
T R A N G  T H Ô N G  T I N  Q U � N G  C Á O

81TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 160 (12/2016)



TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 160 (12/2016)



Phát lệnh Toàn quốc kháng chiến tại các ngõ phố Hà Nội. ẢNH TƯ LIỆU

Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến:
“Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng,

thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không

chịu làm nô lệ.
Hỡi đồng bào!
Chúng ta phải đứng lên!
Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân

tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng
dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải
ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.

Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!
Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước.
Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định

về dân tộc ta! Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm! Kháng chiến thắng lợi muôn năm!”
Hà Nội ngày 19/12/1946.

Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 4, Nxb. CTQG, H. 2002, tr. 480.
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L�I TÒA SO�N 

T�ng Biên t�p
VE V�N TI5N

gày Toàn quốc kháng chiến 19/12/1946 đã khắc ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một
mốc son chói lọi về tinh thần yêu nước quả cảm, ý chí kiên cường bất khuất chống giặc giữ

nước; tinh thần ấy được hun đúc, như mạch ngầm cuộn chảy và được thổi bùng lên mỗi khi đất nước
gặp nguy khó. 

Trở lại bối cảnh lịch sử sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa ra đời, nhưng Việt Nam bị đặt vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” với "thù trong,
giặc ngoài" và những khó khăn cùng cực về kinh tế, văn hóa, xã hội. Những nỗ lực để phát huy thành
quả cách mạng, xây dựng một xã hội mới, hòa bình của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã bị chặn
đứng bởi dã tâm xâm lược của thực dân Pháp.  

Trước hoàn cảnh ngặt nghèo đó, để bảo vệ nền độc lập vừa giành được, ngày 19/12/1946, Chủ
tịch Hồ Chí Minh, thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, đã ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng
chiến, trong đó có đoạn: “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng
phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc”. 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”,
quân và dân Thủ đô cũng như khắp các địa phương trong nước đã đồng loạt đứng lên thực hiện cuộc
toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Lời kêu gọi “Toàn quốc kháng chiến” năm
1946 chính là sự tiếp nối tinh thần bài "Hịch tướng sĩ" của Trần Hưng Đạo năm xưa, có tác dụng khơi
dậy mạnh mẽ lòng tự hào dân tộc; truyền thống anh hùng, kiên cường bất khuất của nhân dân Việt
Nam trong các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Tròn 70 năm đã qua, những bài học từ sự kiện
lịch sử 70 năm trước như: ý chí giữ vững độc lập, tự do; sức mạnh của chiến tranh nhân dân, tinh thần
đoàn kết dân tộc... vẫn còn nguyên giá trị.  

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016), Tạp chí
Mặt trận xuất bản số 160, dành nhiều dung lượng ôn lại truyền thống hào hùng của cuộc Toàn quốc
kháng chiến chống thực dân Pháp. Tạp chí còn bao gồm bài viết về một số chủ đề khác như Kỷ niệm
ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12; ca ngợi và tri ân lãnh tụ Cuba Fidel Castro -
người bạn lớn của dân tộc Việt Nam... và nhiều chủ đề khác.  

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

N
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N G H I Ê N  C J U  -  L Ý  L U W N

BÙI THỊ THANH
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
ngày nay chính là s� k� t=c
truy�n th�ng, kinh nghi�m
quý báu c�a M�t tr�n Dân

t
c Th�ng nh!t Vi�t Nam qua các th�i
k@ cách m�ng. S� nghi�p 	�i m�i 	!t
n��c hi�n nay, 	�c bi�t là yêu c1u
phát huy s�c m�nh 	�i 	oàn k�t toàn
dân t
c, m' r
ng dân ch� xã h
i ch�
ngh4a, tZng b��c hoàn thi�n h�
th�ng chính tr( càng 	�t ra yêu c1u
khách quan c�a vi�c phát huy vai trò
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam. Nói 	�n
phát huy vai trò M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam là không tách r�i v�i phát
huy vai trò các thành viên M�t tr�n.
��c 	i%m c�a t� ch�c M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam ch/ có thành viên (	ó
là thành viên t� ch�c và thành viên
cá nhân) 	ã làm nên nét 	
c 	áo,
riêng có c�a th% ch� chính tr( Vi�t
Nam. Chính nét 	
c 	áo, riêng có này
	ã quy�t 	(nh ph�>ng th�c ho�t
	
ng c> b�n c�a M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam là hi�p th�>ng dân ch�,
ph�i h"p và th�ng nh!t hành 	
ng
trên c> s' t� nguy�n và tôn tr�ng
tính 	
c l�p c�a m�i thành viên. 

1. Tổ chức thành viên của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

�% c�ng c� t�ng c��ng kh�i 	�i
	oàn k�t toàn dân và phát tri%n M�t

tr�n T� qu�c Vi�t Nam, nhi�u n�m
qua, M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 	ã
t�ng c��ng t�p h"p m' r
ng k�t n�p
các t� ch�c thành viên, s� l�"ng t�
ch�c thành viên c�a M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam ' các c!p 	ã t�ng qua tZng
n�m. Riêng v�i c!p Trung �>ng, s�
l�"ng t� ch�c thành viên 	�"c t�ng
c��ng qua các nhi�m k@ ��i h
i: Khóa
I (nhi�m k@ 1977 - 1983) có 15 t�
ch�c thành viên;  Khóa II (nhi�m k@
1983 — 1988): 19 t� ch�c thành viên;
Khóa III (nhi�m k@ 1988 - 1994): 23
t� ch�c thành viên; Khóa IV (nhi�m
k@ 1994 -1999): 29 t� ch�c thành
viên; Khóa V (nhi�m 1999  -2004): 33
t� ch�c thành viên; tZ Khóa VI
(nhi�m k@ 2004 - 2009), Khóa VII
(nhi�m k@ 2009 - 2014) 	�n Khóa VIII
hi�n nay (nhi�m k@ 2014 -2019) vjn
gi� là 46 t� ch�c thành viên. 

T� ch�c b
 máy c�a t� ch�c thành
viên và t� ch�c zy ban M�t tr�n T�
qu�c 	
c l�p v�i nhau, m{i t� ch�c
có h� th�ng c> c!u b
 máy riêng,
th�c hi�n nh�ng m=c 	ích, tôn ch/
riêng do �i�u l� quy 	(nh. N
i dung
và ph�>ng th�c ho�t 	
ng c�a zy
ban M�t tr�n T� qu�c và các thành
viên là khác nhau, nh�ng th�ng nh!t
chung vì l"i ích 	!t n��c, l"i ích dân
t
c. Các t� ch�c thành viên tham gia
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam trong sinh
ho�t, công tác 	�"c công khai, dân
ch� bàn nh�ng công vi�c chung,
trình bày ý ki�n trên c> s' tán thành
m=c 	ích, tôn ch/ và �i�u l� c�a M�t

tr�n T� qu�c Vi�t Nam, cùng th�c
hi�n nhi�m v= chính tr(, kinh t�, xã
h
i, an ninh qu�c phòng, 	�i ngo�i
c�a Nhà n��c, các ch�>ng trình c�a
M�t tr�n d��i s� lãnh 	�o c�a ��ng.

C> ch� ph�i h"p gi�a các thành
viên trong M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
	�"c quy 	(nh và th% hi�n rõ trong
Lu�t M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, �i�u
l� M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam. zy ban
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c!p và
các t� ch�c thành viên trong M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam ho�t 	
ng
ph�i h"p d�a trên nguyên t�c t�
nguy�n, hi�p th�>ng dân ch�, ph�i
h"p và th�ng nh!t hành 	
ng. �ây là
nguyên t�c ch� 	�o quy�t 	(nh 	�n
hi�u qu�, ch!t l�"ng ho�t 	
ng c�a
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam. 

V� t�p h"p xây d�ng kh�i 	�i
	oàn k�t toàn dân t
c, các t� ch�c
thành viên ph�i h"p ch�t ch| 	% th�c
hi�n t�t trách nhi�m c�a t� ch�c
thành viên trong vi�c “ Tuyên truy�n
v�n 	
ng, 	�ng viên, 	oàn viên, h
i
viên, nhân dân th�c hi�n Hi�n pháp
và pháp lu�t, th�c hi�n Ch�>ng trình
hành 	
ng c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam”, “V�n  	
ng  các thành viên,
	�ng viên, 	oàn viên, h
i viên c�a t�
ch�c mình th�c hi�n 	úng chính sách
	�i 	oàn k�t toàn dân t
c”1, Các t�
ch�c thành viên 	ã làm t�t công tác
phát tri%n h
i viên, 	oàn viên, thành
viên làm l�c l�"ng nòng c�t trong các
sinh ho�t chính tr( và xã h
i c�a các
t1ng l�p nhân dân.

TH�C HI�N QUY�N 
VÀ TRÁCH NHI�M 
c�a thành viên t� ch�c và thành viên 
cá nhân trong ho�t đ�ng M�t tr	n

1. Điều lệ MTTQ Việt Nam: Điều 2 - Quyền và trách nhiệm của thành viên tổ chức.



Hội thảo khoa học “Sự phối hợp thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên Mặt trận trong các cuộc vận động, các phong trào
thi đua yêu nước hiện nay - thực trạng và giải pháp”. ẢNH: HẢI ÂU
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NGHIÊN C�U - LÝ LU�N

V� tri%n khai, th�c hi�n các cu
c
v�n 	
ng, phong trào thi 	ua yêu
n��c, các t� ch�c thành viên 	ã th�c
hi�n t�t trách nhi�m “�� ngh( zy ban
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam cùng c!p
ch� trì hi�p th�>ng gi�a các thành
viên có liên quan, nh}m h�'ng �ng
các phong trào thi 	ua yêu n��c, các
cu
c v�n 	
ng nhân dân theo sáng
ki�n c�a t� ch�c mình”.

H�'ng �ng các cu
c v�n 	
ng do
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam ch� trì
phát 	
ng nh� “Cu
c v�n 	
ng toàn
dân 	oàn k�t xây d�ng 	�i s�ng v�n
hóa ' khu dân c�”, g�n v�i xây
d�ng nông thôn m�i, 	ô th( v�n
minh, cu
c v�n 	
ng “Ngày vì ng��i
nghèo”, cu
c v�n 	
ng “Ng��i Vi�t
Nam �u tiên dùng hàng Vi�t Nam”…

các t� ch�c thành viên 	ã ch� 	
ng,
tích c�c tri%n khai sâu r
ng các cu
c
v�n 	
ng, các phong trào thi 	ua
yêu n��c 	�n 	ông 	�o 	oàn viên,
h
i viên và các t1ng l�p nhân dân
g�n v�i n
i dung các cu
c v�n 	
ng,
phong trào do M�t tr�n T� qu�c
phát 	
ng. 

V� t�p h"p ý ki�n ki�n ngh( c�a
nhân dân, thông qua các t� ch�c
thành viên t�p h"p ý ki�n c�a nhân
dân, c�a h
i viên, 	oàn viên, M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam s| th�c hi�n
t�t h>n trách nhi�m cùng v�i t� ch�c
thành viên b�o v� quy�n và l"i ích
chính 	áng h"p pháp c�a t� ch�c
thành viên, h
i viên, 	oàn viên; 	&ng
th�i thông qua n�m b�t tình hình,
thu th�p ý ki�n, nguy�n v�ng c�a các

t1ng l�p nhân dân và d� lu�n xã h
i
	% ph�n ánh và ki�n ngh( v�i ��ng,
Qu�c h
i và Chính ph�. 

V� xây d�ng ��ng, xây d�ng Nhà
n��c, tham gia th�c hi�n giám sát và
ph�n bi�n xã h
i, các t� ch�c thành
viên c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
	ã ph�i h"p góp ý ki�n cho ��ng,
Qu�c h
i, Chính ph�, các c!p chính
quy�n trong quá trình xây d�ng và
th�c hi�n các ch� tr�>ng, chính sách
c�a ��ng, pháp lu�t c�a Nhà n��c,
góp ph1n ngày càng hoàn thi�n h>n
v� xây d�ng h� th�ng pháp lu�t, hi�u
qu�, thi�t th�c2. Trong ph�i h"p
th�ng nh!t xây d�ng các ch�>ng
trình giám sát xã h
i, M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam và các t� ch�c thành
viên là các 	oàn th% chính tr( - xã h
i

2. Văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam Khóa VIII: Mỗi năm Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham gia góp ý kiến cho khoảng 60 dự
án luật, pháp lệnh và nghị định.
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ph�i h"p th�c hi�n nhi�m v= giám
sát và ph�n bi�n xã h
i theo n
i
dung “Quy ch� giám sát và ph�n bi�n
xã h
i c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
và các 	oàn th% chính tr( - xã h
i”
ban hành kèm theo Quy�t 	(nh s�
217-Q�/TW ngày 12/12/2013 c�a B

Chính tr(3. Qua th�c hi�n giám sát
theo chuyên 	� M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam và các t� ch�c thành viên là các
	oàn th% chính tr( - xã h
i 	ã xây
d�ng và th�c hi�n m
t s� ch�>ng
trình giám sát mang l�i hi�u qu� cao,
liên quan tr�c ti�p 	�n 	ông 	�o
quy�n l"i c�a nhân dân nh�: th�c
hi�n chính sách �u 	ãi v�i ng��i có
công v�i cách m�ng; vi�c th�c hi�n
lu�t pháp v� s�n xu!t, kinh doanh
v�t t� nông nghi�p; th�c hi�n lu�t
pháp v� b�o hi%m xã h
i trong các
doanh nghi�p; vi�c ch!p hành pháp
lu�t c�a các c> s' y t� t� nhân….

TZ nh�ng quy 	(nh và vi�c t�
ch�c th�c hi�n các n
i dung hi�p
th�>ng và ph�i h"p th�ng nh!t hành
	
ng, 	�i chi�u quy 	(nh c�a �i�u l�
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam khóa VIII,
v�i 6 n
i dung th�c hi�n quy�n và 6
n
i dung th�c hi�n trách nhi�m là
thành viên t� ch�c c�a M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam, có th% th!y, v� c> b�n
các t� ch�c thành viên 	�u th�c hi�n
quy�n và trách nhi�m là thành viên
c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, theo
t�ng h"p tZ k�t qu� kh�o sát l!y ý
ki�n c�a 46 t� ch�c thành viên và
135 zy viên zy ban Trung �>ng thì
có trên 80% ý ki�n c�a các t� ch�c
thành viên cho r}ng các t� ch�c
thành viên c> b�n th�c hi�n t�t
quy�n c�a t� ch�c thành viên, v�
th�c hi�n trách nhi�m c�a t� ch�c
thành viên 	�i v�i ho�t 	
ng c�a M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam còn h�n ch�.
Có 102/135 ý ki�n c�a các v( là zy
viên zy ban, cán b
 không chuyên
trách M�t tr�n thì cho r}ng c1n ph�i
phát huy t�t h>n n�a trách nhi�m
c�a các t� ch�c thành viên trong các

ch�>ng trình công tác c�a M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam. 

2. Thành viên cá nhân
trong Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam

C> c!u thành ph1n tham gia U�
ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các
c!p phân ra 2 	�i t�"ng 	ó là, cán b

chuyên trách làm công tác M�t tr�n,
	�i di�n lãnh 	�o c�a các t� ch�c
thành viên và cá nhân tiêu bi%u trên
các l4nh v�c, nhân s�, trí th�c, tôn
giáo, dân t
c, doanh nhân, ng��i
Vi�t Nam 	(nh c� ' n��c ngoài (	�"c
hi%u là thành viên cá nhân).

Theo th�ng kê, s� l�"ng zy viên
zy ban Trung �>ng M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam là thành ph1n cá nhân tiêu
bi%u c> c!u bình quân kho�ng 60% so
v�i t�ng s�. C= th% là: TZ Khóa I 	�n
Khóa V s� l�"ng x!p x/ g1n b}ng
nhau, trên d��i 200 v( m{i nhi�m k@
(cao nh!t 201 v( (Khóa III), th!p
nh!t 184 v( (Khóa II). T� l� thành
ph1n cá nhân tiêu bi%u khóa sau t�ng
h>n so v�i khóa tr��c. C= th% Khóa
VI t�ng cao (253/320 v() so v�i Khóa
I (192/320 v() t�ng h>n 66%, trong
	ó c> c!u, thành ph1n có s� thay 	�i
r!t c> b�n theo ph�>ng châm coi
tr�ng tính 	�i di�n, tính thi�t th�c.
��c bi�t tZ Khóa VI, s� l�"ng thành
viên cá nhân có 	� 	�i bi%u c�a 54
dân t
c anh em và 	�i bi%u c�a các
tôn giáo l�n là: Ph�t giáo, Công giáo,
Tin lành, Cao 	ài, Hòa h�o, H&i giáo.
zy ban Trung �>ng M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam Khóa VII, t� l� cá nhân tiêu
bi%u là 221/355 v(, và Khóa VIII hi�n
nay là: 262/385 v( (chi�m trên 67%).
Trên c> s' quy�n và trách nhi�m c�a
thành viên cá nhân theo quy 	(nh
c�a �i�u l� M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam Khoá VII và Khoá VIII (TZ tháng
9/2014), có th% nêu ra nh�ng ho�t
	
ng c> b�n c�a thành viên cá nhân
tham gia zy ban M�t tr�n T� qu�c

Vi�t Nam các c!p nh� sau:

M
t là, phát huy vai trò c�a các
thành viên cá nhân M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam tham gia sinh ho�t, ho�t
	
ng ' các h
i ngh( zy ban, h
i ngh(
�oàn Ch� t(ch, h
i ngh( c�a H
i 	&ng
t� v!n.

Hai là, phát huy vai trò các thành
viên cá nhân M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam tham gia các h
i ngh(, h
i th�o
chuyên 	� do zy ban M�t tr�n T�
qu�c các c!p t� ch�c (h
i ngh( ph�i
h"p, h
i ngh(, h
i th�o bàn tròn góp
ý ki�n, ki�n ngh().

Ba là, phát huy vai trò c�a các
thành viên cá nhân M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam tham gia các phong trào,
các cu
c v�n 	
ng do M�t tr�n ch� trì
và phát 	
ng.

B�n là, phát huy vai trò các thành
viên cá nhân M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam tham gia các sinh ho�t c�a M�t
tr�n T� qu�c ' 	(a ph�>ng n>i mình
c� trú.

N�m là, vi�c thu th�p, t�p h"p và
ph�n ánh tình hình v� l4nh v�c
thành viên cá nhân M�t tr�n T� qu�c
	�i di�n, ho�t 	
ng; tham gia ho�t
	
ng giám sát và ph�n bi�n xã h
i.

S� tham gia tích c�c c�a các thành
viên M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam trong
th�i gian qua 	ã góp ph1n quan tr�ng
vào s� nghi�p xây d�ng kh�i 	�i 	oàn
k�t toàn dân t
c. Song nhìn chung, vi�c
phát huy, th�c hi�n quy�n và trách
nhi�m thành viên c�a M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam còn ch�a t�>ng x�ng v�i ti�m
n�ng, 	áp �ng v�i vai trò v( th� c�a M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam trong th�i k@
m�i. V!n 	� 	�t ra hi�n nay là M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam 	ã t� ch�c, t�p h"p,
	ã phát huy nh� th� nào 	% thành viên
t� ch�c và thành viên cá nhân th�c
hi�n t�t quy�n và trách nhi�m c�a
mình 	�i v�i ho�t 	
ng c�a M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam. 

