, t\ cn cát, bãi
triu và thung lfng cho n sông,
su$i, r\ng... Các công viên sinh thái
qu$c gia  Hà Lan  Jc xem nh là
mt ngành kinh t du lch mfi nh7n,
b)o v môi tr ng và óng góp to ln
trong tng GDP ca qu$c gia.
T i Châu M
Châu M cfng nh nhiu qu$c gia
thuc “Chng hJp qu$c Hoa K/”, là
mt trong nh"ng qu$c gia phát trin
hàng %u trên th gii nh ng vjn còn
không ít các b tc ít ng i. Tuy
nhiên, cuc s$ng ca nh"ng dân tc
ít ng i ó v\a  Jc t o iu kin
tip c n vi s tin b chung ca qu$c

gia, v\a gi" gìn các  c thù riêng bit
ca dân tc mình, dù mc  vjn còn
mt kho)ng cách không nh|.

Thành ph$ th ô Washington DC:
Là thành ph$ th ô n c M, có
quy mô không ln, kho)ng trên d i
1 triu dân nh ng tin nghi ht sc
thu n lJi. T i ây, có trFc hành lang
trong công viên kéo dài hàng chFc
cây s$, trên ó  t t Jng tt c) các
i Tng th$ng M, t\ v tng th$ng
%u tiên nh Washington, và nhiu
v tng th$ng khác nh Ai- Xen Hao,
Ken-N`-Di, Gion-xon, Nich-xon,…
Trong cuc chin tranh xâm l Jc
n c ta, Giôn — x`n và Nich-x`n là
các v Tng th$ng trc tip ch  o
nhiu nht, tt nhiên cfng em l i
nh"ng tình c)m không my h"u ngh
vi n c ta. Tuy nhiên, Tng th$ng
Bil-Clinton là v Tng th$ng ít nhiu
ã có nh"ng tình c)m nht nh vi
Vit Nam, nht là các t%ng lp tr.

Thành ph$ “siêu ô th” New-York:
Là mt trong nh"ng thành ph$
%u tiên t\ khi thành l p n c M.
ó là siêu ô th New-York có t Jng
ài Th%n v n", mt t Jng ài th%n
t Jng cho thi k/ tin hin  i ca
n c M và trên th gii.
New-York là mt trong “top teen”
ca các thành ph$ có quy mô trên 10
triu dân. Tuy nhiên, s phân bit
các t%ng lp dân c  New-York là rt
rõ ràng. T i ây, không khó  nh n
ra s khác bit gi"a các t%n lp dân
c trong thành ph$. Cùng vi các
cung in, bit th nguy nga, tráng
l… là các khu nghèo ô th,  Jc
g7i là các khu nhà  chut — “Slum
Areas” — Mt th gii không gian ô
th cách bit gi"a hai t%ng lp dân c
trong ô th là rt rõ ràng.
 i l New-York còn là “tng
hành dinh” tin t ca n c M và
trên toàn th gii. Giá tr ng ô-la
theo t\ng thi gian, lên xu$ng vi
các t[ giá u  Jc xut phát t\ ây
n tt c) các lFc a trên toàn th
gii.
T i Châu Á
Châu Á ngày nay là mt ph%n
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phát trin và ang phát trin trên
th gii. T i khu vc ô th hay nông
thôn, min xuôi cfng nh min núi,
cho các dân tc a s$ cfng nh các
dân tc thiu s$. Tuy nhiên, do trình
 s)n xut, t$c  phát trin khác
nhau và do ó, mc s$ng cfng rt
khác nhau.

T i Nh t B)n:
Nh t B)n là mt qu$c gia có rt
nhiu lo i hình b)o tn và phát huy
giá tr vn hóa v t th và phi v t th
 Jc th hin t i các khu sinh thái
t nhiên và sinh thái xã hi ht sc
hp djn. T i th ô Tokyo Nh t B)n,
ô th c Kyoto hay các thành ph$
Kobe, Toyo, Fukushima... âu âu
cfng có rt nhiu các khu công viên
sinh thái t nhiên và sinh thái xã
hi, lch s8, kin trúc hin  i và
kin trúc c, kt hJp vi quá trình
hình thành, xây dng và phát trin
ca Nh t B)n. Các c)nh quan thiên
nhiên nh sông, su$i, h, thác,
ghnh, cây xanh, các lo i hoa theo
mùa..., các cht liu g%n gfi vi thiên
nhiên nh s|i, cát, á cui, g, na,
tre, mây... u  Jc khai thác t$i a
trong các công trình du lch t i các
khu sinh thái.

T i Trung Qu$c:
Trung Qu$c là mt trong nh"ng
n c có nhiu công viên các lo i nht
trên th gii. Công viên sinh thái
Thiên Tân là mt trong nh"ng công
trình sinh thái khá thành công. Ra
i cách ây không quá lâu, nh ng ó
là mt d án thành công nht trong
lch s8 v %u t ca Trung Qu$c.
Trung Qu$c còn có khu sinh thái “L c
Mãn a”  Qu Lâm, là mt tuyt tác
vào b c nht v b)o tn các khu r\ng
thiên nhiên nguyên thu[, các h
n c rng ln, các i núi nhp nhô
l Jn sóng... Nh"ng không gian y, ã
thu hút hàng triu l Jt khách du lch
trong nm, óng góp không nh| v
kinh t cho a ph `ng và c) n c.

T i Vit Nam:
Lo i hình công viên nói chung và
nht là lo i hình công viên sinh thái
nói riêng ã xut hin t i nhiu n`i,
nhiu thành ph$, nht là trong vài
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nm g%n ây, trong khi xut hin
nhiu lo i hình “du lch ba lô“, trong
ó có th k n mt vài công viên
nh sau:
T i )o Phú Qu$c, tnh Kiên
Giang, là )o có din tích 562 km²,
ln nht n c ta. Trên )o có nhiu
h sinh thái t nhiên a d ng, phong
phú nh R\ng ng p m n (120 ha),
r\ng Tràm (3.000 ha) vi 470 loài
thc v t b c cao... Phú Qu$c còn có
h sinh thái nông nghip có din tích
g%n 7.000 ha vi nhiu lo i cây canh
tác a d ng,... là mt tài nguyên sinh
thái t nhiên  c bit, rt hp djn,
cho công cuc phát trin theo h ng
sinh thái hiu qu) và bn v"ng nht.
T i thành ph$ C%n Th` là lo i hình
sinh thái  c tr ng Nam B, trong ó
có nhiu ô th lo i “sinh thái vn hóa
mit v n“ là in hình nht.
T i thành ph$ H Chí Minh là lo i
hình sinh thái thành ph$ ln nht
n c có h%u ht các chc nng ca
mt thành ph$ ln trên th gii.
T i thành ph$ Bà Ra — Vfng Tàu
là lo i hình sinh thái  c tr ng v
ngh mát, du lch, trong ó có ”du
lch, ngh mát, ngh d ~ng“, là in
hình nht.
T i thành ph$ à L t là lo i hình
sinh thái  c tr ng vùng núi, có c)nh
quan thiên nhiên k/ thú, m` mng
tr" tình, ni ting nh Thác French,
thác Cam-Ly, h Su$i Vàng,...
T i thành ph$ Nha Trang là lo i
hình sinh thái  c tr ng v bin, )o
và bãi t^m, cùng vi nhiu hòn )o,
vnh, công viên n c, có b)o tàng
Chàm... và t Jng nhà bác h7c thiên tài
Y-ec-Sanh, mt khu bit th in hình
vi kin trúc c in Pháp mju mc.
T i thành ph$ à Nng là lo i
hình sinh thái  c tr ng ca “khúc
rut min Trung“, có b)o tàng Chàm,
có bán )o S`n Trà, có Bà-Nà Hill,
mt khu ngh, vui ch`i gi)i trí hin
 i vào b c nht nhì khu vc ông
Nam Á hin nay.
T i thành ph$ Hu là lo i hình
sinh thái  c tr ng ca min Trung
vi dòng sông H `ng th` mng,

nhiu kin trúc cung ình, nhiu
lng tm... và nht là lo i hình Vn
hóa phi v t th “Nhã nh c Cung
ình“ ã  Jc UNESCO cp bng là di
s)n phi v t th ca nhân lo i.
T i thành ph$ Ninh Bình là lo i
hình sinh thái  c tr ng vùng b^c
trung B, là mt trong nh"ng n`i có
v n u$c gia lch s8 “dng n c và
gi" n c“ ca dân tc.
T i thành ph$ H Long, tnh
Qu)ng Ninh, là n`i có Vnh H Long
 Jc th gii,  Jc UNESCO công nh n
và b%u ch7n l%n th hai là c)nh quan
bin, )o, hang ng hùng v , có niên
 i lâu i nht th gii nm 2010.
T i thành ph$ Hà Ni, vi tim
nng ca mình, ã có mt ngun tài
nguyên sinh thái ht sc to ln. Theo
quy ho ch chung Hà Ni ã  Jc Th
T ng Chính ph phê duyt t\ nm
2011 ã, ang và s} có mt tim nng
sinh thái to ln, vi %y  ý ngh a
nh th.
Theo Quy ho ch chung, Hà Ni
n nm 2030 và t%m nhìn n nm
2050 s} có 5 ô th v tinh: Sóc S`n,
S`n Tây, Hòa L c, Xuân Mai và Phú
Xuyên và 3 ô th sinh thái là th trn
Phúc Th7, th trn Qu$c Oai và th
trn Chúc S`n.
Không gian các ô th này ch
yu bám theo các không gian truyn
th$ng hin có. M ng l i c` s h
t%ng k thu t và h t%ng xã hi, s}
 Jc c)i t o và xây dng mi sao cho
v\a phù hJp vi ý ngh a sinh thái,
v\a áp ng các yêu c%u s)n xut,
sinh ho t và vui ch`i gi)i trí cho cuc
s$ng ô th ca thành ph$ Hà Ni.
Tuy nhiên, iu quan tr7ng là, vic
hình thành, quy ho ch, xây dng và
phát trin các ô th này sao cho úng
vi ý ngh a ô th sinh thái theo Quy
ho ch chung th ô Hà Ni. y là
vic khai thác các mô hình quy ho ch
không gian xanh, m t n c, c)nh
quan t i các hành lang d7c các sông
à, sông Tích, sông u$ng, sông Cà L,
sông Thip, sông Nhu và sông áy.
Ba ô th sinh thái Phúc Th7, Qu$c
Oai và Chúc S`n v\a mang tính sinh

MT TR*N VI CÁC PHONG TRÀO, CUC V*N   N G

thái t nhiên, v\a mang tính sinh
thái xã hi, áp ng các yêu c%u v
b)o v môi tr ng, phát trin bn
v"ng và phát trin ô th bn v"ng.
Chúng cfng s} v\a t o nên s cân
bng t nhiên trong các h sinh thái
thành ph$ Hà Ni, v\a t o nên nh"ng
không gian ô th v\a hin  i nh ng
v\a rt g%n gfi và hài hòa vi thiên
nhiên. ó là ý ngh a khoa h7c quan
tr7ng không nh"ng $i vi khoa h7c
t nhiên mà còn mang ý ngh a to ln
$i vi công cuc quy ho ch, xây
dng và qu)n lý ô th nói chung.
T i khu vc ngo i thành, vi 16
huyn, 3.766.700 ng i, chim
59,30% dân s$ Hà Ni. Theo d kin,
n nm 2020 s} gi)m d%n, còn
kho)ng trên 3.094.000 ng i, chim
41,30% vào nm 2020 và 3.081.000
ng i, chim 31,38% vào nm 2030.
Nh v y, khu vc nông thôn Hà Ni
m rng s} hình thành các h sinh
thái nh h sinh thái ng rung, h
sinh thái các im dân c nông thôn,
nông lâm tr ng, h sinh thái các
làng ngh truyn th$ng, rau xanh,
cây c)nh; v\a mang tính sinh thái t
nhiên, l i v\a mang tính sinh thái
nhân t o. Sinh thái t nhiên bao gm
các lo i $i t Jng nh ng rung,
m t n c, th)m thc v t nông
nghip nh lúa, ngô, khoai s^n... v\a
mang tính sinh thái nhân t o nh
nh"ng tác ng ca con ng i trên
ng rung, trong làng xóm, các m$i
quan h h7 hàng, ngh nghip...
Không gian thành ph$ Hà Ni còn
có các dãy núi, ng7n i, cánh
r\ng,... nm trong s$ 70% din tích

nông nghip, vi t cách là h sinh
thái t nhiên. Nh"ng h sinh thái t
nhiên này không nh"ng t o nên
nh"ng c)nh quan thiên nhiên v\a
]p, hp djn, v\a c)i thin iu kin
vi khí h u rt hiu qu) cho mt
thành ph$ có quy mô ln mà còn góp
ph%n làm sinh ng gp nhiu l%n
cho mt th ô vn minh, hin  i,
môi tr ng bn v"ng, có lch s8 hàng
nghìn nm vn hin.
Các không gian  c thù này là
nh"ng không gian mà thiên nhiên
ban t ng cho thành ph$ Hà Ni, nh
mt u ãi  c bit, c%n có s b)o
tn và khai thác phFc vF con ng i
mt cách bài b)n, hJp lý.
Thành ph$ Hà Ni, vi chiu dày
lch s8 “Ngàn nm vn hin”, lo i
hình sinh thái phi v t th khác nh
lch s8 hình thành, phong tFc, t p
quán, hi hè, ình ám, tâm linh...
rt phong phú, a d ng; rt c%n  Jc
b)o tn, khai thác và phát huy trong
quá trình phát trin. Chính nh"ng
yu t$ mang tính xã hi h7c rt cao
này là linh hn cho mt dân tc, mt
a ph `ng c%n  Jc nghiên cu gi"
gìn và phát huy trong su$t quá trình
phát trin. M t khác, nó còn là c` s
và s minh chng cho s khác bit
gi"a dân tc này vi dân tc khác,
gi"a a ph `ng này vi a ph `ng
khác... trong mt tng th th$ng
nht, hài hòa.
Mô hình cung cp c` s h t%ng k
thu t thit yu cho các lo i mô hình
sinh thái nêu trên nht thit ph)i phù
hJp và )m b)o s cân bng c%n thit
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cho các lo i hình sinh thái. Không th
 a các thit b hin  i ch a `c
“sinh thái hoá” vào các `n v sinh
thái nêu trên. C%n nghiên cu và khai
thác các d ng tài nguyên thiên nhiên
hoang dã nh n c su$i, sông; không
gian xanh thiên nhiên, nng l Jng
m t tri, nng l Jng gió theo h ng
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không gian , làng xóm, không gian
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thác a hình, c)nh quan thiên nhiên,
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vùng lãnh th và các lo i hình ô th.
- Lng ghép có ý ngh a và quy mô
h`n trong các  án Quy ho ch Vùng,
quy ho ch chung ô th v không
gian xanh., m t n c vi nhiu chc
nng khác nhau trong ô th các lo i.
- Các gi)i pháp v công trình
xanh: T chc không gian xanh trong
ô th theo h ng “không gian xanh,
m t n c, c)i thin iu kin vi khí
h u” lng ghép trong các gi)i pháp
v công viên, v n hoa...
- Các gi)i pháp v t chc các h
iu hòa, h c)nh quan, h vui ch`i
d o mát... trong ô th và vùng
ngo i thành.
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KINH
NGHI
M
xây dng thành ph! thông minh
ca m"t s! qu!c gia trên th gi i
HỒNG NHUNG (lược dịch)

LTS: Thành phố thông minh là nơi mà người dân có điều kiện để sống một
cuộc sống trọn vẹn có ý nghĩa. Đây là loại hình thành phố biết khai thác sức
mạnh của internet, dữ liệu và công nghệ thông tin để cải thiện đời sống, tạo
nhiều cơ hội về kinh tế và xây dựng một cộng đồng dân cư gần gũi hơn.

Các thành phố lớn ở Mỹ đều ứng dụng công nghệ thông tin để
ẢNH: UCITYGUIDES.COM
phục vụ cho cuộc sống.

Thành phố San Jose là một trong những dự án
xây dựng thành phố thông minh lớn nhất tại Mỹ.
ẢNH: SANJOSEINFO.COM

in nay, nhiu qu$c gia trên
th gii ã và ang áp dFng
mô hình thành ph$ thông
minh nh mt gi)i pháp
cho s phát trin ca qu$c gia. Bên
c nh vic tích hJp các yu t$ thông
minh vào vic qu)n lý, v n hành ô
th sn có, nhiu mô hình thành ph$
thông minh - thành ph$ t `ng lai ã
ra i vi mFc tiêu khác nhau, nh ng
có mt im chung là u có nh"ng
ý t ng thú v v ng dFng công
ngh thông tin.

H
Mỹ

M là mt
i tiên phong
thông minh.
trung tâm ô

trong nh"ng qu$c gia
trong xây dng ô th
 qu$c gia này, các
th ln u h ng ti
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vic gi)i quyt các nhu c%u leo thang
trong cuc s$ng ca ng i dân và các
thành ph$ u tìm cách  tr nên
thông minh và linh ho t h`n trong
vic áp ng nhu c%u ca công dân.
 làm  Jc iu này, h7 ã tìm n
Internet of Things (IOT), ng dFng
công ngh thông tin vào cuc s$ng.
IOT mang n s thông minh tiên
tin và linh ho t c%n thit  giúp
các thành ph$ s8 dFng ngun lc
hiu qu) h`n và c)i thin m7i th, t\
cht l Jng ca không khí và n c ti
các h th$ng giao thông v n t)i,
nng l Jng và thông tin liên l c.
Chính quyn  các thành ph$ t i M
d tính s} %u t rt nhiu trong
vòng 20 nm ti  nâng cp c` s h
t%ng ca h7 khi  Jc h ng lJi t\ các

IOT. Vi nh"ng kho)n %u t khng
l ó, IOT s} bin i cht l Jng cuc
s$ng cho ng i dân  các thành ph$.
Khi c` s h t%ng th k[ XXI tr nên
thông minh và có s kt n$i, t `ng
tác ch t ch}, công dân  Jc h ng
nhiu lJi ích t\ vic c)i thin qu)n lý
tài nguyên và mt lo t các tác ng
v xã hi và kinh t tích cc khác mà
IOT cung cp.
Thành ph$ San Jose, California
ang tích cc thc hin nh"ng d án
 tip tFc nâng cao sáng kin “T%m
nhìn xanh ca thành ph$”. iu này
s} giúp San Jose thúc y tng tr ng
kinh t, t o thêm nhiu vic làm cho
ng i dân, t o s bn v"ng môi
tr ng và nâng cao cht l Jng cuc
s$ng. Bng cách cài  t mt m ng

N H  N G

Thành phố Santander đang dần trở thành mô hình thành phố
thông minh cho các nhiều thành phố trên thế giới.
l i cht l Jng không khí, âm thanh
và vi c)m bin, San Jose ang t o ra
mt “$ng kính bn v"ng” cho thành
ph$. Các “$ng kính bn v"ng” s8
dFng công ngh IOT  o l ng các
 c im nh các h t bFi trong không
khí, s ô nhim ting n và l u l Jng
giao thông. Do ó, vic qu)n lý thành
ph$ s} tr nên d dàng h`n khi s8
dFng nh"ng d" liu ó  c)i thin
cht l Jng không khí, ting n, hiu
qu) v n chuyn, môi tr ng y t bn
v"ng và hiu qu) nng l Jng.

Tây Ban Nha
T\ cu$i nm 2009, các n c EU ã
b^t %u trin khai k ho ch phFc hi
kinh t châu Âu, tr7ng tâm là %u t
vào c` s h t%ng, công ngh xanh và
hiu qu) nng l Jng, bin châu Âu
thành xã hi ít carbon nh các ng
dFng công ngh thông tin. Nh"ng
kinh nghim ca các n c EU trong
vic c)i thin giao thông, tng c ng
s8 dFng nng l Jng tit kim và hiu
qu) là nh"ng bài h7c b ích $i vi
các qu$c gia khác.
 Tây Ban Nha, Santander ang
tr thành hình mju thành ph$ thông
minh cho các thành ph$ khác  châu
Âu và trên toàn th gii.
T i thành ph$ Santander, bãi  u
xe không còn là mt vn  nhc
nh$i, thùng rác không bao gi tràn
và c| luôn  Jc t i n c khi c%n
thit. Các công ngh hin  i  Jc áp
dFng ph bin trong cuc s$ng
th ng nh t nh các thit b t ng

V 0 N

 ?
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C
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Một bảng điều khiển kỹ thuật số cho thấy chỗ đậu xe miễn
phí ở Santander.

 c)nh báo cho ng i dân v n n ùn
t^c giao thông, iu khin h th$ng
n c t i trong công viên cfng nh
t ng b t t^t èn  ng. Ngoài ra,
thành ph$ còn có nh"ng ng dFng
thc t )o giúp ch  ng, h th$ng
thùng rác báo hiu khi %y, thi gian
biu chính xác ca xe buýt...
Sau nhiu nm thành ph$ thông
minh i vào ho t ng, kho)ng
20.000 thit b c)m ng  Jc l^p  t
trên kh^p Santander mang n rt
nhiu lJi ích cho ng i dân. Thêm
vào ó, ý t ng ca ng i dân cfng
liên tFc  Jc ghi nh n  tìm cách
bin thành ph$ này tr nên thông
minh h`n n"a.
Trong t `ng lai g%n, mô hình èn
 ng thông minh, t ng t^t khi
không có ng i qua l i cfng s}  Jc
áp dFng  tit kim in t$i a.
Không ch v y, nh"ng ý t ng thông
minh s} không d\ng l i  ây vì
thành ph$ Santander luôn chào ón
nh"ng iu mi m.

Hà Lan
T i Hà Lan, thành ph$ Eindhoven
ã  Jc cng ng qu$c t công nh n
là mt trong nh"ng thành ph$ thông
minh nht th gii bi th m nh
“xanh-s ch-]p”. Thành ph$ ã áp
dFng mô hình “tam giác vàng” hay còn
g7i là “ba nhà”: chính quyn - tr ng
 i h7c - doanh nghip  phát trin.
Theo ó, tr ng  i h7c t o ra các
ý t ng mi; doanh nghip (hay cng
ng doanh nghip) là ch s h"u

ca các s)n phm công ngh; chính
quyn h trJ các ý t ng, h trJ khi
nghip thông qua kinh phí. “Tam
giác vàng” này hJp tác ch t ch} vi
nhau t o ra mt th chân v c.
Bà Mary Ann Schreurs, Phó th
tr ng Eindhoven, chia s v t%m
nhìn v phát trin ô th t i
Eindhoven là tt c) các dch vF u
nh^m n h trJ ng i dân. C$t lõi
ca t%m nhìn ó c%n n s thay i
v cách thc v n hành v$n là thách
thc ln ca các chính quyn, vì v y
c%n s kt n$i và ph$i hJp nhp
nhàng. “Các thành ph$ luôn g p ph)i
thách thc v qu)n lý nng l Jng,
giao thông, các dch vF giáo dFc, y
t... liên quan n t\ng con ng i, vì
v y ph)i thay i cách v n hành theo
mFc tiêu phFc vF ng i dân  Jc t$t
h`n”, bà khng nh.
Bên c nh ó, thành ph$ còn  Jc
bit n vi h th$ng chiu sáng
thông minh bn v"ng, v\a tit kim
in, gi)m ô nhim l i mang tính
ngh thu t thi trang.
T i ây, H th$ng èn LED chiu
sáng  Jc vi tính hóa, có ngh a mi
èn  ng s} có mt ch  riêng, có
th b t ho c t^t tùy thuc vào m t
 giao thông thc t. H th$ng èn
 ng LED thc ra không ph)i mi,
ã t\ng  Jc s8 dFng trong hàng
chFc thành ph$ trên th gii, nh ng
cách làm nh Eindhoven thì ít có, nó
v\a tit kim chi phí nng l Jng,
gi)m  Jc chi phí, l i có th làm
gi)m l Jng khí th)i CO2.
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Hệ thống đèn LED thông minh của Eindhoven.

Hin nay, thành ph$ Eindhoven
cfng ang nghiên cu v h th$ng
chiu sáng dùng cho ng i i b, trang
b c)m bin chiu sáng thông minh,
giúp ng i i b an toàn nh ng vjn
tit kim nng l Jng. Bên c nh ó, còn
là h th$ng chiu sáng cho các tuyn
 ng cao t$c, n`i th ng xuyên tuyt
ph, t%m nhìn h n ch bng h th$ng
s`n chiu sáng trên m t  ng, th m
chí c) nh"ng tuyn  ng có h th$ng
s)n xut nng l Jng m t tri chìm,
giúp n p in nng cho các ph `ng
tin l u thông trên  ng và c) gi)i
pháp l^p bóng in hoa, t n mi khi
có xe ôtô n g%n, và sau ó t t^t 
tit kim nng l Jng.

Đan Mạch
T i an M ch, Copenhagen  Jc

xem là thành ph$ xanh nht trên th
gii vi ch s$ carbon bình quân %u
ng i thp nht và ang nh^m ti
mFc tiêu là thành ph$ th ô %u
tiên không có carbon vào nm 2025.
 h trJ mFc tiêu này, chính
quyn thành ph$ cfng  a ra nhiu
chính sách h trJ và khuyn khích
vn hóa xe  p. Trong ó có vic m
rng mt h th$ng xe  p cho thuê
và nh"ng n lc thúc y vic i xe
 p  c)i thin sc kh|e ng i dân
và làm gi)m l u l Jng xe.
Ngoài ra, Copenhagen ã tham gia
vào vic phát trin mt dch vF d"
liu tích hJp ánh sáng thông minh,
qu)n lý giao thông da trên h th$ng
c)m bin và tòa nhà thông minh cho
thành ph$. Chng h n, 81% èn giao
thông  ây  Jc kim soát t\ trung

Đi xe đạp trong lòng thành phố một lựa chọn an toàn và tiện lợi.
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Được coi là thành phố xanh nhất thế giới, Copenhagen
hiện đang tiếp tục đầu tư các công nghệ thông minh vào
hệ thống giao thông.
tâm, 49% èn có c)m bin  báo
hiu  ng cho xe buýt.
Hai ng dFng công ngh mi ang
 Jc phát trin trong thành ph$ là
Journey Insight, nhm trJ giúp công
dân theo dõi vic s8 dFng ph `ng tin
v n t)i và hiu  Jc ch s$ carbon
 Jc t o ra do s i l i ca mình và
Energy Insight,  ó các h gia ình
và các doanh nghip có th kim tra
xem h7 ã s8 dFng bao nhiêu nng
l Jng. C) hai ng dFng u  Jc thit
l p  ra m^t vào cu$i nm.

Hàn Quốc
T\ nm 2007, Hàn Qu$c ã có s
tip c n vi vic xây dng thành ph$
thông minh và ang d%n hoàn thin
khái nim mi.  Hàn Qu$c, mt
ph%n ca thách thc chính là t o ra
mt thành ph$ thông minh vi du
n thc s, h`n hn nh"ng thành
ph$ khác v$n cfng rt hin  i. Ví dF
nh  th ô Seoul, h th$ng tàu
in ng%m ca thành ph$ này ã
cung cp sóng wifi t$c  cao. Ng i
Seoul rt d dàng g8i th in t8 hay
xem video trong khi i b trên sân
ga.  mi l$i ra ca các nhà ga, ng i
ta b$ trí nhiu b)ng in t8, thông
báo rõ ràng trong bao lâu s} có xe
buýt kt n$i c p bn.
Do v y, qu$c gia hin gi ang
hoàn thin h th$ng pháp lý, xây
dng quy ho ch tng th, thay i
khái nim thành ph$ thông minh,
phát trin lên mt b c mi ch
không ch d\ng  khía c nh công

N H  N G

Thành phố Songdo được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn xanh
của Hàn Quốc và quốc tế.
ngh và dch vF mà chú tr7ng vào
chính sách.
Vì th, vic xây dng h t%ng
thông minh là iu c$t lõi. Ví dF, khi
t^c  ng thì lái xe có th  Jc cung
cp thông tin  h7 có th chuyn
sang  ng khác.  làm  Jc iu
ó thì ph)i có nh"ng trung tâm iu
khin. ây là %u m$i  qu)n lý giao
thông, phòng tránh thiên tai và rt
nhiu vn  khác.
Ngoài ra, Hàn Qu$c cfng là n c
i %u trong l nh vc tng tr ng
xanh. Chính ph Hàn Qu$c ang xây
dng quy ho ch tng th qu$c gia và
ch  pháp lý liên quan, ng thi
ch  o khuyn khích các `n v a
ph `ng tham gia tích cc, coi ây là
kim ch nam c%n thit ph)i thc hin
trong d án phát trin ô th hin t i
và d án xây dng các ô th mi.
Trong vic xây dng phát trin
thành ph$ xanh, công ngh óng vai
trò rt quan tr7ng.  phát trin
công ngh tr7ng im, Hàn Qu$c ã
xúc tin h trJ và s8 dFng công ngh
hin có và công ngh mi trong vic
xây dng mô hình thành ph$ xanh
t `ng lai, thúc y ni a hóa bng
vic phát trin, nghiên cu công
ngh liên quan ti thu nh p, x8 lý,
ng dFng thông tin ô th vi các
công ngh tr7ng im.
Mt trong nh"ng mô hình thành
ph$ thông minh ang  Jc nhiu
chuyên gia th gii h7c h|i kinh
nghim ó Songdo. ây là mt thành
ph$ nhân t o  Jc xây dng trên
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Thành phố Putrajaya được xem là công trình đô thị tiêu
biểu cho khu vực Đông Nam Á với sự kết hợp giữa truyền
thống và công nghệ hiện đại. ẢNH: LAURENCEOURAC.COM

din tích 1,500 ha và  Jc xem nh
là mt trong nh"ng thành ph$ công
ngh hin  i nht trên th gii.

Putrajaya ã vit nên mt ch `ng
mi trong lch s8 phát trin các
thành ph$ hin  i ca Malaysia.

 Songdo có sân bay  ngay trung
tâm thành ph$ thay vì th ng  xa,
giúp gi)m quãng  ng i l i ti sân
bay, d dàng ra vào thành ph$. N`i
ây, các thit b, b ph n, dch vF
 Jc liên kt trc tip vi nhau
thông qua công ngh kt n$i không
dây giúp t o s hiu qu) và ng b
trong thành ph$.

Nm cách th ô Kuala Lumpur 30
km v phía Nam, thành ph$ Putrajaya
 Jc xem là công trình ô th có s
kt hJp tuyt vi gi"a công ngh
hin  i vi không gian xanh thoáng
ãng.  ng ph$ t i ây rt rng rãi
và môi tr ng trong lành vi h`n 40%
din tích  Jc bao ph cây xanh.

T i thành ph$ này, mt h th$ng
c)m bin  Jc l^p  t  giám sát
nhit , vic s8 dFng nng l Jng và
dòng ch)y giao thông. Bên c nh ó,
còn có rt nhiu c)i tin  Jc thit
k vi ý thc v môi tr ng nh tr m
n p pin cho ô tô in hay h th$ng
tái ch n c th)i…
Ngoài ra, b n cfng s} không nhìn
thy c)nh xe t)i ch rác i l i trên
 ng ph$, hay các thùng rác xp
hàng tr c c8a nhà dân bi ã có h
th$ng $ng hút rác trc tip t\ thùng
v n chuyn ti tr m x8 lý.

Malaysia
Có th nói Malaysia ã rt thành
công trong vic xây dng nh"ng thành
ph$ hin  i, hòa hJp cùng các yu t$
truyn th$ng; ng thi áp ng xu
h ng mi trong phát trin ô th nh"ng ô th xanh và nn kinh t tri
thc mà nhân lo i ang h ng ti nh
mt tt yu trong tin trình phát trin.
 Jc hình thành t\ nm 1995 và
mt 3 nm   a vào ho t ng,

M7i công trình  thành ph$
Putrajaya nh tr ng h7c, bnh vin,
công viên, r p chiu phim… u
 Jc qu)n lý bng ng dFng công
ngh tiên tin nht. H th$ng m ng
giao thông toàn din giúp vic di
chuyn trong thành ph$ tr nên
thu n tin h`n và kt n$i Putrajaya
n vi các khu trung tâm ông dân
ca qu$c gia. Putrajaya cfng chính là
thành ph$ hin  i b c nht vi
m ng vin thông t$i tân và các tin
ích công cng.
Mi c dân ca thành ph$  Jc
cp mt chic th t\ ghi rõ m7i
thông tin cá nhân, nhóm máu, thông
tin công vic, tài chính, thanh toán...
Th t\  Jc s8 dFng thay chìa khóa
cho m7i cánh c8a, khi i siêu th, n
r p hát, các câu l c b th m chí thay
giy thông hành n các n c Thái
Lan, Singapore. Tr con  Putrajaya
i h7c không ph)i eo c p sách tr u
n ng mà h7c hoàn toàn trên máy vi
tính, làm bài, tr) bài, các thông tin
liên l c gi"a nhà tr ng và phF
huynh u thông qua m ng máy tính
vô cùng nhanh chóng và kp thi.
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Singapore đang nỗ lực thực hiện chiến lược “Quốc gia
thông minh” đầu tiên trên thế giới. ẢNH: YOURSINGAPORE

SINGAPORE:

Khai thác công ngh hin đ i
đ c#i thin cu"c s!ng ng $i dân
THU ANH (lược dịch theo Wall Street Journal, Aseantoday, CNBC)

LTS: Singapore là đất nước đi đầu trong việc phát triển thành phố xanh và đang dẫn
đầu trong giải pháp phát triển đô thị sinh thái bền vững, dựa trên nền tảng công nghệ.
\ cu$i nm 2014, Singapore
b^t %u chin dch xây dng
mt “qu$c gia thông minh”
%u tiên trên th gii bng
cách khai thác công ngh hin  i
cho mFc ích c)i thin cuc s$ng ca
ng i dân, t o thêm nhiu c` hi và
xây dng mt cng ng kh|e m nh
h`n. Vì th, các ng dFng khoa h7c
công ngh ã  Jc  a vào cuc s$ng
t\ chm sóc sc kh|e, qu)n lý ô th,
giao thông cho ti môi tr ng.

T

Hin t i Singapore ang th8
nghim mt trong nh"ng ch `ng
trình thu th p d" liu ln nht th
gii. Ph%n mm này s8 dFng vô s$
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c)m bin t i các tòa nhà và  ng
ph$  thu th p d" liu v giao
thông, ng i i b, thi tit hay th m
chí c) vic vt rác b\a bãi. Lung d"
liu tích hJp ca ph%n mm là b)n 
s$ 3D ca thành ph$, nó  Jc ví nh
b)n  Google phiên b)n cao cp. B)n
 này s8 dFng d" liu thi gian thc
 mô t) tình hình ho t ng ca
thành ph$. Ch c%n mt cú click là có
th thy rõ các tòa nhà, bc t ng và
nh"ng kho)ng không gian công cng.
Chính ph có th s8 dFng d" liu này
 xây dng các công trình mi ho c
lên l i lch trình ca tuyn  ng xe
buýt. B)n  này chi tit ti mc có

th bit  Jc chính xác kích th c
ca mt tòa nhà, v trí ca c8a s và
v t liu s8 dFng  xây dng. iu
này s} giúp ích cho vic s8 dFng nng
l Jng hiu qu) và ph)n ng tr c
nh"ng th)m h7a x)y ra.
Ví dF, khi mt vF n hay h|a ho n
x)y ra  mt trung tâm mua s^m ông
úc, h th$ng có th dùng in tho i
thông minh ca nh"ng ng i có m t
 xác nh n ám ông  âu nhanh
h`n so vi vic dùng camera. Sau ó,
mt thông báo ho c tin nh^n s}  Jc
g8i trc tip ti in tho i ca t\ng
ng i  h ng djn h7 ti c8a thoát
him an toàn nht.
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Ngoài ra, Singapore còn trang b
các thit b thông minh trong nhà, t\
iu hòa không khí, h th$ng x8 lý
n c th)i hay h th$ng ánh sáng, tt
c) u có sn.
T\ nh"ng nm 1960, Singapore ã
chuyn i t\ ch không có ho c rt
ít quan tâm n quy ho ch giao
thông, n quy ho ch giao thông vi
xu h ng gi)i quyt tình th và quy
ho ch giao thông theo t%m nhìn. Cho
n nh"ng nm 1990, Singapore ã
tr thành mt ô th nhit i lý
t ng t%m c~ qu$c t v h t%ng và
tin nghi xã hi.
Hin nay, Singapore ã phát trin
rt nhiu d án giao thông thông
minh nh các ng dFng giúp nh
h ng tuyn  ng xe buýt và xe l8a
hay vic phát trin các khu a chc
nng nhm gi)m thiu nhu c%u i l i
và cung cp vic la ch7n giao thông
công cng cht l Jng cao…
Mi ây, C` quan v n t)i và t ai
Singapore ã b^t %u phát trin h
th$ng thu phí  ng b in t8 (ERP)
th h mi da trên công ngh nh v
v tinh, d kin  a vào ho t ng
trong nm 2020. Công ngh này giúp
kim soát t^c ngh}n, t o iu kin
cho ng i s8 dFng xe và kim soát phí
s8 dFng  ng b. Mc phí này cfng
s} thay i linh ng trong su$t ngày,
tùy thuc vào iu kin  ng sá,
chng h n nh m t  tham gia giao
thông. Vi h th$ng mi này khin
mi xe s} t ng tr thành mt b
c)m bin giúp Chính ph có cái nhìn
tng th, chính xác v tình hình giao
thông và can thip nu c%n thit.
Th m chí, d" liu này còn có th  Jc
truyn ng Jc l i cho lái xe, giúp h7
l p k ho ch cho cuc hành trình,
tránh các con  ng t^c ngh}n.
Thêm vào ó, Singapore cfng ã
th8 nghim mt h th$ng s8 dFng
in tho i thông minh ca ng i dân
 tính toán  g p ghnh khi h7
tham gia nh"ng chuyn xe buýt, t\
ó có th ch ra các yêu c%u b)o trì

Hành trình trở thành “smart city” của Singapore bắt đầu từ cuối năm 2014, khi Thủ
tướng Lý Hiển Long công bố kế hoạch xây dựng một quốc gia thông minh.
ẢNH: SMARTCITYBHUBANESWAR

 ng b c%n thit.
Bên c nh ó, Singapore ã áp
dFng mô hình kin trúc xanh nhm
góp ph%n thc hin mFc tiêu phát
trin bn v"ng ca ô th thông
minh. ây là gi)i pháp thit thc cho
các vn  môi tr ng và góp ph%n
h n ch tác ng tiêu cc ca quá
trình ô th hóa. Trong iu kin vjn
ph)i nh p khu nng l Jng,
Singapore ã tìm cách t n dFng các
ngun tài nguyên có h n  phát
trin theo h ng nng l Jng hiu
qu). Chính vì v y, cây xanh cfng là
yu t$ tr7ng im trong các d án
xây dng ca Singapore g%n ây.
Ng San Son, giám $c công ty Kin
trúc DP, Singapore nh n nh: “Mt
thành ph$ vi trình  công ngh
thông tin phát trin ch a th g7i là
thông minh nu thiu chin l Jc s8
dFng nng l Jng hiu qu)”. Ông cho
rng, mt khi kt hJp vi kin trúc
xanh, môi tr ng ô th thông minh
mi thc s tr nên lý t ng: cuc
s$ng ng i dân ô th  Jc c)i thin,
tng nng sut lao ng và gi)m tiêu
thF nng l Jng. ó mi là mt ô th
thông minh tr7n v]n.

Vi trên 80% dân s$ s$ng  các
khu chung c hay còn g7i là nhà
HDB, Singapore ang có k ho ch  a
các chung c hin có áp ng các
tiêu chun xanh nh ng dFng nng
l Jng m t tri, c)i tin h th$ng x8
lý rác th)i, h th$ng thu hi n c
m a, xây dng các v n rau cng
ng… vi mFc tiêu mang l i cuc
s$ng ngày càng t$t ]p h`n cho
ng i dân.
Ông Heru Santoso Soedarsono,
Phó Giám $c, Ban Phát trin Nhà 
Singapore, cho bit: “Chúng tôi trin
khai sáng kin xanh này ti mt s$
chung c cf và tip tFc k ho ch
trin khai tip theo cho các khu
chung c khác cho ti nm 20302040. Vi các khu chung c mi,
chúng ta có th  a vào ngay t\
khâu thit k, xây dng nên chúng
tôi có b c trin khai khác”.
Vi tt c) nh"ng gì ã và ang
trin khai, Singapore cho thy n lc
và quyt tâm ca mình trong vic
h ng ti phát trin tr thành mt
“qu$c gia thông minh” và tr thành
n`i áng s$ng cho tt c) m7i ng i.
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KINH NGHIM - THC TIN

M t tr n T qu!c Vit Nam
các c%p tham gia xây dng
Đ#ng và Nhà n c hin nay
THS. LÊ MẬU NHIỆM
Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán
bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQVN
t tr n T qu$c Vit Nam là
thành viên trong h th$ng
chính tr, có vai trò quan
tr7ng trong v n ng, t p
hJp, t chc qu%n chúng tham gia
xây dng )ng, xây dng, tng
c ng và cng c$ Nhà n c ca nhân
dân, do nhân dân, vì nhân dân, góp
ph%n thúc y s nghip i mi t
n c i n thành công. Trong quá
trình thc hin chc nng chính tr,
M t tr n T qu$c Vit Nam là công cF
ca )ng, là $i tác ca Nhà n c,
ng thi là ng i  i din chính tr
cho các t%ng lp nhân dân trong
quan h vi )ng và Nhà n c. MTTQ
Vit Nam các cp tham gia xây dng
)ng, xây dng Nhà n c là yêu c%u
tt yu, khách quan nhm góp ph%n
nâng cao nng lc lãnh  o ca
)ng, nng lc qu)n lý ca Nhà n c.

M

1. Thực trạng Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam các cấp
tham gia xây dựng Đảng
và Nhà nước
Trong nh"ng nm v\a qua, MTTQ
Vit Nam các cp tích cc tham gia
xây dng )ng, xây dng Nhà n c
và  t  Jc các kt qu) ni b t v các
m t: ch ng xây dng vn b)n
h ng djn và trin khai, t p hun
i ngf cán b trong h th$ng M t
tr n T qu$c Vit các cp; tuyên
truyn, v n ng các thành viên và
các t%ng lp nhân dân tham gia xây
dng )ng, xây dng Nhà n c; t
chc góp ý xây dng )ng; tham gia
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xây dng b máy nhà n c; tham gia
xây dng pháp lu t; tham gia qu)n lý
nhà n c; thc hin giám sát và ph)n
bin xã hi; xây dng và nhân rng
các mô hình im trong cng ng
dân c g^n vi các phong trào, cuc
v n ng  c` s  thc hin nhim
vF tham gia xây dng )ng, xây
dng Nhà n c ca M t tr n T qu$c
Vit Nam các cp; ph$i hJp vi các c`
quan nhà n c, các t chc thành
viên thc hin nhim vF tham gia
xây dng )ng, xây dng Nhà n c...
Ngày 28-01-2015, Ban Th ng
trc _y ban Trung `ng MTTQ Vit
Nam ban hành H ng djn S$ 06/HDMTTW-BTT v công tác tham gia xây
dng chính quyn ca _y ban M t
tr n T qu$c Vit Nam các cp nm
2015. Ch rõ các nhim vF tr7ng tâm
công tác tham gia xây dng chính
quyn ca _y ban MTTQ Vit Nam các
cp, trong ó nhn m nh các ni
dung công vic cF th tham gia xây
dng b máy nhà n c; công tác
tham gia xây dng, tuyên truyn,
ph bin chính sách, pháp lu t; tham
gia qu)n lý nhà n c ca MTTQ Vit
Nam các cp phù hJp vi tình hình
thc tin.
Ngày 22-4-2015, Ban Th ng trc
_y ban Trung `ng MTTQ Vit Nam ban
hành K ho ch s$ 71/KH-MTTW-BTT v
vic t chc các ho t ng ph)n bin
xã hi ca MTTQ Vit Nam nm 2015.
Ban Th ng trc _y ban Trung
`ng MTTQ Vit Nam ã ph$i hJp,
tham gia th ng xuyên vi Ban Dân
v n Trung `ng  góp ý xây dng
D th)o “Quy ch giám sát và ph)n
bin ca MTTQ Vit Nam và các oàn
th chính tr - xã hi” và D th)o
“Quy nh v vic MTTQ Vit Nam, các

oàn th chính tr - xã hi và nhân
dân tham gia góp ý xây dng )ng,
xây dng chính quyn” trình B
Chính tr thông qua; xây dng, ban
hành b)n “Ch `ng trình hành ng
thc hin các ch tr `ng, ngh quyt
ca )ng, chính sách pháp lu t ca
Nhà n c v phòng ch$ng tham
nhfng và lãng phí”.
Tham gia xây dng b máy Nhà
n c, M t tr n tham gia công tác b%u
c8  i biu Qu$c hi và  i biu Hi
ng nhân dân các cp, nh : T chc
hip th `ng la ch7n, gii thiu
nh"ng ng i ng c8  i biu Qu$c
hi,  i biu Hi ng nhân dân;
Tham gia các t chc phF trách b%u
c8; Ph$i hJp vi c` quan nhà n c
h"u quan t chc hi ngh c8 tri 
n`i c trú, các cuc tip xúc gi"a c8
tri vi nh"ng ng i ng c8; Tham gia
tuyên truyn, v n ng c8 tri thc
hin pháp lu t v b%u c8; Tham gia
giám sát vic b%u c8  i biu Qu$c
hi, b%u c8  i biu Hi ng nhân
dân. Trong ó, nhim vF trc tip và
quan tr7ng nht ca M t tr n T
qu$c Vit Nam là t chc hip th `ng
la ch7n, gii thiu nh"ng ng i ng
c8  i biu Qu$c hi,  i biu Hi
ng nhân dân. Quy trình hip
th `ng la ch7n, gii thiu ng i
ng c8  i biu Qu$c hi và  i biu
Hi ng nhân dân ã  Jc lu t hóa.
M t tr n tham gia tip xúc c8 tri
và tng hJp ý kin, kin ngh ca c8
tri vi các c` quan dân c8. Ban
Th ng trc _y ban MTTQ tnh H)i
D `ng trong nm 2015 ã ph$i hJp
vi oàn  i biu Qu$c hi tnh,
Th ng trc HND, UBND tnh và cp
huyn t chc t$t tip xúc c8 tri vi
 i biu Qu$c hi tr c, sau k/ h7p
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Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại tỉnh Bình Thuận.
th 9 và tr c k/ h7p th 10 Qu$c
hi khóa XIII t i 12 huyn, th xã,
thành ph$ vi 14 im tip xúc, có
2.101 c8 tri tham d và tham gia
óng góp 160 ý kin v các l nh vc.
T chc 34 im tip xúc c8 tri vi
 i biu HND tr c, sau k/ h7p
HND tnh khóa XIV. Ban Th ng
trc _y ban MTTQ tnh ã tng hJp
%y  các ý kin kin ngh ca c8 tri
g8i Ban Th ng trc _y ban Trung
`ng MTTQ Vit Nam và Th ng trc
HND tnh  trình t i các k/ h7p
ca Qu$c hi và HND tnh.
Vic t p hJp ý kin, kin ngh ca
các t%ng lp nhân dân ph)n ánh vi
các c` quan chc nng ã có b c c)i
tin mi, c p nh t nh"ng vn  bc
xúc ni cm trong nhân dân, chú
tr7ng khâu ôn $c gi)i quyt sau
kin ngh, góp ph%n cng c$ nim tin
ca nhân dân $i vi công tác lãnh
 o, qu)n lý iu hành ca cp y,
chính quyn các cp.

Tr c mi k/ h7p Qu$c hi, _y
ban MTTQ Vit Nam các tnh, thành
ph$ trc thuc Trung `ng u t
chc các cuc tip xúc c8 tri và tng
hJp ý kin, kin ngh ca c8 tri và
nhân dân a ph `ng, g8i v Ban
Th ng trc _y ban Trung `ng
MTTQ Vit Nam, _y ban Th ng vF
Qu$c hi  tng hJp, báo cáo t i k/
h7p ca Qu$c hi.
Tr c mi k/ h7p Hi ng nhân
dân tnh, _y ban MTTQ Vit Nam các
tnh u xây dng báo cáo v công
tác tham gia xây dng chính quyn
ca MTTQ Vit Nam và các t chc
thành viên.
T i k/ h7p th chín Qu$c hi
khóa XIII, Ban Th ng trc _y ban
Trung `ng MTTQ Vit Nam tng hJp
Báo cáo ã tng hJp  Jc 3.854 ý
kin, kin ngh ca c8 tri và nhân
dân c) n c g8i ti Qu$c hi. Trong
ó có 1.920 ý kin ca c8 tri  Jc
ph)n ánh qua các oàn  i biu Qu$c

T I  N

ẢNH: HOÀNG ANH

hi ca các tnh, thành ph$ trc
thuc Trung `ng và 1.934 ý kin ca
nhân dân qua h th$ng MTTQ Vit
Nam các cp.
Vic xây dng báo cáo tng hJp ý
kin, kin ngh c8 tri và nhân dân
tip tFc có s i mi. Các ý kin,
kin ngh ã cF th, có a ch và
thc t h`n; có s trao i, ph)n hi
thông tin ca các b, ngành  Jc góp
ý, kin ngh; t\ ó nh"ng kin ngh
sát thc,  Jc nhân dân và c8 tri c)
n c ánh giá cao.
Trong công tác xây dng pháp
lu t, _y ban Trung `ng MTTQ Vit
Nam và các t chc thành viên ã t
chc góp ý các d án lu t, ngh nh
có liên quan trc tip ti quyn và
ngh a vF c` b)n ca công dân nh :
Lu t Ban hành vn b)n quy ph m
pháp lu t; Lu t B%u c8  i biu Qu$c
hi và Hi ng nhân dân; Lu t T
chc chính quyn a ph `ng; Lu t
Tr ng c%u dân ý; Lu t Tín ng ~ng,
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Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến thăm Học viên Phật giáo Nam Tông Khmer tại Cần Thơ.
ẢNH: HOÀNG ANH

tôn giáo; Ngh nh v chính sách
phát trin hJp tác xã nông nghip...
_y ban Trung `ng MTTQ Vit Nam
h ng djn các _y ban MTTQ Vit Nam
 các a ph `ng trin khai t chc
ly ý kin rng rãi các t%ng lp nhân
dân $i vi d th)o Hin pháp 2013,
B lu t dân s (s8a i), B lu t hình
s (s8a i); xây dng d án lu t
Lu t MTTQ Vit Nam (nm 2015)...
Ban hành Thông tri h ng djn s$
28/TTr-MTTQ-BTT và K ho ch s$
471/KH-MTTW-BTT ngày 17-4-2014
v “Quy ch giám sát và ph)n bin
ca MTTQ Vit Nam và các oàn th
chính tr - xã hi” và “Quy nh v
vic MTTQ Vit Nam, các oàn th
chính tr - xã hi và nhân dân tham
gia góp ý xây dng )ng, xây dng
chính quyn”; trin khai các ni
dung theo K ho ch và Thông tri
h ng djn.
Công tác giám sát ca MTTQ Vit
Nam các cp
 Trung `ng, theo  ngh ca _y
ban Th ng vF Qu$c hi v xây dng
ch `ng trình giám sát ca Qu$c hi và
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_y ban Th ng vF Qu$c hi nm 2013,
_y ban Trung `ng MTTQ Vit Nam ã
có vn b)n s$ 3010/MTTW-BTT ngày
18-3-2013  xut mt s$ ni dung
giám sát nm 2014 và ã  Jc _y ban
Th ng vF Qu$c hi la ch7n mt s$
ni dung  a vào d kin ch `ng
trình giám sát chung  trình Qu$c
hi quyt nh.
Ban Th ng trc _y ban Trung
`ng MTTQ Vit Nam ã c8  i din
ph$i hJp vi các c` quan h"u quan
ca Qu$c hi tham gia các ho t ng
giám sát các chuyên  “Vic thi
hành Lu t thc hành tit kim,
ch$ng lãng phí trong s8 dFng ngun
v$n trái phiu Chính ph cho %u t
xây dng c` b)n, giai o n 20062012”; “Vic thc hin chính sách
pháp lu t v gi)m nghèo, giai o n
2005- 2012 t i các a ph `ng”; “Vic
thc hin chính sách, pháp lu t v
b)o him y t giai o n 2009 - 2012”;
“Vic thc hin chính sách, pháp lu t
trong công tác tuyn dFng, ào t o,
b nhim $i vi i ngf cán b,
công chc, viên chc” t i mt s$ b,
ngành, `n v và a ph `ng.