3. Năm 2015, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì phối hợp với 5 tổ chức chính trị - xã hội triển khai 8 giám
sát, được các cấp bộ, ngành và nhân dân đánh giá cao. 
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3. Giải pháp phát huy
quyền và trách nhiệm của
thành viên tổ chức và
thành viên cá nhân trong
hoạt động Mặt trận

M
t là, tuyên truy�n nâng cao
nh�n th�c v� v( trí, vai trò, ch�c
n�ng, nhi�m v= c�a M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam g�n v�i nhi�m v=, trách
nhi�m c�a t� ch�c thành viên. C1n
kh�c ph=c tình tr�ng khá ph� bi�n
hi�n nay là, t� ch�c nào 	ó tham gia
là thành viên M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam thì d��ng nh� ch/ có ng��i
	�ng 	1u 	�i di�n tham gia là thành
viên, th�c hi�n �i�u l�, ch�>ng
trình, nhi�m v= c�a M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam. B�n thân h� th�ng t�
ch�c, b
 máy v�i 	ông 	�o 	oàn
viên, h
i viên c�a t� ch�c tham gia
là thành viên M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam nh� b( lu m�, trách nhi�m làm
thành viên M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam không rõ ràng, c= th%. �% kh�c
ph=c tình tr�ng nói trên, b�n thân
t� ch�c thành viên 	ó, nh!t là b

máy lãnh 	�o và ng��i 	�ng 	1u t�
ch�c thành viên v�i t� cách là zy
viên �oàn Ch� t(ch ho�c zy viên zy
ban Trung �>ng M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam (	�i v�i c!p Trung �>ng);
zy viên zy ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam (	�i v�i c!p t/nh, huy�n, xã)
ph�i tr�c ti�p là ng��i có trách
nhi�m làm công tác tuyên truy�n 	%
c� t� ch�c mình, ngoài th�c hi�n
ch�c n�ng, nhi�m v= theo �i�u l�,
yêu c1u c�a t� ch�c mình còn ph�i
th�c hi�n ch�>ng trình hành 	
ng
c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam. 

Tuyên truy�n nâng cao nh�n th�c
th�c hi�n quy�n và trách nhi�m c�a
thành viên t� ch�c và thành viên cá
nhân c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
c1n có s� ch/ 	�o t�p trung th�ng
nh!t, s� ph�i h"p ch�t ch| gi�a các
c> quan, các c!p ngành tZ Trung
�>ng 	�n c> s'. 

Hai là, 	�i m�i n
i dung và
ph�>ng th�c ho�t 	
ng c�a M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam. C1n bám sát tinh
th1n và yêu c1u c�a K�t lu�n s� 62-
KL/TW, ngày 8/12/2009 c�a B

Chính tr( v� Ti�p t=c 	�i m�i n
i

dung và ph�>ng th�c ho�t 	
ng c�a
M�t tr�n T� qu�c và các 	oàn th%
chính tr( - xã h
i. Xác 	(nh rõ nh�ng
n
i dung 	�i m�i, nh!t là nh�ng n
i
dung liên quan tr�c ti�p 	�n phát
huy quy�n, trách nhi�m các thành
viên t� ch�c và thành viên cá nhân.
Hi�n nay ho�t 	
ng, công tác M�t
tr�n nói chung, ho�t 	
ng, công tác
M�t tr�n liên quan 	�n s� ph�i h"p
và th�ng nh!t hành 	
ng c�a M�t
tr�n gi�a các t� ch�c thành viên có
r!t nhi�u n
i dung, v!n 	� bao g&m
tZ công tác ph�i h"p xây d�ng ��ng,
Nhà n��c; th�c hi�n các cu
c v�n
	
ng, phong trào thi 	ua yêu n��c;
công tác giám sát và ph�n bi�n xã
h
i; vi�c t�p h"p, l�ng nghe ý ki�n,
tâm t�, nguy�n v�ng c�a nhân dân;
vi�c góp ý vào các d� án lu�t... Chính
vì v�y, 	�i m�i n
i dung và ph�>ng
th�c ho�t 	
ng M�t tr�n c�ng không
th% làm tràn lan mà c1n l�a ch�n m
t
s� v!n 	�, n
i dung làm khâu 	
t
phá, theo ph�>ng châm “thà ít mà
t�t”, tránh lãng phí, vi�c gì c�ng làm
nh�ng không mang l�i hi�u qu� thi�t
th�c.

Ba là, c1n rà soát 	% có 	ánh giá
	úng 	�n, 	1y 	� v� vi�c xây d�ng,
t� ch�c th�c hi�n hi�u qu� c> ch�,
chính sách. C> ch�, chính sách M�t
tr�n ph�i thi�t th�c, c= th%. C1n bám
sát, th��ng xuyên c�p nh�t ch�
tr�>ng c�a ��ng, chính sách, pháp
lu�t c�a Nhà n��c, 	�c bi�t c�n c�
yêu c1u, nguyên t�c 	�"c quy 	(nh
trong Lu�t M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam, �i�u l� M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam và ch�>ng trình hành 	
ng c�a
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam qua m{i
nhi�m k@. Nh�ng n�m qua, trong
ho�t 	
ng, công tác M�t tr�n còn
ch�a th�t s� quan tâm 	�n c> ch�,
chính sách b�o 	�m phát huy quy�n,
trách nhi�m các cá nhân tham gia là
thành viên M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam. �ây là m
t thi�u sót l�n. Trên
th�c t� hi�n nay, do c> ch�, chính
sách không rõ ràng nên h1u h�t các
thành viên cá nhân tham gia M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam làm vi�c ch�
y�u ' s� nhi�t tình, tâm huy�t v�i
công tác M�t tr�n, s� tác 	
ng c�a c>
ch�, chính sách, nh!t là nh�ng �u

	ãi v� v�t ch!t, 	i�u ki�n làm vi�c
ch�a nhi�u. Có th% nói, 	ây là khâu
y�u r!t c1n có s� 	�i m�i, quan tâm
th�a 	áng nh}m phát huy m
t cách
t�t nh!t vai trò M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam, trong 	ó có phát huy quy�n,
trách nhi�m các thành viên là t�
ch�c và c� thành viên là cá nhân c�a
M�t tr�n.

B�n là, ki�n toàn t� ch�c b
 máy
và cán b
 M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
là yêu c1u c!p thi�t. V�i t� cách là c>
quan tham m�u giúp vi�c cho zy ban
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam cùng c!p,
b
 máy t� ch�c c�a c> quan Trung
�>ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 	�n
c> quan zy ban M�t tr�n T� qu�c c!p
xã, ph��ng, th( tr!n còn ch�a có s�
	&ng b
. �
i ng� cán b
 M�t tr�n các
c!p hi�n nay 100 % ch�a 	�"c 	ào
t�o c> b�n, h� th�ng v� công tác M�t
tr�n ch� y�u 	�"c 	i�u 	
ng tZ các
c!p, ngành khác. Nhìn chung 	
i ng�
cán b
 M�t tr�n 	�"c tr�'ng thành
qua ho�t 	
ng th�c ti�n công tác M�t
tr�n, có nhi�t tình và kinh nghi�m
công tác, song vjn l
 ra l{ h�ng l�n
v� nh�ng ki�n th�c c> b�n c�ng nh�
thi�u k� n�ng ho�t 	
ng, công tác
M�t tr�n. �ây th�t s� là khó kh�n l�n
cho ho�t 	
ng, công tác M�t tr�n,
�nh h�'ng tr�c ti�p 	�n vi�c phát
huy quy�n, trách nhi�m thành viên
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam. Chính vì
v�y, vi�c quan tâm 	�i m�i, ki�n toàn
t� ch�c b
 máy và cán b
 M�t tr�n
trong giai 	o�n hi�n nay là r!t c!p
thi�t.

Ki�n toàn t� ch�c b
 máy chuyên
trách ph�i 	i 	ôi v�i phát huy vai trò
các h
i 	&ng t� v!n, 	
i ng� c
ng tác
viên, zy viên zy ban Trung �>ng là
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam. �% h{ tr"
cho t� ch�c b
 máy, cán b
 M�t tr�n
chuyên trách còn h�n ch�, c1n phát
huy t�i 	a vai trò các h
i 	&ng t�
v!n, 	
i ng� c
ng tác viên M�t tr�n '
t!t c� các c!p. Có th% nói, 	ây là m
t
th� m�nh do chính 	�c 	i%m, tính
ch!t t� ch�c ho�t 	
ng, công tác M�t
tr�n mang l�i nên c1n 	�"c phát huy.
Vi�c c1n làm ngay là, m{i c!p M�t
tr�n, nh!t là c!p Trung �>ng, c!p
t/nh, thành ph� c1n rà soát, s> k�t,
	ánh giá l�i vi�c t� ch�c và ho�t
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ng c�a các h
i 	&ng, ban, t� t� v!n
do M�t tr�n t� ch�c. Song song v�i
vi�c ki�n toàn lo�i hình t� ch�c này
c1n quan tâm 	�n vi�c m�i tham gia
làm c
ng tác viên th��ng xuyên và
không th��ng xuyên 	�i v�i M�t tr�n
nh}m phát huy t�t nh!t ngu&n trí
tu�, ch!t xám quý giá c�a xã h
i. TZ
góc 	
 nh�n th�c, c1n th!u su�t
quan 	i%m, coi 	
i ng� c
ng tác viên,
	
i ng� chuyên gia, cán b
 M�t tr�n
không chuyên trách th�ng nh!t n}m
trong t�ng th% h� th�ng t� ch�c b

máy M�t tr�n, tZ 	ó có k� ho�ch xây
d�ng, b&i d��ng và phát huy m
t
cách có hi�u qu� nh!t.

Khâu 	
t phá là công tác cán b
.
C1n có s� 	
t phá trong công tác cán
b
, 	òi h�i tZ Trung �>ng 	�n 	(a
ph�>ng, các c!p, ngành có liên quan
và Ban Th��ng tr�c zy ban Trung
�>ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, zy
ban M�t tr�n T� qu�c các 	(a ph�>ng
cùng ph�i vào cu
c gi�i quy�t nh}m
ki�n toàn m
t b��c t� ch�c b
 máy
và cán b
 làm c> s' cho 	�i m�i ho�t
	
ng, công tác M�t tr�n, 	áp �ng
	�"c yêu c1u giai 	o�n cách m�ng
m�i hi�n nay. 

N�m là, t�ng c��ng công tác lãnh
	�o, ch/ 	�o, h��ng djn t� ch�c th�c
hi�n. T�ng c��ng và phát huy vai trò
lãnh 	�o c�a t� ch�c ��ng ngay
trong h� th�ng t� ch�c M�t tr�n các
c!p. ��ng ta là 	�ng c1m quy�n, lãnh
	�o toàn xã h
i, trong 	ó có M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam. ��ng vZa là ng��i

lãnh 	�o M�t tr�n vZa là thành viên
c�a M�t tr�n. �ây là m
t thu�n l"i r!t
c> b�n cho vi�c phát huy, t�ng c��ng
vai trò lãnh 	�o c�a ��ng 	�i v�i M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam. 

Lãnh 	�o, ch/ 	�o, h��ng djn t�
ch�c ho�t 	
ng M�t tr�n c1n sâu sát
và c= th%. Hi�n nay, zy ban M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam c!p t/nh, thành
ph�, qu�n, huy�n là c1u n�i gi�a zy
ban Trung �>ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam v�i zy ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam c!p xã, ph��ng, th( tr!n. Thông
qua c1u n�i này mà m�i ch� tr�>ng,
ch�>ng trình hành 	
ng c�a M�t tr�n
	�"c c= th% hóa và th�c hi�n phù
h"p v�i 	�c 	i%m tình hình 	(a
ph�>ng, làm t�t khâu “c1u n�i” gi�a
zy ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam v�i
các t� ch�c thành viên. ��i v�i các t�
ch�c thành viên t� ch�c và c� thành
viên cá nhân c�a M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam, do t� ch�c b
 máy và cán
b
 không tr�c ti�p theo h� th�ng M�t
tr�n qu�n lý nên 	% phát huy quy�n,
trách nhi�m các t� ch�c thành viên
	òi h�i có s� ph�i h"p t�t trong công
tác h��ng djn t� ch�c th�c hi�n các
nhi�m v=, ch�>ng trình hành 	
ng
c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam.

Trên th�c t� hi�n nay, các thành
viên là t� ch�c c�a M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam r!t 	a d�ng, phong phú v�
lo�i hình t� ch�c, ho�t 	
ng. Có t�
ch�c thành viên là t� ch�c chính tr(,
t� ch�c chính tr( - xã h
i, t� ch�c xã
h
i, l�i có t� ch�c thành viên là t�

ch�c xã h
i - ngh� nghi�p nên cách
th�c t� ch�c, ch�c n�ng, nhi�m v=,
tôn ch/ m=c 	ích, vi�c b� trí b
 máy
và cán b
 c�ng r!t khác nhau. �ây là
m
t khó kh�n l�n cho công tác ph�i
h"p th�ng nh!t hành 	
ng c�a M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam.

�% kh�c ph=c khó kh�n 	�i v�i
công tác ph�i h"p mang tính 	�c thù
riêng có này, 	òi h�i các c!p M�t tr�n
th�c hi�n t�t nguyên t�c hi�p
th�>ng dân ch� ph�i h"p và th�ng
nh!t hành 	
ng. zy ban M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam các c!p c1n làm t�t
khâu “c1u n�i” v�i các t� ch�c thành
viên trên c> s' các nguyên t�c 	�"c
xác 	(nh trong Lu�t M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam, �i�u l� M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam. C1n c�n c� 	�c 	i%m, 	i�u
ki�n, yêu c1u c�a tZng t� ch�c thành
viên mà 	�t k� ho�ch, ch�>ng trình
ph�i h"p th�ng nh!t hành 	
ng cho
thích h"p. Vi�c ph�i h"p th�ng nh!t
hành 	
ng gi�a các t� ch�c thành
viên không nên ch/ t�p trung ' ng��i
	�ng 	1u t� ch�c mà ph�i v�n 	
ng
	�"c c� b
 máy lãnh 	�o t� ch�c
thành viên cùng tham gia 	% th�c
hi�n t�t ch�>ng trình hành 	
ng c�a
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam. H>n th�,
thông qua ng��i 	�ng 	1u và ban
lãnh 	�o t� ch�c thành viên, v�n
	
ng 	% t!t c� h
i viên, 	oàn viên
c�a t� ch�c thành viên cùng h�'ng
�ng, có trách nhi�m th�c hi�n
ch�>ng trình hành 	
ng c�a M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam.�
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Trong su�t quá trình lãnh 	�o
cách m�ng, ��ng ta luôn
kh�ng 	(nh: ��i 	oàn k�t toàn
dân t
c là v!n 	� chi�n l�"c,

có ý ngh4a s�ng còn 	�i v�i cách
m�ng. ��i 	oàn k�t toàn dân t
c, k�t
h"p v�i s�c m�nh c�a th�i 	�i, 	ã
làm nên cu
c Cách m�ng Tháng Tám
n�m 1945 di�u k@ và nh�ng th�ng l"i
vang d
i trong các cu
c kháng chi�n
ch�ng th�c dân, 	� qu�c, giành 	
c
l�p, t� do, th�ng nh!t 	!t n��c.
Trong th�i k@ xây d�ng và b�o v� T�
qu�c, nh!t là trong giai 	o�n 	�i m�i,
nh� phát huy s�c m�nh 	�i 	oàn k�t
toàn dân t
c, 	!t n��c ta 	�t 	�"c
nhi�u thành t�u to l�n, không ngZng
nâng cao v( th� c�a dân t
c ta trên
tr��ng qu�c t�. Ngh( quy�t ��i h
i
XII c�a ��ng ch/ rõ: “��i 	oàn k�t
toàn dân t
c là 	��ng l�i chi�n l�"c
c�a cách m�ng Vi�t Nam, là 	
ng l�c
và ngu&n l�c to l�n trong xây d�ng
và b�o v� T� qu�c. T�ng c��ng kh�i
	�i 	oàn k�t toàn dân t
c trên n�n
t�ng liên minh giai c!p công nhân v�i
giai c!p nông dân và 	
i ng� trí th�c

do ��ng lãnh 	�o. Phát huy m�nh m|
m�i ngu&n l�c, m�i ti�m n�ng sáng
t�o c�a nhân dân 	% xây d�ng và b�o
v� T� qu�c; l!y m=c tiêu xây d�ng
m
t n��c Vi�t Nam hoà bình, 	
c l�p,
th�ng nh!t, toàn v�n lãnh th�, “dân

giàu, n��c m�nh, dân ch�, công
b}ng, v�n minh” làm 	i%m t�>ng
	&ng; tôn tr�ng nh�ng 	i%m khác
bi�t không trái v�i l"i ích chung c�a
qu�c gia-dân t
c”1. Nh� v�y, t� duy
m�i c�a ��ng ta v� 	�i 	oàn k�t dân

T�NG C��NG S�C M	NH 
Đ	I ĐOÀN K�T TOÀN DÂN T�C,
xây d
ng “th� tr	n lòng dân” v�ng chc 
b�o v� T� qu�c trong tình hình m�i 
TRUNG TƯỚNG, TS. PHAN VĂN GIANG
Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Từ xưa tới nay, với tư tưởng lấy dân làm gốc, khoan dung, hòa hợp, tinh thần đoàn kết, yêu
nước, vị tha, nhân ái... làm trọng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành ngọn cờ đại
nghĩa, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh vô địch để chiến thắng kẻ thù. Thực
hiện đường lối đổi mới của Đảng 30 năm nay, để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận
quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc, việc
tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn là vấn đề có ý nghĩa chiến lược.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nxb. CTQG, H. 2016, tr. 158.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ
trưởng Bộ Quốc phòng tiếp xúc với cử tri xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

ẢNH: BÌNH XUYÊN 
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t
c là phát huy m�nh m| m�i ngu&n
l�c, m�i ti�m n�ng sáng t�o c�a nhân
dân 	% xây d�ng và b�o v� v�ng ch�c
T� qu�c Vi�t Nam xã h
i ch� ngh4a
trong tình hình m�i; b'i v�y, n�n
qu�c phòng toàn dân, n�n an ninh
nhân dân mà chúng ta 	ang t�p
trung xây d�ng hi�n nay là n�n qu�c
phòng c�a nhân dân, do nhân dân, vì
nhân dân; mang tính toàn dân, toàn
di�n, 	
c l�p, t� ch�, t� l�c, t�
c��ng và ngày càng v�ng ch�c. T�ng
c��ng 	�i 	oàn k�t toàn dân t
c,
tr��c h�t ph�i chú ý t�ng c��ng ti�m
l�c chính tr(-tinh th1n; ti�m l�c quân
s�, ti�m l�c kinh t�, khoa h�c-công
ngh�, ti�m l�c qu�c phòng, an ninh;
g�n th� tr�n qu�c phòng toàn dân
v�i th� tr�n an ninh nhân dân..., 	áp
�ng yêu c1u c�a công cu
c xây d�ng
và b�o v� T� qu�c. Yêu c1u 	ó 	òi h�i
ph�i phát huy cao 	
 m�i ti�m n�ng
v�i s� th�ng nh!t cao c� v� ý chí,
ngh( l�c, trí tu� c�a toàn dân t
c. Vì
v�y, 	% xây d�ng 	�"c n�n qu�c
phòng toàn dân v�ng m�nh, ph�i
phát huy s�c m�nh c�a kh�i 	�i 	oàn
k�t toàn dân t
c, c�a c� h� th�ng
chính tr(, c�a các c!p, các ngành, các
	(a ph�>ng, các thành ph1n kinh
t�... d��i s� lãnh 	�o c�a ��ng, s�

qu�n lý, 	i�u hành th�ng nh!t c�a
Nhà n��c.