 Trung `ng, _y ban Trung `ng
MTTQ Vit Nam ph$i hJp vi mt s$
b, ngành thc hin công tác giám
sát. Ph$i hJp tham gia Ch `ng trình
tng rà soát vic thc hin ch 
chính sách $i vi ng i có công ($i
t Jng là th `ng binh, bnh binh).
Thc hin trin khai mt s$ ni dung
theo k ho ch Ch `ng trình ph$i hJp
tng rà soát vic thc hin ch 
chính sách $i vi ng i có công ($i
t Jng là th `ng binh, bnh binh).
Ph$i hJp vi Trung `ng Hi
Nông dân Vit Nam, B Nông nghip
và Phát trin nông thôn; B Công
th `ng xây dng Ch `ng trình giám
sát vic thc hin pháp lu t v s)n
xut, kinh doanh v t t nông nghip.
T chc làm vic vi Hi Nông dân va¢
ca£c bô¤, nga¢nh h ¥u quan th$ng nht
ni dung, c` quan ch trì và thi
gian tin hành ký kt Ch `ng trình
giám sát vic thc hin pháp lu t v
s)n xut, kinh doanh s)n phm v t
t nông nghip.
Ph$i hJp vi Tng Liên oàn Lao
ng Vit Nam và các b, ngành liên
quan xây dng Ch `ng trình ph$i
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hJp giám sát vic thc hin chính
sách b)o him $i vi ng i lao ng
trong các lo i hình doanh nghip.
Ban Th ng trc ã ban hành vn
b)n  ngh Tng Liên oàn Lao ng
Vit Nam  xut ni dung, c` quan
ch trì, cách thc, thi gian tin
hành và tham gia góp ý vào d th)o
Ch `ng trình ph$i hJp giám sát vic
thc hin chính sách b)o him $i
vi ng i lao ng trong các lo i
hình doanh nghip
Ph$i hJp vi Tng Hi y h7c Vit
Nam, B Y t trin khai xây dng và
hoàn thin Ch `ng trình ph$i hJp
giám sát vic chp hành pháp lu t
ca các c` s y t ngoài công l p. 
xut v ni dung  Tng Hi y h7c
Vit Nam ch trì xây dng Ch `ng
trình ph$i hJp giám sát vic chp
hành pháp lu t ca các c` s y t
ngoài công l p, trc tip là các phòng
khám và nhà thu$c t nhân.
Xây dng K ho ch và t chc L
ký kt Ch `ng trình ph$i hJp giám
sát vic thc hin pháp lu t ca các
c` s y t t nhân gi"a Ban Th ng
trc _y ban Trung `ng MTTQ Vit
Nam vi B Y t, Liên Hip các Hi
khoa h7c và K thu t Vit Nam, Tng
Hi y h7c Vit Nam, Hi D Jc h7c
Vit Nam.
Ph$i hJp vi các c` quan, t chc
có liên quan xây dng Ch `ng trình
ph$i hJp giám sát vic thc hin Lu t
khoa h7c và Công ngh; Ngh quyt
Trung `ng 6, khóa XI v phát trin
khoa h7c và công ngh.
Ban Th ng trc _y ban Trung
`ng MTTQ Vit Nam ã làm vic vi
các c` quan h"u quan (B T pháp,
B Tài nguyên và Môi tr ng…) và
các c` quan, a ph `ng có liên quan
 giám sát vic thc hin qu)n lý
nhà n c $i vi vic khai thác cát,
s|i lòng sông; xây dng vn b)n g8i
Th t ng Chính ph  ngh chn
chnh tình tr ng khai thác cát, s|i
lòng sông trái phép trên c) n c. Trên
c` s kin ngh ca _y ban Trung
`ng MTTQ Vit Nam, Th t ng
Chính ph ã kp thi có vn b)n 
ch  o các b, ngành và a ph `ng
tng c ng qu)n lý nhà n c, quyt

N G H I + M

lit chn chnh và x8 lý các vi ph m
trong l nh vc qu)n lý này.
 a ph `ng, thc hin chc
nng, nhim vF ca MTTQ Vit Nam,
_y ban MTTQ Vit Nam các cp cùng
các t chc thành viên ã tích cc
tham gia thc hin Pháp lnh thc
hin dân ch  xã, ph ng, th trn;
_y ban MTTQ các tnh, thành ph$
trc thuc Trung `ng h ng djn,
kim tra _y ban MTTQ Vit Nam cp
huyn, cp xã trong vic cng c$,
kin toàn v t chc và nâng cao
cht l Jng ho t ng ca các Ban
Thanh tra nhân dân xã, ph ng, th
trn, Ban Giám sát %u t ca cng
ng. _y ban MTTQ các a ph `ng
t p trung y m nh ho t ng ca
các Ban Thanh tra nhân dân trong
vic giám sát thc hin chính sách
pháp lu t, công tác gi)i quyt `n
th khiu n i, t$ cáo  xã, ph ng,
th trn. Vic thc hin nhim vF
giám sát %u t ca cng ng t i
nhiu a ph `ng  t kt qu) t$t,
góp ph%n nâng cao cht l Jng công
trình và ch$ng xâm h i lJi ích ca
cng ng, v$n, tài s)n ca nhà
n c, t o nim tin trong nhân dân,
gi" v"ng n nh an ninh chính tr,
tr t t an toàn - xã hi  a ph `ng,
c` s.
Công tác ph)n bin xã hi
Nhìn chung, ý kin ph)n bin xã
hi ca _y ban Trung `ng MTTQ Vit
Nam và c` quan Trung `ng mt s$
t chc thành viên ca M t tr n ã
 Jc các c` quan so n th)o tip thu,
ánh giá cao, tr thành mt kênh
thông tin quan tr7ng và áng tin c y
giúp )ng, Nhà n c khi xem xét,
quyt nh các vn  quan tr7ng ca
t n c.
Bên c nh ó, các t chc thành
viên cfng t chc ph)n bin $i vi
nhiu  án, ch `ng trình, d th)o
vn b)n pháp lu t liên quan trc tip
chc nng, nhim vF ca t chc
mình, quyn, trách nhim ca oàn
viên, hi viên. Tiêu biu nh Liên
hip các Hi Khoa h7c và K thu t
Vit Nam ã y m nh ho t ng t
vn, ph)n bin, óng góp ý kin vào
các d án lu t quan tr7ng ca Nhà

-
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n c: D án “ ng s^t cao t$c B^c Nam”;  án “Quy ho ch th ô n
nm 2030 và t%m nhìn 2025”; ánh
giá s c$ Thy in sông Tranh 2; D
án “C)ng hàng không qu$c t Long
Thành”,  án “i mi c` ch giáo
dFc”; D án “Quy ho ch phân vùng
thm dò, khai thác ch bin và s8
dFng qu ng bauxit giai o n 2020 có
xét n nm 2030”...
Ban Th ng trc _y ban MTTQ
tnh H)i D `ng ã tham m u  Tnh
y ban hành báo cáo ánh giá kt
qu) 5 nm thc hin  án v “Phát
huy vai trò giám sát, ph)n bin xã
hi ca M t tr n T qu$c và các oàn
th chính tr - xã hi giai o n 2011
- 2015”, theo ó vic thc hin  án
s} kt thúc  t p trung t chc trin
khai, thc hin ho t ng giám sát
và ph)n bin xã hi theo Quyê£t i¤nh
217-Q/TW ca B Chính tr và các
vn b)n pháp lu t mi.
M t tr n T qu$c tnh ch trì,
ph$i hJp vi các t chc chính tr xã hi xây dng ch `ng trình giám
sát ca nm 2015, trong ó _y ban
MTTQ cp huyn giám sát vic thc
hin ch `ng trình xây dng nông
thôn mi t i a ph `ng; các t chc
chính tr - xã hi ch trì giám sát mt
s$ chuyên  nh : Hi Cu chin
binh ch trì giám sát các a ph `ng
v thc hin giám sát %u t ca
cng ng; Hi Nông dân ch trì
giám sát vic thc hin các chính
sách, pháp lu t v s)n xut, kinh
doanh v t t nông nghip trên a
bàn tnh (ch `ng trình ca Hi Nông
dân Vit Nam trin khai); Hi Liên
hip PhF n" ch trì giám sát vic
thc hin chính sách, pháp lu t v
bình ng gii; oàn Thanh niên ch
trì giám sát vic ch  o, trin khai
thc hin Ch `ng trình phát trin
thanh niên tnh H)i D `ng, giai o n
2011 - 2020; Liên oàn lao ng tnh
ch trì giám sát thc hin pháp lu t
v b)o him xã hi trong các lo i
hình doanh nghip (ch `ng trình ca
Tng LL Vit Nam trin khai).
Ban Th ng trc _y ban MTTQ
tnh xây dng k ho ch giám sát v
ho t ng công chng, chng thc
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trên a bàn tnh và ã t chc giám
sát trc tip t i 20 `n v, bao gm:
Phòng T pháp cp huyn, mt s$
UBND cp xã, các t chc hành ngh
công chng (Phòng công chng, vn
phòng công chng) ng thi phân
công ng i tham gia các cuc giám
sát do oàn BQH, Th ng trc
HND, các Ban ca HND tnh mi.
Ban Th ng trc _y ban MTTQ ã
ph$i hJp vi Th ng trc HND,
UBND tnh t chc 3 hi ngh ph)n
bin $i vi 5 vn b)n ca UBND tnh
trình k/ h7p th 9 HND tnh. Các ý
kin ph)n bin ca MTTQ tnh ã
 Jc các c` quan chuyên môn và
UBND tnh tip thu chnh s8a tr c
khi trình HND tnh.

2. Kinh nghiệm Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam các cấp
tham gia xây dựng Đảng
và Nhà nước
Bên c nh nh"ng kt qu) ã  t
 Jc, công tác MTTQ Vit Nam tham
gia xây dng chính quyn vjn còn
nh"ng h n ch, bt c p. M t tr n T
qu$c Vit Nam  mt s$ a ph `ng
có s ch m tr trong xây dng và
trin khai thc hin ch `ng trình, k
ho ch tham gia xây dng )ng, xây
dng Nhà n c; ho t ng ph$i hJp
gi"a M t tr n và các ch th tham gia
xây dng )ng, xây dng Nhà n c
thiu ch t ch}, ch a rõ trách nhim
ca các bên tham gia; ch a s8 dFng
hiu qu) ph `ng thc giám sát xã hi
và ph)n bin xã hi; ho t ng s`
kt, tng kt v vic thc hin nhim
vF tham gia xây dng )ng, xây
dng Nhà n c ch a  Jc coi tr7ng
và ch a  Jc thc hin nghiêm túc...
Nh"ng u im, khuyt im, h n
ch ca MTTQ Vit Nam trong quá
trình tham gia xây dng )ng, xây
dng Nhà n c do nguyên nhân
khách quan và ch quan, trong ó,
do nguyên nhân ch quan là ch yu.
T\ thc tin tham gia xây dng
)ng, xây dng Nhà n c ca MTTQ
Vit Nam các cp, có th rút ra các
kinh nghim cho thi gian ti:
Mt là, y ban MTTQ các cp xây
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dng ch `ng trình công tác, k
ho ch tham gia xây dng )ng, xây
dng chính quyn

M t tr n nhm thc hin t$t nhim
vF tham gia xây dng )ng, xây
dng Nhà n c

Cn c vào tình hình thc tin ca
t\ng a ph `ng, nh"ng vn  mà
nhân dân ang quan tâm, _y ban
MTTQ các cp la ch7n các ni dung
c%n tham gia xây dng )ng, xây
dng chính quyn mt cách phù hJp,
có tr7ng tâm, tr7ng im. Trong k
ho ch tham gia xây dng )ng, xây
dng chính quyn c%n th hin rõ các
cách thc, bin pháp thc hin cho
phù hJp vi t\ng ni dung ho t
ng. Hay nói cách khác, mi mt ni
dung tham gia xây dng )ng, xây
dng chính quyn c%n la ch7n mt
trong các hình thc, nh : t chc hi
ngh ly ý kin nhân dân, t chc hi
ngh $i tho i trc tip, thc hin
giám sát xã hi, ph)n bin xã hi...

Xây dng i ngf cán b ca
MTTQ Vit Nam các cp ph)i thc s
m nh, có b)n l nh, có trình 
chuyên môn, am hiu  ng l$i ca
)ng, chính sách, pháp lu t ca Nhà
n c, có nng lc phân tích, ánh giá
úng vn , n^m và  Jc hiu  Jc
tâm t nguyn v7ng chính áng ca
nhân dân. i mi công tác cán b
làm công tác M t tr n: các cp y
)ng gii thiu cán b  M t tr n
các cp t quyt nh theo nguyên
t^c dân ch và ng thu n.

Hai là, thc hin t$t quá trình thu
nh n và x8 lý thông tin trong quá
trình tham gia xây dng )ng, xây
dng Nhà n c
Vic cung cp %y  thông tin là
yu t$ quan tr7ng  b)o )m cho
MTTQ Vit Nam tham gia xây dng
)ng, xây dng Nhà n c mt cách có
hiu qu). MTTQ Vit Nam ph)i thit
l p  Jc các kênh thông tin  có c`
s tham gia xây dng )ng, xây dng
Nhà n c. Có thông tin %y  v các
vn  c%n góp ý, vn  c%n ph)n
bin xã hi, vn  c%n giám sát xã
hi thì MTTQ Vit Nam các cp mi có
th góp ý, ph)n bin xã hi, giám sát
xã hi úng và trúng, có hiu qu).
Công khai hóa ho t ng tham gia
xây dng )ng, xây dng Nhà n c
ca MTTQ Vit Nam các cp  nhân
dân bit. Thông tin minh b ch v
ch `ng trình, k ho ch, kt qu)
tham gia xây dng )ng, xây dng
Nhà n c; s tip thu ý kin góp ý,
ph)n bin ca t chc )ng, c` quan
nhà n c… H`n n"a, c` ch công
khai hóa v ho t ng GS và PBXH
ca MTTQ có tác dFng cng c$, tng
c ng lòng tin ca nhân dân ng
thi lôi cu$n nhân dân h ng ng và
tích cc tham gia.
Ba là, nâng cao cht l Jng cán b

B$n là, xây dng và thc hin quy
ch ph$i hJp công tác gi"a y ban
MTTQ Vit Nam vi cp y và chính
quyn cùng cp
Cp y và chính quyn c%n tôn
tr7ng ý kin ca M t tr n ng thi
trao nh"ng công cF, ph `ng tin c%n
thit,  m nh  MTTQ và các t
chc chính tr - xã hi thc hin chc
nng giám sát, ph)n bin xã hi ng
thi ph)i có c` ch ràng buc trách
nhim $i vi các ch th chu s
giám sát, ph)n bin. Trong quy ch
ph$i hJp công tác c%n có iu kho)n
cF th v thit l p h th$ng tip
nh n và x8 lý thông tin mt cách
khoa h7c, nhanh nh y, chính xác,
kp thi gi"a các ch th ph$i hJp.
Nm là, tuyên truyn, v n ng
nhân dân tích cc tham gia xây dng
)ng, xây dng Nhà n c
MTTQ Vit Nam c%n phát huy vai
trò, trí tu ca i ngf trí thc, các
cá nhân tiêu biu, các nhà khoa h7c,
các chuyên gia trong l nh vc tham
gia góp ý xây dng )ng, xây dng
Nhà n c, trong ho t ng giám sát
xã hi, ph)n bin xã hi. Bên c nh
ó, MTTQ Vit Nam các cp ph)i
th ng xuyên l^ng nghe, t p hJp ý
kin, kin ngh ca c8 tri và các t%ng
lp nhân dân, các vn  mà các t%ng
lp nhân dân quan tâm, ph)n ánh
thông qua Ban Công tác M t tr n 
khu dân c , _y ban MTTQ và các t
chc thành viên  t\ng cp.

K I N H

3. Giải pháp nâng cao hiệu
quả tham gia xây dựng
Đảng và Nhà nước của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam các
cấp
 phát huy vai trò tham gia xây
dng )ng, xây dng Nhà n c ca
MTTQ Vit Nam các cp òi h|i ph)i
thit k h gi)i pháp ng b, trong
ó c%n quyt tâm thc hin các gi)i
pháp ch yu v nh n thc, th ch
và t chc thc hin.
V nh n thc, nâng cao nh n
thc cho t chc )ng, c` quan nhà
n c, i ngf cán b, )ng viên,
công chc, viên chc v t%m quan
tr7ng, trách nhim ca M t tr n T
qu$c Vit Nam các cp tham gia xây
dng )ng và Nhà n c.
- i mi công tác tuyên truyn,
v n ng, thuyt phFc oàn viên, hi
viên và qu%n chúng nhân dân nh n
thc %y , úng ^n v v trí, vai
trò, chc nng, nhim vF ca M t
tr n T qu$c Vit Nam: i mi m nh
m} h`n n"a công tác tuyên truyn,
giáo dFc oàn viên, hi viên v trách
nhim xây dng M t tr n T qu$c và
các oàn th v"ng m nh; v ý thc,
nng lc làm ch, ch ngh a yêu
n c, truyn th$ng cách m ng ca
dân tc, chính sách, pháp lu t ca
Nhà n c; nâng cao nh n thc v
quyn và ngh a vF công dân, s$ng,
làm vic theo Hin pháp và pháp
lu t. M t tr n T qu$c và các oàn
th coi tr7ng công tác tuyên truyn,
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giáo dFc chính tr t t ng, vn hóa,
ngh nghip, chính sách, pháp lu t
xây dng kh$i  i oàn kt toàn dân
tc cho oàn viên, hi viên và qu%n
chúng nhân dân. Giác ng, t p hJp
qu%n chúng vào t chc và t nguyn
ho t ng vì t chc oàn th; ng
viên, c vf nh"ng nhân t$ tích cc,
phê phán các nh n thc và vic làm
tiêu cc có h i n t chc và lJi ích
ca mi oàn th, oàn viên, hi
viên. Kp thi tng kt thc tin,
phát trin lý lu n v t chc, ho t
ng ca M t tr n T qu$c, các oàn
th và các giai t%ng xã hi trong iu
kin thc hin nn kinh t th
tr ng, nh h ng xã hi ch ngh a
và hi nh p qu$c t. Cng c$ liên
minh gi"a giai cp công nhân, giai
cp nông dân và i ngf trí thc, làm
c` s xã hi cho kh$i  i oàn kt
toàn dân tc. Xác nh rõ h`n chc
nng, nhim vF và gi)i quyt úng
^n m$i quan h gi"a )ng lãnh  o,
Nhà n c qu)n lý và vai trò làm ch
ca nhân dân thông qua M t tr n T
qu$c Vit Nam và các oàn th chính
tr-xã hi trong c` ch chính tr n c
ta, thc hin dân ch xã hi ch
ngh a, phát huy quyn làm ch ca
nhân dân trong m7i l nh vc ca i
s$ng xã hi, gi" v"ng n nh chính
tr, nâng cao i s$ng nhân dân.
)ng và Nhà n c thc s t o c` ch,
iu kin  M t tr n T qu$c và các
oàn th chính tr-xã hi làm úng
chc nng, nhim vF ca mình; u$n
n^n kp thi nh"ng biu hin lch
l c, xa ri tôn ch, mFc ích trong ni
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K NIM 140 NM NGÀY SINH C HUNH THÚC KHÁNG - QUYN CH T CH N C VIT NAM DÂN CH
C NG HÒA, H I TR NG H I LIÊN HIP QUC DÂN VIT NAM (1-10-1876 - 1-10-2016)

HU&NH THÚC KHÁNGng i đóng góp tích cc vào s nghip
cng c khi đi đoàn kt toàn dân
NGUYỄN TUẤN ANH
Ủy viên Trung ương MTTQ Việt Nam
rong lch s8 cách m ng Vit
Nam nói chung và lch s8 M t
tr n Dân tc th$ng nht Vit
Nam nói riêng, tên tui và s
nghip ca Nhà chí s yêu n c
Hu/nh Thúc Kháng có v trí  c bit
quan tr7ng. Sau ngày n c nhà giành
c l p không lâu cF Hu/nh Thúc
Kháng  Jc b%u làm Hi tr ng Hi
Liên hip qu$c dân Vit Nam (29-51946). Cfng thi gian này t\ 31-51946 n 20-10-1946 CF Hu/nh  Jc
Ch tch H Chí Minh giao tr7ng trách
Quyn Ch tch n c Vit Nam Dân
ch Cng hòa trong thi gian Ng i
i Pháp. CF Hu/nh Thúc Kháng  Jc
ghi nh n là ng i ht lòng yêu n c,
th `ng nòi, ng i óng góp tích cc
vào vic xây dng và b)o v T qu$c,
cng c$ kh$i  i oàn kt toàn dân.

T

Chúng ta u bit, ngày 18-111930 Ban Th ng vF Trung `ng
)ng ra Ch th v thành l p Hi Ph)n
 ng minh — hình thc %u tiên
ca M t tr n Dân tc th$ng nht Vit
Nam. T\ ó n nay,  áp ng yêu
c%u, nhim vF trong t\ng giai o n
lch s8 ca cách m ng Vit Nam, các
hình thc t chc M t tr n ã l%n
l Jt ra i. Hi Ph)n  ng minh
ã tuyên truyn v n ng nhân dân
tip n$i phong trào Xô Vit Ngh T nh
làm dy lên cao trào ph)n  m nh
m} trong c) n c. Trong nh"ng nm
1936 - 1939 M t tr n dân ch ông
D `ng và M t tr n dân tc th$ng
nht ph)n  ông D `ng ã t p hJp
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Cụ Huỳnh Thúc Kháng - Hội trưởng
Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (5-1946).
ông )o các t%ng lp nhân dân
ch$ng  qu$c và bè lf tay sai, y
m nh phong trào u tranh cho dân
sinh, dân ch, dân quyn. Ngày 19-51941 M t tr n Vit Minh ra i ã
gi `ng cao ng7n c gi)i phóng dân
tc, thu hút m7i gii ng bào yêu
n c, t o thành cao trào ánh Pháp ui Nh t và là mt nhân t$ quyt
nh  a Cách m ng Tháng Tám
thành công, l p nên nhà n c Vit
Nam Dân ch Cng hoà. Ngày 29-51946 Hi Liên hip qu$c dân Vit Nam
ra i ã m rng h`n n"a kh$i  i
oàn kt toàn dân tc. Hi Liên hip
qu$c dân Vit Nam ã cùng vi M t
tr n Vit Minh huy ng sc m nh
ca nhân dân làm ch da v"ng ch^c
cho chính quyn cách m ng còn non

tr và $i phó có hiu qu) vi thù
trong, gi c ngoài,  v Jt qua th8
thách tr c tình th cách m ng và
v n mnh dân tc nh ngàn cân treo
sJi tóc. CF Hu/nh Thúc Kháng  Jc
b%u làm Hi tr ng Hi Liên hip
qu$c dân Vit Nam mà Ch tch H Chí
Minh làm Hi tr ng danh d. Vic
tr7ng dFng nhân tài nh cF Hu/nh và
nhiu nhân s, trí thc t\ng làm vic
cho ch  cf, không ph)i là )ng
viên cng s)n càng khng nh t
t ng  i oàn kt dân tc úng ^n
ca Ch tch H Chí Minh và )ng ta.
Ngay sau khi n c Vit Nam Dân ch
Cng hòa non tr ra i, trong bài vit
có nhan  "Nhân tài và kin qu$c”
ng trên Báo Cu qu$c ngày 14-111945, Ch tch H Chí Minh ã vit:
"Kin thit c%n có nhân tài. Nhân tài
n c ta dù ch a có nhiu l^m nh ng
nu chúng ta khéo la ch7n, khéo
phân ph$i, khéo dùng thì nhân tài
càng ngày càng phát trin thêm
nhiu”. Các B tr ng ca Nhà n c
Vit Nam Dân ch Cng hòa non tr
nh"ng ngày %u trng n c nh :
Nguyn Vn Huyên (B Giáo dFc),
Tr%n ng Khoa (B Giao thông công
chính), Hoàng Tích Trí (B Y t), Vf
ình Hòe (B T pháp), Ngô Tn Nh`n
(B Canh nông), Chu Bá Ph Jng (B
Cu t), Nguyn Vn T$, B Xuân Lu t
(B Không b), Hu/nh Thúc Kháng B Tr ng B Ni vF ng thi cfng
là Hi tr ng Hi Liên hip qu$c dân
Vit Nam, u là các nhân s , trí thc
ln và là ng i ngoài )ng và h7 ã
hoàn thành tr7ng trách  Jc giao,
hoàn thành s m ng lch s8 ca mình
tr c qu$c gia, dân tc. Ngày 3-3-

N H Â N

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 11-1946 (Cụ Huỳnh Thúc Kháng
đeo kính đứng hàng đầu cạnh Bác Hồ).
1951 M t tr n Vit Minh và Hi Liên
Vit hJp nht thành M t tr n Liên
Vit ã ng viên sc m nh toàn dân,
toàn quân t p trung sc ng i, sc
ca y m nh cuc kháng chin vi
tinh th%n “Tt c) cho tin tuyn” làm
nên chin th^ng in Biên Ph,  a
cuc kháng chin ch$ng thc dân
Pháp ca nhân dân ta n th^ng lJi.
Ch tch H Chí Minh ã khng
nh t i  i hi thành l p M t tr n T
qu$c Vit Nam ngày 10-9-1955 nh
sau: "Lch s8 trong nh"ng nm qua ã
t| rõ lc l Jng oàn kt ca nhân dân
ta là vô ch, và M t tr n dân tc
th$ng nht ã nhiu l%n th^ng lJi.
M t tr n Vit Minh ã giúp Cách m ng
tháng Tám thành công. M t tr n
Th$ng nht Vit Minh - Liên Vit ã
giúp kháng chin th^ng lJi. Chúng ta
có th tin ch^c rng: vi s c$ g^ng
ca mi ng i và s ng h ca toàn
dân, M t tr n T qu$c s} làm tròn
nhim vF v vang là giúp xây dng
mt n c Vit Nam hoà bình, th$ng
nht, c l p, dân ch và giàu m nh."
T\ t t ng  i oàn kt toàn dân
và tr7ng dFng nhân tài mà )ng và
Bác H ã tr7ng dFng cF Hu/nh Thúc
Kháng và chính cF Hu/nh là ng i
óng góp tích cc vào vic cng c$
kh$i  i oàn kt toàn dân, góp ph%n
quan tr7ng vào s th^ng lJi ca cách
m ng Vit Nam.