��i v�i n��c ta, 	(a bàn tuy�n
biên gi�i, vùng bi%n, h�i 	�o có v( trí
	(a chi�n l�"c 	�c bi�t quan tr�ng c�
v� phát tri%n kinh t�, v�n hóa-xã h
i,
qu�c phòng, an ninh và 	�i ngo�i. TZ
xa x�a n>i 	ây 	ã tZng là ch�n “biên
thùy”, c�n c� 	(a cách m�ng c�a c�
n��c; là c�a ngõ, n>i xu!t phát c�a
nhi�u cu
c kh'i ngh4a và chi�n tranh
gi� n��c c�a dân t
c. Qua hai cu
c
kháng chi�n ch�ng th�c dân Pháp và
	� qu�c M�, biên gi�i, lãnh th�, vùng
bi%n, h�i 	�o ch� quy�n c�a T� qu�c
vZa là tuy�n 	1u, c�n c� 	(a kháng
chi�n, vZa là “phên d�u” v�ng ch�c.
Nh�ng n�m qua, trên c> s' phát huy
s�c m�nh kh�i 	�i 	oàn k�t toàn dân
t
c, các t/nh, thành ph� c�a n��c ta
	ã tích c�c xây d�ng “th� tr�n lòng
dân” ngày càng v�ng ch�c. Các c!p,
các ngành, các 	(a ph�>ng và l�c
l�"ng v� trang nhân dân 	ã không
ngZng 	�i m�i và nâng cao ch!t
l�"ng, hi�u qu� công tác giáo d=c
chính tr(-t� t�'ng, làm cho toàn
��ng, toàn quân, toàn dân nh�n th�c
	1y 	� h>n v� m=c tiêu, nhi�m v=,
trách nhi�m xây d�ng l�c l�"ng v�
trang nhân dân, c�ng c� qu�c phòng,

an ninh b�o v� v�ng ch�c 	
c l�p,
ch� quy�n, th�ng nh!t toàn v�n lãnh
th� c�a T� qu�c trong 	i�u ki�n m�i.
�i�u 	ó 	ã làm cho nhân dân 	&ng
thu�n, tin t�'ng, 	oàn k�t, tích c�c
th�c hi�n th�ng l"i 	��ng l�i, ch�
tr�>ng, chính sách c�a ��ng và Nhà
n��c trong xây d�ng và b�o v� T�
qu�c xã h
i ch� ngh4a. Ch�m lo xây
d�ng, c�ng c� kh�i 	�i 	oàn k�t toàn
dân t
c là m
t tr�ng trách th��ng
xuyên c�a c� h� th�ng chính tr(.
Hi�u qu� c�a vi�c làm 	ó 	�i v�i
nhi�m v= b�o v� T� qu�c, t�ng c��ng
c�ng c� qu�c phòng, an ninh trên các
	(a bàn chi�n l�"c 	�"c th% hi�n t�p
trung trên nh�ng v!n 	� c> b�n nh!t
là: ý th�c, trách nhi�m c�a c� h�
th�ng chính tr(, c�a ��ng, toàn dân
trong xây d�ng n�n qu�c phòng toàn
dân, g�n v�i th� tr�n qu�c phòng
toàn dân, an ninh nhân dân, t�ng
c��ng ti�m l�c qu�c phòng, an ninh,
xây d�ng khu v�c phòng th� t/nh
(thành ph�) ngày càng v�ng ch�c.
Cùng v�i 	ó, trong khi 	�t lên hàng
	1u nhi�m v= phát tri%n kinh t�-xã
h
i, m�i c!p, m�i ngành 	ã chú tr�ng
và k�t h"p hài hòa gi�a phát tri%n
kinh t� v�i c�ng c� qu�c phòng, an
ninh; th�c hi�n t�t các quan 	i%m

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà Bà Mẹ 
Việt Nam anh hùng, thương binh, người có công tiêu biểu huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. ẢNH: ĐÌNH XUÂN
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c�a ��ng v� chi�n l�"c b�o v� T�
qu�c trong tình hình m�i. Theo 	ó,
qu�c phòng, an ninh c1n 	�"c xác
	(nh là m
t nhi�m v= chính tr( quan
tr�ng, th��ng xuyên trong ch�>ng
trình, k� ho�ch hành 	
ng c�a c!p
�y, chính quy�n các c!p. Các ch�>ng
trình ph�i h"p hành 	
ng gi�a các t�
ch�c, ban ngành, 	oàn th% trong
th�c hi�n nhi�m v= 	ã chú ý 	� c�p
t�i các yêu c1u v� qu�c phòng, an
ninh. �&ng th�i, các c!p, các ngành
và 	(a ph�>ng 	ã chú tr�ng huy 	
ng
các ngu&n l�c kinh t�, khoa h�c,
công ngh�... cho th�c hi�n nhi�m v=
quân s�, qu�c phòng, xây d�ng l�c
l�"ng v� trang nhân dân v�ng m�nh
toàn di�n.

��c bi�t, ��ng, Nhà n��c và nhân
dân 	ã không ngZng ch�m lo xây
d�ng Quân 	
i nhân dân và Công an
nhân dân v�ng m�nh, theo h��ng
“cách m�ng, chính quy, tinh nhu�,
tZng b��c hi�n 	�i”, x�ng 	áng là l�c
l�"ng chính tr( trung thành, tin c�y,
công c= b�o l�c s�c bén c�a ��ng,
Nhà n��c và nhân dân; l�c l�"ng
nòng c�t, 	i 	1u, góp ph1n quan
tr�ng vào s� nghi�p xây d�ng và b�o
v� T� qu�c. Th�c t� trong nh�ng n�m
qua cho th!y, trong m�i 	i�u ki�n
hoàn c�nh, l�c l�"ng v� trang nhân
dân, trong 	ó có Quân 	
i và Công an
	ã hoàn thành th�ng l"i các nhi�m
v= 	�"c ��ng, Nhà n��c và nhân dân
giao phó. V�i ch�c n�ng là 	
i quân
chi�n 	!u, 	
i quân công tác và 	
i
quân lao 	
ng s�n xu!t, Quân 	
i và
Công an luôn là l�c l�"ng có vai trò
quan tr�ng trong xây d�ng, c�ng c�
và phát huy s�c m�nh 	�i 	oàn k�t
toàn dân t
c; xây d�ng “th� tr�n
lòng dân” v�ng ch�c trong tình hình
m�i. Công tác dân v�n c�a l�c l�"ng
v� trang 	ã 	�"c tri%n khai r
ng
kh�p trên các 	(a bàn chi�n l�"c, t�i
t!t c� các khu v�c dân c�, tZ nông
thôn, thành th(, 	�n vùng 	&ng bào
các dân t
c thi%u s�, vùng 	&ng bào
theo các tôn giáo; trong 	ó, vùng
sâu, vùng xa, 	(a bàn tr�ng 	i%m,
khó kh�n 	�"c 	�c bi�t chú tr�ng. Có

th% kh�ng 	(nh r}ng: n>i nào có b

	
i 	óng quân, có l�c l�"ng v� trang
nhân dân làm nhi�m v=, là n>i 	ó có
các ho�t 	
ng công tác dân v�n. 

Th�c hi�n ph�>ng châm: “Ph�i óc
ngh4, m�t trông, tai nghe, chân 	i,
mi�ng nói, tay làm, ch� không ph�i
ch/ nói suông, ch/ ng&i vi�t m�nh
l�nh”, “cùng �n, cùng ', cùng làm v�i
dân, cán b
, chi�n s4 trong l�c l�"ng
v� trang, v�i nhi�u n
i dung, hình
th�c phong phú, 	a d�ng 	ã góp
ph1n 	�a công tác dân v�n c�a ��ng
ngày càng phát tri%n c� v� b� r
ng và
chi�u sâu, có hi�u qu� thi�t th�c 	%
“th�c hành nh�ng vi�c nên làm,
nh�ng công vi�c mà Chính ph� và
	oàn th% giao”. Thông qua các
ch�>ng trình ph�i h"p, quân 	
i 	ã
ph�i h"p ch�t ch| v�i công an và các
	oàn th% chính tr(-xã h
i gi� v�ng �n
	(nh chính tr( tr�t t� an toàn xã h
i,
phòng ch�ng có hi�u qu� âm m�u,
th� 	o�n “di�n bi�n hòa bình” c�a
các th� l�c thù 	(ch, ch� 	
ng ng�n
ch�n và �ng phó có hi�u qu� v�i các
tình hu�ng ph�c t�p x�y ra; xây
d�ng khu v�c phòng th�, xây d�ng
th� tr�n qu�c phòng toàn dân và “th�
tr�n lòng dân”, an ninh nhân dân
v�ng ch�c, phát tri%n kinh t�, v�n
hóa, xã h
i. N�n qu�c phòng toàn
dân, th� tr�n qu�c phòng toàn dân
và “th� tr�n lòng dân” g�n v�i n�n
an ninh nhân dân và th� tr�n an
ninh nhân dân ngày càng 	�"c c�ng
c� v�ng ch�c. Nh�ng thành tích và
ti�n b
 	�t 	�"c h>n 70 n�m qua 	ã
kh�ng 	(nh, trong giai 	o�n m�i, l�c
l�"ng v� trang nhân dân luôn gi�
v�ng b�n ch!t cách m�ng, phát huy
truy�n th�ng “B
 	
i C= H&”, 	i 	1u,
gi�i quy�t có hi�u qu� nhi�u nhi�m
v= khó kh�n, ph�c t�p, x�ng 	áng
v�i s� tin c�y c�a ��ng, Nhà n��c và
nhân dân.

Hi�n nay, 	!t n��c ta 	ã b��c vào
th�i k@ h
i nh�p kinh t� qu�c t�, 	6y
m�nh công nghi�p hoá, hi�n 	�i hoá
	!t n��c. ��ng ta ch/ rõ: “��i 	oàn
k�t toàn dân t
c ph�i d�a trên c> s'
gi�i quy�t hài hoà quan h� l"i ích gi�a

các thành viên trong xã h
i; b�o v�
quy�n và l"i ích h"p pháp, chính 	áng
c�a nhân dân; không ngZng nâng cao
	�i s�ng v�t ch!t và tinh th1n c�a
nhân dân, b�o 	�m m{i ng��i dân 	�u
	�"c th= h�'ng nh�ng thành qu� c�a
công cu
c 	�i m�i”2. S� nghi�p xây
d�ng và b�o v� T� qu�c c�a nhân dân
ta có nhi�u th�i c>, v�n h
i to l�n,
song c�ng có không ít khó kh�n,
thách th�c. Các th� l�c thù 	(ch 	ang
	6y m�nh th�c hi�n âm m�u “di�n
bi�n hòa bình”, b}ng nhi�u th� 	o�n
h�t s�c tinh vi, nh}m gây m!t �n 	(nh
chính tr(-xã h
i, phá ho�i kh�i 	�i
	oàn k�t toàn dân t
c, ti�n t�i xóa b�
ch� 	
 xã h
i ch� ngh4a ' n��c ta. Vì
v�y, phát huy s�c m�nh c�a kh�i 	�i
	oàn k�t toàn dân t
c trong xây d�ng
và b�o v� T� qu�c nói chung, trong
xây d�ng l�c l�"ng v� trang nhân dân
nói riêng, theo Ngh( quy�t ��i h
i XII
c�a ��ng là nhi�m v= chính tr( lâu
dài, th��ng xuyên, c!p bách c�a c� h�
th�ng chính tr(, c�a l�c l�"ng v�
trang nhân dân. 

�% ti�p t=c phát huy s�c m�nh 	�i
	oàn k�t toàn dân t
c trong xây
d�ng n�n qu�c phòng toàn dân trong
tình hình m�i, các c!p u� ��ng, các
t/nh, thành ph� và l�c l�"ng v�
trang c1n th�c hi�n t�t m
t s� ch�
tr�>ng, gi�i pháp c> b�n sau:

Th� nh!t, c!p �y các c!p ti�p t=c
	6y m�nh công tác giáo d=c chính tr(-
t� t�'ng, nâng cao nh�n th�c cho các
t� ch�c trong h� th�ng chính tr( và
toàn dân; nh!t là trong tZng t� ch�c
��ng, các c!p chính quy�n, M�t tr�n
T� qu�c, 	oàn th% chính tr(-xã h
i v�
ch� ngh4a Mác-Lênin, t� t�'ng H& Chí
Minh; ch� tr�>ng, 	��ng l�i, chính
sách c�a ��ng v� phát huy s�c m�nh
kh�i 	�i 	oàn k�t toàn dân t
c trong
xây d�ng và b�o v� T� qu�c. Ngh(
quy�t ��i h
i XII c�a ��ng ch/ rõ:
“Ti�p t=c th% ch� hoá và c= th% hoá
các quan 	i%m, 	��ng l�i, ch� tr�>ng,
chính sách c�a ��ng v� 	�i 	oàn k�t
toàn dân t
c; hoàn thi�n và th�c hi�n
có hi�u qu� các c> ch�, chính sách
phát huy vai trò c�a nhân dân trong

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. CTQG, H. 2016, tr. 159.
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vi�c quy�t 	(nh nh�ng v!n 	� l�n c�a
	!t n��c”3. “Nâng cao nh�n th�c,
trách nhi�m c�a toàn ��ng, toàn dân
v� phát huy s�c m�nh 	�i 	oàn k�t
toàn dân t
c trong b�i c�nh m�i. L!y
m=c tiêu xây d�ng m
t n��c Vi�t Nam
hòa bình, 	
c l�p, th�ng nh!t, toàn
v�n lãnh th�, dân giàu, n��c m�nh,
dân ch�, công b}ng, v�n minh làm
	i%m t�>ng 	&ng; xóa b� m�c c�m,
	(nh ki�n v� quá kh�,....”4. Th�c hi�n
t�t công tác này có ý ngh4a vô cùng
quan tr�ng, nh}m t�o s� chuy%n bi�n
m�nh m| c� v� nh�n th�c và hành
	
ng c�a c� h� th�ng chính tr( và
toàn dân trong th�c hi�n nhi�m v=
xây d�ng và b�o v� T� qu�c nói
chung, trong xây d�ng n�n qu�c
phòng toàn dân v�ng m�nh, “th� tr�n
lòng dân” v�ng ch�c nói riêng. Qua
	ó, làm cho m�i ng��i dân th!y rõ,
phát huy s�c m�nh kh�i 	�i 	oàn k�t
toàn dân t
c trong xây d�ng n�n
qu�c phòng toàn dân, th� tr�n qu�c
phòng toàn dân g�n v�i th� tr�n an
ninh nhân dân là trách nhi�m c�a c�
h� th�ng chính tr(, c�a m�i c!p, m�i
ngành, các 	(a ph�>ng và 	>n v(. M�t
tr�n T� qu�c 	óng vai trò nòng c�t
trong t�p h"p, phát huy s�c m�nh 	�i
	oàn k�t toàn dân t
c, th�c hi�n dân
ch�, t�ng c��ng 	&ng thu�n xã h
i
giám sát và ph�n bi�n xã h
i; tham
gia xây d�ng ��ng, Nhà n��c, ho�t
	
ng ngo�i giao nhân dân góp ph1n
xây d�ng và b�o v� v�ng ch�c T� qu�c
Vi�t Nam xã h
i ch� ngh4a.

Hai là, các c!p c1n g�n ch�t gi�a
phát tri%n kinh t�-xã h
i, xóa 	ói,
gi�m nghèo, nâng cao 	�i s�ng v�t
ch!t, tinh th1n c�a nhân dân, 	�m
b�o an sinh xã h
i v�i t�ng c��ng
c�ng c� qu�c phòng, an ninh. Th�c t�
cho th!y, n�u chúng ta gi�i quy�t t�t
các v!n 	� xã h
i, th�c hi�n ti�n b
,
công b}ng xã h
i, kh�c ph=c s� chênh
l�ch trong phát tri%n gi�a các vùng,
mi�n, khu v�c, s| t�o 	
ng l�c m�nh
m| 	% phát tri%n kinh t�-xã h
i g�n
v�i t�ng c��ng c�ng c� qu�c phòng,
an ninh. T�ng c��ng ch�m lo xây

d�ng c> s' chính tr(-xã h
i v�ng
m�nh, “th� tr�n lòng dân” v�ng ch�c
là c> s' 	% xây d�ng, phát huy kh�i
	�i 	oàn k�t toàn dân t
c cho công
cu
c xây d�ng n�n qu�c phòng toàn
dân và n�n an ninh nhân dân. Trong
xây d�ng k� ho�ch phát tri%n kinh t�-
xã h
i c�a tZng 	(a ph�>ng, các c!p
ph�i chú ý k�t h"p hài hòa gi�a l"i
ích kinh t� và 	�m b�o qu�c phòng,
an ninh. T�p trung huy 	
ng s�c
m�nh t�ng h"p c�a c� h� th�ng chính
tr(, c�a toàn dân trong th�c hi�n
nhi�m v= quân s�, qu�c phòng ' 	(a
ph�>ng và Trung �>ng, nh!t là vi�c
ch�m lo xây d�ng l�c l�"ng v� trang
nhân dân, phát tri%n công nghi�p
qu�c phòng, an ninh, nâng cao ch!t
l�"ng trang b( v� khí, k� thu�t 	áp
�ng yêu c1u nhi�m v= xây d�ng và
b�o v� T� qu�c trong tình hình m�i.

Ba là, c!p �y các c!p c1n t�ng
c��ng s� lãnh 	�o 	�i v�i nhi�m v=
quân s�, qu�c phòng, an ninh; chú ý
phát huy m�nh m| s�c m�nh c�a
kh�i 	�i 	oàn k�t toàn dân t
c 	%
th�c hi�n th�ng l"i Chi�n l�"c b�o v�
T� qu�c trong tình hình m�i; chú
tr�ng th% ch� hóa các ch� tr�>ng,
chính sách v� xây d�ng n�n qu�c
phòng toàn dân và n�n an ninh nhân
dân, xây d�ng “th� tr�n lòng dân”
v�ng ch�c; th�c hi�n t�t các quy
	(nh c�a lu�t pháp v� th�c hi�n
nhi�m v= qu�c phòng, an ninh, b�o
v� T� qu�c; nh!t là trong th�c hi�n
các ch/ th(, ngh( quy�t c�a ��ng v�
công tác giáo d=c qu�c phòng, an
ninh trong tình hình m�i.