Chúng ta u bit, vì các ho t
ng cu n c, ch$ng  qu$c ô h,
cF Hu/nh Thúc Kháng b thc dân
Pháp ày ra Côn )o 13 nm (1908 1921). Sau khi ra tù, cF l p ra Báo
Ting Dân trc tip làm ch bút và
Tng Biên t p báo. Ting Dân là t
báo công khai, tin b, bênh vc
ng i nghèo, thc tnh ng bào
s$ng trong ách áp bc ca ch 
thc dân phong kin. Sau ó, CF
tham gia ri  Jc b%u làm Ch tch
Vin Dân biu Trung k/. Khi Cách
m ng Tháng Tám giành chính quyn
thành công, CF ã 70 tui nh ng uy
tín và tinh th%n yêu n c ca CF vjn
có )nh h ng rt ln trong các t%ng
lp nhân dân c) n c. Chính vì th,
cu$i nm 1945, Ch tch H Chí Minh
ã g8i hai bc th mi cF Hu/nh ra
làm B tr ng B Ni vF. L%n %u CF
ch a nh n li vì lý do tui cao sc
yu, nh ng l%n th hai thì CF ng ý
ra Hà Ni g p H Chí Minh nh ng
cfng ch a có ý nh làm vic vi
chính quyn Vit Minh.  i t ng Võ
Nguyên Giáp k: Khi tôi làm biên t p
cho báo Ting Dân (vi bút danh là
Vân ình, ho c H)i Thanh) do cF
Hu/nh Thúc Kháng sáng l p,  Jc
tip xúc nhiu vi cF, vì th tôi rt
bit chính kin ca cF Hu/nh - mt
nhà chí s %y khí phách, không
d\ng b c tr c m7i gian nguy, sn
sàng em c) tính mnh ra cu n c.
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Nh"ng ng i trong phong trào
Duy Tân thi y, ý kin tuy có ch
khác nhau nh ng u cho rng dân
ta s d ph)i kh s nh v y là do
b7n tham quan ô l i. Vì v y, nu dit
tr\  Jc b7n tham quan ô l i, nói rõ
s th t cho chính ph Pháp, em nn
vn minh mà c)i hoá t n c thì
cfng có th i n tin b. ó cfng
là tâm nim ca CF Hu/nh cfng nh
nhiu chí s yêu n c cùng th h
ông. Khi tôi (Võ Nguyên Giáp) tham
gia ho t ng trong chi b báo Ting
Dân, dù t t ng khác nhau nh ng
bit chúng tôi là nh"ng ng i cng
s)n có l%n cF nói vi tôi: C u là mt
thanh niên thông minh, yêu n c,
nh ng các c u ch a t\ng tr)i cho nên
ch a hiu rng ch ngh a Bôn-sêvích thì không hJp vi n c ta. M c
d%u nói nh v y, nh ng vì lòng yêu
n c cF vjn giúp nh"ng ng i cng
s)n chúng tôi ho t ng.
Lúc by gi  t báo có th t$
cáo  Jc ch  thc dân, tôi ã vit
nhiu bài cho báo Ting Dân mà có
bài t\ %u chí cu$i b kim duyt ht.
Thí dF nh bài v 29 công ty t b)n
 Vit Nam g7i v$n h`n mt triu
ng, trong ó ng i Vit Nam ch có
mt thôi. Sau khi in ra, trên báo k
tên nh"ng ng i góp v$n thì bài báo
b kim duyt. Rt kh)ng khái cF
Hu/nh nói rng bài này b kim
duyt, ta không ly bài khác thay vào
mà c  trang báo tr^ng nh v y.
Nhiu tin tc v Xô - Vit Ngh T nh,
hay v các chin s cng s)n b b^n,
khi báo ng b kim duyt c^t b|,
tin tc b xoá thì CF ch th là c 
giy tr^ng. Vì v y, báo Ting Dân
nhiu lúc phát hành  mt n8a
trang hay mt ph%n ba trang tr^ng.
iu y khng nh chính kin ca
CF là mt cái riêng, nh ng CF là
ng i yêu n c, cho nên chúng tôi
vjn làm vic vui v và có kt qu)
trong báo Ting Dân. Nhiu bài theo
ch th ca Trung `ng các ng chí
vit  ph bin ch ngh a Mác bng
li l} c phong  trong báo thì CF vjn
 ng.
Bit cF Hu/nh là con ng i nh
v y, cho nên hoàn c)nh n c ta sau
Cách m ng Tháng Tám g p khó khn,
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các )ng phái $i l p  ra vic thành
l p Chính ph liên hip có thành
ph%n Vit Minh và thành ph%n Vit
Qu$c, Vit Cách vi hai b chính là B
Ni VF và B Qu$c Phòng ph)i c8
ng i trung l p ng %u thì tôi có
 ngh vi Bác H và anh Tr ng
Chinh là nên mi cF Hu/nh vào làm
B tr ng B Ni VF. Khi nh n bc
th mi th nht, cF Hu/nh ch a tr)
li, n bc th th hai thì cF ng
ý ra B^c nh ng không mang theo
hành lý mà d nh ra g p Bác H ri
cF s} tr vô. Khi g p nhau, Bác H ã
nói chuyn vi cF Hu/nh su$t mt
gi ng h và ã thuyt phFc  Jc
cF Hu/nh ra gánh vác vic n c. Sau
khi g p Bác H, cF Hu/nh có nói mt
câu rng: "ã g p tri k[, tic rng khi
g p tri k[ thì tui ã già..." dù v y,
CF vjn ra làm vic. ó cfng chính là
tm lòng cF Hu/nh Thúc Kháng vi
dân vi n c, vi H Chí Minh v y.
Trong thi gian Bác H i Pháp,
giao quyn cho cF Hu/nh làm Ch
tch N c thì nh"ng )ng phái Vit
Qu$c, Vit Cách ang hoành hành
m nh  Th ô Hà Ni. Lúc ó, vì còn
quân T ng, cho nên b i ta óng
 V nh Phúc, Yên Bái, Lào Cai. Trong
Chính ph liên hip có "Quân s u[
viên hi", tôi  Jc c8 làm Ch tch
Quân s u[ viên hi, còn Vf Hng
Khanh th l nh Qu$c dân )ng  Jc
c8 làm Phó Ch tch. Tr c khi i,
Bác H có bàn vi cF Hu/nh vic giao
quyn Ch tch N c cho CF và  l i
cho CF my ch": "D bt bin, ng
v n bin" vì bit tình hình s} rt khó
khn. Trong báo chí công khai ch nói
ch\ng y, nh ng tôi xin nói thêm
rng, lúc Bác H nói vi cF Hu/nh
câu "D bt bin, ng v n bin" thì c)
tôi và anh Tr ng Chinh u có m t.
Bác nói vi CF Hu/nh: "Tôi vì nhim
vF qu$c dân giao phó ph)i i xa ít
lâu,  nhà trm s khó khn nh c y
 CF cùng vi anh em gi)i quyt cho.
Mong cF "D bt bin, ng v n bin"".
ng thi, Bác H d n riêng chúng
tôi: Các chú  nhà làm sao mà Trung
`ng )ng, Ban Th ng vF Trung
`ng làm vic vi CF ph)i bàn b c,
thuyt phFc, không có cái gì  Jc ép
buc. Ph)i làm sao cho CF ng tình

46 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 158 (10/2016)

 cùng làm vic thì mi  t kt qu)
t$t  Jc.
Nh v y, i ôi vi vic giao quyn
cho cF Hu/nh, Bác H ht sc coi tr7ng
s lãnh  o ca )ng. Vì v y, nh"ng
công vic báo cáo vi cF Hu/nh u
 Jc bàn b c tr c  trong Th ng vF
d i s ch  o ca anh Tr ng Chinh.
Lúc by gi rt may m^n cF Hu/nh là
ng i yêu n c mà chung công lý cho
nên khi x)y ra vF vic  ph$ Ôn Nh
H%u, Hà Ni (ngày nay là ph$ Nguyn
Gia Thiu, Hà Ni. Ôn Nh H%u là tên
ch" ca nhà vn Nguyn Gia Thiu) là
cF quyt lin. Nu không có chng c
rõ ràng mà b^t Vit Qu$c, Vit Cách thì
không làm  Jc mà còn )nh h ng n
uy tín ca M t tr n Vit Minh và Hi
Liên Vit. Ngay mt s$ ng i nào ó
trong M t tr n cfng ch a ch^c ã tán
thành. Nh ng công an ta lúc ó có anh
Lê Gi)n và anh Nguyn T o lo tìm  Jc
chng c. Khi chúng tôi có chng c
báo cho cF Hu/nh rng  ph$ Ôn Nh
H%u ang in truyn `n ph)n ng và
có chuyn b^t cóc, h$i l, t$ng tin,
th tiêu... thì vi tinh th%n kh)ng khái
ca ng i yêu n c, chung công lý,
cF c%m ba-toong  p xu$ng t mt cái
và nói: Ph)i dit chúng nó, b7n này là
b7n ph)n qu$c. Th là CF tán thành x8
lý vF Ôn Nh H%u... Hi ó nhiu ng
chí, ng bào ta b b^t, b git, b chôn
 trong ó. Chúng tôi bàn  trong
Th ng vF và  trong Quân u[ Trung
`ng quyt nh ph)i tiêu dit b7n
Qu$c dân )ng  V nh Phúc, Yên Bái,
Lào Cai và cF Hu/nh ng ý.
Nh th, trong khi Bác H i
v^ng,  nhà gi)i quyt  Jc m$i oàn
kt chung, kiên quyt tiêu dit b7n
ph)n ng, không ph)i ch vF Ôn
Nh H%u mà tiêu dit toàn b quân
i ca Vit Qu$c, Vit Cách t\ V nh
Yên cho n Yên Bái, Lào Cai trong
ó có s óng góp trc tip ca cF
Hu/nh. n khi Bác H v thì nh"ng
vic ó ã  Jc gi)i quyt n tho).
Lúc cF Hu/nh tham gia gánh vác
công vic ca t n c thì tui CF ã
cao và thi gian cfng ng^n, nh ng cF
Hu/nh ã  l i cho chúng ta mt
thc tin sinh ng v thành công
trong s lãnh  o ca )ng $i vi
M t tr n, v chính sách  i oàn kt

dân tc. M c dù lúc by gi )ng ã
rút vào ho t ng bí m t. V chin
l Jc, chúng ta rt v"ng vàng, nh ng
v sách l Jc l i rt mm m|ng, k c)
trong cách làm. Và, c%n khng nh:
công lao ca cF Hu/nh $i vi t
n c, vi dân tc là rt ln.
iu cu$i cùng tôi mu$n nói v
tm g `ng cF Hu/nh, bài h7c ln ca
cF Hu/nh, cùng vi bài h7c ca cF
Phan Bi Châu, cF Phan Chu Trinh. CF
Phan Bi Châu nh Bác H ã nói là
thiên s i thc tnh ng bào và ã
tán thành Nguyn Ái Qu$c  i n
CNXH. CF Phan Châu Trinh n lúc
v n n c lâm nguy thì thy rng v n
mnh n c nhà lúc này là do Nguyn
Ái Qu$c )m nhim. Hu/nh Thúc
Kháng thì không nh"ng có chuyn
bin v t t ng nh v y là do yêu
n c th `ng dân, thc s mu$n
mang h nh phúc t do n cho m7i
ng i, mà cu$i cùng cfng i n
cng tác vi H Chí Minh. Nh v y
con  ng ch ngh a yêu n c chân
chính, yêu n c th `ng dân mang l i
t do c l p th$ng nht cho dân
tc, cho thi  i, h nh phúc cho
nhân dân thì  n c Vit Nam ta quy
lu t là i n vi CNXH. ó là tm
g `ng cF Hu/nh Thúc Kháng và các
nhà yêu n c khác càng chng t| s
úng ^n ca con  ng Ch tch H
Chí Minh ã la ch7n. Cho nên )ng
ta càng tin t ng, dân ta càng tin
t ng vào  ng l$i ca )ng, mà
 ng l$i ó ã  a chúng ta n
th^ng lJi ngày nay.
Nhà th` Cù Huy C n* k l i: Tôi
(Cù Huy C n) có mt vinh d ln
 Jc làm Th tr ng B Ni VF giúp
cF Hu/nh Thúc Kháng t\ cu$i tháng
5-1946 n tháng 11-1946 tc là
trong thi gian CF H i Pari. Tôi còn
nh rt rõ tr c hôm lên  ng i
Pháp, CF H có nói vi tôi: T$i hôm
nay chú  l i vi tôi  nói chuyn
vi cF Hu/nh nhé. Khi hai CF ngi
bàn công vic thì tôi  Jc ngi d.
T$i hôm ó bên m trà nóng hai CF
ã nói chuyn, bàn b c vi nhau rt
nhiu v k sách gi" n c, v qu$c
k dân sinh, trong ó tôi nh nht
chi tit CF Hu/nh nói vi CF H rng:

N H Â N

- CF i v^ng,  nhà có nhiu vic
khó khn, bt tr^c x)y ra thì làm th
nào?. CF H nói ngay mt câu: - "D
bt bin, ng v n bin".
Là mt nhà nho, cF Hu/nh ã
hiu toàn b ý t cF H g8i g^m. CF
H còn nói nhiu v nh"ng khó khn
do các )ng phái, các th lc ph)n
ng s} gây ra và thc dân Pháp s}
tip tFc gây hn, nh ng xin CF
(Hu/nh Thúc Kháng) c yên tâm.
Sau ó tôi có làm mt bài th` t
tuyt vi nhan  Li d n: "Tôi i CF
ch lo chi c). Quyn n c, lòng dân
CF  nhà. Hai chén trà khuya h `ng
nh] to). Mt câu bt bin d n phòng
xa”. Bài th` này có ng trên báo và
sau ó  Jc ph bin nhiu.
Thi k/ cF Hu/nh làm B tr ng
B Ni VF có mt vic th hin khá rõ
tính cách kh)ng khái ca cF Hu/nh
và cfng là vì chm lo cho kh$i  i
oàn kt toàn dân. Lúc ó có mt s$
cF l `ng y xin thành l p Hi ông y
và có xin ý kin B Y T. My hôm
sau, có mt s$ bác s (Tây y) xin n
g p cF Hu/nh  ph)n $i vic thành
l p Hi ông y. CF Hu/nh nghe nói
 Jc n8a ch\ng lin ng^t li:
- Thôi các ngài \ng nói n"a,
không có ông y thì my ngàn nm
nay dân tc ta ch"a bnh bng cái gì.
Và tôi ây, bao nhiêu l%n $m cfng
ông y cu tôi, thu$c B^c, thu$c Nam
cu tôi. Tôi ch a dùng thu$c Tây bao
gi. Các ngài Tây y thì c dùng Tây
y, tôi không ph)n $i Tây y, nh ng
mà các bác s Tây y cfng không  Jc
ph)n $i ông y cfng nh vic thành
l p Hi ông y.
Tr c thái  kiên quyt ca cF
Hu/nh nh"ng ng i ph)n $i ông y
ph)i rút lui. Sau này chúng ta cfng
có chính sách ông - Tây y kt hJp
rt thành công, ó cfng chính là
phát huy sc m nh kh$i  i oàn kt
toàn dân tc.

Nhà th` Cù Huy C n k l i: Có mt
bui chiu không lâu tr c khi )m
nhim tr7ng trách " c phái viên
Chính ph" i kinh lý min Trung,
vào làm vic vi U[ ban Kháng chin
Hành chính Nam Trung b, cF Hu/nh
có h|i: - Anh C n, anh làm th`, có
bit th`  ng không? Tôi nói:
- Th a CF, tôi có 7c th`  ng
qua các b)n dch nh ng mà không
gi|i ch" Hán, nh ng tinh th%n th`
 ng thì hiu  Jc. CF nói:
- Th`  ng hay l^m, sâu s^c l^m!
Ri CF 7c cho nghe câu th`  ng,
tôi còn nh  i ý: Bun nh bui tà
d `ng s^p l n i. CF nói câu ó vi
tinh th%n không bun l^m âu,
nh ng mà bâng khuâng nh linh c)m
thy sc kh|e b)n thân ang yu i
nhiu... Trong chuyn i công tác 
min Trung, lúc bnh n ng cF Hu/nh
ã ánh my bc in cho Bác H và
Chính ph. Tôi là mt trong nh"ng
ng i  Jc 7c bc in y. Trong
in, CF ht sc thit tha kêu g7i
qu$c dân ph)i nghe theo lnh ca H
Ch Tch mà tip tFc kháng chin cho
n th^ng lJi...
Tháng 3-1947, cF Hu/nh Thúc
Kháng lâm bnh n ng và qua i ngày
21-4-1947 t i thôn Phú Bình, xã Hành
Phong, huyn Ngh a Hành, tnh
Qu)ng Ngãi. Ch tch H Chí Minh ã
g8i th cho toàn th ng bào sau
ngày cF B tr ng Hu/nh Thúc Kháng
t th: H~i ng bào yêu quý, V chin
s lão tin b$i Hu/nh Thúc Kháng, B
tr ng B Ni vF và Hi tr ng Hi
Liên hip Qu$c dân v\a t th. Tr c
s au xót ó, Chính ph ta ã ra lnh
làm Qu$c tang. Nhân dp này, tôi có
vài li báo cáo cùng ng bào. CF
Hu/nh là mt ng i h7c hành rt
rng, chí khí rt bn,  o c rt cao.
Vì lòng yêu n c mà tr c ây CF b
b7n thc dân làm ti, %y ra Côn )o.
M i my nm tr ng, gian nan cc
kh. Nh ng lòng son d s^t, yêu n c
th `ng nòi ca cF Hu/nh chng
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nh"ng không sn l i thêm kiên quyt.
CF Hu/nh là ng i mà giàu sang
không làm xiêu lòng, nghèo kh
không làm n)n chí, oai vf không làm
sn gan. C) i cF Hu/nh không c%u
danh v, không c%u lJi lc, không
thèm làm giàu, không thèm làm quan.
C) i cF Hu/nh ch phn u cho dân
 Jc t do, n c  Jc c l p.
n nay, n c Vit Nam Dân ch
Cng hòa thành l p, Chính ph ta
mi CF ra. Tuy ã h`n 71 tui, nh ng
CF vjn hng hái nh n li. CF nói:
"Trong lúc phFc h ng dân tc, xây
dng n c nhà thì bt k/ già, tr,
trai, gái, ai cfng ph)i ra sc phFng
s T qu$c”. Nay chng may CF
Hu/nh sm t th, tr c khi  Jc
thy kháng chin thành công. CF
Hu/nh tuy t th nh ng cái chí vì
n c, vì nòi ca cF vjn luôn s$ng
m nh m} trong lòng 20 triu ng
bào chúng ta…”
ánh giá v vai trò Hi Liên hip
Qu$c dân Vit Nam do cF Hu/nh làm
Hi Tr ng, Bác H t\ng nói: "Hi
Liên hip Qu$c dân là do nh"ng ng i
lão thành có danh v7ng  o c nh
cF Hu/nh Thúc Kháng, cF Bùi Bng
oàn… và nh"ng ng i yêu n c
không có )ng phái ng ra t chc.
Hi ó ã thc hin s  i oàn kt
ca toàn dân gm tt c) các t%ng lp,
)ng phái, tôn giáo và dân tc trong
n c Vit Nam. Tinh th%n ca Hi ó
là yêu n c, ch `ng trình là quyt
tranh u cho T qu$c  Jc th$ng
nht, c l p, th$ng nht và dân ch,
phú c ng”. Tâm s ca Nhà chí s
yêu n c Hu/nh Thúc Kháng: "Trong
lúc phFc h ng dân tc, xây dng
n c nhà thì bt k/ già, tr, trai, gái,
ai cfng ph)i ra sc phFng s T qu$c”
ã th hin rõ tm lòng ca con ng i
su$t i yêu n c, th `ng dân vi
nh"ng óng góp to ln cho s nghip
xây dng và b)o v T qu$c, cng c$
kh$i  i oàn kt toàn dân, vì h nh
phúc ca Nhân dân.

* Nhà thơ Cù Huy Cận (1919 - 2005) đã trải qua nhiều trọng trách trong Chính phủ, trong hoạt động văn học nghệ thuật và trong
công tác Mặt trận. Ông đã được Đảng và Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Huân chương Sao vàng cùng nhiều phần thưởng
cao quý khác. Ông nguyên là Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá II, III, IV và Uỷ viên danh dự
Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá V, khoá VI.
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GI'I PHÓNG TH( ĐÔ HÀ NI
(10-10 -1954)
và nhng bài hc lch s
PGS,TS TRẦN TRỌNG THƠ,
TS. ĐOÀN THỊ HƯƠNG
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
uc kháng chin ch$ng thc
dân Pháp ca nhân dân Vit
Nam, nh cao là chin dch
in Biên Ph th^ng lJi, Hip
nh Gi`nev` (20-7-1954)  Jc ký
kt, ánh du s tht b i ca thc
dân Pháp; buc Pháp ph)i công nh n
c l p, ch quyn và toàn v]n lãnh
th ca ba n c Vit Nam, Lào, Campuchia; chp nh n rút quân kh|i
min B^c Vit Nam.

C

Theo Hip nh Gi`nev`, Hà Ni
nm trong khu vc t p kt 80 ngày
ca $i ph `ng nên công tác tip
qu)n th ô g p rt nhiu khó khn,
phc t p v nhiu m t. Nh"ng ngày
cu$i tháng 9-1954, lJi dFng nh"ng
iu kho)n ca Hip nh, Quân i
Pháp và các t chc, lc l Jng thân
Pháp ã kéo v Hà Ni, ra sc  p
phá, di chuyn kho tàng, máy móc,
v t liu, gây tê lit s)n xut; ng\ng
cung cp in, n c, làm cho i
s$ng nhân dân )o ln, khó khn,
ch t v t; t chc phát tán truyn
`n, công phiu gi), lôi kéo ng i di
c vào Nam gây chin tranh tâm lý,
làm r$i lo n v tr t t, an ninh,
chính tr... hòng bin Hà Ni tr

thành thành ph$ ình tr, tr$ng
rng, gây lo l^ng, hoang mang $i
vi nhân dân.
Tiên liu tr c nh"ng âm m u ca
thc dân Pháp, Ch tch H Chí Minh
và )ng ã ch ng xây dng k
ho ch u tranh và chun b lc l Jng
v m7i m t  tip qu)n Th ô.
Theo quyt nh ca Trung `ng,
)ng y tip qu)n Th ô  Jc thành
l p, d i s lãnh  o trc tip ca B
Chính tr và Ban Bí th . ng chí
Tr%n Qu$c Hoàn, _y viên d khuyt
Trung `ng )ng làm Bí th Thành
u[ Hà Ni trc tip làm Bí th )ng
y tip qu)n. )ng y tip qu)n chu
trách nhim lãnh  o các m t v
quân s, hành chính, kinh t, vn
hóa. Tip ó, _y ban Quân chính Hà
Ni  Jc l p theo quyt nh ngày
17-9- 1954 ca Chính ph, gm 11
thành viên, Thiu t ng V `ng Th\a
Vf làm Ch tch1. Bên c nh ó, Hi
ng Chính ph cfng quyt nh
thành l p U[ ban Hành chính Hà Ni
 trin khai m7i công vic hành
chính ngay sau ngày Th ô  Jc gi)i
phóng. U[ ban Hành chính Hà Ni
gm: Ch tch Tr%n Duy H ng, Phó
Ch tch Tr%n Danh Tuyên, các u[
viên: Khut Duy Tin, Tr%n Vn Lai,
Lê Qu$c Thân, Hà K Tn. Hi ng
Chính ph cfng ban hành quy ch
ph$i hJp ho t ng gi"a U[ ban

Quân chính Hà Ni vi U[ ban Hành
chính Hà Ni: M7i ho t ng ca U[
ban Hành chính Hà Ni ph)i chu s
quyt nh iu hành ca U[ ban
Quân chính Hà Ni.
Ch tch H Chí Minh giao nhim
vF cho các thành viên Chính ph
khn tr `ng chun b các c` quan
Trung `ng t\ Vit B^c chuyn v
làm vic  Th ô khi công tác tip
qu)n Th ô ã hoàn tt. Ng i cfng
yêu c%u ngành truyn thông, báo chí,
xut b)n, gii vn ngh s y m nh
công tác tuyên truyn, giáo dFc,
ng viên các oàn th, các ngành,
các gii ng bào thi ua gp rút
hoàn thành nhim vF tip qu)n, gi)i
phóng Th ô và chuyn các c` quan,
nhà máy, tr ng h7c, kho tàng… v
Th ô Hà Ni. Ng i nhn m nh:
"Nhim vF gi)i phóng, xây dng và
b)o v T qu$c còn rt n ng n và
quan tr7ng"2,"Nhim vF tip qu)n
Th ô có ý ngh a chính tr rt quan
tr7ng, $i vi nhân dân th gii, $i
vi min Nam và các n c dân ch"3
nên "Ph)i oàn kt rng rãi: ...
Nh"ng ai tán thành hòa bình, th$ng
nht, c l p, dân ch thì ta oàn
kt;... ph)i g%n dân, giúp dân,
th `ng yêu quí tr7ng dân, h7c t p
dân, cán b c%n g `ng mju... chp
hành k[ lu t, chp hành chính sách,
nhim vF"4. "Vic n c là vic chung,

1. Ngày 28-9-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 217/SL, thăng cấp Thiếu tướng cho Đại tá Vương Thừa Vũ, Đại đoàn trưởng
Đại đoàn 308.
2. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 9 tr. 59.
3. Hồ Chí Minh Toàn tập, Sđd, tr.57.
4. Hồ Chí Minh Toàn tập, Sđd, tr.58-59.
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Diễu binh tiến về Hà Nội mừng ngày kỷ niệm Giải phóng Thủ đô.
mà vic thì rt nhiu,...Chúng ta ph)i
dùng nng lc ca m7i ng i. Bt k/
tr c ây h7 th nào, nu ngày nay
h7 th t thà tán thành hòa bình,
th$ng nht, c l p, dân ch, nu h7
mu$n th t thà phFng s T qu$c,
phFc vF nhân dân thì chúng ta c%n
cng tác vi h7"5.

 chúng phá ho i các công s, nhà
máy, di tích lch s8 vn hoá… Thành
u[ phân công cán b cùng toàn th
nhân dân chun b ón Ch tch H
Chí Minh và oàn quân gi)i phóng v
tip qu)n, gi)i phóng Th ô, chun
b l mít tinh chào m\ng ngày Th ô
gi)i phóng.

D i s lãnh  o ca Trung `ng
)ng, Ch tch H Chí Minh, các t%ng
lp nhân dân Th ô, nòng c$t là
công nhân, t v các nhà máy, xí
nghip, công s, ã u tranh quyt
lit vi ch, b)o v g%n nh nguyên
v]n máy móc, thit b, h s`, nguyên
v t liu; ng thi u tranh ch$ng
ch c ~ng ép di c vào Nam. M7i lc
l Jng chính tr, quân s, an ninh, các
gii khn tr `ng theo dõi tình hình
rút lui, chuyn quân ca Pháp và
quân i, chính quyn tay sai, không

úng 16 gi ngày 9-10-1954,
nh"ng binh lính Pháp cu$i cùng ã
rút qua c%u Long Biên; quân ta hoàn
toàn kim soát thành ph$. Sáng ngày
10-10-1954, _y ban Quân chính
thành ph$ và các `n v quân i
nhân dân gm c) b binh, pháo binh,
cao x , c` gii,... chia làm nhiu cánh
ln tin vào Th ô Hà Ni. Hai m `i
v n nhân dân Th ô náo nc trong
r\ng c | sao vàng ón m\ng oàn
quân chin th^ng tr v. úng 15 gi
ngày 10-10-1954, t i sân v n ng
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ẢNH: KỲ ANH

Ct C, nhân dân Th ô và các `n
v quân i trang nghiêm d l chào
c T qu$c bay trên ct C Hà Ni.
Trong bui l chào c, Ch tch U[
ban Quân chính Hà Ni — Thiu t ng
V `ng Th\a Vf trân tr7ng 7c li kêu
g7i ca Ch tch H Chí Minh g8i
ng bào Th ô nhân ngày gi)i
phóng. "Sau cuc bin i ln, vic
khôi phFc l i i s$ng bình th ng
s} khó khn, phc t p. Nh ng Chính
ph có quyt tâm, toàn th ng bào
Hà Ni ng tâm nht trí góp sc vi
Chính ph, thì chúng ta nht nh
v Jt qua  Jc m7i khó khn và  t
 Jc mFc ích chung: Làm cho Hà
Ni thành mt Th ô yên n, t `i
vui và phn thnh"6.
Sau ngày gi)i phóng, vic tái thit
l i Th ô v m7i m t, duy trì nhp

5. Hồ Chí Minh Toàn tập, Sđd, tr. 47.
6. Hồ Chí Minh Toàn tập, Sđd, tr.80.
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s$ng yên bình cho nhân dân din ra
trong b$i c)nh khn thit, tuy có
nhiu thu n lJi nh ng cfng không ít
khó khn, thách thc. M t thu n lJi
là có )ng, chính quyn g^n bó vi
nhân dân su$t 9 nm kháng chin;
nhân dân Hà Ni mt làng kháng
chin d i ng7n c ca )ng, Ch
tch H Chí Minh. Song m t khó khn
rt n ng n, do h u qu) ca chin
tranh tàn phá: kt cu h t%ng yu
km, nn kinh t sa sút, ngành ngh
nh| bé, l c h u...; tht nghip, t
n n xã hi kh^p n`i; các lc l Jng
ph)n ng do ch cài c^m ang tìm
cách ch$ng phá, gây r$i tr t t tr an
thành ph$...
Thc hin nhim vF do Trung
`ng )ng, Chính ph và Ch tch H
Chí Minh giao phó, )ng b, chính
quyn, nhân dân Hà Ni, cùng các lc
l Jng b i, công an... oàn kt,
khai thác và phát huy t$i a nh"ng
thu n lJi v iu kin t nhiên, con
ng i, n lc hoàn thành vic tip
qu)n, tái thit, n nh cuc s$ng,
phát trin s)n xut, b)o v an ninh
tr t t, an toàn xã hi, xây dng vn
hóa - giáo dFc ca Th ô.
S kin gi)i phóng Hà Ni có mt
ý ngh a lch s8 rt ln lao trong quá
trình hình thành phát trin ca vùng
t Thng Long a linh nhân kit
cfng nh ca lch s8 dân tc. Hà Ni
 Jc gi)i phóng chính thc ánh du
th^ng lJi to ln ca nhân dân ta
trong cuc kháng chin ch$ng thc
dân Pháp xâm l Jc. Hà Ni  Jc gi)i
phóng ã th hin rõ trí thông minh,
sáng t o, khát v7ng và kh) nng cách
m ng ca nhân dân Hà Ni nói riêng
và nhân dân c) n c nói chung trong
cuc u tranh gi)i phóng dân tc,
xây dng và phát trin t n c.
Hà Ni gi)i phóng tip thêm sc
m nh cho nhân dân ta u tranh òi
$i ph `ng ph)i rút kh|i các vùng
còn l i úng thi h n. Sau Hà Ni,
ngày 30-10-1954, th xã H)i D `ng
 Jc gi)i phóng, ngày 13-5-1955,
thành ph$ H)i Phóng s ch bóng
quân i vin chinh Pháp và ngày
16-5-1955, )o Cát Bà, m)nh t
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cu$i cùng ca min B^c  Jc hoàn
toàn gi)i phóng.
Hà Ni  Jc gi)i phóng ã t o
iu kin cho Trung `ng )ng,
Chính ph tr v Th ô sau 9 nm
xa cách. Ngày 1-1-1955, hai m `i v n
nhân dân Hà Ni tham d cuc mít
tinh ln  Qu)ng tr ng Ba ình
chào m\ng Ch tch H Chí Minh,
Trung `ng )ng và Chính ph tr
v. D i s lãnh  o ca )ng, Nhà
n c và Ch tch H Chí Minh, Hà Ni
tr thành Th ô ca c) n c, trung
tâm %u não v chính tr, vn hóa,
kinh t, xã hi ca c) n c, óng góp
to ln vào công cuc xây dng và b)o
v min B^c, u tranh gi)i phóng
min Nam, th$ng nht t n c.
Th^ng lJi ca cuc kháng chin
ch$ng thc dân Pháp nói chung và
Gi)i phóng Th ô Hà Ni nói riêng
ã  l i nh"ng bài h7c, kinh nghim
quí báu v xây dng )ng, xây dng
chính quyn nhm thc hin th^ng
lJi m7i nhim vF cách m ng.
ó là bài h7c coi xây dng, chnh
$n )ng c) v chính tr, t t ng và
t chc là nhim vF th ng xuyên,
then ch$t, không ng\ng nâng cao trí
tu và b)o )m phm cht  o c
cách m ng ca )ng. Hin thc lch
s8 cuc kháng chin ch$ng thc dân
Pháp xâm l Jc và gi)i phóng Th ô
cho thy, )ng luôn coi tr7ng công
tác xây dng )ng v chính tr, t
t ng và t chc, th ng xuyên tin
hành t chnh $n  kh^c phFc sai
l%m, h n ch, huy ng cao  trí tu
ca toàn )ng, sc m nh, kh) nng
sáng t o v  i ca nhân dân, kt hJp
gi"a lý lu n vi thc tin, gi"a h7c
thuyt cách m ng khoa h7c ch
ngh a Mác - Lê nin, T t ng H Chí
Minh vi nh"ng tinh hoa vn hóa
truyn th$ng Vit Nam   ra
 ng l$i kháng chin kin qu$c
úng ^n, t\ ó lãnh  o nhân dân
kháng chin thành công. Trong công
tác xây dng, chnh $n )ng, )ng
 t lên hàng %u công tác rèn luyn
và giáo dFc cán b, )ng viên. Mi
cán b, )ng viên không ng\ng h7c
t p nâng cao trình  lý lu n, kiên

nh l p tr ng, không dao ng,
ng) nghiêng tr c nh"ng khó khn,
th8 thách, luôn nêu cao tm g `ng
thc hành  o c cách m ng, u
tranh ch$ng ch ngh a cá nhân,… do
ó,  Jc nhân dân tin yêu và b)o v.
 c bit, vic xây dng i ngf lãnh
 o cp cao, cp chin l Jc  Jc chú
tr7ng c) v m t  o c cách m ng
th hin  s liêm chính, tinh th%n
x) thân vì )ng, vì dân tc và nng
lc ho t ng lý lu n, nng lc lãnh
 o th hin trong hiu qu) công tác
trên l nh vc  Jc phân công phF
trách. Xây dng i ngf cán b, )ng
viên ph)i th ng xuyên làm trong
s ch ni b, kiên quyt  a ra kh|i
)ng nh"ng ng i yu kém v nng
lc, tha hóa v phm cht  o c,
vF lJi, c8a quyn, tham ô, tham
nhfng, làm xói mòn nim tin ca
nhân dân vào )ng. K th\a và phát
trin nh"ng bài h7c, kinh nghim t\
quá trình lãnh  o cách m ng và lãnh
 o 30 nm i mi,  i hi XII
(tháng 1 nm 2016) khng nh, xây
dng )ng là nhim vF then ch$t,
trong ó, t p trung xây dng )ng
trong s ch, v"ng m nh v chính tr,
t t ng, t chc và  o c, tích
cc i mi ph `ng thc lãnh  o 
xây dng )ng ngang t%m, áp ng
yêu c%u nhim vF trong tình hình
mi. )ng  c bit chú tr7ng t p
trung lãnh  o, ch  o thc hin
nhim vF tr7ng tâm %u tiên là: Tng
c ng xây dng, chnh $n )ng;
ngn ch n, y lùi s suy thoái v t
t ng chính tr,  o c, l$i s$ng,
biu hin "t din bin", "t chuyn
hóa" trong ni b, nhm y m nh
toàn din, ng b công cuc i
mi, phát huy m7i ngun lc và ng
lc  phát trin t n c nhanh,
bn v"ng.
ó là bài h7c v xây dng chính
quyn ca dân, do dân và vì dân,
trong s ch, tinh g7n, hiu qu),  t
d i s lãnh  o ca )ng. Sau khi
tip qu)n, trong bn b công vic,
)ng t p trung lãnh  o xây dng
chính quyn các cp  th ô Hà
Ni. B máy chính quyn Hà Ni,
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khi mi thành l p, vi s$ l Jng cán
b ít, là nh"ng  i biu uy tín ln,
có trình , mt lòng t n tFy vi
nhim vF cách m ng, phFc vF nhân
dân. Ch trong thi gian ng^n,
chính quyn Hà Ni ã trin khai và
hoàn thành mt kh$i l Jng ln
công vic bn b, cp bách nh gi"
gìn an ninh tr t t, n nh i
s$ng nhân dân, khôi phFc, phát
trin s)n xut... Vi b máy  Jc t
chc tinh g7n, cách thc t chc
linh ho t, chính quyn Hà Ni v\a
iu hành m7i m t ho t ng ca
Th ô, v\a hoàn thành xây dng,
cng c$ các cp chính quyn t\
thành ph$ n c` s7 vi nhiu cách
làm khác nhau, v n hành n nh,
thông su$t. Thành công ca nhim
vF xây dng chính quyn Hà Ni
trong hoàn c)nh ht sc khn
tr `ng cho thy, chính quyn v"ng
m nh  Jc quyt nh  cht l Jng
cao ca i ngf cán b, th hin 
tâm huyt,  o c, uy tín, trách
nhim, ht lòng phFc vF nhân dân;
quyt nh  b máy tinh g7n, ho t
ng hiu qu) và thông su$t. Hin
thc lch s8 cfng cho thy, ch khi
các cp chính quyn l^ng nghe, $i
tho i vi các t%ng lp nhân dân, tôn
tr7ng các lo i ý kin khác nhau,
thc hành k[ c `ng g^n vi dân ch
rng rãi, thì quyn làm ch ca
nhân dân mi  Jc phát huy, vic
b)o v quyn và lJi ích hJp pháp
ca công dân mi  Jc trin khai
trong i s$ng. Xây dng chính
quyn trong s ch, v"ng m nh, hiu
qu) cao, chuyên nghip, tinh g7n,
ho t ng vi mFc ích cao nht
phFc vF nhân dân là mt nhim vF
chin l Jc v\a cp thit, v\a lâu
dài, là nhân t$ b)o )m thành công
nhim vF xây dng và phát trin
t n c cfng nh trong công cuc
xây dng Nhà n c pháp quyn xã
hi ch ngh a hin nay.

 c bit, thc tin lch s8 cuc
kháng chin ch$ng thc dân Pháp
xâm l Jc và gi)i phóng Th ô ã 
l i bài h7c vô giá v xây dng và phát
huy sc m nh kh$i  i oàn kt toàn
dân tc và M t tr n dân tc th$ng
nht. Nh"ng n lc v Jt b c cùng
nh"ng kt qu) quan tr7ng v nhiu
m t mà )ng b, chính quyn, nhân
dân Hà Ni  t  Jc trong nh"ng
ngày tháng gi)i phóng, tip qu)n,
xây dng Th ô là mt minh chng
cho bài h7c v phát huy sc m nh
ca kh$i  i oàn kt toàn dân tc.
 thc hin  Jc iu ó, cùng vi
quan im và t t ng ch  o chin
l Jc “dân là g$c”, ph)i th ng xuyên
quan tâm xây dng và phát huy vai
trò ca M t tr n thành nhân t$ qui
tF sc m nh rng rãi, ông )o lc
l Jng toàn dân tc, là mt trF ct
v"ng ch^c trong h th$ng chính tr.
Các cp b )ng vi t cách là h t
nhân lãnh  o M t tr n các cp, ph)i
thm nhu%n ch djn ca H Chí Minh:
)ng không th òi h|i M t tr n
th\a nh n quyn lãnh  o ca mình,
mà ph)i t| ra là mt b ph n trung
thành nht, ho t ng nht và chân
thc nht; ch trong u tranh và
công tác hàng ngày, khi qu%n chúng
rng rãi th\a nh n chính sách úng
^n và nng lc lãnh  o ca )ng,
thì )ng mi giành  Jc a v lãnh
 o. Tng c ng s lãnh  o ca
)ng trong M t tr n là mt nguyên
t^c  b)o )m vai trò lãnh  o ca
)ng, gi" v"ng  ng l$i chính tr,
mFc tiêu, nhim vF cách m ng;
ch$ng m7i khuynh h ng h thp vai
trò lãnh  o ca )ng $i vi M t
tr n, m t khác, )ng xác nh úng
vai trò, v trí và nhim vF ca mình
trong M t tr n. )ng có trách nhim
phát huy vai trò ca M t tr n thông
qua tôn tr7ng tính c l p và sáng
t o ca M t tr n, thc s gia tng vai
trò kim tra, giám sát ca M t tr n,
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ca các oàn th qu%n chúng nhân
dân $i vi ho t ng ca )ng, Nhà
n c, $i vi t p th, cá nhân có
trách nhim qu)n lý, lãnh  o, iu
hành trong các b, ban ngành, trong
h th$ng chính quyn. )ng ph)i
không ng\ng chm lo xây dng i
ngf cán b M t tr n…
Hin nay, toàn )ng, toàn dân,
toàn quân ang y m nh công cuc
i mi toàn din t n c trong b$i
c)nh hi nh p qu$c t sâu rng, v n
hành trong xu th toàn c%u hóa, M t
tr n c%n i mi m nh m} ni dung
và ph `ng thc ho t ng t\ cp
Trung `ng n a ph `ng  tip
tFc phát huy vai trò ch  o trong
t o dng và b)o )m ng thu n xã
hi; ng viên nhân dân tham gia các
phong trào thi ua yêu n c, các
cuc v n ng; phát huy m7i ngun
lc vào thc hin th^ng lJi nhim vF
phát trin kinh t, b)o v an ninh
chính tr và tr t t an toàn xã hi,
gi" v"ng ch quyn qu$c gia, ch
quyn bin )o thiêng liêng ca T
qu$c, thc hin t$t chc nng, nhim
vF giám sát và ph)n bin xã hi,
tham gia xây dng nhà n c pháp
quyn XHCN ca nhân dân, do nhân
dân, vì nhân dân; tham gia xây dng
)ng trong s ch, v"ng m nh, u
tranh ch$ng tham nhfng, ch$ng suy
thoái, ch$ng “t din bin”,…
K[ nim 62 nm ngày Gi)i phóng
Th ô Hà Ni cfng là dp  ôn l i
quá kh hào hùng, nh n thc sâu s^c
và phát huy t$t h`n n"a nh"ng bài
h7c thành công v xây dng )ng,
chính quyn, M t tr n T qu$c vào
thc hin nh"ng nhim vF kinh t,
xã hi mà  i hi )ng l%n th XII ã
 ra, góp ph%n y m nh công
nghip hóa, hin  i hóa t n c,
thc hin h mFc tiêu ca s nghip
i mi: dân giàu, n c m nh, xã hi
công bng, dân ch, vn minh.

7. Từ khi thiết lập chính quyền thành phố sau giải phóng đến tháng 11-1954, gồm hai cấp là cấp thành phố và cấp khu phố, tiếp
đó là hệ thống chính quyền ba cấp 1955- 1957 đến 1958 trở về hai cấp. Xem “Dự thảo về nhiệm vụ quyền hạn và quan hệ công tác
của Ủy ban hành chính khu phố” của Ủy ban Hành chính Hà Nội, Nghị quyết của Thành ủy Hà Nội về “ Chủ trương điều chỉnh hệ thống
hành chính trong nội thành”, Hs 66-1958, lưu tại UBND TP. Hà Nội.
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Diện mạo Hà Nội
62 NM SAU NGÀY GII PHÓNG
KỲ ANH

Sau 62 năm giải phóng, Thủ đô Hà Nội đã và đang từng ngày thay da đổi thịt,
vươn mình phát triển để hội nhập, đô thị được mở rộng thêm, những toà nhà
trọc trời ngày càng xuất hiện. Thay đổi là vậy nhưng Hà Nội vẫn chảy trong
mình mạch nguồn của lịch sử dân tộc, là nơi hội tụ tinh hoa sức mạnh của cả
đất nước. Thủ đô Hà Nội trở thành một đô thị lớn, phát triển theo hướng đa
hệ bản sắc, văn minh và hiện đại nhưng vẫn không mất đi bản sắc của Thủ đô
ngàn năm văn hiến.
Theo GS.TSKH Vũ Minh Giang, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà
Nội: “Hà Nội đang thay đổi từng ngày, những ai đi xa chưa có dịp về lại thủ đô
hơn chục năm nay sẽ không khỏi ngỡ ngàng, thậm chí không thể nhận ra một
Hà Nội năng động, hiện đại như bây giờ.” Hà Nội đang bắt nhịp với các đô thị
lớn trên thế giới, phát triển mạnh cơ sở hạ tầng, diện mạo dần thay đổi.

Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai to
rộng với nhiều làn xe và cầu vượt.
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Toà nhà Keangnam 72 tầng là một trong những toà nhà cao nhất Việt Nam.

Khu đô thị Times City là một trong những khu căn hộ
cao cấp tại Hà Nội.

Đường Võ Nguyên Giáp, một con
đường hiện đại bậc nhất của Thủ đô.
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Nhiều toà nhà cao tầng mọc lên tại khu
Mỹ Đình Hà Nội.

Khu Đô thị Mễ Trì Hà Nội mang màu sắc hiện đại.

Cầu Nhật Tân một cây cầu lớn của
Hà Nội.

Đường sắt trên cao đi vào hoạt động thì
nút giao thông Khuất Duy Tiến Hà Nội
là nơi có 4 tầng đường.
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ĐA NGH QUYT ĐI HI XII CA Đ NG VÀO CUC S NG:

Đ KINH T T NHÂN LÀ
ĐNG L C C A S PHÁT TRIN
VIỆT HÀ
au 30 nm i mi, Vi t Nam
ã  t  c nhi u thanh công
vê tng tr ng va giam ngheo
n t ng. GDP và thu nhp
bình quân u ng i tng nhanh,
Vi t Nam ã tr thành n c có thu
nhp trung bình vào nm 2010. Tuy
nhiên, các ci cách hi n t i ang dn
 t ti ng ng gii h n, trong khi ó
 bên ngoài, môi tr ng toàn cu ã
có nhi u thay i ln. Hi nhp cng
khin cho Vi t Nam d b nh h ng
hn bi s dao ng ca th tr ng
hàng hóa, ri lo n tài chính trong
n n kinh t toàn cu. Các th! ch th
tr ng trong n c v"n ch a phát
tri!n #ng  u và do ó, ngày càng
g$p nhi u khó khn khi  ng u
vi môi tr ng kinh t mi.

S

%ây là mt thách th&c không nh'
i vi chin l c phát tri!n nhanh
và b n v(ng ca Vi t Nam trong các
giai o n tip theo. Do vy, chuy!n
i mô hình tng tr ng, tái c cu
n n kinh t, trong ó tr)ng tâm là tái
c cu u t công, tái c cu h
thng ngân hàng, tái c cu doanh
nghi p nhà n c, là nh(ng yêu cu
cp bách trong giai o n trung h n
ti ây nh*m phát huy các ng lc
cho phát tri!n b n v(ng,  a t
n c thoát kh'i nguy c ri vào b"y
thu nhp trung bình và b"y công
ngh thp, ch ng &ng phó  c
các thách th&c t+ quá trình hi nhp
quc t, thu h/p  c khong cách
phát tri!n vi các n c trong khu vc
và trên th gii.
Xu th phát tri!n này ca t
n c òi h'i phi kh4ng nh vai trò
ng lc ca khu vc kinh t t nhân
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(KTTN) i vi phát tri!n. Kinh
nghi m th gii cng cho thy vai trò
ca kinh t nhà n c rt quan tr)ng,
nh ng ng lc ! phát tri!n n n
kinh t phi là kinh t t nhân.
Trong bi cnh mi, $c bi t là d i
tác ng ca cuc cách m ng công
ngh ln th& 4, khu vc KTTN cn
phi tr thành mt ng lc c bn
cho phát tri!n ! thúc 8y s&c c nh
tranh và hi u qu ca n n kinh t
Vi t Nam. M$c dù vai trò quan tr)ng
ca khu vc KTTN i vi phát tri!n
 Vi t Nam ngày càng  c kh4ng
nh, song nh(ng t duy và quan
i!m v vai trò ca khu vc KTTN v"n
ch a rõ ràng khin th! ch chính
sách v"n t o ra nhi u rào cn i vi
khu vc kinh t nng ng này.

Chuyển biến tư duy về kinh
tế tư nhân
Cho ti tr c % i hi XII ca
%ng, nh(ng vn  ch a rõ ràng v
lý lun và quan i!m v vai trò ca
các khu vc kinh t, vi c phân nh
vai trò ca các khu vc kinh t trong
các Vn ki n ca %ng ch a tht g9n
vi yêu cu thc tin ho ch nh
chính sách. Quá trình i mi t duy
v khu vc kinh t t nhân  n c ta
din ra rt ph&c t p, song cui cùng
m)i t duy, quan i!m  u không th!
i ng c l i òi h'i ca thc tin. V
th cn phi có ca khu vc kinh t
t nhân ã  c xác lp là mt b
phn cu thành quan tr)ng ca n n
kinh t quc dân, là mt trong nh(ng
ng lc ca n n kinh t.
T i % i hi %ng ln th& VI nm
1986, khu vc kinh t t nhân  c
chính th&c công nhn vi s t#n t i

ca thành phn kinh t xã hi ch
ngh=a và thành phn kinh t phi xã
hi ch ngh=a. %n nm 1991, %ng
ã ban hành Ngh quyt phân tách 2
nhóm thành 5 thành phn kinh t,
trong ó có khu vc kinh t cá th! và
khu vc kinh t t bn t nhân, t o
ti n  cho s phát tri!n ca khu vc
kinh t t nhân. Sau ó, Hin pháp
nm 1992 ã ghi nhn quy n t do
kinh doanh ca công dân. Các Vn
ki n % i hi VIII nm 1996, % i hi
IX nm 2001 ã tip t?c kh4ng nh
s t#n t i và phát tri!n ca khu vc
kinh t t nhân, #ng thi m rng
thêm các thành phn ca khu vc
KTTN. Nh vy, sau 4 k@ % i hi, sau
khi khu vc KTTN  c chính th&c
công nhn, % i hi %ng khóa X
(2006) ã nhn nh ây là khu vc
“có vai trò quan tr)ng, là mt trong
nh(ng ng lc ca n n kinh t”. T i
% i hi %ng khóa XI (2011), %ng ã
chA  o “hoàn thi n c ch, chính
sách ! phát tri!n m nh kinh t t
nhân tr thành mt trong nh(ng
ng lc ca n n kinh t” .
%n % i hi %ng ln th& XII
(2016), Vn ki n cng chA rõ “t o m)i
i u ki n thun l i phát tri!n m nh
doanh nghi p t nhân ! t o ng
lc nâng cao nng lc c nh tranh ca
n n kinh t”. V s bình 4ng gi(a
các thành phn kinh t, %ng ã xác
nh: “M)i doanh nghi p thuc các
thành phn kinh t  u phi ho t
ng theo c ch th tr ng, bình
4ng và c nh tranh theo pháp lut”.
Quan i!m này khi ã  c th! ch
hóa, c? th! hóa và thc hi n nghiêm
túc sE hoàn toàn xóa i s phân bi t
i xF gi(a các thành phn kinh t,
nht là gi(a khi doanh nghi p t
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nhân và khi doanh nghi p nhà n c.
Quan i!m t o i u ki n phát
tri!n doanh nghi p t nhân cng ã
 c Chính ph nêu rõ trong Ngh
quyt s 01/NQ-CP ngày 7/1/2016 v
nh(ng nhi m v?, gii pháp ch yu
chA  o i u hành thc hi n K
ho ch phát tri!n kinh t - xã hi và
d toán ngân sách nhà n c nm
2016, trong ó chA rõ mt trong
nh(ng nhi m v? cn tp trung thc
hi n là: “T o m)i i u ki n thun l i
! phát tri!n các doanh nghi p thuc
các thành phn kinh t, nht là khu
vc doanh nghi p t nhân, doanh
nghi p có vn u t n c ngoài,
kinh t h p tác, doanh nghi p nh'
và v+a; bo m môi tr ng c nh
tranh bình 4ng”. %$c bi t, Chính
ph yêu cu “hình thành và t+ng
b c phát tri!n h sinh thái khi
nghi p nh v n m doanh nghi p,
quR hU tr khi nghi p, quR u t

m o hi!m, dch v? ào t o, t vn hU
tr khi nghi p” ! phát tri!n doanh
nghi p ni a.
Quá trình chuy!n bin t duy,
quan i!m v vai trò ca khu vc kinh
t t nhân  c th! hi n trong các
vn ki n % i hi %ng, t+ vi c chA coi
khu vc kinh t t nhân là mt trong
nh(ng ng lc ca n n kinh t,
không làm rõ các ng lc còn l i là
nh(ng ch th! nào, n vn ki n % i
hi %ng ln th& XII, xác nh kinh t
t nhân gi( vai trò ng lc quan
tr)ng ca n n kinh t, $c bi t là i
vi tng tr ng kinh t giai o n
2016-2020. T duy này sE m ra nhi u
c hi cho s phát tri!n ca khu vc
KTTN, nht là trong i u ki n Vi t
Nam tr thành quc gia có thu nhp
trung bình và ngày càng hi nhp sâu
rng, t o i u ki n cho s óng góp
ca cng #ng doanh nghi p vào s
phát tri!n ca t n c.

Tuy nhiên, vi c ch a chA rõ  c
s phát tri!n ca t n c cng nh
n n kinh t có nh(ng ng lc nào
và ng lc nào là c bn d"n ti vi c
quan i!m, ch tr ng ch a i vào
thc tin cuc sng mt cách rõ ràng
và do ó, khu vc KTTN v"n phi i
m$t vi nhi u rào cn. M$c dù khu
vc nhà n c ã có quan i!m thu
h/p l=nh vc ho t ng nh ng mi
d+ng  ch tr ng, trong ó, khu vc
kinh t nhà n c sE thoái dn cho
khu vc kinh t t nhân thc hi n
vai trò ng lc tng tr ng, vì chA
có khu vc KTTN mi có th! có s
nng ng và t+ ó t o ra s phát
tri!n nng ng cho n n kinh t. Cn
phi nhn m nh r*ng, không th!
#ng thi có mt khu vc t nhân
c nh tranh, nng ng và mt vai trò
ch  o ca khu vc kinh t nhà
n c. Nh(ng bi n pháp can thi p !
duy trì vai trò ch  o ca khu vc
kinh t nhà n c ã bóp méo sân
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Bng 1. S l

ng doanh nghi p Vi t Nam thuc các thành phn kinh t
2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

Tng s doanh nghi p

42.307

113.235

205.689

248.826

287.896

339.287

352.206

DN nhà n c

5.764

4.086

3.287

3.362

3.241

3.361

3.220

DN t nhân

35.014

105.452

196.776

238.918

277.640

325.736

340.459

DN FDI

1.529

3.697

5.626

6.546

7.015

10.190

8.527

Nguồn: TCTK, Điều tra hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp các năm
chi và h n ch s phát tri!n ca khu
vc KTTN.