Quân 	
i nhân dân và Công an
nhân dân là c�a nhân dân, do nhân
dân và vì nhân dân, 	�t d��i s� lãnh
	�o tuy�t 	�i, tr�c ti�p v� m�i m�t
c�a ��ng; m�i s� phát tri%n, tr�'ng
thành, chi�n 	!u, chi�n th�ng c�a
Quân 	
i và Công an có ngu&n g�c sâu
xa tZ s�c m�nh c�a kh�i 	�i 	oàn k�t
toàn dân t
c, d��i s� lãnh 	�o c�a
��ng. Th�c t� cho th!y, l�c l�"ng v�
trang nhân dân luôn là l�c l�"ng

nòng c�t trong xây d�ng n�n qu�c
phòng toàn dân, th� tr�n qu�c phòng
toàn dân g�n v�i th� tr�n an ninh
nhân dân; vì v�y, t�p trung xây d�ng
l�c l�"ng v� trang “cách m�ng, chính
quy, tinh nhu�, tZng b��c hi�n 	�i”
không ch/ là nhi�m v= chính tr( c�a
��ng và Nhà n��c mà còn là tình c�m,
trách nhi�m c�a toàn dân, nh}m b�o
v� v�ng ch�c T� qu�c Vi�t Nam xã h
i
ch� ngh4a. M�i cán b
, chi�n s4 trong
l�c l�"ng v� trang c1n ti�p t=c quán
tri�t sâu s�c và th�c hi�n có hi�u qu�
các quan 	i%m c�a ��ng, t� t�'ng H&
Chí Minh v� phát huy s�c m�nh kh�i
	�i 	oàn k�t toàn dân t
c trong xây
d�ng n�n qu�c phòng toàn dân; ti�p
t=c 	�i m�i và t�ng c��ng công tác
dân v�n, góp ph1n t�ng c��ng m�i
quan h� g�n bó máu th(t gi�a quân
v�i nhân dân, tô th�m b�n ch!t,
truy�n th�ng t�t 	�p c�a Quân 	
i và
Công an trong giai 	o�n m�i. S�c
m�nh qu�c phòng, an ninh là s�c
m�nh t�ng h"p c�a qu�c gia trong
xây d�ng và b�o v� T� qu�c. Toàn
��ng, toàn quân, toàn dân c1n ti�p
t=c nêu cao truy�n th�ng yêu n��c, ý
chí 	
c l�p, t� l�c, t� c��ng, xây
d�ng ��ng ta th�c s� trong s�ch,
v�ng m�nh; xây d�ng l�c l�"ng v�
trang nhân dân “cách m�ng, chính
quy, tinh nhu�, tZng b��c hi�n 	�i”;
xây d�ng kh�i 	�i 	oàn k�t toàn dân
t
c, 	% bi�n m�i 	��ng l�i, ch�
tr�>ng, chính sách c�a ��ng thành
hi�n th�c, hoàn thành th�ng l"i s�
nghi�p xây d�ng và b�o v� T� qu�c.

T�ng c��ng 	�i 	oàn k�t toàn dân
t
c, xây d�ng “th� tr�n lòng dân”
v�ng ch�c là yêu c1u c> b�n, quan
tr�ng c�a các c!p �y, t� ch�c ��ng;
	&ng th�i, là trách nhi�m c�a m�i
cán b
, 	�ng viên và toàn dân. Th�c
hi�n t�t v!n 	� 	ó là b�o 	�m quan
tr�ng 	% toàn ��ng, toàn dân và toàn
quân th�c hi�n th�ng l"i hai nhi�m
v= chi�n l�"c: xây d�ng và b�o v�
v�ng ch�c T� qu�c Vi�t Nam xã h
i
ch� ngh4a trong tình hình m�i.�

3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. CTQG, H. 2016, tr. 159.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. CTQG, H. 2011, tr. 239-240.
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L�c l�"ng v� trang cách m�ng
c�a nhân dân ta 	ã ra 	�i
trong phong trào Xô Vi�t
Ngh�-T4nh, nh}m chi�n 	!u

ch�ng quân thù kh�ng b�, 	àn áp,
b�o v� qu1n chúng và phong trào
cách m�ng, b�o v� chính quy�n cách
m�ng và làm công tác v�n 	
ng qu1n
chúng. Quân 	
i và Công an là l�c
l�"ng v� trang cách m�ng do ��ng
C
ng s�n Vi�t Nam và Ch� t(ch H& Chí
Minh tr�c ti�p t� ch�c, lãnh 	�o và
giáo d=c, 	
i quân cách m�ng tZ
nhân dân mà ra, vì nhân dân mà
chi�n 	!u, g�n bó máu th(t v�i nhân
dân, 	ã không ngZng l�n m�nh và
l�p nên bi�t bao k@ tích trong T�ng
kh'i ngh4a giành chính quy�n v� tay
nhân dân Tháng Tám n�m 1945,
trong các cu
c chi�n 	!u th1n thánh
c�a dân t
c, su�t 30 n�m ròng c�a
th� k� XX, trong quá trình xây d�ng
và b�o v� T� qu�c Vi�t Nam xã h
i
ch� ngh4a (XHCN) trong th�i 	�i H&
Chí Minh.

Ngày nay, toàn ��ng, toàn dân và
toàn quân ta 	ang ra s�c th�c hi�n
s� nghi�p công nghi�p hóa, hi�n 	�i
hóa, xây d�ng 	!t n��c 	i lên ch�

ngh4a xã h
i. Tr��c s� phát tri%n c�a
tình hình trong n��c và th� gi�i, 	%
th�c hi�n th�ng l"i 	��ng l�i xây

d�ng và b�o v� v�ng ch�c T� qu�c
Vi�t Nam XHCN trong tình hình m�i,
ch� tr�>ng c�a ��ng và Nhà n��c ta

THƯỢNG TƯỚNG, VIỆN SĨ, TS. NGUYỄN HUY HIỆU
Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Quân đội nhân dân và Công an nhân dân do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp
sáng lập, tổ chức, lãnh đạo và giáo dục, được Nhà nước tập trung xây dựng, được nhân
dân nuôi dưỡng. Trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của
Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, không ngừng phát triển và trưởng thành, càng đánh càng
mạnh, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược và đã trở thành một lực lượng hùng hậu có đầy
đủ sức mạnh bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

GI VNG S� LÃNH Đ	O TUY�T Đ�I,
TR�C TI�P V� M�I M�T C�A Đ�NG 
đ�i v�i Quân đ�i và Công an 
trong xây d
ng và b�o v� T� qu�c

Bộ đội Lữ đoàn 170 (Vùng 1 Hải quân) huấn luyện trên biển. ẢNH: ĐÌNH XUÂN
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là kh�ng 	(nh rõ vai trò, t�ng c��ng
s� lãnh 	�o c�a ��ng, hi�u qu� qu�n
lý c�a Nhà n��c; phát huy cao nh!t
ngu&n l�c, s�c m�nh và quy�n làm
ch� c�a nhân dân, k�t h"p v�i m'
r
ng quan h� và h"p tác qu�c t�; xây
d�ng Quân 	
i nhân dân và Công an
nhân dân cách m�ng, chính quy, tinh
nhu�, tZng b��c hi�n 	�i, b�o v�
v�ng ch�c ch� 	
 và T� qu�c XHCN.

S� nghi�p xây d�ng và b�o v� T�
qu�c trong th�i k@ m�i, 	òi h�i ph�i
ti�p t=c t�ng c��ng vai trò lãnh 	�o
c�a ��ng 	�i v�i Quân 	
i và Công
an, phát huy s�c m�nh t�ng h"p c�a
toàn quân, toàn dân; “k�t h"p ch�t
ch| kinh t�, v�n hoá, xã h
i v�i qu�c
phòng, an ninh và qu�c phòng, an
ninh v�i kinh t�, v�n hoá, xã h
i
trong tZng chi�n l�"c, quy ho�ch, k�
ho�ch phát tri%n kinh t�-xã h
i, chú
tr�ng vùng sâu, vùng xa, biên gi�i,
bi%n, 	�o”1. Kh�c ph=c tri�t 	% nh�ng
s> h', thi�u sót trong vi�c k�t h"p
kinh t� và qu�c phòng, an ninh t�i
các 	(a bàn, nh!t là 	(a bàn chi�n
l�"c. �i�u 	ó ch�ng t� r}ng, ��ng 	ã
có s� 	�i m�i, t� duy h>n và m' r
ng
n
i hàm k�t h"p ch�t ch| kinh t� v�i
qu�c phòng, an ninh: không ch/ trên
l4nh v�c phát tri%n kinh t�-xã h
i mà
còn c� trên l4nh v�c v�n hóa, xã h
i
và qu�c phòng, an ninh t�i các 	(a
bàn chi�n l�"c; ra s�c c�ng c�, xây
d�ng n�n qu�c phòng toàn dân, th�
tr�n qu�c phòng toàn dân g�n v�i an
ninh nhân dân; xây d�ng l�c l�"ng
v� trang nhân dân, mà nòng c�t là
Quân 	
i nhân dân và Công an nhân
dân, không ngZng nâng cao ch!t
l�"ng t�ng h"p, s�c chi�n 	!u 	áp
�ng yêu c1u tác chi�n m�i, b�o v�
v�ng ch�c T� qu�c. M�t khác, s�
nghi�p b�o v� T� qu�c 	òi h�i b�n
l4nh chính tr( v�ng vàng c�a Quân
	
i và Công an trong 	i�u ki�n m�i
ph�i 	�"c th% hi�n ' vi�c nh�n th�c
rõ m=c tiêu chi�n 	!u, tích c�c 	!u
tranh b�o v� 	��ng l�i, quan 	i%m
c�a ��ng, không dao 	
ng, ng�
nghiêng tr��c nh�ng di�n bi�n ph�c

t�p c�a tình hình và s� ti�n công
hi%m 	
c c�a các th� l�c thù 	(ch.
Nh�y bén, s�c s�o, kiên quy�t 	!u
tranh làm th!t b�i chi�n l�"c “di�n
bi�n hòa bình”, thúc 	6y “t� di�n
bi�n”, ‘t� chuy%n hóa” c�a các th�
l�c thù 	(ch, 	�p tan m�i âm m�u 	òi
“phi chính tr( hóa” l�c l�"ng v�
trang, chia r| ��ng v�i Quân 	
i và
Công an v�i nhân dân. Ph�i làm cho
Quân 	
i nhân dân và Công an nhân
dân mãi mãi là c�a dân, do nhân dân,
vì nhân dân, trung thành vô h�n v�i
T� qu�c luôn x�ng 	áng v�i ni�m tin
c�y c�a ��ng, c�a nhân dân.

Trong tình hình hi�n nay, không
th% xóa b� s� lãnh 	�o c�a ��ng 	�i
v�i l�c l�"ng v� trang nói chung,
Quân 	
i và Công an nói riêng, mà
ng�"c l�i, càng ph�i t�ng c��ng s�
lãnh 	�o c�a ��ng 	�i v�i Quân 	
i
và Công an. Nguyên t�c “L�c l�"ng
v� trang nhân dân 	�t d��i s� lãnh
	�o tuy�t 	�i, tr�c ti�p v� m�i m�t
c�a ��ng C
ng s�n Vi�t Nam” và “L�c
l�"ng v� trang nhân dân ph�i tuy�t
	�i trung thành v�i ��ng C
ng s�n

Vi�t Nam, T� qu�c và nhân dân…”
ghi trong �i�u 70, Hi�n pháp n�m
2013, là nguyên t�c b!t di b!t d(ch,
không th% thay 	�i. L�c l�"ng v�
trang nhân dân luôn luôn “Trung v�i
��ng, hi�u v�i dân, nhi�m v= nào
c�ng hoàn thành, khó kh�n nào c�ng
v�"t qua, k� thù nào c�ng 	ánh
th�ng”, không ch/ tr' thành ni�m t�
hào c�a dân t
c Vi�t Nam trong các
cu
c kháng chi�n th1n thánh c�a dân
t
c mà còn là l�c l�"ng 	i 	1u, tiên
phong trên m�i l4nh v�c, cánh tay
	�c l�c c�a ��ng cùng toàn dân th�c
hi�n th�ng l"i m=c tiêu “Dân giàu,
n��c m�nh, dân ch�, công b}ng, v�n
minh”, h
i nh�p sâu vào xu th� phát
tri%n toàn c1u.

Trong th�i k@ 	6y m�nh s�
nghi�p công nghi�p hóa, hi�n 	�i hóa
	!t n��c và h
i nh�p qu�c t� hi�n
nay, Quân 	
i và Công an ti�p t=c
phát huy nh�ng ch�c n�ng và nhi�m
v= c�a mình, cùng c� n��c th�c hi�n
nhi�m v= mà ��ng và nhân dân giao
phó, b�o v� v�ng ch�c T� qu�c Vi�t
Nam XHCN. Vì v�y, “L�c l�"ng v�

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ  XII, Nxb. CTQG, H. 2016, tr. 149.

Cán bộ, nhân viên kỹ thuật Lữ đoàn 84 (Cục Tác chiến điện tử, Bộ Tổng tham mưu)
tác nghiệp trên khí tài hiện đại. ẢNH: HƯƠNG HỒNG THU



16 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 160 (12/2016)

NGHIÊN C�U - LÝ LU�N

trang nhân dân, trong 	ó có Quân 	
i
nhân dân và Công an nhân dân ph�i
	�"c 	�t d��i s� lãnh 	�o tuy�t 	�i,
tr�c ti�p v� m�i m�t c�a ��ng C
ng
s�n Vi�t Nam; ph�i tuy�t 	�i trung
thành v�i ��ng C
ng s�n Vi�t Nam,
T� qu�c và nhân dân; có nhi�m v=
b�o v� 	
c l�p, ch� quy�n, th�ng
nh!t, toàn v�n lãnh th� c�a T� qu�c,
an ninh qu�c gia và tr�t t�, an toàn
xã h
i; b�o v� ��ng, Nhà n��c, nhân
dân, ch� 	
 XHCN, cùng toàn dân xây
d�ng 	!t n��c và th�c hi�n ngh4a v=
qu�c t�” vjn là nhân t� mang tính
nguyên t�c sâu s�c.

L(ch s� cách m�ng Vi�t Nam c�ng
cho th!y, m
t khi không có s� lãnh
	�o c�a ��ng, l�c l�"ng v� trang s|
b( bi�n ch!t, m!t 	(nh h��ng chính
tr( và m=c tiêu chi�n 	!u; không còn
là l�c l�"ng v� trang c�a nhân dân,
không còn là l�c l�"ng chính tr(, l�c
l�"ng chi�n 	!u vì m=c tiêu 	
c l�p
dân t
c và CNXH; do 	ó, không th%
làm tròn 	�"c ch�c n�ng, nhi�m v=

b�o v� T� qu�c, b�o v� nhân dân.

�% x�ng 	áng v�i lòng tin c�a
��ng, Quân 	
i nhân dân và Công an
nhân dân càng ph�i k� thZa, phát
huy truy�n th�ng anh hùng và
nh�ng bài h�c quý báu 	�"c 	úc k�t
tZ th�c ti�n h>n 70 n�m xây d�ng,
chi�n 	!u và tr�'ng thành; ti�p t=c
quán tri�t và n�m v�ng m=c tiêu,
ph�>ng châm ch/ 	�o c�a ��ng v�
nhi�m v= qu�c phòng-an ninh b�o v�
T� qu�c; tích c�c nghiên c�u, t�ng
k�t ho�t 	
ng lý lu�n, th�c ti�n;
phát tri%n lý lu�n b�o v� T� qu�c Vi�t
Nam trên n�n t�ng c�a ch� ngh4a Mác
- Lênin, t� t�'ng H& Chí Minh trong
tình hình m�i; nghiên c�u các ki%u
chi�n tranh, b�o v� an ninh qu�c gia
và 	�a ra nh�ng d� báo chi�n l�"c v�
các tình hu�ng chi�n tranh xâm l�"c
mà k� thù có th% ti�n hành v�i n��c
ta; góp ph1n phát tri%n ngh� thu�t
quân s� Vi�t Nam; xây d�ng n�n qu�c
phòng toàn dân, th� tr�n qu�c phòng
toàn dân, an ninh nhân dân v�ng

ch�c b�o v� T� qu�c trong 	i�u ki�n
m�i, xây d�ng Quân 	
i nhân dân,
Công an nhân dân cách m�ng, chính
quy, tinh nhu�, tZng b��c hi�n 	�i,
l!y xây d�ng chính tr( làm c> s'; b�o
t&n, phát huy và phát tri%n nh�ng
giá tr( v�n hoá trong s� nghi�p xây
d�ng và phát tri%n 	!t n��c, 	áp �ng
yêu c1u, nhi�m v= b�o v� T� qu�c
trong tình hình m�i. 

�% phát huy vai trò nòng c�t
trong xây d�ng và b�o v� T� qu�c,
b�o v� an ninh qu�c gia, Quân 	
i
nhân dân và Công an nhân dân ph�i
quán tri�t và th�c hi�n t�t 	��ng l�i,
quan 	i%m ch� tr�>ng c�a ��ng v�
chi�n l�"c b�o v� T� qu�c trong tình
hình m�i, 	�"c th% hi�n t�p trung
trong các ngh( quy�t, ch/ th( và trong
v�n ki�n ��i h
i l1n th� XII c�a ��ng,
	ó là: “Phát huy m�nh m| s�c m�nh
t�ng h"p c�a toàn dân t
c, c�a c� h�
th�ng chính tr( 	% b�o v� v�ng ch�c
	
c l�p, ch� quy�n, th�ng nh!t, toàn
v�n lãnh th� c�a T� qu�c, b�o v�

Bộ đội Lữ đoàn Phòng không 210 (Quân khu 1) bắt bám mục tiêu trên không. ẢNH: HƯƠNG HỒNG THU



Cán bộ nghiên cứu Viện Kỹ thuật Hải quân trao đổi phương án cải tiến vũ khí hải quân. ẢNH: ĐÌNH XUÂN
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��ng, Nhà n��c, nhân dân và ch� 	

xã h
i ch� ngh4a; b�o v� công cu
c
	�i m�i, s� nghi�p công nghi�p hóa,
hi�n 	�i hóa, b�o v� l"i ích qu�c gia
dân t
c; b�o v� n�n v�n hóa dân t
c;
gi� v�ng môi tr��ng hòa bình, �n
	(nh chính tr(, an ninh qu�c gia, tr�t
t� an toàn xã h
i”2. Quân 	
i nhân
dân và Công an nhân dân c1n không
ngZng 	�i m�i v� nh�n th�c, t�
t�'ng, nhi�m v=, cách 	ánh, 	�i m�i
các ch� tr�>ng, gi�i pháp, l� l�i và
ph�>ng pháp làm vi�c; t�ng c��ng
công tác n�m, d� báo sát 	úng tình
hình, k(p th�i tham m�u v�i ��ng,
Nhà n��c các ch� tr�>ng, gi�i pháp
ng�n ngZa âm m�u chi�n tranh xâm
l�"c; 	�m b�o an ninh qu�c gia trong
xu th� toàn c1u và h
i nh�p qu�c t�.
Ch� 	
ng phát hi�n, phòng ngZa, 	!u
tranh ng�n ch�n m�i âm m�u, ho�t
	
ng ch�ng phá c�a các th� l�c thù
	(ch, ph�n 	
ng, góp ph1n b�o v�

v�ng ch�c 	
c l�p ch� quy�n, an ninh
qu�c gia, tr�t t�, an toàn xã h
i.