Vai trò của khu vực KTTN
Kinh nghi m th gii cng cho
thy vai trò ca kinh t nhà n c rt
quan tr)ng, nh ng ng lc ! phát
tri!n n n kinh t phi là kinh t t
nhân. Trong báo cáo v Vi t Nam n
nm 2035 ca Ngân hàng th gii
cng ã  a ra 5 tiêu chí ! Vi t Nam
tr thành mt n n kinh t công
nghi p hi n  i vào nm 2035, trong
ó tiêu chí th& 4 là: tW tr)ng ca khu
vc t nhân trong GDP  t ít nht
80%. %#ng thi, cng chA ra 6 mi
phi chuy!n i ln, trong ó mi
th& 3 là: Phát tri!n nng lc i mi
sáng t o, ly khu vc t nhân làm
trung tâm.

ch&c khác nhau là mt trong nh(ng
khía c nh ca thc hi n dân ch hóa
n n kinh t: nhà n c có trách nhi m
và bo h quy n t do kinh doanh
ca công dân, t+ ó cho phép huy
ng  c các ngu#n lc ca ng i
dân u t vào phát tri!n.

Th& hai, s phát tri!n m nh mE
ca khu vc KTTN sE trc tip t o ra
mt khi l ng ca ci vt cht to
ln, óng góp tích cc vào vi c th'a
mãn nhu cu trong n c, góp phn
gia tng kim ng ch xut kh8u, óng
góp vào s tng tr ng chung ca
n n kinh t quc dân.

cho xã hi và thu nhp ca ng i lao
ng. %ây là mt trong nh(ng u th
ca khu vc kinh t ngoài nhà n c
vì m&c u t cho thêm mt vi c làm
không cao và có kh nng hp th?
nhi u lo i lao ng khác nhau.

Th& nm, s phát tri!n ca khu
vc KTTN t o áp lc thúc 8y i mi
công tác qun lý nhà n c và thúc
8y ci cách khu vc KTNN. Mt m$t,
nhà n c sE ch ng i mi ho t
ng phù h p vi các nguyên t9c th
tr ng, t o môi tr ng thông thoáng
và bình 4ng cho tt c các thành
phn kinh t. M$t khác, môi tr ng
c nh tranh bình 4ng hn sE t o áp
lc c nh tranh và i mi khin cho
các doanh nghi p d i m)i hình th&c
s h(u phi tng quy n ch ng và
t chu trách nhi m, ! bo m s
t#n t i và phát tri!n trong n n kinh
t th tr ng.

Trên c ph ng di n lý lun và
thc tin, vai trò ca ng lc ca
khu vc KTTN i vi tng tr ng và
phát tri!n kinh t  c minh ch&ng
bi mt s lý do sau:

Th& ba, s phát tri!n ca khu vc
KTTN góp phn i u chAnh vi c phân
b vn u t vào nh(ng l=nh vc có
kh nng bo m hi u qu, g9n vi
nhu cu th tr ng, t+ ó không
nh(ng tng kh nng tái u t m
rng khu vc KTTN, mà còn là ti n 
! tng thu ngân sách nhà n c cho
m?c tiêu phát tri!n kinh t - xã hi
ca t n c.

Thực tiễn khu vực KTTN
Việt Nam

Th& nht, s phát tri!n ca khu
vc KTTN  i nh(ng hình th&c t

Th& t , s phát tri!n ca khu vc
KTTN góp phn gii quyt vi c làm

Khu vc kinh t t nhân ngày
càng kh4ng nh rõ v th và vai trò

Bng 2. Quy mô trung bình ca các doanh nghi p
2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

DN nhà n c

346,6

501,2

496,0

509,2

485,0

481,1

617,6

DN t nhân

27,9

26,5

23,2

21,3

21,8

20,6

21,3

DN FDI

250,0

307,5

312,5

287,6

290,1

236,1

324,4

Trung bình

79,3

52,8

38,6

34,9

33,5

31,7

32,0

Nguồn: TCTK, Điều tra hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp các năm
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quan tr)ng trong quá trình phát tri!n
ca n n kinh t Vi t Nam. Các doanh
nghi p thuc khu vc KTTN ã phát
tri!n rng kh9p t i tt c các vùng
mi n trong c n c và tham gia vào
hu ht các ngành ngh trong n n
kinh t quc dân. Theo d( li u ca
Tng c?c Thng kê, khu vc KTTN có
óng góp ln, gn 70%, trong c tng
tr ng GDP l"n tng vn u t phát
tri!n, chim u th trong t o vi c
làm cho xã hi. Nói cách khác, vi
$c i!m mô hình tng tr ng da
vào vn và vi c làm ca Vi t Nam,
khu vc KTTN ang là ng lc quan
tr)ng cho tng tr ng và phát tri!n.
Vai trò ca khu vc KTTN càng quan
tr)ng hn khi là ng thc thúc 8y
ci cách, nâng cao nng lc c nh
tranh và hi nhp quc t.
Tuy nhiên, tính b n v(ng ca
nng lc thc hi n vai trò ng lc
ca khu vc KTTN ch a  c th! hi n
rõ. Nói cách khác, m$c dù chim s
l ng ông song các doanh nghi p
thuc khu vc KTTN  Vi t Nam
không ho t ng tt nh mong  i.
D( li u t+ Tng c?c Thng kê (TCTK,
2013) bc l r*ng trong nm 2011,
các DNVVN,  i di n cho khu vc
KTTN chA chim 13,6% tng l i nhun
tr c thu. Trong bi cnh khng
hong tài chính và suy thoái toàn
cu, s l ng DNVVN thua lU tng
m nh. M$c dù không có con s chính
th&c nm 2012 nh ng có th! lên ti
50.000 doanh nghi p óng cFa nm
2012.
Dù có s&c v n m nh mE, song
quy mô và ni lc ca doanh nghi p
t nhân Vi t Nam a phn còn nh'
và yu, nng lc c nh tranh thp,
sn ph8m cht l ng ch a cao, nng
lc qun tr còn nhi u h n ch. Xét
v quy mô,  i b phn các doanh
nghi p Vi t Nam có qui mô nh' ho$c
siêu nh'. Các doanh nghi p có quy
mô d i 50 lao ng chim gn 95%
tng s các doanh nghi p, còn các
doanh nghi p vi trên 50 lao ng
chA chim khong 5% (2012) và có tW
tr)ng ngày càng gim trong giai o n
2000-2012. Các DN siêu nh' vi s lao
ng t+ 1 n 5 ng i chim tW tr)ng
rt cao (45% vào nm 2012).
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Hình 1. Khong cách nng sut so vi các doanh nghi p có quy mô siêu
nh' d i 5 lao ng (%)

Quy mô lao ng ca các doanh
nghi p t nhân trong n c có xu
h ng nh' i. Các doanh nghi p có
quy mô v lao ng ngày càng gim
qua các nm (t+ m&c 79 lao ng/DN
nm 2000 gim xung còn 32 lao
ng/DN nm 2012), i u này i
ng c l i vi xu th chung ca các
doanh nghi p trên th gii. S s?t
gim này là do s s?t gim quy mô
lao ng trong khu vc DN t nhân.
DNNN luôn là khu vc có quy mô lao
ng ln nht cao hn nhi u so vi
m&c trung bình ca c 3 khu vc và
cao gp 26 ln so vi khu vc DNTN.
Bên c nh ó, khu vc KTTN có rt
h n ch các mi liên kt ch$t chE vi
các khu vc khác ca n n kinh t và
vi th tr ng th gii, $c bi t là
khu vc h kinh doanh có qui mô còn
nh',  c th! hi n qua vi c bán sn
ph8m u ra hay mua nguyên vt li u
u vào t+ các khu vc khác  m&c
thp. Các ho t ng này ch yu
 c thc hi n trong ni b khu vc
KTTN. Bên c nh ó, khu vc KTTN
còn thiu vn, m&c  u t thp,
và khó trong vi c tip cn tài chính.
Mt i!m áng l u ý n(a là  i b
phn các doanh nghi p Vi t Nam có
qui mô d i m&c ti u. Qui mô trung
bình ca các doanh nghi p Vi t Nam
nh' và có xu h ng ngày càng gim,
 c nêu ra trong mt báo cáo gn ây
ca Phòng Th ng m i và Công nghi p
Vi t Nam (VCCI). Tuy nhiên, mt vn
 quan tr)ng là qui mô ti u ca

doanh nghi p mà  ó vi c tip t?c m
rng hay thu h/p i  u làm gim hi u
qu ca doanh nghi p, th ng không
 c tho lun  Vi t Nam.
Phân tích ca Trung tâm Phân tích
và D báo cho thy quy mô ti u này
khác nhau gi(a các ngành. % ng
màu ' trong hình 1 cho thy phân
b doanh nghi p và ct màu xanh !
chA chênh l ch nng sut so vi doanh
nghi p có quy mô 1-4 lao ng. Theo
ó, các doanh nghi p Vi t Nam hi n
ang  tp trung ch yu  m&c quy
mô quá nh', n*m cách xa vi m&c quy
mô ti u  hu ht các ngành.
S thiu v9ng các doanh nghi p
có qui mô trung bình d"n n lao
ng ca Vi t Nam ho$c tp trung 
cc có nng sut và thu nhp thp
ho$c  cc có nng sut và thu nhp
cao. Vi c tp trung lao ng  cc có
thu nhp thp không thúc 8y  c
cu ni a cho sn ph8m công
nghi p gây cn tr n tng tr ng
b n v(ng. Ng c l i, lao ng tp
trung  cc có thu nhp cao  mt
vài l=nh vc, nht là nh(ng ni b chi
phi bi các doanh nghi p c quy n
d"n n tng l ng làm xói mòn kh
nng c nh tranh ca Vi t Nam.
Vn  $t ra là t i sao các doanh
nghi p này không th! ln lên  c,
c ch nào ã cn tr s m rng quy
mô này? Các nguyên nhân ca s
thiu v9ng các doanh nghi p có quy
mô lao ng trung bình bao g#m: 1)
không có  c h p #ng ph?, tA l
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các doanh nghi p có h p #ng ph?
là rt thp và ch yu các h p #ng
ph? xy ra gi(a các doanh nghi p
nh' ch& không phi mô hình doanh
nghi p nh' sn xut linh ki n cho
doanh nghi p ln ging nh  Nht
Bn, %ài Loan hay Hàn Quc; 2) các
chính sách và quy nh v l ng ca
Vi t Nam (nh quy nh m&c l ng
ti thi!u hay ch  bo hi!m xã
hi) chA áp d?ng i vi các doanh
nghi p chính th&c; 3) giáo d?c cp
trung h)c c s và trung h)c ph
thông ca Vi t Nam quá tp trung
vào vi c h ng cho h)c sinh thi  i
h)c và coi nh/ h ng nghi p ào t o
ngh . %i u này là ng c h4n vi các
n c có mô hình cân b*ng nh  
mt s n c %ông Á nh %ài Loan
hay Hàn Quc.
%! khu vc KTTN là ng lc ca
s phát tri!n
Ngh quyt  i hi %ng toàn quc
ln th& XII ã chA ra kinh t t nhân
 c xác nh là ng lc quan tr)ng
trong s phát tri!n ca t n c. Tuy
nhiên, t+ vi c xác nh vai trò và tm
quan tr)ng ca khu vc KTTN trong
Ngh quyt vi tri!n khai trên thc t
luôn có mt khong cách nht nh.
Trong khi ó, làn sóng  b vào th
tr ng Vi t Nam ca khi FDI ang
ngày càng gia tng, và e d)a ln l t
các doanh nghi p ni a ngày càng
ln. Theo thng kê ca B Công
Th ng, tính n thi i!m 20.2.2016
thì l ng vn FDI  vào trong các d
án cp phép mi lên ti 1,9 tA USD
trong 291 d án, tng 96,6% v s d
án và tng 167,5% v s vn so vi
cùng k@ nm 2015. Kt qu này là do
các hi p nh th ng m i ln mà Vi t
Nam ã ký kt nh TPP hay các FTA
vi EU và Hàn Quc t o ra làn sóng
u t n c ngoài  b vào Vi t Nam
! ón u c hi. Tuy nhiên, trong
khi s vn và s d án FDI vào Vi t
Nam tng lên nhanh chóng, thì d ng
nh khi doanh nghi p ni l i ang
l c nhp vi xu h ng tng c ng u
t ó, khi mà s doanh nghi p gii
th! và t m d+ng ho t ng l i ang
có xu h ng gia tng.
Bên c nh ó, m$c dù ã 
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nh là mt trong nh(ng ng lc
phát tri!n ca t n c song nu
không có s #ng thun ca toàn xã
hi v vai trò ca khu vc KTTN thì
khó tránh kh'i tình tr ng c ch
chính sách “lúc th9t, lúc m” gây khó
khn, cn tr cho khu vc KTTN phát
tri!n và phát huy vai trò ng lc. Do
ó, vi c bo m s #ng thun xã
hi là i u ki n ti n  ! phát huy
vai trò ca khu vc KTTN. Thêm vào
ó, vai trò ng lc phát tri!n ca
khu vc KTTN không phi là bn cht
t nhiên ca khu vc này mà ph?
thuc vào m&c  quyt nh n
nng lc ni sinh ca khu vc này.
%i u này òi h'i phi có s thay i
s qun lý nhà n c cho phù h p vi
các nguyên t9c ca kinh t th
tr ng, nh*m kh9c ph?c m$t yu,
phát huy m$t m nh ca khu vc
KTTN ! thúc 8y vai trò ng lc ca
khu vc này.
Cng cn nhn m nh bi cnh
mi là cuc cách m ng công ngh ln
th& 4 hi n nay ang t o ra nh(ng
thách th&c liên quan n nh(ng chi
phí i u chAnh trong ng9n n trung
h n do tác ng không #ng  u n
các ngành khác nhau: có nh(ng
ngành sE tng tr ng m nh mE và có
nh(ng ngành sE phi thu h/p áng
k!. Trong t+ng ngành, k! c các
ngành tng tr ng, tác ng cng có
s khác bi t gi(a các doanh nghi p,
vi s xut hi n và tng tr ng
nhanh ca nhi u doanh nghi p t o ra
nh(ng công ngh mi và s thu h/p,
k! c ào thi ca các doanh nghi p
l c nhp v công ngh . Bn # s&c
m nh ca các doanh nghi p cng
ang  c vE l i: các tp oàn ln
vang bóng mt thi và thng l=nh th
tr ng trong mt giai o n dài ang
b các doanh nghi p trf khi nghi p
trong giai o n gn ây trong l=nh
vc công ngh v t m$t.
Do vy, cng cn có nh(ng gii
pháp c? th! ! thúc 8y vai trò ng
lc ca khu vc KTTN thông qua nâng
cao nng lc hp th? công ngh ,
khuyn khích i mi sáng t o: (1)
thúc 8y thit lp các c?m liên kt
ngành; (2) dành u tiên u t công
cho phát tri!n kt cu h tng g9n

vi vi c ci thi n tính kt ni (m
rng  bao ph, tng tc  truy cp
và h giá sF d?ng Internet); (3) phát
tri!n th tr ng vn dài h n, và thúc
8y s phát tri!n ca các quR u t
m o hi!m g9n vi phát tri!n công
ngh và sáng t o;
%#ng thi, ! mang l i môi
tr ng c nh tranh và thúc 8y s
nng ng ca khu vc KTTN, Vi t
Nam cn i mi thc hi n chính
sách ngành phù h p ! (1) tng
c ng mi liên kt ch$t chE hn gi(a
khu vc kinh t trong n c và khu
vc FDI, $c bi t là có các bi n pháp
hU tr các doanh nghi p khi nghi p
và mt s doanh nghi p ang ho t
ng hi u qu trong các l=nh vc &ng
d?ng và phát tri!n công ngh , nht
là công ngh trung bình và công
nghi p ph? tr g9n vi các chuUi giá
tr toàn cu; (2) thúc 8y mt s h p
tác hi u qu gi(a Nhà n c, khu vc
doanh nghi p và các tr ng  i h)c
công ngh ! thúc 8y s phát tri!n
mt s ngành ch)n l)c, $c bi t là
công ngh thông tin.
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và Đầu tư, Cục phát triển doanh nghiệp.
- Nguyễn Thắng, La Hải Anh và Nguyễn
Thị Thu Phương (2015). “Sự phát triển của
các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Thực trạng
và thách thức phát triển”. Báo cáo được
xây dựng trong khuôn khổ Dự án “Nâng
cao năng lực cho Ủy ban Kinh tế của Quốc
hội – Giai đoạn II” do Trung tâm Phân tích
và Dự báo thực hiện
- TCTK (2013), “Báo cáo kết quả rà soát
số lượng doanh nghiệp năm 2012”, Tổng
cục Thống kê.
- Trần Thị Bích và La Hải Anh. 2015.
“Doanh nghiệp dưới ngưỡng qui mô tối
ưu tại Việt Nam: Liệu thể chế có phải
nguyên do?”. Báo cáo chính sách được xây
dựng trong khuôn khổ của Mạng lưới
nghiên cứu kinh tế Việt Nam (MERN).
- Văn kiện Đại hội Đảng các khóa VI, VII,
VIII, IX, X, XI, XII.
- VCCI (2012), “Báo cáo chuyên đề: Thực
trạng và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp
nhỏ và vừa tiếp cận vốn ưu đãi”.
- Vũ Hùng Cường (chủ biên), 2016. Kinh
tế tư nhân – một động lực cơ bản cho
phát triển. NXB Khoa học xã hội.
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QUN LÝ NGU N NHÂN L C
Đ I V I DOANH NGHIP
TRONG GIAI ĐON HIN NAY
KIỀU VĂN DŨNG
Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ
Việt Nam
ùng vi s hình thành và phát
tri!n ca th! ch kinh t th
tr ng xã hi ch ngh=a,
nhi u doanh nghi p n c ta
ngày càng nhn th&c  c s c nh
tranh khc li t ca th tr ng và tính
cp bách ca vi c tng c ng s&c
c nh tranh. Mu cht quan tr)ng ca
c nh tranh gi(a các doanh nghi p
chính là c nh tranh nhân tài, qun lý
nhân s tt, dùng ng i tt là nhân
t quan tr)ng quyt nh thành b i
ca doanh nghi p.

C

Qun lý ngu#n nhân lc là mt
khâu vô cùng quan tr)ng trong qun
lý doanh nghi p hi n  i. S sng
còn và phát tri!n ca doanh nghi p
hi n  i chu s ràng buc và nh
h ng ca nhi u nhân t, trong ó
mt nhân t quan tr)ng nht và cng
là ct lõi nht chính là ngu#n nhân
lc t+ lc l ng lao ng ca doanh
nghi p, h) chính là tài sn quý báu
nht trong tt c các ngu#n tài
nguyên. Thc t trong quá trình
qun lý, nhi u doanh nghi p l i chú
tr)ng n vn  th tr ng và ngu#n
vn mà xem nh/ qun lý ngu#n nhân
lc. Vy nên vn  qun lý ngu#n
nhân lc ang tr thành tr ng i, cn
tr s phát tri!n ca các doanh
nghi p. Trong công tác qun lý nhân
s truy n thng, th ng ly công
vi c làm tr)ng tâm, yêu cu ng i lao
ng phi thích &ng vi công vi c,
nht nht b9t buc cá nhân ph?c
tùng nhu cu ca t ch&c và công

Đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam đến thăm Làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp
ẢNH: HOÀNG ANH
tại thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
vi c, mà th ng ít quan tâm n s
tr ng, s thích ca ng i lao ng.
Ngu#n nhân lc là nhân t tiên quyt
nh s t#n t i và phát tri!n ca
doanh nghi p. Vì vy, qun lý ngu#n
nhân lc hi n nay phi xoay quanh
yu t con ng i, t o i u ki n ti a
! h) phát huy kh nng trong mt
môi tr ng hài hòa. Qun lý là phi
ly con ng i làm gc.
%! làm  c i u ó, trong quá
trình sF d?ng ngu#n nhân lc phi
chú ý n nh(ng m$t sau:
- S khác bi t v $c i!m và tính
cht, nng lc.
- S khác bi t v trình  chuyên
môn.
- Phi phát huy s tr ng, h n

ch s on ca mUi ng i, ây là
mt nguyên t9c c bn mà ng i làm
công tác qun lý nhân lc phi hi!u
 c. Cn nhn th&c  c r*ng, s
khác bi t v trình  chuyên môn
ca mUi ng i chính là nguyên t9c !
phân cp và sF d?ng ngu#n lao ng.
Ng i có trình  chuyên môn tt,
dùng vào nh(ng công vi c quan
tr)ng, ng i có trình  chuyên môn
không tt thì dùng vào nh(ng công
vi c không quan tr)ng, nh th mi
có th! phát huy  c ti a kh nng
ca t+ng ng i.
%n u nh(ng nm 90, cùng vi
s ci cách sâu rng ca mô hình
qun lý doanh nghi p c s, trong
công tác qun lý, con ng i  c
xem là mt ngu#n tài nguyên chin
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Đoàn công tác của
UBTƯ MTTQ
Việt Nam khảo
sát mô hình trồng
cây thanh long ở
tỉnh Bình Thuận.
ẢNH: HOÀNG ANH

l c quan tr)ng, t t ng “khoa h)c
kR thut ly con ng i làm gc ngày
càng  c th+a nhn”, trên c s t
t ng qun lý này mô hình qun lý
ngu#n nhân lc da trên ch  bình
xét thành tích, tng l ng th ng
dn  c xác lp.

Vai trò của quản lý nhân
lực trong doanh nghiệp
Vi c  a ra và phát tri!n lý lun
qun lý ngu#n nhân lc ã ánh du
b c phát tri!n mi ca qun lý
ngu#n nhân lc trong giai o n hi n
nay. Con ng i ã  c coi là mt
ngu#n vn cn  c qun lý.
S t#n t i và phát tri!n ca mt
doanh nghi p ph? thuc rt ln vào
vi c khai thác và sF d?ng có hi u qu
các ngu#n lc, nh : vn, c s vt
cht, tin b khoa h)c kR thut, ng i
lao ng, các yu t này có mi quan
h mt thit vi nhau và tác ng l i
vi nhau. Nh(ng yu t nh : máy móc
thit b, ca ci vt cht, công ngh
kR thut  u có th! mua  c, h)c h'i
 c, sao chép  c, nh ng con ng i
thì không th!. Vì vy có th! kh4ng
nh r*ng, qun tr nhân s có vai trò
thit yu i vi s t#n t i và phát
tri!n ca doanh nghi p.
Con ng i, vi kh nng sáng t o,
lao ng cn cù siêng nng ca mình,
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ã phát minh ra nh(ng d?ng c? t+
ban u là thô s cho n phát tri!n
công ngh cao, khoa h)c kR thut cao
nh ngày nay ! ph?c v? cho nhu cu
ca bn thân và phát tri!n xã hi.
Qun tr nhân s góp phn vào
vi c gii quyt các m$t kinh t - xã
hi ca vn  lao ng. %ó là mt
vn  chung ca xã hi, m)i ho t
ng kinh t nói chung  u i n
mt m?c ích sm hay mun là làm
sao cho ng i lao ng  c h ng
thành qu do h) làm ra.
Qun tr nhân s g9n li n vi m)i
t ch&c, bt k@ mt c quan t ch&c
nào cng cn phi có b phn nhân s.
Qun tr nhân s là mt thành t quan
tr)ng ca ch&c nng qun tr, nó có
gc r và các nhánh tri rng kh9p ni
trong m)i t ch&c. Qun tr nhân s
hi n di n  kh9p các phòng ban, bt
c& cp qun tr nào cng có nhân viên
d i quy n vì th  u phi có qun tr
nhân s. Cung cách qun tr nhân s
t o ra bu không khí vn hoá cho mt
doanh nghi p. %ây cng là mt trong
nh(ng yu t quyt nh n s thành
b i ca mt doanh nghi p.
Vai trò ca qun lý ngu#n nhân
lc i vi doanh nghi p th! hi n 
các i!m sau:

Th& nhât, qun lý ngu#n nhân lc
giúp cho sn xut kinh doanh  c

tin hành thun l i. Thông qua vi c
qun lý hi u qu ngu#n nhân lc, có
th! i u tit mi quan h gi(a lc
l ng sn xut, nguyên li u sn xut
và i t ng sn xut, tn d?ng  c
ti a ngu#n lc lao ng và nguyên
li u sn xut, t+ ó m bo  c
i u ki n phát tri!n thun l i cho
sn xut kinh doanh.

Th& hai, qun lý ngu#n nhân lc
giúp nâng cao hi u sut lao ng.
Ng i lao ng làm vi c trong các
doanh nghi p  u có suy ngh=, tâm
t , tình cm, s t tôn. %i u này
buc các doanh nghi p khi xây dng
c ch qun lý phi m bo t o ra
môi tr ng lao ng thích h p vi
ng i lao ng, làm cho h) có h&ng
thú vi công vi c, tích cc ch ng
phát huy ht trí tu và ti m nng cho
công vi c, t+ ó nh h ng tích cc
n kt qu sn xut kinh doanh ca
doanh nghi p, #ng thi giúp doanh
nghi p  t  c m?c ích nâng cao
hi u qu sn xut.
Th& ba, qun lý ngu#n nhân lc
giúp nâng cao hi u ích kinh t, giá
tr sn xut. B trí, sF d?ng ngu#n
nhân lc mt cách khoa h)c, t ch&c
lc l ng lao ng mt cách h p lý
có th! làm cho doanh nghi p  t
 c hi u qu kinh t ln nht trong
khi tiêu hao lao ng  m&c thp
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nht. D i i u ki n ca kinh t th
tr ng, doanh nghi p mun nâng cao
ti a l i nhun, giá tr sn xut thì
b9t buc phi chú tr)ng tng c ng
qun lý ngu#n nhân lc.

Th& t , có l i cho vi c xây dng
doanh nghi p theo h ng hi n  i.
Mt doanh nghi p phi có lc l ng
lao ng gi'i, chuyên nghi p mi có
th! &ng d?ng và tri!n khai mt cách
có hi u qu nh(ng trang b, kR thut
hi n  i, t+ ó t o ra  c sn ph8m
có cht l ng. Vì vy, chú tr)ng sF
d?ng, b#i d ng và phát tri!n ngu#n
nhân lc là i u b9t buc ! doanh
nghi p chuy!n i mô hình qun lý
ngu#n nhân lc t+ truy n thng sang
mô hình qun lý khoa h)c và hi n  i.
Th& nm, có l i cho vi c xây dng
và phát tri!n vn hoá doanh nghi p.
Vn hoá doanh nghi p có th! làm
tng mi oàn kt và h(u ái gi(a
nh(ng ng i lao ng vi nhau, gim
 c chi phí dành cho giáo d?c và b#i
d ng ng i lao ng, gim thp
 c vn u t cho vn  qun lý
ngu#n nhân lc, t+ ó làm cho doanh
nghi p thu  c l i nhun ln. Do
vy có th! nói, vn hoá doanh nghi p
là li u thuc hi u qu có vai trò d"n
d9t, khích l , tp h p ng i lao ng.

Giải pháp huy tối đa
hiệu quả của công tác
quản lý nguồn nhân lực
trong doanh nghiệp
1. H p nht chin l c phát tri!n
ngu#n nhân lc vi chin l c c nh
tranh ca doanh nghi p: Doanh
nghi p trong quá trình xác nh
chin l c phát tri!n ngu#n nhân
lc, u tiên doanh nghi p cn phi
v ch rõ quy ho ch và m?c tiêu chin
l c lâu dài, sau ó mi xác nh
chin l c phát tri!n ngu#n nhân
lc. Chin l c phát tri!n ngu#n
nhân lc là mt b phn cu thành
quan tr)ng trong tng th! chin l c
phát tri!n ca doanh nghi p.
2. Coi b#i d ng ngu#n nhân lc
là bi n pháp gii quyt yu kém ca
lc l ng lao ng: Do thiu s&c hút
và uy tín hu nh nh(ng doanh

nghi p nh'  u i m$t vi vn 
thiu h?t ngu#n nhân lc nghiêm
tr)ng. C ch b#i d ng u vi t phi
i li n vi quy ho ch b#i d ng kin
th&c, i u này có ngh=a là b#i d ng
ngu#n nhân lc b9t buc phi tin
hành th ng xuyên. Doanh nghi p có
th! tn d?ng nh(ng hình th&c giáo
d?c, b#i d ng ca nhà n c nh d y
ngh ! tri!n khai công tác b#i d ng
nhân lc. Phi chú tr)ng n ni
dung và i t ng  c b#i d ng.
Các doanh nghi p cn cn c& vào nhu
cu thc t ! thit lp nh(ng ni
dung và hình th&c ào t o cho phù
h p. Qua ó nâng cao lòng yêu ngh
và tay ngh ca ng i lao ng.
3. Bo m ãi ng và phúc l i
cho ng i lao ng, t o cho h) môi
tr ng làm vi c tt và có c hi,
không gian phát tri!n. Trong quá
trình qun lý phúc l i là vn  ch
yu níu gi( ng i lao ng. Mt môi
tr ng làm vi c vui vf, hài hòa, an
toàn là i u m c ca m)i ng i
lao ng và cng là i u ki n khích
l ng i lao ng làm vi c.
4. Quan tâm thu hi!u và u ái
ng i lao ng: ju ái ng i lao ng
ca doanh nghi p mình là i u mà các
doanh nghi p phi làm. Mt doanh
nghi p u tú phi làm cho ng i lao
ng nhn th&c  c giá tr và s t
tin ca bn thân trong doanh nghi p
mi có th! tìm  c ting nói chung
vi ng i lao ng, qua ó mi có th!
phát tri!n  c doanh nghi p. Thu
hi!u là mt mong mun b8m sinh có
trong mUi ng i, mt khi  c thu
hi!u sE cm thy  c an i, t+ ó mà
chu chp nhn hy sinh b*ng m)i giá
vì doanh nghi p. Nguy n v)ng to ln
nht ca con ng i là bn thân  c
coi tr)ng và quan tâm tht lòng. Nu
nh doanh nghi p tht s quan tâm
n ng i lao ng, thì có th! làm cho
ng i lao ng hy sinh ht mình vì
doanh nghi p. Quan tâm ng i lao
ng phi t+ hai m$t: Mt là, phi
quan tâm n gia ình ca ng i lao
ng, hai là quan tâm n bn thân
ng i lao ng.
Chúng ta cn ghi nh tôn tr)ng và
khen th ng ng i lao ng có th! t+
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nh(ng bi n pháp n gin nht. Nu
nh doanh nghi p khen th ng
ng i lao ng mt cách thành ý thì
có th! thúc 8y h) càng nU lc trong
công vi c. Ngu#n nhân lc ca n c
ta vô cùng phong phú, ây là mt tài
sn quý báu ! xây dng t n c xã
hi ch ngh=a, nh ng hi n tr ng
qun lý ngu#n nhân lc ca n c ta,
$c bi t là  các doanh nghi p còn
thua kém rt nhi u so vi các quc
gia phát tri!n. Làm th nào ! ci
thi n qun lý ngu#n nhân lc phát
huy ti a vai trò, hi u qu ca
ngu#n nhân lc. T+ ó, phát tri!n
ngu#n nhân lc theo h ng b n v(ng
ã tr thành mt vn  quan tr)ng
mà mUi doanh nghi p phi i m$t.
Mt s kin ngh i vi vn 
qun lý ngu#n nhân lc
1. Các doanh nghi p phi hình
thành quan ni m qun lý ngu#n
nhân lc,  a qun lý ngu#n nhân
lc vào trong chin l c phát tri!n
ca doanh nghi p.
2. Trong s c nh tranh khc li t
ca doanh nghi p hi n  i, nu nh
doanh nghi p không có s sáng t o thì
rt khó phát tri!n, thm chí i m$t
vi nguy c phá sn. Trong vn 
qun lý cng vy, doanh nghi p phi
không ng+ng ph nh chính mình,
v t qua chính mình, không ng+ng
nâng cao trình  qun lý, nâng cao
hi u sut sF d?ng ng i lao ng.
3. Qun lý ngu#n nhân lc phi i
ôi vi hi u qu kinh t ca doanh
nghi p, thit lp c ch khen th ng
a d ng, chú tr)ng khích l tinh thn
ng i lao ng.
4. Tn d?ng ti a ngu#n lc t+
bên ngoài ! phát tri!n ngu#n nhân
lc ca doanh nghi p. Trong bi cnh
doanh nghi p n c ta toàn di n hòa
nhp vi th! ch kinh t th gii và
toàn cu hóa kinh t, ã mang l i
nhi u c hi và thách th&c cho vn
 qun lý ngu#n nhân lc ca doanh
nghi p n c ta. Các doanh nghi p
ln ca chúng ta cn phi i mi lý
lun qun lý ngu#n nhân lc, nâng
cao cht l ng qun lý, gim thi!u
ti a chy máu cht xám.
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Tam tòng, Tứ đức

trong Nho giáo và nh hng ca nó
đi vi ngi ph n Vit Nam hin nay
TS NGUYỄN THỊ VÂN, NCS NGUYỄN THỊ THÚY HƯƠNG
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Đại hội lần thứ VI (1986), Đảng ta thực hiện công cuộc đổi mới. Trải qua ba
mươi năm quá trình đổi mới của đất nước đã đạt được nhiều thành tựu quan
trọng trên các lĩnh vực, trong đó đổi mới kinh tế là nền tảng. Trong công cuộc
đổi mới Đảng ta luôn xác định, con người là yếu tố quan trọng hàng đầu, trong
đó, người phụ nữ là lực lượng đông đảo nắm vai trò to lớn trong gia đình và xã
hội. Người phụ nữ Việt Nam ngày nay hướng tới vẻ đẹp toàn diện, trí tuệ, giỏi
việc nước đảm việc nhà, tích cực tham gia các hoạt động xã hội... Nhân kỷ
niệm ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10-2016), chúng ta lại một lần nữa tìm hiểu
về thuyết Tam tòng, Tứ đức để thấy những đóng góp to lớn, những hi sinh,
cống hiến thầm lặng của người Phụ nữ Việt Nam cho đất nước, cho cuộc đời.
1. Thuyết Tam tòng, Tứ đức
trong Nho giáo
Nho giáo ra i thi Xuân Thu Chin Quc, thi k@ mà tình hình
kinh t - xã hi có nhi u bin ng
nht trong lch sF Trung Quc. Tr c
tình hình ó, các nhà t t ng ca
Nho giáo ã lý gii các vn  xã hi
và h) mun tìm ra ph ng pháp  a
xã hi t+ lo n l c ti thnh tr. Chính
vì vy, có nhi u ý kin cho r*ng, thc
cht Nho giáo là  o tr n c.
Ni dung giáo d?c  o &c cho
con ng i ca Nho giáo tp trung 
các ph m trù c bn nh Tam c ng,
Ng th ng, Chính danh. %i vi
ng i ph? n(, ni dung giáo d?c  o
&c ca Nho giáo th! hi n thông qua
thuyt Tam tòng, T& &c.
Nho giáo 

c truy n vào n c ta
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t+ thi B9c thuc. Khi vào Vi t Nam,
nó  c ci bin i cho phù h p vi
tính cht ôn hòa vn có ca ng i
Vi t. Trong quá trình t#n t i, giai cp
phong kin Vi t Nam sF d?ng Nho
giáo làm công c? ! thit lp n nh
trt t xã hi và duy trì s thng tr
ca giai cp cm quy n. Tri qua
nh(ng b c thng trm ca lch sF,
Nho giáo ã có chU &ng nht nh
trong i sng t t ng ca ng i
Vi t. Trong các ni dung  o &c ca
Nho giáo thì thuyt Tam tòng, T& &c
là nh(ng quy ph m giáo d?c  o &c
c bn i vi ng i ph? n(. T
t ng này ã có nh h ng rt sâu
s9c n vai trò, v trí, cuc sng ca
ng i ph? n( Vi t Nam. Thuyt Tam
tòng, T& &c trên ch$ng  ng dài
ca lch sF dân tc ã óng góp
nh(ng giá tr nht nh làm nên vf

/p truy n thng ca ng i ph? n(
Vi t Nam.

2. Ảnh hưởng của thuyết
Tam tòng, Tứ đức đối với
người phụ nữ Việt Nam
hiện nay
Tr c ht, thuyt Tam tòng, T&
&c có nh h ng ln n vi c giáo
d?c ý th&c tôn tr)ng kW c ng, n n
np gia ình ! n nh trt t xã hi
Hi n nay, vi c phát tri!n n n
kinh t th tr ng  n c ta ang t#n
t i hai vn  tích cc và h n ch.
Mt trong nh(ng h n ch ca nó ó
là các giá tr  o &c ã và ang có s
thay i tiêu cc nh Nho giáo ã ví
là con ng i &ng xF vi nhau không
“chính danh”. Chính vì vy, thuyt
Tam tòng, T& &c nh là chu8n mc
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Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
ẢNH: HOÀNG ANH

kéo ng i ph? n( hi n  i hành ng
úng vi ch&c nng và vai trò ca h).
Thuyt Tam tòng, T& &c giúp cho
giá tr ca ng i ph? n(  c nâng
cao. Nó không phân bi t 4ng cp,
a v, giàu nghèo,  tui, vùng
mi n, h)c vn... Nh(ng ng i ph? n(
nông thôn, mi n núi, không có nhi u
i u ki n h)c tp v"n có kh nng
rèn luy n thành ng i m ang,
gi'i giang, ht lòng vì ch#ng con.
Nêu cao tinh thn và ph ng pháp t
h)c, t tu d ng rèn luy n ph8m
cht  o &c nh cm n n c ung
hàng ngày. Thuyt Tam tòng, T& &c
góp phn tích cc trong vi c giáo d?c
các ph8m cht  o &c cá nhân tt
/p cho ph? n( Vi t Nam ngày nay.
Góp phn làm nên nh(ng ph8m cht
 o &c truy n thng quý báu ca
ng i ph? n( Vi t Nam úng vi 8
ch( vàng mà H# Ch tch ã u ái 
t$ng: “Anh hùng, bt khut, trung
hu, m ang”.
Th& hai, thuyt Tam tòng, T& &c

góp phn giáo d?c ng i ph? n(
hoàn thi n vf /p hình th&c và ni
dung áp &ng yêu cu phát tri!n ca
xã hi
Thuyt Tam tòng, T& &c góp
phn giáo d?c ng i ph? n( toàn
di n theo các &c Công - Dung - Ngôn
- H nh. Xã hi càng hi n  i thì ng i
ph? n( càng phi bit h)c và hoàn
thi n mình theo giá tr ca T& &c !
/p c v hình th&c và ni dung.
Ch( công, theo quan ni m ca
Nho giáo “n( ni, nam ngo i” nên
trong thi phong kin, môi tr ng
làm vi c ca ng i ph? n( là  trong
gia ình, gi'i nu n, thêu thùa, may
vá ! ph?c v? ch#ng con còn vi c xã
hi là ca nam gii. Ng i con gái 
nhà  c cha m/ d y &c công nh*m
m?c ích i ly ch#ng ! bit làm
l?ng ph?c v? gia ình nhà ch#ng.
Trong chin tranh, ng i ph? n(
Vi t Nam m nhi m tt vai trò làm
con, làm v , làm m/. Tr c hành
ng xâm l c dã man ca  quc

MR  Mi n Nam, tháng 3 nm 1965,
Trung ng Hi Liên hi p Ph? n( Vi t
Nam ã phát ng phong trào “Ba
m ang” trong ph? n( mi n B9c.
%ây là phong trào cách m ng ca
qun chúng ph? n(, lôi cun ông
o các tng lp ph? n( hng hái thi
ua, phát huy s&c m nh to ln ca
hàng ch?c tri u ph? n( trên m)i l=nh
vc ho t ng, oàn kt cùng nhân
dân và ph? n( mi n Nam kháng
chin chng MR, c&u n c và xây
dng, bo v hu ph ng ln mi n
B9c xã hi ch ngh=a. Lch sF mãi mãi
kh9c ghi nh(ng chin công vf vang,
nh(ng hành ng anh hùng qu cm,
nh(ng tm g ng chin u hy sinh
anh dng ca nh(ng ng i ph? n(
Vi t Nam nh Võ Th Sáu, 10 cô gái 
Ngã Ba %#ng Lc. % cao vai trò ca
ng i ph? n( Vi t Nam trong thi
chin tranh, H# Chí Minh ã nói:
“nhân dp 8/3 tôi kính c8n nghiêng
mình tr c linh h#n các n( li t s= ã
hy sinh cho T quc. Tôi kính chúc
các bà m/ có con trong b i và các
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bà m/ cùng v con ca các li t s=”.
Ngày nay, ni dung ca &c công
không b bó h/p trong ph m vi gia
ình mà ngày càng m rng hn
trong l=nh vc xã hi (bao hàm trong
n c và quc t). Trong thi  i mi,
quan ni m v ni dung, tính cht
công vi c ca ng i ph? n(  c
nhìn nhn  hai ph ng di n: m
ang công vi c gia ình, t ch&c i
sng vt cht và tinh thn mt cách
h p lý. Và b*ng nng lc ca mình,
h) tham gia vào công vi c xã hi !
t o thu nhp cho gia ình, nâng cao
tri th&c cá nhân và góp phn vào s
phát tri!n ca xã hi.
Dung theo quan ni m ca Nho
giáo  c hi!u là vf /p hình th&c,
th! hi n qua dáng vf t nhiên kt
h p vi trang ph?c, trang i!m t o
nên s oan trang nói chung. Vf /p
hình th&c luôn g9n vi vf /p tâm
h#n, tính cách, &ng xF. Nho giáo
luôn chú tr)ng vi c xây dng mt vf
/p hoàn thi n i vi ng i ph? n(.
Quan ni m ca Nho giáo v &c dung
ã góp phn làm nên vf /p truy n
thng ca ph? n( Vi t Nam. Nh(ng
giá tr tích cc ca dung vì vy v"n
còn nh h ng trong xã hi ngày
nay. Xã hi mi có nhi u bin i
trên nhi u l=nh vc, quan ni m v cái
/p có thêm nhi u tiêu chí mi,
nh ng chu8n mc v cái /p thùy m,
duyên dáng, n( tính v"n có giá tr
i vi con ng i hi n  i.
Ph? n( ngày nay không chA bit
làm /p cho bn thân mà còn bit
làm /p cho ngôi nhà ca mình, cho
ch#ng con. %! góp phn vào vi c xây
dng cnh quan vn hóa gia ình,
ng i ph? n( óng vai trò rt quan
tr)ng trong vi c bài trí, s9p xp các
vt d?ng trong nhà mt cách khoa
h)c, th8m mR, m bo s&c kh'e, an
toàn cho các thành viên. %ây là ni
dung mi ca &c dung hi n  i, nó
 c b9t ngu#n t+ vn hóa truy n
thng x a.
Ngôn  c chú tr)ng v ngôn t+
nhã nh$n, kín áo, âm thanh ca li
nói nh' nh/, d nghe. Li nói /p
còn phi g9n li n vi cF chA phù h p.
Nói nng nh/ nhàng, cF chA úng
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phép t9c, th! hi n s oan trang ca
mt ng i ph? n(.
Ngày nay, do yêu cu ca s phát
tri!n t n c, tng tr ng kinh t
g9n li n vi dân ch, tin b, công
b*ng xã hi. Tính cht công vi c mà
n( gii m nhn trong thi k@ này
rt ph&c t p, vì th không th! lúc
nào,  âu, h) cng khép nép, th a,
b8m nh ng i ph? n( x a. %! áp
&ng  c nhu cu ngày càng cao ca
xã hi hi n  i, ngôn t+ trong giao
tip ang dn  c trí tu hóa, khoa
h)c hóa. Cách th&c chuy!n ti thông
tin cng không thun túy chA có li
nói trc tip kèm theo cF chA, i u b
nh x a, nó  c a d ng hóa thông
qua các ph ng ti n thông tin  i
chúng. %ây là mt yêu cu nh ng
#ng thi cng là u th ca thi  i
công nghi p. M$t khác, nó cng
chính là thách th&c i vi vi c gìn
gi( giá tr ca t& &c i vi ng i
ph? n( Vi t Nam hi n nay.
H nh là tiêu chu8n hàng u !
ánh giá ph8m cht ca con ng i là
 o &c. % o &c tr thành chu8n
mc ! ánh giá con ng i trên m)i
l=nh vc. Chính vì lE ó, khi giai cp
phong kin Vi t Nam sF d?ng t& &c
ca Nho giáo làm công c? giáo hóa
i vi ng i ph? n( ã $t &c h nh
vào v trí quan tr)ng bc nht trong
bn &c. H nh là ni dung bên trong
và  c bi!u hi n ra hình th&c bên
ngoài là công, ngôn, dung. Giá tr ca
ng i ph? n( cao hay thp là do &c
h nh quyt nh ch yu. So vi thi
phong kin, ni dung ph8m h nh ca
ng i ph? n( hi n  i còn  c
kh4ng nh  trách nhi m vi các
quan h khác trong xã hi nh trong
quan h vi làng xóm, c quan... Làm
 c i u ó, nh(ng ng i con trong
xã hi hi n  i ã và ang phát huy
nét /p trong t& &c ca Nho giáo.
Tr c nh(ng òi h'i ca n n kinh
t th tr ng nh h ng xã hi ch
ngh=a và hi nhp kinh t quc t, bt
trong l=nh vc nào, vai trò và hình
nh ca ng i ph? n( cng không th!
v9ng bóng. T& &c luôn là mt trong
nh(ng th c o giá tr ca ng i ph?
n(. Tuy nhiên, ni dung ca nó, nu

bit kt h p và vn d?ng linh ho t
trong cuc sng hi n  i, t& &c x a
sE mãi là nh(ng li d y bo có giá tr
i vi ph? n( Vi t Nam trong thi
hi n  i y c hi và thF thách.

3. Phát huy giá trị của
thuyết Tam tòng, Tứ đức
đối với người phụ nữ Việt
Nam hiện nay
Tr c ht, cn phát tri!n kinh t,
vn hóa, xã hi, 8y m nh ào t o
ngh và gii quyt vi c làm cho ng i
ph? n( Vi t Nam hi n nay
C.Mác ã t+ng kh4ng nh kinh
t là yu t c bn, là n n tng !
quyt nh tt c. Ho$c cha ông ta
cng t+ng kh4ng nh: “có thc mi
vc  c  o”, “có bt mi gt nên
h#” mun nói s quyt nh ca i u
ki n kinh t - xã hi i vi s phát
tri!n ca  o &c, ca ý th&c con
ng i. Phát tri!n kinh t, nâng cao
i sng, 8y m nh ào t o ngh và
vi c làm cho ph? n( Vi t Nam hi n
nay là mt gii pháp vô cùng quan
tr)ng ca %ng và nhà n c nh*m
thc hi n tt s nghi p gii phóng
ph? n(.
Th& hai là 8y m nh công tác giáo
d?c và nâng cao nhn th&c v v trí,
vai trò, chu8n mc  o &c ca ng i
ph? n( nh*m phát huy nh h ng tích
cc, h n ch nh(ng nh h ng tiêu
cc ca thuyt Tam tòng, T& &c i
vi ng i ph? n( Vi t Nam hi n nay
V phía xã hi, sau 30 nm i
mi, Vi t Nam ã  t  c nh(ng
thành tu to ln trên các l=nh vc
kinh t, vn hóa - xã hi, chính tr
và hi nhp kinh t quc t... %ng
xác nh: B#i d ng, ào t o ! ph?
n( tham gia ngày càng nhi u vào các
ho t ng xã hi, các c quan lãnh
 o và qun lý  các cp; theo ó,
m?c tiêu gii phóng ph? n( hi n nay
là thit thc ci thi n i sng vt
cht và tinh thn ca ch em, nâng
cao v trí xã hi ca ph? n(, thc
hi n tt nam n( bình 4ng...; Phát
huy vai trò, ti m 8n to ln ca ph?
n( trong s nghi p công nghi p hóa,
hi n  i hóa, xây dng và bo v T
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quc, nâng cao a v ph? n(, thc
hi n bình 4ng gii trên l=nh vc
chính tr, kinh t, vn hóa, xã hi là
mt trong nh(ng nhi m v? và m?c
tiêu quan tr)ng ca cách m ng Vi t
Nam trong thi k@ mi. Phn u n
2020, xây dng i ng cán b khoa
h)c n( có trình  cao, cán b lãnh
 o, qun lý n( áp &ng yêu cu 8y
m nh s nghi p công nghi p hóa,
hi n  i hóa.
%i vi bn thân ng i ph? n(,
trong công cuc nâng cao nhn th&c
v v trí và vai trò ca ng i ph? n(
thì hành ng ca chính bn thân
ng i ph? n( có vai trò quan tr)ng.
Bn thân ng i ph? n( phi t bit
nâng cao chính v trí và vai trò ca
mình nh H# Chí Minh ã nói: “giành
quy n bình 4ng, chng s phân bi t
i xF vi ph? n(, không phi ai làm
h cho ph? n( mà chính h) phi
v n lên t gii phóng, &ng lên u
tranh giành cho quy n l i v mình”.
Vi li nh9n nh ca Ng i, ph? n(
phi thy r*ng m?c ích ca cuc
cách m ng gii phóng ph? n( là  a
v trí vai trò ca ph? n( lên cao và
bn thân h) là ng i thc hi n chính
cuc cách m ng gii phóng cho bn
thân mình.
Th& ba là nâng cao vai trò ca Hi
Liên hi p ph? n( và các t ch&c xã
hi nh*m kh9c ph?c nh(ng nh
h ng tiêu cc, phát huy nh(ng nh
h ng tích cc ca thuyt Tam tòng,
T& &c i vi ph? n( Vi t Nam hi n
nay
Trong C ng l=nh chính tr u
tiên (1930) có ghi: Nam n( bình
quy n. %ng ta ã sm nhn th&c rõ,
ph? n( là lc l ng quan tr)ng ca
cách m ng và  ra nhi m v? gii
phóng ph? n(, g9n li n vi gii

phóng dân tc, gii phóng giai cp
vi gii phóng ph? n(; ph? n( phi
có các oàn th! cách m ng (công hi,
nông hi) và thành lp t ch&c riêng
cho mình ! lôi cun các tng lp
ph? n( tham gia cách m ng. Chính vì
vy, ngày 20/10/1930, Hi Liên hi p
ph? n( Vi t Nam chính th&c  c
thành lp. %ây là mt t ch&c chính
tr - xã hi tp h p rng rãi các tng
lp ph? n(. Hi có ch&c nng vn
ng, t ch&c, h ng d"n ph? n(
thc hi n ch tr ng ca %ng và
tham gia qun lý nhà n c.
Theo ánh giá chung ca Vn ki n
% i hi  i bi!u ph? n( toàn quc ln
th& X, Hi Liên hi p ph? n( Vi t Nam
ã gi( v(ng vai trò nòng ct trong
phong trào ph? n(. Các ch ng trình
ca Hi h ng ti là: 8y m nh và hU
tr ph? n( nghèo, ph? n(  các vùng
nông thôn; bo v môi tr ng; gi(
gìn và phát huy các giá tr truy n
thng vn hóa ca dân tc; u tranh
òi bình 4ng gii, xây dng  án
quy ho ch, ào t o, b trí, sF d?ng
cán b n( ca các cp y a ph ng,
b ngành... Vi ph ng châm h ng
v c s tp trung cho các vùng tr)ng
i!m, vùng dân tc, tôn giáo, vùng
sâu, vùng xa, ni còn nhi u khó
khn, các cp Hi ã xây dng nhi u
mô hình mi, t ch&c nhi u ho t
ng thit thc chm lo bo v ph?
n(, phù h p vi nhu cu, tình cm,
nguy n v)ng ca ông o ph? n(.
S phát tri!n ca ph? n( c n c ph?
thuc rt ln vào Hi Liên hi p ph?
n( Vi t Nam  các cp trung ng và
a ph ng - là ni tp h p ông o
các tng lp ph? n( ! thc hi n các
chính sách phát tri!n kinh t - xã hi
ca %ng và Nhà n c.
Th& t , hoàn thi n v c ch,
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chính sách và h thng pháp lut,
thc hi n bình 4ng gii nh*m phát
huy tính tích cc và h n ch nh(ng
nh h ng tiêu cc ca thuyt Tam
tòng, T& &c i vi ng i ph? n(
Vi t Nam hi n nay
Ngay t+ khi mi thành lp, %ng
ã xác nh thc hi n vn  nam n(
bình quy n là mt trong m i nhi m
v? ct yu. Vì vy, vi c b#i d ng,
phát huy s&c m nh và chm lo s
phát tri!n m)i m$t ca ph? n( là
nhi m v? th ng xuyên, luôn  c
th! hi n nht quán trong ch tr ng,
 ng li ca %ng, chính sách, h
thng pháp lut ca nhà n c. %ng
và nhà n c ta ã có nhi u c ch,
chính sách, pháp lut quan tâm n
s nghi p gii phóng ph? n( nh v
lao ng, vi c làm, s h(u t ai,
gia ình, s&c kh'e sinh sn, s&c kh'e
bà m/ trf em, giáo d?c, y t, phúc l i
công cng, phòng chng các t n n
xã hi... %i mi kinh t ã t o i u
ki n cho ph? n( nâng cao vai trò, v
th ca h) trong vi c xây dng và
phát tri!n n n kinh t, m bo h nh
phúc trong cuc sng.
Tóm l i, khi t n c b c vào kW
nguyên hi nhp vi th gii, trong
công cuc xây dng t n c trên
con  ng công nghi p hóa, hi n  i
hóa hi n nay, ph? n( Vi t Nam ã và
ang tip t?c óng vai trò quan
tr)ng, là ng lc thúc 8y s phát
tri!n chung ca xã hi. Trong thi
 i mi, bn thân mUi ng i ph? n(
ã  c “gii phóng” nhi u hn. Vi c
phát huy nh(ng giá tr tích cc ca
truy n thng  o &c nói chung và
thuyt Tam tòng, T& &c nói riêng sE
góp phn giúp ph? n( Vi t Nam tin
xa hn cùng vi s nghi p xây dng
t n c.