Các c!p �y ��ng trong Quân 	
i
và Công an nhân dân c1n xác 	(nh
công tác xây d�ng ��ng, xây d�ng
l�c l�"ng là y�u t� hàng 	1u quy�t
	(nh m�i th�ng l"i trong s� nghi�p
xây d�ng và b�o v� T� qu�c, b�o v�
an ninh qu�c gia; không ngZng phát
huy vai trò lãnh 	�o tr�c ti�p, toàn
di�n m�i m�t; ch�m lo xây d�ng các
t� ch�c ��ng trong s�ch, v�ng
m�nh, 	>n v( v�ng m�nh toàn di�n
có s�c chi�n 	!u cao; ti�p t=c th�c
hi�n có hi�u qu� các ngh( quy�t, ch/
th( c�a ��ng, nh!t là Ngh( quy�t
Trung �>ng 4 (khóa XII) v�: “T�ng
c��ng xây d�ng, ch/nh 	�n ��ng;
ng�n ch�n, 	6y lùi s� suy thoái v� t�
t�'ng chính tr(, 	�o 	�c, l�i s�ng,
nh�ng bi%u hi�n “t� di�n bi�n”, “t�
chuy%n hoá” trong n
i b
”; 	6y

m�nh vi�c “h�c t�p và làm theo t�
t�'ng, 	�o 	�c, phong cách H& Chí
Minh” theo Ch/ th( s� 05 CT/TW c�a
B
 Chính tr(, phong trào “Công an
nhân dân h�c t�p và th�c hi�n 6
	i�u Bác H& d�y”, cu
c v�n 	
ng xây
d�ng n�p s�ng v�n hóa vì nhân dân
ph=c v=” và các phong trào thi 	ua
“Vì an ninh T� qu�c”,… Qua 	ó, t�o
s� chuy%n bi�n m�nh m|, v�ng ch�c
v� n�ng l�c lãnh 	�o toàn di�n, s�c
chi�n 	!u c�a các t� ch�c ��ng và
ch!t l�"ng 	
i ng� cán b
, 	�ng
viên; xây d�ng Quân 	
i nhân dân và
Công an nhân dân cách m�ng, chính
quy, tinh nhu�, tZng b��c hi�n 	�i;
tuy�t 	�i trung thành v�i ��ng, v�i
T� qu�c, Nhà n��c và nhân dân; s�n
sàng chi�n 	!u hy sinh vì 	
c l�p t�
do c�a T� qu�c 	% b�o v� ��ng, b�o
v� thành qu� cách m�ng, b�o v� ch�
	
 XHCN, b�o v� s� nghi�p 	�i m�i
	!t n��c và b�o v� nhân dân.�

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. CTQG, H.  2016, tr. 147.



18 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 160 (12/2016)

Tổ chức thực hiện chức năng
đại diện, bảo vệ quyền và
lợi ích hợp pháp, chính đáng
của nhân dân

Trong l(ch s� M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam, qua m{i giai 	o�n c�a cách
m�ng là m
t b��c ti�n c�a s� phát
tri%n quan 	i%m, nh�n th�c v� ch�c
n�ng 	�i di�n, b�o v� quy�n và l"i ích
h"p pháp, chính 	áng c�a nhân dân,
th% hi�n qua vi�c ban hành và th�c
hi�n các v�n b�n quy 	(nh v� ch�c
n�ng 	�i di�n, b�o v� quy�n và l"i ích
h"p pháp, chính 	áng c�a nhân dân.
Trong 30 n�m 	�i m�i 	!t n��c vZa
qua, nh�ng thay 	�i v� quan 	i%m,
nh�n th�c nh� vZa nói trên 	ã có
b��c ti�n v�"t b�c. Ch/ 5 n�m ngay
sau 	�i m�i (1986), ��ng C
ng s�n
Vi�t Nam 	ã 	�a ra C�>ng l4nh xây
d�ng 	!t n��c trong th�i k@ quá 	

lên ch� ngh4a xã h
i (n�m 1991).
C�>ng l4nh 	ã rút ra bài h�c l�n v�
“S� nghi�p cách m�ng là c�a nhân
dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Chính nhân dân là ng��i làm nên
th�ng l"i l(ch s�. Toàn b
 ho�t 	
ng
c�a ��ng ph�i xu!t phát tZ l"i ích và
nguy�n v�ng chân chính c�a nhân
dân”1. �ây th�c s� là nh�ng thay 	�i
mang tính cách m�ng và khoa h�c
liên quan 	�n quan ni�m v� ch�

ngh4a xã h
i.

�!t n��c b��c vào 	�i m�i, nh�ng
quan 	i%m v� ch� ngh4a xã h
i, trong
	ó có liên quan 	�n quy�n, l"i ích
h"p pháp, chính 	áng c�a nhân dân
	ã 	�t t�i trình 	
 nh�n th�c m�i,
ngày càng sâu s�c h>n, ti�n b
 h>n.
Quan 	i%m c�a ��ng 	ã tr' l�i v�i t�
t�'ng H& Chí Minh v� ch� ngh4a xã
h
i, r}ng ch� ngh4a xã h
i là xã h
i
do nhân dân làm ch�, bao nhiêu
quy�n hành 	�u ' n>i dân. Trong
	��ng l�i, ch� tr�>ng c�a ��ng
thông qua C�>ng l4nh, ngh( quy�t 	ã
ph�n ánh 	�"c nh�ng nhu c1u,
nguy�n v�ng th�c t� c�a nhân dân.
��ng 	�c bi�t quan tâm 	�n v!n 	�
l"i ích, 	�n các chính sách xã h
i
nh�: Xóa 	ói gi�m nghèo, khuy�n
khích làm giàu h"p pháp; ch�m sóc
	% phát tri%n con ng��i Vi�t Nam;
phát huy và m' r
ng dân ch� xã h
i
ch� ngh4a; k�t h"p hài hòa các l"i ích
cá nhân, t�p th% và xã h
i nh}m t�o
ra 	
ng l�c cho s� phát tri%n. Có r!t
nhi�u quan 	i%m, nh�n th�c m�i v�
quy�n con ng��i, kh�ng 	(nh giá tr(
con ng��i 	�"c thay 	�i th% hi�n qua
Hi�n pháp, pháp lu�t và các v�n b�n
khác c�a ��ng, Nhà n��c 	�"c ban
hành 	% th�c hi�n. Tiêu bi%u nh� b�n
Hi�n pháp n�m 2013 s�a 	�i, b� sung

t�i Ch�>ng II có t�i 35 	i�u (tZ �i�u
14 	�n �i�u 49) quy 	(nh nh�ng
quy�n con ng��i, quy�n và ngh4a v=
c> b�n c�a công dân. ��c bi�t Hi�n
pháp kh�ng 	(nh nguyên t�c Nhà
n��c “Các quy�n con ng��i, quy�n
công dân v� chính tr(, dân s�, kinh
t�, v�n hóa - xã h
i, 	�"c công nh�n,
tôn tr�ng, b�o v�, b�o 	�m theo Hi�n
pháp, pháp lu�t” (M=c 1, �i�u 14,
Ch�>ng II); “Quy�n con ng��i, quy�n
công dân ch/ có th% b( h�n ch� theo
quy 	(nh c�a lu�t trong tr��ng h"p
c1n thi�t vì lý do qu�c phòng, an
ninh qu�c gia, tr�t t� an toàn xã h
i,
	�o 	�c xã h
i, s�c kh�e c�a c
ng
	&ng” (M=c 2, �i�u 14, Ch�>ng II).

Trong th�c ti�n 	�i m�i c�a ��ng
C
ng s�n Vi�t Nam v� t� ch�c b

máy, thi�t ch� chính tr( nói chung
nh}m h��ng 	�n th�c hi�n b�o 	�m
các quy�n và l"i ích c�a nhân dân,
t�ng k�t g1n 30 n�m 	�i m�i vZa qua
	ã cho th!y, b
 máy Nhà n��c C
ng
hòa xã h
i ch� ngh4a Vi�t Nam 	ã có
r!t nhi�u thay 	�i, ti�n b
. Qu�c h
i
ti�p t=c 	�"c xác 	(nh là c> quan duy
nh!t có quy�n l�p hi�n, l�p pháp,
th�c hi�n quy�n giám sát t�i cao 	�i
v�i toàn b
 ho�t 	
ng c�a Nhà n��c,
xã h
i. Ch�c n�ng c�a Ch� t(ch n��c,
Chính ph�, Th� t��ng Chính ph�

TS. PHẠM THỊ HỒNG
Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQVN

M�t tr	n T� qu�c Vi�t Nam các c�p
th�c hi�n ch�c n�ng đ�i di�n, 
b�o v� quy�n và l�i ích h�p pháp,
chính đáng c�a nhân dân

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới, Nxb. CTQG, H. 2005, tr. 311.

DI�N �ÀN ��I �OÀN K�T TOÀN DÂN T�C
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c�ng có nh�ng thay 	�i nh!t 	(nh và
	�u h��ng 	�n m=c tiêu ph=c v= l"i
ích nhân dân 	�"c t�t h>n, ngày m
t
	áp �ng 	�"c các yêu c1u, nguy�n
v�ng c�a nhân dân.

Bên c�nh b
 máy nhà n��c có s�
	�i m�i, c�i cách, b
 máy M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam các c!p, các t� ch�c
chính tr( - xã h
i c�ng có nh�ng thay
	�i 	áng k% nh}m h��ng 	�n m
t
thi�t ch� chính tr( lành m�nh, trong
s�ch và v�n hành có hi�u qu�, 	&ng
b
 ph=c v= t�t nh!t l"i ích nhân dân.
T� ch�c b
 máy c�a M�t tr�n tZ c!p
Trung �>ng 	�n c!p 	(a ph�>ng, c>
s' 	ã 	�"c ki�n toàn m
t b��c nh}m
th�c hi�n ch�c n�ng, nhi�m v= c�a
M�t tr�n theo quy 	(nh c�a Hi�n
pháp, pháp lu�t và �i�u l� M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam. TZ ch{ xã, ph��ng,
th( tr!n không có c> quan zy ban M�t
tr�n T� qu�c, tZ 	1u nh�ng n�m 80
c�a th� k� XX 	ã thành l�p t� ch�c
c> quan zy ban M�t tr�n T� qu�c xã,
ph��ng, th( tr!n thay cho các Ban
Liên l�c công tác M�t tr�n tr��c 	ó.
Song song, các Ban Công tác M�t tr�n
' khu dân c�, c
ng 	&ng dân c� c�ng
	�"c ra 	�i, c�ng c�. �ây chính là n>i
g1n dân, sát dân, th�c hi�n ch�c
n�ng 	�i di�n, b�o v� quy�n và l"i ích
h"p pháp, chính 	áng c�a nhân dân.

Bên c�nh c> quan zy ban M�t
tr�n T� qu�c các c!p còn ph�i k% 	�n
v( trí, vai trò các t� ch�c thành viên
c�a M�t tr�n 	�"c phát huy. Th�c t�
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 	ã phát
huy t�t ch�c n�ng hi�p th�>ng dân
ch�, ph�i h"p và th�ng nh!t hành
	
ng trong th�c hi�n ch�c n�ng,
nhi�m v= c�a M�t tr�n, trong 	ó có
ch�c n�ng, nhi�m v= b�o v� quy�n và
l"i ích h"p pháp, chính 	áng c�a
nhân dân. Trên c> s' 	ó mà tính
	&ng thu�n xã h
i, tinh th1n 	oàn
k�t c
ng 	&ng c�ng 	�"c 	� cao, góp
ph1n 	áng k% vào s� nghi�p xây
d�ng kh�i 	�i 	oàn k�t toàn dân t
c,
xây d�ng và b�o v� T� qu�c Vi�t Nam
xã h
i ch� ngh4a.

Vi�c t� ch�c th�c hi�n ch�c n�ng
c�a zy ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam các c!p v� 	�i di�n, b�o v�
quy�n và l"i ích h"p pháp, chính

	áng c�a nhân dân trong nh�ng n�m
	�i m�i 	ã có b��c ti�n quan tr�ng,
	�t nh�ng thành tích 	áng ghi nh�n.
Ch� tr�>ng c�a ��ng, chính sách,
pháp lu�t c�a Nhà n��c v� nh�ng n
i
dung tr�c ti�p và liên quan 	�n b�o
v� quy�n và l"i ích h"p pháp, chính
	áng c�a nhân dân, ngoài 	�"c tuyên
truy�n chung còn 	�"c l&ng ghép
tuyên truy�n qua các ho�t 	
ng,
công tác khác, nh� thông qua các
cu
c v�n 	
ng, phong trào thi 	ua
yêu n��c; công tác xây d�ng ��ng,
chính quy�n...

��c bi�t ph�i k% 	�n vi�c M�t
tr�n tham gia th�c hi�n Quy ch� dân
ch� ' c> s'. �ây là vi�c làm r!t thi�t
th�c liên quan tr�c ti�p 	�n th�c
hi�n ch�c n�ng 	�i di�n, b�o v�
quy�n và l"i ích h"p pháp, chính
	áng c�a nhân dân c�a zy ban M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c!p. Ngay
sau khi có Ch/ th( s� 30-CT/TW c�a
B
 Chính tr( và Ngh( 	(nh s� 29-
N�/CP c�a Chính ph� v� th�c hi�n
Quy ch� dân ch� ' c> s', zy ban M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c!p 	ã
ph�i h"p v�i chính quy�n và các t�
ch�c thành viên tuyên truy�n sâu
r
ng v� ch� tr�>ng này trong nhân
dân; ph�i h"p v�i H
i 	&ng nhân
dân, zy ban nhân dân, các t� ch�c
chính tr( - xã h
i t� ch�c h�c t�p 	%
nhân dân 	�"c bi�t các thông tin v�
chính sách, pháp lu�t, nh!t là các
chính sách, pháp lu�t v� phát tri%n
kinh t�, v�n hóa - xã h
i, công tác
b�o v� an ninh tr�t t�, an toàn xã
h
i liên quan tr�c ti�p 	�n 	�i s�ng,
sinh ho�t c�a nhân dân. Nh� 	�i m�i
và th�c hi�n Quy ch� dân ch� ' c>
s' mà nhân dân 	ã 	�"c th�o lu�n
và quy�t 	(nh nh�ng v!n 	� liên
quan tr�c ti�p 	�n 	�i s�ng, sinh
ho�t c�a mình theo ph�>ng châm
“Dân bi�t, dân bàn, dân làm, dân
ki%m tra”. TZ khi zy ban Trung �>ng
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam phát
	
ng cu
c v�n 	
ng “Toàn dân 	oàn
k�t xây d�ng cu
c s�ng m�i ' khu
dân c�” (nay là cu
c v�n 	
ng “Toàn
dân 	oàn k�t xây d�ng 	�i s�ng v�n
hóa ' khu dân c�”) 	ã 	�"c 	ông
	�o nhân dân h�'ng �ng th�c hi�n.
H>n 20 n�m qua, cu
c v�n 	
ng 	ã

	i vào cu
c s�ng m
t cách th�c s�
và phát huy hi�u qu� rõ r�t, 	ã 	�a
	�n nh�ng s� thay 	�i 	áng k% v�
	�i s�ng kinh t�, v�n hóa - xã h
i,
b�o v� an ninh tr�t t� ' các khu dân
c�, c
ng 	&ng dân c�. 

Thông qua vi�c th�c hi�n Quy ch�
dân ch� ' c> s', tác 	
ng tr' l�i làm
cho zy ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam các c!p th�c hi�n t�t h>n ch�c
n�ng giám sát c�a mình. V�i 3
ph�>ng th�c: Giám sát tr�c ti�p c�a
nhân dân 	�i v�i toàn b
 ho�t 	
ng
c�a chính quy�n nh}m phát huy
quy�n làm ch� c�a nhân dân; giám
sát c�a Ban Thanh tra nhân dân và
ho�t 	
ng giám sát c�a zy ban M�t
tr�n T� qu�c các c!p cùng các t� ch�c
thành viên trong quá trình xây d�ng
và th�c hi�n Quy ch� dân ch� ' c> s'.
N
i dung giám sát th% hi�n rõ vi�c
th�c hi�n ch�c n�ng 	�i di�n, b�o v�
quy�n và l"i ích h"p pháp, chính
	áng c�a nhân dân. Ch�c n�ng 	�i
di�n c�a zy ban M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam các c!p ngày m
t 	�"c th%
hi�n rõ và th�c hi�n có hi�u qu�, tiêu
bi%u nh�, thông qua vi�c M�t tr�n
ph�i h"p v�i chính quy�n 	% tuyên
truy�n ch� tr�>ng c�a ��ng, chính
sách, pháp lu�t c�a Nhà n��c; ph�i
h"p trong t� ch�c th�c hi�n Quy ch�
dân ch� ' c> s'; thông qua vi�c tham
d� các k@ h�p H
i 	&ng nhân dân, zy
ban nhân dân; thông qua vi�c t�
ch�c các cu
c v�n 	
ng, phong trào
thi 	ua yêu n��c; thông qua công tác
ti�p dân, thu th�p ý ki�n, ki�n ngh(
c�a nhân dân 	% ph�n ánh l�i v�i
��ng, Nhà n��c; thông qua công tác
ch/ 	�o ho�t 	
ng c�a các Ban Thanh
tra nhân dân, Ban Giám sát 	1u t�
c
ng 	&ng... V�i m{i n
i dung ph�i
h"p ho�t 	
ng nói trên, M�t tr�n T�
qu�c 	�u th% hi�n mình v�i t� cách là
t� ch�c liên minh chính tr(, liên hi�p
t� nguy�n r
ng l�n 	�i di�n, b�o v�
quy�n và l"i ích h"p pháp, chính
	áng c�a nhân dân.

�% th�c hi�n t�t ch�c n�ng 	�i
di�n, b�o v� quy�n và l"i ích h"p
pháp, chính 	áng c�a nhân dân, zy
ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các
c!p 	ã quan tâm h>n 	�n vi�c ki�n
toàn l�i c> c!u t� ch�c ho�t 	
ng,
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sinh ho�t M�t tr�n theo h��ng t�ng
tính “	�i di�n”, tính “tiêu bi%u”, c=
th% nh�: tZ ch{ nhi�u n�m ch/ có
nh�ng dân t
c thi%u s� 	ông ng��i
có 	�i bi%u 	�i di�n tham gia làm zy
viên zy ban Trung �>ng M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam, 	�n nay zy viên zy
ban Trung �>ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam 	ã có 	� 	�i bi%u c�a 54 dân t
c
trong c� n��c tham gia. Công tác dân
t
c, tôn giáo c�ng nh� v�i các 	�i
t�"ng 	�c thù là ng��i Vi�t Nam '
n��c ngoài, các nhân s�, trí th�c tiêu
bi%u, ng��i làm vi�c d��i ch� 	
 c�...
	�u 	�"c zy ban M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam các c!p dành công s�c và có
s� quan tâm th�a 	áng h>n 	% phát
huy vai trò c�a h�. �% r&i thông qua
chính h�, M�t tr�n l�i có 	i�u ki�n
n�m b�t 	�"c tâm t�, tình c�m,
nguy�n v�ng c�a các t1ng l�p, 	�i
t�"ng mà h� là ng��i tiêu bi%u 	�i
di�n tham gia M�t tr�n 	�"c t�t h>n.

K�t qu� vi�c th�c hi�n ch�c n�ng
	�i di�n b�o v� quy�n và l"i ích h"p
pháp, chính 	áng c�a nhân nhân 	ã
góp ph1n tích c�c vào vi�c xác l�p
n�n dân ch� xã h
i ch� ngh4a. Phát
huy quy�n làm ch� c�a nhân dân
trong m
t c> ch� t�ng th% “��ng
lãnh 	�o, nhân dân làm ch�, Nhà
n��c qu�n lý”. �&ng th�i, huy 	
ng
	�"c s� tham gia c�a nhân dân vào
công vi�c qu�n lý nhà n��c, xã h
i
và 	% th�c thi quy�n l�c b�o 	�m l"i
ích h"p pháp, chính 	áng c�a nhân.
Góp ph1n thúc 	6y s� nghi�p 	�i
m�i, phát tri%n 	!t n��c và s� phát
tri%n l�n m�nh c�a M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam.

Tuy nhiên, tr��c yêu c1u c�a s�
nghi�p 	�i m�i 	!t n��c hi�n nay,
bên c�nh nh�ng �u 	i%m, thành t�u,
công tác t� ch�c, ho�t 	
ng c�a M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam trong th�c
hi�n ch�c n�ng, nhi�m v=, nh!t là
th�c hi�n ch�c n�ng 	�i di�n, b�o v�
quy�n và l"i ích h"p pháp, chính
	áng c�a nhân dân vjn còn nhi�u
vi�c ph�i làm. Th�c t� ' n>i này n>i
kia quy�n làm ch�; quy�n và l"i ích
h"p pháp, chính 	áng c�a nhân dân
vjn b( vi ph�m. Có nhi�u nguyên
nhân, trong 	ó có vi�c t� ch�c th�c
hi�n ch�c n�ng c�a M�t tr�n T� qu�c

Vi�t Nam c1n làm t�t h>n n�a. Chính
vì v�y, vi�c 	�a ra các gi�i pháp, v�
th�c hi�n ch�c n�ng 	�i di�n, b�o v�
quy�n và l"i ích h"p pháp, chính
	áng c�a nhân dân c�a zy ban M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c!p là r!t
c1n thi�t. 

Một số giải pháp nâng cao
hiệu quả thực hiện chức
năng đại diện, bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp,
chính đáng của nhân dân 

Nâng cao nh�n th�c c�a h� th�ng
chính tr( và xã h
i v� ch�c n�ng 	�i
di�n và b�o v� quy�n, l"i ích h"p
pháp, chính 	áng c�a nhân dân 

Ch�c n�ng 	�i di�n và b�o v�
quy�n, l"i ích h"p pháp, chính 	áng
c�a nhân dân có th�c hi�n 	�"c hay
không, th�c hi�n t�t hay x!u, nhi�u
hay ít tùy thu
c tr��c tiên ' vi�c
nâng cao nh�n th�c c�a h� th�ng
chính tr( v� chính v!n 	� nói trên.
Nói nâng cao nh�n th�c c�a h�
th�ng chính tr( là nâng cao nh�n
th�c cho 	
i ng� cán b
, công ch�c
	�ng, chính quy�n, M�t tr�n T�
qu�c, các 	oàn th% nhân dân, 	% tZ
	ó t� ch�c v�n hành b
 máy th�c
hi�n nhi�m v= chính tr( t�t h>n
nh}m 	�t t�i m=c tiêu “Quy�n l�c
thu
c v� nhân dân”, c= th% h>n là
th�c hi�n ch�c n�ng 	�i di�n và b�o
v� quy�n, l"i ích h"p pháp, chính
	áng c�a nhân dân. 

M�t tr�n T� qu�c, các 	oàn th%
nhân dân tùy theo tính ch!t, tôn ch/
và m=c 	ích c�a mình c�ng ph�i t�
nâng cao nh�n th�c cho 	
i ng� cán
b
, công ch�c, 	�ng viên; v�n 	
ng,
giáo d=c 	oàn viên, h
i viên ch!p
hành lu�t pháp, chính sách; ch�m lo
b�o v� quy�n và l"i ích h"p pháp,
chính 	áng c�a chính 	oàn viên, h
i
viên. Ch/ khi 	oàn viên, h
i viên,
ng��i dân nói chung th�c hi�n 	�"c
quy�n làm ch� c�a mình thông qua
ho�t 	
ng c�a Nhà n��c, M�t tr�n T�
qu�c, các 	oàn th% nhân dân, c� h�
th�ng chính tr( nói chung thì m�i
nói 	�n m
t n�n dân ch� th�c s�,
th�c ch!t, n�n dân ch� c�a nhân

dân, do nhân dân và vì nhân dân,
b�o 	�m “T!t c� quy�n l�c thu
c v�
nhân dân”.

Hoàn thi�n pháp lu�t v� ch�c
n�ng 	�i di�n, b�o v� quy�n và l"i ích
h"p pháp, chính 	áng c�a nhân dân
c�a zy ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam các c!p

�% phát huy 	�"c vai trò M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam trong giai 	o�n
m�i, 	�c bi�t 	% 	áp �ng 	�"c yêu
c1u th�c hi�n ch�c n�ng 	�i di�n và
b�o v� quy�n, l"i ích h"p pháp, chính
	áng c�a nhân dân, zy ban M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam các c!p c1n rà soát,
t�ng k�t 	ánh giá th�c ti�n vi�c xây
d�ng, ban hành và t� ch�c th�c hi�n
các v�n b�n quy ph�m pháp lu�t tr�c
ti�p và liên quan 	�n nh�ng v!n 	�
nêu trên. C1n có các quy 	(nh mang
tính pháp lý ch�t ch| 	�i v�i vi�c t�
ch�c ho�t 	
ng c�a M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam trong m�i quan h� v�i các
c> quan nhà n��c trong vi�c th�c
hi�n ch�c n�ng 	�i di�n, b�o v�
quy�n và l"i ích h"p pháp, chính
	áng c�a nhân dân c�a zy ban M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c!p, nh�
vi�c b� sung quy ch� ph�i h"p hành
	
ng, trách nhi�m c�a Chính ph� và
chính quy�n các c!p trong vi�c ph�i
h"p và b�o 	�m các 	i�u ki�n ho�t
	
ng c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam;
quy 	(nh v� chính sách 	�c thù trong
t� ch�c ho�t 	
ng c�a M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam; quy 	(nh v� trách
nhi�m c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
trong th�c hi�n chính sách, pháp
lu�t, nh!t là nh�ng v!n 	� liên quan
	�n quy�n, l"i ích h"p pháp, chính
	áng c�a nhân dân.

��i m�i n
i dung và ph�>ng th�c
ho�t 	
ng c�a zy ban M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam các c!p, nâng cao hi�u
qu� th�c hi�n ch�c n�ng 	�i di�n,
b�o v� quy�n và l"i ích h"p pháp,
chính 	áng c�a nhân dân

��i m�i n
i dung và ph�>ng th�c
ho�t 	
ng c�a zy ban M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam các c!p là m
t trong
nh�ng yêu c1u, 	i�u ki�n t!t y�u
khách quan c1n thi�t th�c hi�n ch�c
n�ng 	�i di�n, b�o v� quy�n và l"i
ích h"p pháp, chính 	áng c�a nhân
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dân. Theo 	ó, ch� tr�>ng, chính
sách, pháp lu�t c�a ��ng, Nhà n��c
v� b�o 	�m quy�n, l"i ích h"p pháp,
chính 	áng c�a nhân dân ph�i 	�"c
M�t tr�n T� qu�c c= th% hóa ra b}ng
các ch�>ng trình hành 	
ng, l&ng
ghép trong các cu
c v�n 	
ng,
phong trào thi 	ua yêu n��c, trong
công tác xây d�ng ��ng, chính
quy�n; trong th�c hi�n ch�c n�ng
giám sát và ph�n bi�n xã h
i c�a M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam.

Vi�c 	�i m�i n
i dung và ph�>ng
th�c ho�t 	
ng c�a M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam nh}m th�c hi�n t�t ch�c
n�ng 	�i di�n và b�o v� quy�n, l"i
ích h"p pháp, chính 	áng c�a nhân
dân c1n xác 	(nh rõ nh�ng quan
	i%m, 	��ng l�i c�a ��ng, chính
sách, pháp lu�t c�a Nhà n��c v� t�
t�'ng l!y dân làm g�c, dân là ch� và
dân làm ch�. Nói cách khác, M�t tr�n
ph�i xác 	(nh 	�"c nh�ng n
i dung,
v!n 	� liên quan 	�n quy�n, l"i ích
c�a nhân dân 	% 	�a thành nhi�m
v=, ch�>ng trình hành 	
ng, công
tác c= th% c�a M�t tr�n, nh� l&ng
ghép thông qua các cu
c v�n 	
ng,
phong trào thi 	ua yêu n��c; thành
n
i dung c�a công tác giám sát và
ph�n bi�n xã h
i; vi�c t�p h"p, l�ng
nghe ý ki�n các t1ng l�p nhân dân
	% tham gia xây d�ng hoàn thi�n
chính sách, pháp lu�t; công tác
thanh tra nhân dân, ho�t 	
ng giám
sát 	1u t� c
ng 	&ng...

M�t tr�n T� qu�c c1n ti�p t=c 	�i
m�i m�nh m|, th�c hi�n 	a d�ng hóa
các hình th�c ho�t 	
ng, công tác
M�t tr�n; 	�a công tác M�t tr�n v�
t�n c> s', tZng khu dân c�, 	�n v�i
m{i gia 	ình và tZng ng��i dân. �%
th�c hi�n 	�"c ch�c n�ng 	�i di�n,
b�o v� quy�n và l"i ích h"p pháp,
chính 	áng c�a nhân dân thì M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam ph�i th�c s�
g1n dân, có trách nhi�m v�i dân,
l�ng nghe ý ki�n nhân dân. H>n th�,
ph�i làm cho ng��i dân th�c s� là
ng��i ch� không ch/ trong phát
tri%n, xây d�ng xã h
i m�i mà còn là
ng��i ch�, v�i t� cách là ch� th% xã
h
i có t� cách, trình 	
, n�ng l�c bi�t
t� b�o v� quy�n và l"i ích h"p pháp,

chính 	áng c�a chính mình.

Ki�n toàn t� ch�c b
 máy và 	
i
ng� cán b
, công ch�c zy ban M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c!p

Ki�n toàn t� ch�c b
 máy và nâng
cao ch!t l�"ng 	
i ng� cán b
, công
ch�c zy ban M�t tr�n T� qu�c các c!p
là ti�n 	� quan tr�ng 	% nâng cao v(
th�, vai trò c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam th�c hi�n ch�c n�ng 	�i di�n,
b�o v� quy�n và l"i ích h"p pháp,
chính 	áng c�a nhân dân. Trong giai
	o�n cách m�ng m�i hi�n nay, có c�
th�i c> và thách th�c 	�t ra 	òi h�i
t� ch�c b
 máy và cán b
 M�t tr�n
ph�i 	�"c quan tâm ki�n toàn, c�ng
c�. �ây là trách nhi�m không ch/
riêng c�a M�t tr�n T� qu�c mà còn là
trách nhi�m chung c�a ��ng và c� h�
th�ng chính tr(. 

V�i t� cách là c> quan tham m�u,
giúp vi�c, c> quan zy ban Trung �>ng
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam c1n 	�"c
quan tâm ki�n toàn, c�ng c� 	% tham
m�u cho �oàn Ch� t(ch, Ban Th��ng
tr�c v� nh�ng v!n 	� có t1m chi�n
l�"c, v4 mô giúp cho vi�c ch/ 	�o ho�t
	
ng, công tác M�t tr�n trong toàn
b
 h� th�ng. Theo 	ó, 	�i t�"ng c1n
quan tâm 	% ki�n toàn, bao g&m tZ
Ban Th��ng tr�c 	�n các ban, phòng
chuyên môn. Tr�ng tâm c> b�n nh!t
c�a vi�c ki�n toàn c1n h��ng vào
vi�c rà soát l�i ch�c n�ng, nhi�m v=
tZng 	>n v(, tZng ch�c danh 	% b�
trí, s�p x�p l�i 	
i ng� cán b
, công
ch�c cho phù h"p. Vi�c ki�n toàn
c�ng yêu c1u tính 	�n s� liên thông
th�ng nh!t trong toàn h� th�ng t�
ch�c b
 máy M�t tr�n. C1n s�m kh�c
ph=c tình tr�ng ch�c n�ng, nhi�m
v=, ph�m vi 	�i t�"ng các ban
chuyên môn hi�n nay ch�a th�t rõ
ràng, tên g�i m{i n>i m
t khác, gây
khó kh�n cho công tác ch/ 	�o,
h��ng djn ho�t 	
ng.

C1n ki�n toàn 	% phát huy vai trò
các h
i 	&ng t� v!n, 	
i ng� c
ng tác
viên, các t� ch�c thành viên M�t
tr�n. Ban Th��ng tr�c zy ban M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c!p c1n
quan tâm lãnh 	�o, ch/ 	�o 	% có k�
ho�ch rà soát l�i b
 máy, 	
i ng� cán
b
, công ch�c. Bên c�nh vi�c ki�n

toàn các h
i 	&ng t� v!n, 	
i ng�
c
ng tác viên còn ph�i quan tâm ph�i
h"p v�i các t� ch�c thành viên M�t
tr�n 	% phát huy t� ch�c b
 máy và
	
i ng� cán b
, công ch�c này giúp
t�ng c��ng s� ph�i h"p th�ng nh!t
hành 	
ng, b�o 	�m không ngZng
nâng cao ch!t l�"ng và hi�u qu� ho�t
	
ng, công tác M�t tr�n. 

Ki�n toàn t� ch�c b
 máy M�t
tr�n ph�i 	i li�n v�i c�ng c�, s�p x�p
l�i 	
i ng� cán b
, công ch�c v�i ý
ngh4a cán b
 là cái g�c c�a m�i công
vi�c, cán b
 t�t thì m�i vi�c 	�u t�t.
Chính vì v�y, vi�c c�ng c�, s�p x�p
l�i 	
i ng� cán b
, công ch�c M�t
tr�n các c!p ph�i 	�"c xem là �u tiên
hàng 	1u. C1n khuy�n khích phát
tri%n t� duy m�i, sáng t�o, dám ngh4
dám làm c�a 	
i ng� cán b
, công
ch�c nh}m kh�c ph=c l�i t� duy c�,
kinh nghi�m ch� ngh4a, hành chính
hóa công tác M�t tr�n.

Nâng cao hi�u qu� ph�i h"p gi�a
M�t tr�n v�i các c> quan, t� ch�c h�u
quan, các t� ch�c thành viên M�t
tr�n

�% th�c hi�n t�t ch�c n�ng,
nhi�m v= c�a mình, M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam c1n có s� ph�i h"p t�t v�i
các c> quan h�u quan c�a Nhà n��c
nh� Qu�c h
i, Chính ph�, các b
,
ngành h�u quan. Quy�n làm ch� c�a
nhân dân, ngoài 	�"c th% ch� b}ng
các chu6n m�c mang tính nhà n��c,
thành các nguyên t�c t� ch�c và v�n
hành c�a Nhà n��c còn 	�"c th% ch�
hóa b}ng các thi�t ch� khác là các
	oàn th% nhân dân. Chính vì v�y,
ngoài quan h� v�i các c> quan h�u
quan c�a ��ng, Nhà n��c, M�t tr�n
còn có quan h� ch�t ch| v�i các c>
quan h�u quan. Vi�c nâng cao hi�u
qu� ph�i h"p và th�ng nh!t hành
	
ng c�a M�t tr�n gi�a các t� ch�c
thành viên s| là c> s', 	i�u ki�n 	%
phát huy h�t 	�"c ti�m n�ng, s�c
m�nh các 	oàn viên, h
i viên, 	ông
	�o qu1n chúng nhân dân nói chung
thu
c các dân t
c, tôn giáo, m�i t1ng
l�p xã h
i nói chung, không phân
bi�t già tr�, gái trai, giàu nghèo
trong s� nghi�p xây d�ng và b�o v�
T� qu�c.�
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THS. BÙI THỊ KIM XUÂN
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Phát tri%n ngu&n nhân l�c
	�"c ��ng xác 	(nh là m
t
khâu 	
t phá chi�n l�"c 	%
	�a 	!t n��c chuy%n 	�i mô

hình t�ng tr�'ng, phát tri%n nhanh
và b�n v�ng. Ph= n� chi�m m
t n�a
dân s� và h>n 40% s� l�"ng ngu&n
nhân l�c ' n��c ta. Vì v�y, 	% phát
tri%n ngu&n nhân l�c thì không th%
không quan tâm phát tri%n ngu&n
nhân l�c n�. Vi�c phát tri%n ngu&n
nhân l�c n� ' Vi�t Nam hi�n nay có
m
t s� th�i c> và thách th�c, 	òi h�i
chúng ta ph�i nh�n di�n t�t 	% có các
gi�i pháp phù h"p, hi�u qu�.

1. Những thời cơ, thuận lợi
và thách thức cho phát
triển nguồn nhân lực nữ ở
Việt Nam hiện nay

Nh�ng th�i c>, thu�n l"i cho phát
tri%n ngu&n nhân l�c n�

Vi�t Nam hi�n nay 	ang trong quá
trình công nghi�p hóa, hi�n 	�i hóa,
phát tri%n kinh t� th( tr��ng và 	�i
m�i toàn di�n 	!t n��c. Quá trình
này 	ang t�o ra nh�ng 	i�u ki�n
thu�n l"i cho ph= n� tham gia vào
th( tr��ng lao 	
ng, nâng cao n�ng
l�c, trình 	
 chuyên môn, nghi�p v=. 

Trong xã h
i nông nghi�p, lao
	
ng s� d=ng s�c l�c c> b�p là ch�
y�u thì nam gi�i v�i �u th� v� s�c
m�nh c�a mình luôn chi�m v( trí n�i
b�t trong các ho�t 	
ng lao 	
ng s�n
xu!t v�t ch!t. �(a v( kinh t� c�a ph=
n� bao gi� c�ng th!p kém h>n. Tuy
nhiên, trong 	i�u ki�n phát tri%n
công nghi�p, lao 	
ng ch� y�u là lao
	
ng s� d=ng k� n�ng, k� x�o, s�

d=ng tri th�c. Ph= n� hoàn toàn có
kh� n�ng phát tri%n v� m�t trí tu�
ngang b}ng v�i nam gi�i. Vì v�y,
trong s�n xu!t công nghi�p, ngu&n
nhân l�c nam và n� không có s�
chênh l�ch. 