thông qua các mối quan hệ xã hội cơ bản của Nho giáo - một giá
trị cần kế thừa và phát triển”, Tạp chí Triết học.
4. Bộ Chính trị (2007), Nghị quyết số 11/NQ-TW, ngày 27-42007 về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa, Hà Nội.
5. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010), Tuyên truyền giáo dục phẩm
chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa,
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THNG TIN CNG TC MT TRN
HƯƠNG DIỆP (tổng hợp)

Mặt trận và nhân dân giám sát công
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Chính phủ và Đoàn Chủ
tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam
phối hợp thực hiện giảm
nghèo bền vững
Chi u 3-10, t i tr? s Chính ph, Th
t ng Nguyn Xuân Phúc và Ch tch
UBTj MTTQ Vi t Nam Nguyn Thi n Nhân
ã ký Ngh quyt liên tch gi(a Chính ph
và %oàn Ch tch UBTj MTTQ Vi t Nam v
phi h p thc hi n gim nghèo b n v(ng,
xây dng nông thôn mi, ô th vn minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung
ương 4.
ẢNH: VGP
Sáng 14-10, sau 6 ngày làm vi c kh8n tr ng, sôi ni,
nghiêm túc, Hi ngh ln th& T Ban Chp hành Trung ng
Khóa XII ã h)p Phiên b m c.
Trong phát bi!u b m c, Tng Bí th Nguyn Phú Tr)ng
cho bit, Hi ngh Trung ng 4 (Khóa XII) ã hoàn thành
toàn b ni dung ch ng trình  ra; các wy viên Trung ng
và các  i bi!u tham d Hi ngh ã th! hi n tinh thn trách
nhi m cao, phát huy dân ch, trí tu , th4ng th9n tho lun,
óng góp nhi u ý kin quan tr)ng vào các Báo cáo và % án.
B Chính tr ã tip thu và gii trình nh(ng vn  còn
có ý kin khác nhau; Ban Chp hành Trung ng ã thng
nht cao thông qua các ngh quyt, kt lun ca Trung ng.
Phát bi!u b m c Hi ngh, thay m$t B Chính tr, Tng Bí
th Nguyn Phú Tr)ng làm rõ thêm mt s vn  và khái
quát l i nh(ng kt qu ch yu Hi ngh  t  c. Trong ó,
tip t?c n nh kinh t v= mô, bo m an sinh xã hi; %i
mi mô hình tng tr ng, ây là nhi m v? c bn, tr)ng yu;
hi nhp kinh t quc t là s nghi p ca toàn dân; xây dng,
chAnh n %ng: Thc hi n 4 nhóm công vi c c? th!.
Trong 4 nhóm gii pháp cho công tác xây dng, chAnh
n %ng mà Tng Bí th Nguyn Phú Tr)ng nhn m nh t i
phiên b m c Hi ngh Trung ng ln th& t có nhóm gii
pháp "phát huy vai trò ca nhân dân và M$t trn T quc,
các t ch&c chính tr - xã hi".
Tng Bí th  ngh, mUi wy viên Trung ng, trên c ng
v công tác ca mình, hãy phát huy hn n(a vai trò trách
nhi m cá nhân, cùng vi cp y, chính quy n lãnh  o, chA
 o t ch&c thc hi n tht tt Ngh quyt % i hi XII ca
%ng và các Ngh quyt, Kt lun ca Trung ng.
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Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch
UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân
ẢNH: HOÀNG ANH
ký Nghị quyết liên tịch.
Theo Ngh quyt liên tch, Ban Th ng
trc UBTj MTTQ Vi t Nam hi p th ng,
phân công trách nhi m các t ch&c thành
viên ca MTTQ Vi t Nam h ng d"n wy
ban MTTQ Vi t Nam các cp, các Ban Công
tác M$t trn  khu dân c t ch&c vn
ng các h gia ình thc hi n cuc vn
ng “Toàn dân oàn kt xây dng nông
thôn mi, ô th vn minh” vi các ni
dung tr)ng tâm là thi ua phát tri!n kinh
t, tích cc giúp nhau gim nghèo b n
v(ng, nâng cao i sng, khuyn khích
làm giàu chính áng...
Ngh quyt liên tch cng nêu vi c t
ch&c giám sát, phn bi n xã hi ca MTTQ
Vi t Nam, các t ch&c chính tr-xã hi v
gim nghèo b n v(ng, xây dng nông
thôn mi, ô th vn minh.
%nh k@ sE giao ban, s kt vi c thc
hi n Ngh quyt.

Hơn 17 tỷ ủng hộ cho quỹ
‘Vì người nghèo”
Ngày 17-10, t i Hà Ni, wy ban Trung
ng MTTQ Vi t Nam ã t ch&c L phát
ng tháng cao i!m “Vì ng i nghèo” t+
17-10 n 18-11-2016.
D L phát ng có wy viên B Chính tr,
Ch tch wy ban Trung ng MTTQ Vi t Nam;
wy viên B Chính Tr, Phó Th t ng Chính
ph, Tr ng Ban chA  o Ch ng trình m?c
tiêu quc gia Gim nghèo b n v(ng giai o n
2016 — 2020 V ng %ình Hu .
15 nm qua, QuR ''Vì ng i nghèo'' 4 cp
ã tip nhn 11.450 tW #ng, góp phn vn
ng an sinh xã hi 31.150 tW #ng. Kt qu
trong 9 tháng u nm 2016, quR “Vì ng i
nghèo” c n c tip nhn  c 945.875 tW
#ng, ã hU tr xây dng và sFa ch(a
34.437 cn nhà % i oàn kt cho h nghèo.
Phát bi!u t i L phát ng, thay m$t
Chính ph, Th t ng Chính ph, Phó Th
t ng V ng %ình Hu ghi nhn ngh=a cF cao
/p ca Nhân dân Vi t Nam  kh9p m)i mi n
T quc, ca Ki u bào  n c ngoài, ca các
t ch&c quc t ã có s giúp  y trách
nhi m và tình nhân ái i vi nhân dân Vi t
Nam ang chu thi t thòi trong cuc sng.

g#m 2 tAnh Hà T=nh, Qung Bình 1 tW #ng. Theo ó, hU tr
10 tri u #ng/h có ng i cht, 5 tri u #ng/ng i b
th ng, #ng thi hU tr trc tip các h b sp, lún, h
h'ng nhà cFa.

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần
thứ 10 (khóa VIII)
Sáng 4-10, t i Hà Ni, wy ban Trung ng M$t trn T
quc Vi t Nam t ch&c Hi ngh %oàn Ch tch ln th& 10
(khóa VIII). wy viên Trung ng %ng, Phó Ch tch - Tng
Th ký wy ban Trung ng M$t trn T quc Vi t Nam Vi t
Nam Trn Thanh M"n; Phó Ch tch Bùi Th Thanh, Tr ng
Th Ng)c Ánh ch trì Hi ngh.

Kết thúc chương trình làm việc, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQVN
đã thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 (khóa VIII).
ẢNH: HƯƠNG DIỆP

Hi ngh bàn và cho ý kin vào 4 ni dung: cho ý kin
vào d tho 2 Ngh quyt liên tch h ng d"n thc hi n
%i u 16, %i u 27 và %i u 34 ca Lut MTTQ Vi t Nam; góp
ý vào Báo cáo tình hình nhân dân và t n c Quý III2016; góp ý phn bi n vào D tho Lut Tín ng ng, tôn
giáo; góp ý v sFa i Quy ch vn ng, qun lý, sF d?ng
QuR “Vì ng i nghèo”.

Quang cảnh buổi Lễ.

ẢNH: HOÀNG ANH

Vi tinh thn t ng thân, t ng ái, các
b ngành, t ch&c kinh t, các n v và cá
nhân trong và ngoài n c ã ng h QuR
“Vì ng i nghèo” s ti n 348.336.057 tW
#ng, trong ó thông qua QuR “Vì ng i
nghèo” Trung ng là 17.336.057 tW #ng.
Ban Th ng trc UW ban Trung ng MTTQ
Vi t Nam ã quyt nh hU tr #ng bào
các tAnh mi n Trung b l l?t thi gian qua,

D tho báo cáo ca %oàn Ch tch v tình hình nhân
dân và t n c quý III/2016 do Phó Ch tch wy ban
Trung ng M$t trn T quc Vi t Nam Bùi Th Thanh trình
bày nêu rõ, nh(ng ý kin, kin ngh c? th! ca nhân dân
tp trung vào 7 vn  : sn xut kinh doanh, vi c thc
hi n các chính sách xã hi; v GD-%T; y t và v sinh an
toàn thc ph8m; v an ninh xã hi, trt t an toàn giao
thông; v vi c qun lý tài nguyên và bo v môi tr ng; v
công tác phòng chng tham nhng, lãng phí.
T i Hi ngh ã có nhi u ý kin góp ý v d tho báo
cáo tình hình nhân dân quý 3-2016, và nh(ng ni dung ã
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THNG TIN CNG TC MT TRN
 ra. Vi nh(ng ý kin trí tu , tâm huyt, xây dng ca
%oàn Ch tch sE là nh(ng yu t quan tr)ng ! tip t?c làm
nên tính thi s, tr)ng tâm, tr)ng i!m, xut phát t+ tâm
t nguy n v)ng, kin ngh ca cF tri và nhân dân c n c
gFi ti %oàn Ch tch wy ban Trung ng M$t trn T quc
Vi t Nam ! báo cáo tr c Quc hi.
%i vi 2 d tho Ngh quyt liên tch thc hi n mt s
i u ca Lut MTTQ Vi t Nam, Phó ch tch — Tng Th ký
Trn Thanh M"n nêu rõ trên c s tip thu ý kin t i Hi ngh
Ban Th ng trc sE tip t?c hoàn thi n Ngh quyt liên tch
v h ng d"n i u 27, i u 34 Lut MTTQ Vi t Nam v các
hình th&c giám sát, phn bi n xã hi. Trong ó quan tâm
hoàn thi n theo h ng Ngh quyt liên tch không chA n$ng
v quy nh mt chi u trách nhi m ca MTTQ Vi t Nam mà
cn làm rõ trách nhi m ca các c quan Nhà n c, các c
quan liên quan trong phi h p thc hi n giám sát, phn bi n
xã hi. Cùng vi ó xây dng c ch phi h p gi(a giám sát
mang tính quy n lc ca Quc hi vi giám sát mang tính
nhân dân ca MTTQ Vi t Nam, chú tr)ng hn tính nhân dân,
tính c lp trong giám sát ca M$t trn.

xF lý không nh h ng n i sng
ng i dân. %#ng thi, cn phi nhanh
chóng công b chính th&c vi c sF d?ng
và  a cht thi i âu và sF d?ng vào
m?c ích gì.
Nhà máy và tAnh cng cn trao i kR
ph ng án sF d?ng ngu#n n c; t ch&c
các ch ng trình cho ng i dân tip cn
 c vi nhà máy trc tip, hay t ch&c
các oàn cho ng i dân vào tham quan.

Đại hội lần thứ XIII Hội
đồng Giám mục Việt Nam

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân làm việc
với Công ty Nhiệt điện Duyên Hải
Chủ tịch UBTƯ MTTQVN Nguyễn Thiện
Nhân gặp Chủ tịch Hội đồng Giám mục
Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận
TP Hồ Chí Minh Phaolo Bùi Văn Đọc.
ẢNH: HOÀNG ANH

Ngày 4-10, Ch tch UBTj MTTQ Vi t
Nam Nguyn Thi n Nhân ã ti d và
phát bi!u chúc m+ng % i hi ln th& XIII
Hi #ng Giám m?c Vi t Nam.

Chủ tịch UBTƯ MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân đi thăm nhà
máy Nhiệt điện Duyên Hải.

ẢNH: HOÀNG ANH

Sáng ngày 1-10, T % i bi!u Quc hi khóa XIV tAnh Trà
Vinh do wy viên B Chính tr, Ch tch UBTj MTTQ Vi t Nam
Nguyn Thi n Nhân d"n u ã có bui làm vi c vi Công ty
Nhi t i n Duyên Hi (Tng Công ty Phát i n 1).
Kt lun bui làm vi c, Ch tch Nguyn Thi n Nhân
nhn m nh: Xung quanh vi c xF lý bãi xA than,  ngh nhà
máy cn phi l u tâm, mùa khô $c bi t phi có bi n pháp
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Ch tch Nguyn Thi n Nhân ghi
nhn và ánh giá cao nh(ng óng góp
ca #ng bào Công giáo Vi t Nam qua các
thi k@; kh4ng nh #ng bào Công giáo
cng chính là nh(ng ng i yêu n c.
%#ng thi kh4ng nh %ng, Nhà n c,
MTTQ Vi t Nam cam kt sE #ng hành
cùng vi các tôn giáo nói chung, cùng
#ng bào Công giáo nói riêng ! oàn
kt xây dng t n c Vi t Nam ngày
càng giàu /p, vn minh, cng c và
phát huy khi  i oàn kt toàn dân tc.
Cùng ngày, Ch tch UBTj MTTQ Vi t
Nam Nguyn Thi n Nhân ã ti thm

Gioan Baotixita Lê %&c Thnh - Hi p s= % i
Thánh giá Ph8m hàm Thánh Gregorio C.

Huy n %ông Anh là vùng t có b dày truy n thng lch
sF yêu n c, cách m ng và anh hùng, ni có a danh C Loa
- mnh t t+ng hai ln  c ch)n là kinh ô n c Vi t.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký
Trần Thanh Mẫn khảo sát
về xác định chỉ số hài lòng
của người dân tại
TP Đà Nẵng

B c vào thi k@ i mi, huy n ã  t 
toàn di n và rõ nét trên các m$t.

Ngày 6-10, Phó Ch tch - Tng Th ký
UBTj MTTQ Vi t Nam Trn Thanh M"n d"n
u %oàn kho sát s 2 v xác nh chA s
hài lòng ca ng i dân, t ch&c i vi s
ph?c v? ca c quan hành chính nhà n c
nm 2016.
Trong chuyn làm vi c, Phó Ch tch Tng th ký UBTj MTTQ Vi t Nam Trn
Thanh M"n kh4ng nh, ci cách hành
chính ct lõi là con ng i. Thi gian qua,
công tác ci cách hành chính ca %à N|ng
ang là i!m sáng cho c n c, t o  c
ni m tin ca ng i dân i vi %ng,
chính quy n.
Phó Ch tch - Tng Th ký Trn
Thanh M"n cho bit, phn ln ng i dân
t i ni oàn n kho sát khi  c h'i
trc tip  u #ng tình ng h vi c thc
hi n c ch mt cFa, c ch mt cFa liên
thông; ánh giá cao tinh thn ph?c v?
ca công ch&c.
Thi gian ti, chính quy n TP %à N|ng
cn phi h p ch$t chE vi MTTQ Vi t Nam
và các t ch&c chính tr - xã hi trong quá
trình tri!n khai i u tra, kho sát ! bo
m tính khách quan và chính xác.

Kỷ niệm 140 năm thành lập
huyện Đông Anh
Ti 8-10, cùng nhi u lãnh  o %ng,
Nhà n c, Chính ph, Quc hi và Hà Ni,
Ch tch UBTj MTTQ Vi t Nam Nguyn
Thi n Nhân ã d l kW ni m 140 nm
thành lp huy n %ông Anh, Hà Ni.
Cách ây 140 nm, vào tháng 10-1876,
huy n %ông Anh  c thành lp.

c kt qu

Ghi nhn nh(ng thành tu  t  c trong công cuc
xây dng t n c nói chung, huy n %ông Anh nói riêng,
Ch tch n c ã quyt nh t$ng %ng b, chính quy n
và nhân dân huy n %ông Anh Huân ch ng Lao ng
h ng Nhì.
Cng t i bui l, Ch tch wy ban Trung ng MTTQ Vi t
Nam Nguyn Thi n Nhân trao B*ng công nhn “Huy n  t
chu8n Nông thôn mi” cho huy n %ông Anh.

Nông nghiệp sạch Việt Nam cho người
Việt và cho thế giới
Ti 10-10, Ch tch UBTj MTTQ Vi t Nam Nguyn Thi n
Nhân ã d h)p báo gii thi u ch ng trình truy n hình
“Nông nghi p s ch”.
%ây là ch ng trình truy n hình thc t, gii thi u và
qung bá ti khán gi truy n hình c n c các lo i nông
$c sn ca Vi t Nam, các vùng nông nghi p ni ting ca
t n c và các chuUi sn xut s ch hi n ang manh nha
phát tri!n trên tt c các tAnh thành ca t n c.
Phát bi!u t i bui l, Ch tch UBTj MTTQ Vi t Nam
Nguyn Thi n Nhân ánh giá cao các sáng kin ca B
Nông nghi p và Phát tri!n nông thôn, %ài Truy n hình Vi t
Nam trong vi c t ch&c ch ng trình này.
Ch tch Nguyn Thi n Nhân kh4ng nh, b&c xúc trong
l=nh vc an toàn thc ph8m ai cng thy nh ng mãi kéo
dài không gii quyt  c và cn mt gii pháp tng th!.
V+a qua, MTTQ Vi t Nam và Chính ph ã ký kt mt
ch ng trình phi h p vn ng giám sát an toàn thc
ph8m trong vòng 5 nm.
Theo Ch tch Nguyn Thi n Nhân, hi n có 2.045 xã  t
chu8n nông thôn mi, tuy nhiên ch a có bao nhiêu xã
công b sn xut an toàn, chính vì vy phi vn ng mUi
h nông dân phi là mt h sn xut an toàn, không th!
có xã nông thôn mi là xã sn xut không an toàn vì ây
chính là vn hóa ca ng i Vi t Nam.
Ch tch kh4ng nh, vi c khi ng ch ng trình Nông
nghi p s ch kh4ng nh quyt tâm  a n n nông nghi p
Vi t Nam h ng ti nông nghi p s ch Vi t Nam cho ng i
Vi t Nam và cho th gii.
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BN HI- TP CH MT TRN TR LI
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư (18-11) hàng năm được tổ
chức như thế nào?
(Bạn đọc Phạm Đức Hướng, Email: phucdam74@gmail.com)
TRẢ LỜI: Chu8n b cho kW ni m
67 nm Ngày thành lp M$t trn Dân
tc Thng nht Vi t Nam (18-11-1930
— 18-11-1997), Ban Th ng trc wy
ban Trung ng M$t trn T quc Vi t
Nam ã có h ng d"n s 337/MTTW,
ngày 6/10/1997 h ng d"n M$t trn
các a ph ng v vi c t ch&c Ngày
hi  i oàn kt toàn dân tc  khu
dân c , vi m?c ích ôn l i truy n
thng yêu n c, oàn kt. %ây là mt
hình th&c ho t ng M$t trn rt có
ý ngh=a, thit thc kW ni m ngày
thành lp M$t trn Dân tc Thng
nht Vi t Nam. Ch tr ng nói trên
 c nhi u a ph ng quan tâm
tri!n khai t ch&c thc hi n và  c
ông o các tng lp nhân dân
h ng &ng, hoan nghênh. Vào dp
này, nhi u #ng chí lãnh  o cao cp
ca %ng, Nhà n c, M$t trn cng
ã quan tâm v vi các khu dân c !
d ngày hi  i oàn kt toàn dân
cùng các tng lp nhân dân.

%! vi c t ch&c ngày hi  i oàn
kt toàn dân tc vào dp kW ni m
ngày thành lp M$t trn Dân tc
Thng nht Vi t Nam (18-11) hàng
nm có  c s thng nht, thành
phong trào chung  các a ph ng
trong c n c, ngày 1-8-2003, %oàn
Ch tch wy ban Trung ng M$t trn
T quc Vi t Nam chính th&c ban
hành Ngh quyt s 04/NQ/%CTMTTW v vi c t ch&c “Ngày hi  i
oàn kt toàn dân tc  khu dân c
vào dp 18-11 hàng nm”.
M?c ích ca vi c t ch&c ngày
hi  i oàn kt toàn dân tc vào dp
18-11 hàng nm nh*m ôn l i truy n
thng lch sF vf vang ca M$t trn
Dân tc Thng nht Vi t Nam d i s
lãnh  o ca %ng, phát huy tinh
thn yêu n c và s&c m nh khi  i
oàn kt toàn dân; tuyên truy n, vn
ng các tng lp nhân dân thc
hi n tt ch tr ng,  ng li ca
%ng, chính sách, pháp lut ca Nhà

n c; không ng+ng m rng dân ch
xã hi ch ngh=a, phát huy quy n
làm ch ca nhân dân; 8y m nh các
cuc vn ng, các phong trào thi
ua yêu n c; tng kt vi c thc
hi n cuc vn ng “Toàn dân oàn
kt xây dng i sng vn hóa  khu
dân c ”, cuc vn ng “Ngày vì
ng i nghèo” và bàn bi n pháp nâng
cao cht l ng, hi u qu thc hi n
các cuc vn ng nói trên  khu dân
c trong nm ti; kp thi bi!u d ng
các tp th! và cá nhân tiên tin xut
s9c... %ây cng là dp ! M$t trn,
nht là t ch&c M$t trn cp c s có
dp nhìn nhn, ánh giá l i ho t
ng, công tác ca mình trong vi c
phi h p vi t ch&c ng, chính
quy n, các oàn th! nhân dân thc
hi n các nhi m v? kinh t, vn hóa —
xã hi, bo m an ninh quc phòng,
cùng h ng n thc hi n m?c tiêu
dân giàu, n c m nh, xã hi công
b*ng, dân ch, vn minh.

Ngày 18-11 hàng năm được lấy làm ngày kỷ niệm thành lập Mặt trận Dân tộc
Thống nhất Việt Nam từ khi nào?
(Bạn đọc Bùi Thị Thu Hà, Email: xuankhue2010@gmail.com)
TRẢ LỜI: Trên c s  xut ca
wy ban Trung ng M$t trn T quc
Vi t Nam, ngày 26-3-1986, Ban Bí th
Ban Chp hành Trung ng %ng
Cng sn Vi t Nam ã quyt nh và
ra thông báo chính th&c ly ngày 1811 hàng nm, ngày Ban Th ng v?
Trung ng %ng ra ChA th v vi c
thành lp Hi Phn  #ng minh
(18-11-1930), làm ngày kW ni m
thành lp M$t trn Dân tc Thng
nht Vi t Nam.
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Ngày 10-9-1986, Ban Th ký (nay
là Ban Th ng trc) wy ban Trung
ng M$t trn T quc Vi t Nam ã
ra Thông tri h ng d"n M$t trn các
cp v vi c t ch&c l kW ni m ln
u tiên (18-11-1930 — 18-11-1986)
và h*ng nm Ngày thành lp M$t
trn Dân tc Thng nht Vi t Nam
(18-11).
T+ ó n nay, ngày 18/11 hàng
nm  c các cp M$t trn ly làm

ngày kW ni m nh*m ôn l i truy n
thng vf vang ca M$t trn, bi!u
d ng s&c m nh khi  i oàn kt
toàn dân tc, là dp ki!m i!m, ánh
giá l i ho t ng, công tác M$t trn,
bi!u d ng, khen th ng các tp
th! và cá nhân có thành tích... Vi
khu dân c , ngày 18-11 còn  c
g9n vi Ngày hi  i oàn kt toàn
dân tc vi nhi u ho t ng phong
phú, a d ng.

Xuất xứ bức ảnh đẹp “Bác bắt nhịp bài ca kết đoàn”?
(Bạn đọc Vũ Xuân Nhự, Email: nhu1903@yahoo.com.vn)
Ni), khi Bác H# n tham d êm
liên hoan vn ngh cùng vi #ng
bào th ô chào m+ng % i hi
toàn quc ln th& III ca %ng Lao
ng Vi t Nam thành công tt
/p (xem nh).
Khi nhân dân th ô n d l ã
t tu ông , Bác H# n và d+ng
l i bên dàn nh c, #ng chí nh c
tr ng ã trân tr)ng mi Bác chA huy
dàn nh c, Bác ã cm a chA huy b9t
nhp cho tt c qun chúng có m$t
t i êm d hi cùng hát bài ca “Kt
oàn”.
Trong khung cnh tri êm, tr c
b&c phông s"m màu ca cây lá v n
Bách Tho, Bác l i &ng i di n vi
nh c công và quay l ng v phía
khán, thính gi nên rt khó ch?p,
Tác gi ã quan sát và phán oán th
nào cng có lúc Bác quay nhìn l i
công chúng, bi lE Bác luôn luôn gn
gi vi nhân dân, nên ã ch)n &ng
sau l ng Bác. Và i u d oán, mong
 i ã n, úng lúc Bác quay l i, tác
gi ã bm máy và chA  c mt ki!u
phim 6x6, tc  1.50 giây, cFa i u
sáng F8, c ly 5 mét, dùng ánh sáng
èn Flass.

TRẢ LỜI: B&c nh /p, giàu giá tr
ngh thut nói trên là do tác gi Lâm
H#ng Long, phóng viên nh ca
Thông tn xã Vi t Nam ch?p (tác gi
là phóng viên Thông tn xã Vi t Nam

u tiên vinh d 

c t$ng gii

th ng H# Chí Minh  t I, nm 1996).
B&c nh 

c ch?p trong êm

10-9-1960, t i v n Bách Tho (Hà

%ã 47 nm, Bác H# i xa, nh ng
Bác H# kính yêu v"n còn sng mãi
trong s nghi p cách m ng ca
chúng ta. B&c nh /p “Bác b9t
nhp bài ca kt oàn” (li trong bài
“Ting hát t+ thành ph mang tên
Ng i” ca nh c s= Trn Kit T ng)
sE mãi mãi i vào lch sF và là mt
bi!u t ng vô cùng /p E và y ý
ngh=a trong s nghi p xây dng
khi  i oàn kt toàn dân tc Vi t
Nam ta.
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