Quá trình công nghi�p hóa, hi�n
	�i hóa 	!t n��c và phát tri%n kinh
t� th( tr��ng 	ã 	a d�ng hóa c> c!u
ngành ngh�, trong 	ó có nh�ng
ngành ngh� r!t phù h"p v�i ph= n�.
Ngu&n nhân l�c n� có nh�ng ph6m
ch!t phù h"p nh� lòng kiên trì, tính
c1n cù, 	�c hy sinh, tính c6n tr�ng,
s� khiêm t�n, s�c thuy�t ph=c, nên
trong m
t s� ngành ngh�, ph= n�
còn th% hi�n �u th� h>n nam gi�i. Ví
d= nh� 	�c thù c�a n� gi�i là s� mjn
c�m, tinh t�, sâu s�c và nhân v�n là
�u th� 	% ph= n� tham gia vào các
l4nh v�c khoa h�c xã h
i nhân v�n
(du l(ch h�c, v�n h�c, tâm lý h�c,
giáo d=c h�c…), v�n hóa, d(ch v=

công c
ng. Nhi�u ngành công ngh�
phát tri%n m�nh c1n thu hút l�c
l�"ng lao 	
ng n� v�i �u th� v� s�
khéo léo và t� m/ nh� tin h�c, 	i�n
t�, công nghi�p th�c ph6m, ch� bi�n,
may m�c, th�>ng m�i.

Công nghi�p hóa, hi�n 	�i hóa 	em
l�i cu
c s�ng, l�i s�ng v�n minh trong
tZng gia 	ình, góp ph1n gi�m b�t v!t
v�, b�o v� s�c kh�e cho ph= n�, hi�n
	�i hóa v�t d=ng trong gia 	ình (nh�
dùng b�p tZ, lò vi sóng, máy hút b=i,
máy gi�t, máy r�a bát…), ph= n� 	ã
gi�m b�t 	�"c th�i gian cho công vi�c
nhà n�ng nh�c, vì v�y có nhi�u th�i
gian và s�c l�c h>n 	% h�c t�p nâng
cao trình 	
 và t�p trung vào phát huy
h�t n�ng l�c c�a mình. 

Quy�n bình 	�ng c�a n� gi�i và
nam gi�i trên t!t c� các l4nh v�c 	�"c
pháp lu�t thZa nh�n. Các c> quan, 	>n
v(, t� ch�c kinh t� không 	�"c phép

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Thanh phát
biểu tại Hội nghị triển khai công tác năm 2016 của Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của
phụ nữ Việt Nam.  ẢNH: HƯƠNG DIỆP

Phát triển nguồn nhân lực nữ 
� VI�T NAM HI�N NAY



Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với Trung ương
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. ẢNH: HOÀNG ANH
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phân bi�t gi�i trong tuy%n d=ng, tr�
l�>ng ngang nhau gi�a nam và n� cho
cùng m
t công vi�c. T� t�'ng tr�ng
nam khinh n� trong các gia 	ình c�ng
	ã gi�m h�n. Vì v�y, trình 	
 h�c v!n
c�a ph= n� không ngZng 	�"c nâng
lên là 	i�u ki�n 	% ph= n� tham gia
vào th( tr��ng lao 	
ng.

Công nghi�p hóa, hi�n 	�i hóa,
phát tri%n kinh t� th( tr��ng và h
i
nh�p qu�c t�, cái tôi cá nhân có 	i�u
ki�n phát tri%n. Trong b�i c�nh 	ó,
ngày càng nhi�u ph= n� t� tin h>n
vào b�n thân mình, luôn n{ l�c c�
g�ng 	% kh�ng 	(nh tài n�ng, trí tu�
c�a mình tr��c nam gi�i trong xã
h
i. �ây là m
t 	
ng l�c bên trong
giúp ngu&n nhân l�c n� ngày càng
phát tri%n. 

Nh�ng thách th�c trong phát
tri%n ngu&n nhân l�c n� 

Bên c�nh nh�ng thu�n l"i cho
phát tri%n, ngu&n nhân l�c n� còn
ph�i 	�i m�t v�i nhi�u thách th�c sau:

Ph= n� h�n ch� h>n nam gi�i
trong vi�c ti�p c�n v�i các ngu&n l�c
	% phát tri%n. Tr��c h�t ph�i k% 	�n
	ó là giáo d=c. M�c dù giáo d=c ' Vi�t
Nam không có s� phân bi�t nam n�,
bình 	�ng trong c> h
i tham gia h�c

t�p gi�a nam và n�, nh�ng do tâm lý
truy�n th�ng khi�n ph= n� vjn g�p
nhi�u khó kh�n trong ti�p c�n giáo
d=c, ví d= nh� cha m� �u tiên ngu&n
l�c 	% h�c t�p cho con trai nhi�u h>n
con gái, ph= n� c�ng th��ng nh��ng
c> h
i h�c t�p cho ch&ng. Chính vì
v�y, chi cho giáo d=c ' Vi�t Nam hi�n
nay vjn có s� chênh l�ch gi�a nam và
n�. Theo kh�o sát c�a T�ng c=c Th�ng
kê, chi cho giáo d=c bình quân 1
ng��i 	i h�c n�m 2010 là 3,104 tri�u
	&ng, nh�ng có s� khác bi�t gi�a nam
và n�, m�c chi giáo d=c cho n� thành
th( là 5,285 tri�u 	&ng trong khi nam
là 5,489 tri�u 	&ng, t�>ng �ng nông
thôn là 2, 070 và 2,159 tri�u 	&ng1.
Ph= n� còn b( c�n tr' c> h
i h�c t�p
nâng cao trình 	
 h>n nam gi�i do
thiên ch�c t� nhiên v� gi�i c�a h� là
ph�i g�n v�i vi�c sinh con, vi�c nhà.
Thêm vào 	ó, trong chính sách c�a
chúng ta vjn còn có nh�ng quy 	(nh
	ang gây c�n tr' cho ph= n� ti�p c�n
v�i giáo d=c h>n so v�i nam gi�i. C=
th% là Quy 	(nh v� tu�i b� nhi�m: cán
b
, công ch�c b� nhi�m l1n 	1u
không quá 55 tu�i 	�i v�i nam, không
quá 50 tu�i 	�i v�i n� (Quy ch� b�
nhi�m, b� nhi�m l�i, luân chuy%n, tZ
ch�c, mi�n nhi�m cán b
, công ch�c lãnh
	�o, Quy�t 	(nh s� 27/2003/Q� — TTg

ngày 19/2/2003 c�a Th� t��ng Chính
ph�). Th�c t� nam và n� quá trình 	i
h�c, làm vi�c tu�i nh� nhau nh�ng n�
ngh/ h�u tr��c 5 n�m, do 	ó c> h
i 	%
h� tham gia vào v( trí lãnh 	�o s|
gi�m 	i 5 n�m. Các quy 	(nh v� tu�i
quy ho�ch, 	ào t�o, b&i d��ng, 	� b�t,
b� nhi�m 	�u xu!t phát tZ quy 	(nh
v� tu�i ngh/ h�u. Do 	ó, n� gi�i c�ng
b( h�n ch� c> h
i h�c t�p nâng cao
trình 	
 h>n nam gi�i 5 n�m. 

M
t s� chính sách c�a chúng ta
c�ng làm cho ngu&n nhân l�c n� kém
h!p djn h>n ngu&n nhân l�c nam. Vì
v�y m�c dù v� m�t chính th�c không
có s� phân bi�t gi�a nam và n� trong
v!n 	� tuy%n d=ng, song trên th�c
t�, m
t s� c> quan ng1m �u tiên
tuy%n d=ng nam h>n n�. Ví d= nh�
chính sách v� ch� 	
 ngh/ ch�m sóc
con ' Vi�t Nam 	ang gây b!t l"i cho
ph= n� trong tuy%n d=ng và phát
tri%n ngh� nghi�p. � Vi�t Nam, nam
gi�i vjn ch�a 	�"c h�'ng ch� 	

ngh/ ch�m sóc con khi v" m�i 	� nh�
' các n��c châu Âu mà ch/ có ph= n�
	�"c h�'ng ch� 	
 này. Vi�c nam lao
	
ng liên t=c làm vi�c trong khi s�
nghi�p c�a ph= n� luôn b( gián 	o�n
vào nh�ng l1n sinh 	� và nuôi con
nh� khi�n m
t s� c> quan vjn �u

1. Tổng cục Thống kê (2010): Số liệu thống kê giới ở Việt Nam năm 2000 - 2010, H, tr. 43.
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tiên tuy%n d=ng nam gi�i h>n n� gi�i
n�u h� có cùng trình 	
 nh� nhau. 

2. Giải pháp phát triển
nguồn nhân lực nữ ở nước
ta hiện nay

Kinh nghi�m c�a nhi�u n��c cho
th!y, 	% phát tri%n ph�i quan tâm
nâng cao trình 	
 và t�o 	i�u ki�n
thu�n l"i 	% phát huy h�t n�ng l�c
c�a c� hai gi�i. Phát tri%n ngu&n
nhân l�c n� không ch/ tr�c ti�p góp
ph1n phát tri%n ngu&n nhân l�c c�a
	!t n��c mà còn góp ph1n thúc 	6y
s� ti�n b
 và bình 	�ng, t�o ra s�
thành công c�a công cu
c 	�i m�i '
Vi�t Nam. Chính vì v�y, có quan 	i%m
cho r}ng “Ch/ có th% nói t�i phát
tri%n v�i ngh4a sâu r
ng nh!t c�a tZ
này n�u ph= n� có c> h
i phát tri%n
h�t n�ng l�c c�a mình và có 	i�u
ki�n phát tri%n m
t cách toàn di�n và
bình 	�ng v�i nam gi�i”2. V�i t1m
quan tr�ng nh� v�y, trong nh�ng
n�m qua, ��ng và Nhà n��c ta 	ã có
nhi�u bi�n pháp 	% phát tri%n ngu&n
nhân l�c n�. Chính vì v�y, trình 	

c�a ngu&n nhân l�c n� ' n��c ta
trong th�i gian qua không ngZng
t�ng lên. ��i v�i ch�c danh giáo s�,
n�m 2000 có 4,3% ph= n� thì n�m
2011 là 10,27% ph= n�, phó giáo s�
n�m 2000 là 7% n�m 2011 t�ng lên
25,78%, ti�n s� n�m 2000 ph= n�
chi�m 24,9% thì n�m 2009 t�ng lên
21,4%, th�c s� n�m 2000 ph= n�
chi�m 29,1% thì n�m 2009 	ã t�ng
lên 39,7%.  Chính s� nâng cao v� th%
l�c và trí l�c 	ã giúp ph= n� có kh�
n�ng c�nh tranh t�t h>n trên th(
tr��ng lao 	
ng, tham gia ngày càng
nhi�u vào các l4nh v�c, ngành ngh�
c�a n�n kinh t�. V�i ngh( quy�t v�
công tác cán b
 n� c�a ��ng và vi�c
th�c hi�n các m=c tiêu v� bình 	�ng
gi�i, s� l�"ng ph= n� tham gia vào
các v( trí lãnh 	�o, qu�n lý c�ng 	ã
t�ng lên. Tuy nhiên, nhìn chung
trình 	
 c�a nhân l�c n� vjn th!p
h>n trình 	
 c�a nhân l�c nam và
thu nh�p vjn th!p h>n nam gi�i. S�
ph= n� tham gia các v( trí lãnh 	�o,

qu�n lý vjn còn th!p và ch�a �n
	(nh, ph= n� ch� y�u 	�m nh�n c!p
phó. Chính vì v�y, tìm ki�m các gi�i
pháp 	% phát tri%n ngu&n nhân l�c
n�, nâng cao kh� n�ng 	óng góp c�a
h� cho s� phát tri%n c�a 	!t n��c là
yêu c1u c!p bách hi�n nay.

�% phát tri%n ngu&n nhân l�c n�,
��ng và Nhà n��c ta c1n quan tâm
th�c hi�n t�t m
t s� gi�i pháp sau:

Th� nh!t, gi�i phóng ph= n� kh�i
công vi�c nhà, t�o 	i�u ki�n cho h� có
nhi�u th�i gian và s�c l�c h>n 	% nâng
cao trình 	
 và phát huy n�ng l�c

�% gi�i phóng ph= n� kh�i công
vi�c nhà, tr��c h�t c1n tuyên truy�n
	% nâng cao ý th�c, s� chia s� c�a
nam gi�i trong các công vi�c nhà và
ch�m sóc con cái. Bên c�nh các hình
th�c tuyên truy�n, chúng ta có th%
th�c hi�n các gi�i pháp mang tính
ch� 	(nh nh� các quy 	(nh có tính b�t
bu
c. Ví d= nh� trong ch� 	
 ngh/
ch�m sóc con ' Vi�t Nam hi�n nay,
trong 	i�u ki�n kinh t� cho phép, Vi�t
Nam c�ng c1n h�c h�i kinh nghi�m
c�a các n��c châu Âu v�i chính sách
cho nam gi�i ngh/ ch�m sóc con v�i
kho�ng th�i gian phù h"p. �i�u này
vZa là m
t s� thZa nh�n chính th�c
v� s� chia s� gánh n�ng ch�m sóc con
c�a nam gi�i 	�i v�i ph= n�, 	�m b�o
vi�c ch�m sóc con t�t h>n, vZa không
t�o ra b!t bình 	�ng c�a lao 	
ng
nam so v�i lao 	
ng n� trong v!n 	�
tuy%n d=ng và làm vi�c.

Cùng v�i 	ó, Nhà n��c c1n có
nh�ng chính sách 	% khuy�n khích
phát tri%n các d(ch v= xã h
i h{ tr"
ph= n� trong các công vi�c nhà (d(ch
v= gia 	ình nh� d(ch v= ch�m sóc
ng��i già và tr� em, d(ch v= h{ tr"
sinh ho�t gia 	ình…). �% ph= n� có
nhi�u th�i gian, s�c l�c h>n vào công
vi�c so v�i nam gi�i thì ph�i gi�i
phóng ph= n� kh�i các công vi�c nhà.
Xã h
i công nghi�p v�i các v�t d=ng
sinh ho�t hi�n 	�i nh� máy gi�t, máy
r�a bát… 	ã h{ tr" ph1n nào công vi�c
nhà cho ph= n�. Tuy nhiên, không
ph�i ng��i ph= n� nào c�ng 	� ti�n

	% mua và s� d=ng. Chính vì v�y, Nhà
n��c c1n có nh�ng chính sách mi�n
thu� 	�i v�i các m�t hàng có tính h{
tr" ph= n� trong các công vi�c nhà 	%
ngày càng có nhi�u ph= n� 	�"c ti�p
c�n v�i các thi�t b( này. Cùng v�i 	ó,
Nhà n��c c�ng có nh�ng chính sách
khuy�n khích phát tri%n các d(ch v=
xã h
i h{ tr" ph= n� trong công vi�c
nhà và ch�m sóc con cái v�i giá r� nh�
mi�n thu�, có th� t=c thu�n l"i trong
thành l�p và ho�t 	
ng cho các c> s'
th�c hi�n các d(ch v= này. B�n thân
Nhà n��c c�ng c1n 	1u t� xây d�ng
các c> s' ch�m sóc, gi� tr� có ch!t
l�"ng và chi phí th!p 	% ph= n� có th%
yên tâm lao 	
ng, công tác.

Th� hai, nâng cao th% l�c cho
ngu&n nhân l�c n�

Ph= n� th��ng b( m!t nhi�u s�c
l�c trong th�c hi�n thiên ch�c làm
m� c�a mình. Vì v�y, Nhà n��c c1n
có nh�ng chính sách �u tiên quan
tâm c� v� v�t ch!t và tinh th1n cho
ph= n� trong v!n 	� mang thai và
sinh 	�. Ví d= nh� Nhà n��c có th%
có nh�ng ch�>ng trình y t� mi�n phí
h{ tr" cho ph= n� 	% h� có th% có s�c
kh�e t�t nh!t sau quá trình sinh 	�.
Nhà n��c c�ng c1n m' r
ng các
ch�>ng trình y t� khám ch�a nh�ng
b�nh c�a ph= n�, th�c hi�n công tác
theo dõi và ch�m sóc s�c kh�e 	(nh
k@ cho ngu&n nhân l�c n�. Công tác
ch�m sóc s�c kh�e ' các l�a tu�i và
ch�a b�nh k(p th�i cho ph= n� c1n
ph�i tr' thành m
t trong các n
i
dung c�a ho�t 	
ng y t� c> s'. 

Th� ba, hoàn thi�n m
t s� chính
sách 	% ngu&n nhân l�c n� bình 	�ng
h>n v�i nam gi�i trong ti�p c�n c>
h
i và ngu&n l�c

�% t�o c> h
i phát tri%n ngang
nhau cho c� nam và n�, vi�c quy
	(nh v� 	
 tu�i ngh/ h�u c�a n� gi�i
s�m h>n so v�i nam gi�i 5 tu�i ph�i
	�"c thay 	�i. B'i l|, quy 	(nh này
vô hình chung 	ã làm c�n tr' s� bình
	�ng c�a nam và n� trong ti�p c�n c>
h
i. Ngu&n nhân l�c n� và nam 	�u
cùng m
t tu�i 	i h�c nh� nhau, n�

2. Trần Thị Vân Anh, Lê Ngọc Hùng (2000), Phụ nữ, giới và phát triển, Nxb. Phụ nữ, H, tr. 93.
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l�i ph�i m!t nhi�u th�i gian h>n cho
v!n 	� sinh con và nuôi con v�y
nh�ng gi�i h�n tu�i c�a ph= n� ít
h>n nam gi�i khi�n h� 	ang ' m
t
cu
c ch�y 	ua không cân s�c v�i nam
gi�i trong vi�c gi� nh�ng v( trí lãnh
	�o, qu�n lý c�ng nh� th% hi�n n�ng
l�c, trí tu� c�a mình. Vì v�y, tu�i
ngh/ h�u c�a lao 	
ng n� c1n quy
	(nh sao cho linh ho�t. Không nên
quy 	(nh t!t c� ph= n� 	�u ngh/ h�u
' tu�i 55. Có th% có m
t s� ch�c danh
nên 	% tu�i ngh/ h�u c�a n� b}ng
nam gi�i, ch�ng h�n nh� ch�c danh
v= tr�'ng, v= phó ho�c t�>ng 	�>ng,
ng��i có trình 	
 cao nh� GS, PGS,
TS khoa h�c… Nh� v�y s| vZa khai
thác 	�"c th� m�nh c�a h� 	% 	óng
góp vào s� phát tri%n c�a 	!t n��c,
vZa không lãng phí ch!t xám. 

Th� t�, có chính sách �u tiên
cho ph= n� trong công tác 	ào t�o,
b&i d��ng

�% có th% c�nh tranh 	�"c v�i
nam gi�i trên th( tr��ng lao 	
ng,
	�c bi�t trong nh�ng v( trí vi�c làm
chính th�c v�i thu nh�p cao thì ph=
n� ph�i có trình 	
 ngang b}ng ho�c
h>n nam gi�i. Kh� n�ng h�c t�p,
nâng cao trình 	
 c�a ph= n� không
thua kém gì nam gi�i và chính sách
	ào t�o, b&i d��ng ' Vi�t Nam không
có s� phân bi�t gi�i, v!n 	� là t�o
nhi�u c> h
i h>n cho ph= n� trong
vi�c tham gia các ch�>ng trình 	ào
t�o, b&i d��ng. �i�u này tr��c h�t
	òi h�i s� thay 	�i nh�n th�c c�a
nh�ng ng��i làm cha, làm m�. Nh�ng
ng��i làm cha, làm m� c1n t�o c> h
i
bình 	�ng và 	1u t� nh� nhau cho
vi�c h�c t�p c�a con trai và con gái
c�a mình. Th�c t�, s� phân bi�t trình
	
 gi�a nam và n� là ' nh�ng b�c
	ào t�o ' trình 	
 cao, th��ng là khi
ph= n� 	ã l�p gia 	ình và 	ã công tác
' m
t c> quan, 	>n v( nh!t 	(nh. Vì
v�y, vi�c ng��i ch&ng c�a h� luôn
�ng h
 và t�o 	i�u ki�n cho ph= n�
nâng cao trình 	
 c�ng nh� nh�ng
ng��i 	�ng 	1u các c> quan, 	>n v(
dành s� quan tâm thích 	áng cho
công tác 	ào t�o, b&i d��ng lao 	
ng
n� có ý ngh4a quy�t 	(nh 	�n vi�c
nâng cao trình 	
 c�a ph= n�. Vì v�y,
	% t�o ra nh�ng 	i�u ki�n này, Nhà

n��c c1n có nh�ng quy 	(nh c= th%
v� vi�c th�c hi�n các chính sách �u
tiên c� 	i 	ào t�o, b&i d��ng lao
	
ng n� so v�i lao 	
ng nam khi có
cùng tiêu chu6n ' nh�ng c> quan
h�'ng ngân sách nhà n��c (nh!t là
khi hi�n nay ph= n� 	ang ngh/ h�u
s�m h>n nam gi�i 5 tu�i). 

Th� n�m, quan tâm 	�n vi�c s�
d=ng và 	ãi ng
 lao 	
ng n�

Vi�c s� d=ng lao 	
ng n� là nhân
t� quan tr�ng �nh h�'ng 	�n s�
phát tri%n tri th�c, k� n�ng và s�
sáng t�o c�a h�. S� d=ng 	úng trình
	
 ngành ngh�, 	ãi ng
 x�ng 	áng
v�i n�ng l�c, s� 	óng góp s| t�o
	
ng l�c thúc 	6y h� phát tri%n,
nâng cao trình 	
. Trong s� d=ng
ngu&n nhân l�c nói chung, ngu&n
nhân l�c n� nói riêng ph�i s� d=ng
	úng s' tr��ng, trình 	
 chuyên
môn nghi�p v=, n�ng l�c, nghiêm
c!m s�p x�p công vi�c trái ngành
ngh� 	ào t�o. Trong s� d=ng ngu&n
nhân l�c n� c1n ph�i chú ý 	�n 	�c
	i%m gi�i, và m�nh d�n giao vi�c cho
ph= n�, vZa t�o môi tr��ng 	i�u
ki�n thu�n l"i cho h� ph!n 	!u và
rèn luy�n, th% hi�n n�ng l�c, s'
tr��ng 	% phát tri%n vZa giúp h�
nâng cao trình 	
. M{i c> quan, 	>n
v( có s� d=ng ngân sách nhà n��c
	�u ph�i quan tâm th��ng xuyên t�i
vi�c th�c hi�n công tác quy ho�ch s�
d=ng ngu&n nhân l�c n�, c1n có các
tiêu chí c= th% v� t� l� n� trong 	
i
ng� cán b
 và t�ng c��ng công tác
ki%m tra, giám sát 	�m b�o th�c hi�n
	úng quy ho�ch. G�n li�n v�i công
tác quy ho�ch ph�i chú ý 	ào t�o,
b&i d��ng ngu&n nhân l�c n� 	�m
b�o 	� các tiêu chu6n theo ch�c
danh quy ho�ch. Th�c hi�n nguyên
t�c quy ho�ch, 	ào t�o, 	� b�t, b�
nhi�m c�a n� s�m h>n c�a nam v�
	
 tu�i. Ch� 	
ng b� trí ngu&n nhân
l�c n� 	ã 	�"c rèn luy�n, th� thách,
	�"c 	ào t�o và h
i 	� các tiêu
chu6n 	� ra. Trong 	i�u ki�n nam và
n� có 	� tiêu chu6n nh� nhau thì
ph�i �u tiên cho n� tr��c. �% làm
	�"c 	i�u này, cán b
, lãnh 	�o qu�n
lý trong m{i c> quan, 	>n v( ph�i xóa
b� 	�"c 	(nh ki�n gi�i, nh�n th�c
	�"c t1m quan tr�ng c�a n� gi�i

trong s� phát tri%n chung và có s�
tin t�'ng vào kh� n�ng, n�ng l�c
c�a ph= n�. 

Th� sáu, b�n thân ph= n� c�ng
ph�i tích c�c c� g�ng v�>n lên

Bên c�nh vi�c xã h
i 	ang t�o ra
nhi�u c> h
i, 	i�u ki�n thu�n l"i 	%
ph= n� v�>n lên bình 	�ng v�i nam
gi�i thì b�n thân ph= n� c�ng ph�i
ph!n 	!u, v�"t qua gian kh�, khó
kh�n. Ngay trong b�n thân ch( em
ph�i kh�c ph=c tâm lý t� ti, t� 	ánh
giá th!p mình 	% có lòng t� tin. Ph=
n� c1n tích c�c v�>n lên v�"t qua
nh�ng khó kh�n khách quan và ch�
quan b'i l| 	% có m
t k�t qu� nh�
nhau, nam gi�i c� g�ng m
t thì n�
gi�i ph�i c� g�ng g!p 	ôi. Ngu&n
nhân l�c n� mu�n phát tri%n t�t
nh!t, ph�i bi�t b� trí, s�p x�p công
vi�c m
t cách khoa h�c, bi�t 	i�u
ti�t, phân công gi�a công vi�c nhà và
công vi�c xã h
i 	% có th�i gian h�c
t�p, nâng cao trình 	
 c�ng nh� làm
vi�c kh�ng 	(nh n�ng l�c b�n thân.
�% nâng cao v( th� c�a ph= n� trong
xã h
i và phát tri%n ngu&n nhân l�c
n� thì b�n thân ph= n� ph�i nh�n
th�c r}ng s� th!p kém c�a h� so v�i
nam gi�i v� v( trí, 	(a v( xã h
i hay
trình 	
 không ph�i do y�u t� t�
nhiên sinh h�c mà do y�u t� xã h
i.
Vì v�y ph= n� ph�i là t!m g�>ng sáng
v� ý chí, ngh( l�c v�>n lên, không
m�t m�i trong vi�c h�c t�p nâng cao
trình 	
 b�n thân.

Có th% nói, phát tri%n ngu&n nhân
l�c n� là m
t yêu c1u t!t y�u cho
phát tri%n b�n v�ng ' Vi�t Nam hi�n
nay. Tuy nhiên 	% phát tri%n ngu&n
nhân l�c n�, vZa nâng cao 	�"c trình
	
 vZa phát huy h�t kh� n�ng, n�ng
l�c c�a ph= n� vào s� phát tri%n
chung thì 	òi h�i ��ng và Nhà n��c
ta ph�i có m
t h� th�ng gi�i pháp
	&ng b
 v�i s� quy�t tâm và hành
	
ng sâu s�c, quy�t li�t c�a m�i c!p,
m�i ngành, m�i ng��i trong xã h
i.
Ch/ có làm t�t 	i�u này chúng ta m�i
khai thác, gi�i phóng m
t ngu&n l�c
r!t l�n 	% t�o ra s� 	
t phá cho phát
tri%n 	!t n��c, 	&ng th�i góp ph1n
vào vi�c th�c hi�n các m=c tiêu v�
bình 	�ng và ti�n b
 xã h
i.�
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M	T TR�N V
I CÁC PHONG TRÀO, CU�C V�N ��NG

TRỊNH THỊ THANH
Ban Phong trào, cơ quan Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tai n�n giao thông hi�n nay là
“v!n n�n” c�a toàn xã h
i,
hàng n�m c� n��c có trên
8.500 ng��i ch�t, khoa�ng

24.000 b( th�>ng do tai n�n giao
thông. Vì v�y, công tác b�o 	�m
TTATGT 	ã 	�"c s� quan c�a c� c
ng
	&ng, nhi�u t� ch�c chính tr( - xã h
i
c> quan, ban ngành 	oàn th% vào
cu
c. Th�c hi�n m=c tiêu c�a ��ng,
Qu�c h
i và Chính ph�, s� vào cu
c
c�a c� h� th�ng chính tr( tZ Trung
�>ng 	�n c> s', v�i m=c tiêu “Tính
m�ng con ng��i là trên h�t”, th�i
gian qua, công tác tuyên truy�n, ph�
bi�n giáo d=c pháp lu�t và vi�c x� lý
nghiêm nh�ng hành vi vi ph�m pháp
lu�t v� b�o 	�m tr�t t� an toàn giao
thông 	ã 	�"c các c!p, các ngành
ch�c n�ng quan tâm, nh�c nh' m�i
ng��i hãy chung tay xây d�ng m
t
xã h
i an toàn - thân thi�n, thông
qua 	ó,  ý th�c ch!p hành pháp lu�t
v� TTATGT ' m
t b
 ph�n nhân dân
	�"c nâng lên. 

Tiếp tục thực hiện phong
trào Toàn dân tham gia
bảo đảm trật tự an toàn
giao thông

Ngày 30 tháng 12 n�m 2011, Ban
Th��ng tr�c zy ban Trung �>ng M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam và zy ban An
toàn giao thông Qu�c gia 	ã ký
Ch�>ng trình ph�i h"p s� 14/CTrPH-
MTTW-UBATGTQG v� “V�n 	
ng toàn
dân tham gia b�o 	�m tr�t t� an toàn

giao thông” (Ch�>ng trình ph�i h"p
s� 14). Sau khi có Ch�>ng trình ph�i
h"p s� 14, hàng n�m, c�n c� ch/ 	�o
c�a Chính ph� và zy ban An toàn
giao thông Qu�c gia, thông qua cu
c
v�n 	
ng “Toàn dân 	oàn k�t xây
d�ng 	�i s�ng v�n hóa ' khu dân c�”
tr��c 	ây, nay là cu
c v�n 	
ng
“Toàn dân 	oàn k�t xây d�ng nông
thôn m�i, 	ô th( v�n minh”, U� ban
Trung �>ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam 	ã h��ng djn zy ban MTTQ Vi�t
Nam các c!p tri%n khai th�c hi�n
phong trào “Toàn dân tham gia b�o
	�m tr�t t� an toàn giao thông”; g�n
tiêu chí xây d�ng gia 	ình, khu dân
c� b�o 	�m tr�t t� an toàn giao
thông v�i tiêu chu6n xây d�ng “Gia
	ình v�n hoá”, “Khu dân c� v�n hoá”
	% v�n 	
ng nhân dân và khu dân c�
	�ng ký cam k�t  th�c hi�n. 

Ban Th��ng tr�c zy ban Trung
�>ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam (Ban
Th��ng tr�c) xây d�ng Ch�>ng trình
s� 31/MTTW-BTT ngày 20/11/2012 v�
Th�c hi�n Ch/ th( s� 18-CT/TW ngày
04/9/2012 c�a Ban Bí th� Trung
�>ng ��ng v� “T�ng c��ng s� lãnh
	�o c�a ��ng 	�i v�i công tác b�o
	�m tr�t t� an toàn giao thông
	��ng b
, 	��ng s�t, 	��ng th�y n
i
	(a và kh�c ph=c ùn t�c giao thông”;
C�n c� ch� 	� c�a tZng n�m, Ban
Th��ng tr�c 	ã xây d�ng k� ho�ch và
h��ng djn t� ch�c th�c hi�n v�n
	
ng toàn dân tham gia b�o 	�m
TTATGT v�i các n
i dung c= th%;
h��ng djn t� ch�c th�c hi�n tháng
cao 	i%m, các 	"t cao 	i%m nhân d(p
các ngày l� l�n hay trong d(p T�t
Nguyên �án hàng n�m, t� ch�c các
ho�t 	
ng h�'ng �ng Ngày th� gi�i

M�t tr�n T� qu!c Vi�t Nam 
v�n đ"ng toàn dân tham gia 
b�o đ�m tr�t t� an toàn giao thông

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn
và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao
thông quốc gia Trương Quang Nghĩa ký kết chương trình phối hợp. ẢNH: HOÀNG ANH
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t�'ng ni�m các n�n nhân t� vong vì
tai n�n giao thông và t� ch�c các
	oàn 	i th�m h�i, 	
ng viên các gia
	ình n�n nhân b( tai n�n giao thông
có hoàn c�nh 	�c bi�t khó kh�n.

Ban Th��ng tr�c 	ã ch/ 	�o xây
d�ng chuyên m=c An toàn giao thông
trên các báo, t�p chí, website M�t
tr�n; ph�i h"p v�i các c> quan báo chí
vi�t bài, 	�a tin, xây d�ng các phóng
s� chuyên 	� v� công tác an toàn giao
thông. Ban Th��ng tr�c ph�i h"p v�i
U� ban an toàn giao thông Qu�c gia
biên t�p, phát hành các tài li�u tuyên
truy�n v�i n
i dung c= th%, ng�n g�n
và phát hành 	�n khu dân c� trong
c� n��c nh}m trang b( nh�ng ki�n
th�c, k� n�ng cho 	
i ng� cán b
 làm
công tác M�t tr�n, các thành viên c�a
M�t tr�n T� qu�c các c!p 	% tuyên
truy�n, v�n 	
ng toàn dân tham gia
b�o 	�m tr�t t� an toàn giao thông. 

Hàng n�m theo 	(nh k@, Ban
Th��ng tr�c ph�i h"p v�i U� ban An
toàn giao thông Qu�c gia t� ch�c các
h
i ngh( tuyên truy�n, trao 	�i kinh
nghi�m v�n 	
ng toàn dân tham gia
b�o 	�m TTATGT cho cán b
 c> s' t�i
các khu v�c, nh!t là các t/nh mi�n
núi, mi�n có 	ông 	&ng bào dân t
c,
các t/nh ph�c t�p v� tình hình tr�t
t� an toàn giao thông; t� ch�c ki%m
tra, kh�o sát, s> k�t 	ánh giá theo K�
ho�ch c�a U� ban An toàn giao thông
Qu�c gia. Công tác góp ý xây d�ng
v�n b�n pháp quy v� l4nh v�c TTATGT
c�ng 	�"c Ban Th��ng tr�c M�t tr�n
Trung �>ng quan tâm th�c hi�n, góp
ph1n hoàn ch/nh h� th�ng v�n b�n
pháp lý v� l4nh v�c. �ã t� ch�c 2 h
i
ngh( l!y ý ki�n các thành viên H
i
	&ng T� v!n c�a zy ban Trung �>ng
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và zy ban
M�t tr�n T� qu�c các t/nh, thành ph�
v� vi�c góp ý vào D� th�o Ngh( 	(nh
quy 	(nh x� ph�t vi ph�m hành
chính trong l4nh v�c giao thông
	��ng b
 và 	��ng s�t. 

Trong 5 n�m qua (2011-2016), zy
ban An toàn giao thông Qu�c gia và
zy ban Trung �>ng M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam 	ã ph�i h"p t� ch�c 12
cu
c to� 	àm, h
i th�o v� th�c
tr�ng, gi�i pháp b�o 	�m TTATGT;

H
i ngh( trao 	�i kinh nghi�m M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam v�n 	
ng
toàn dân tham gia b�o 	�m TTATGT
t�i các vùng, mi�n trong c� n��c; t�
ch�c các 	oàn ki%m tra 	% 	ôn 	�c
th�c hi�n. Ngoài ra, zy ban An toàn
giao thông Qu�c gia th��ng xuyên
cung c!p các tài li�u v� lu�t giao
thông, c�ng nh� liên t=c c�p nh�t
các thông tin, các ch� tr�>ng c�a
��ng, chính sách, pháp lu�t c�a Nhà
n��c v� an toàn giao thông và tình
hình TTATGT trong c� n��c t�i M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam và các t� ch�c
thành viên c�a M�t tr�n 	% tuyên
truy�n sâu r
ng trong các t1ng l�p
nhân dân. Bên c�nh 	ó, zy ban hàng
n�m 	ã ph�i h"p và h{ tr" nh�ng
	i�u ki�n c1n thi�t cho M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam và các thành viên c�a
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 	% tuyên
truy�n, v�n 	
ng toàn dân tham gia
b�o 	�m TTATGT; t� ch�c ch/ 	�o, s>
k�t, t�ng k�t, bi%u d�>ng t�p th%,
cá nhân có nhi�u thành tích trong
phong trào.

Các c> quan thành viên c�a zy
ban An toàn giao thông Qu�c gia t�
ch�c v�n 	
ng cán b
, công ch�c,
công nhân lao 	
ng trong b
, ngành
g�>ng mju h�'ng �ng th�c hi�n có
hi�u qu� phong trào “Toàn dân tham
gia b�o 	�m TTATGT”. �� ra nhi�u
gi�i pháp cho công tác nâng cao ch!t
l�"ng công trình giao thông, ch!t
l�"ng ph�>ng ti�n, s� d=ng ph�>ng
ti�n an toàn.

� các t/nh, thành ph�

Ban Th��ng tr�c zy ban M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam các t/nh, thành ph�
ph�i h"p v�i Ban An toàn giao thông
cùng c!p t� ch�c t�p hu!n, tuyên
truy�n v� các Ch/ th(, Ngh( quy�t c�a
��ng, Nhà n��c v� an toàn giao
thông, cung c!p tài li�u, t� r>i,
phóng s� v� an toàn giao thông 	%
tuyên truy�n sâu r
ng trong các t1ng
l�p nhân dân; ch/ 	�o 	i%m, xây d�ng
và nhân r
ng các mô hình v� v�n
	
ng “Toàn dân tham gia b�o 	�m
tr�t t� an toàn giao thông”.

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 	ã
phát huy vai trò c�a nhân dân ' khu
dân c� và Ban Giám sát 	1u t� c
ng

	&ng trong tham gia giám sát các
ho�t 	
ng 	�m b�o an toàn giao
thông. Qua 	ó k(p th�i phát hi�n, 	�
xu!t gi�i quy�t nh�ng v= vi�c �nh
h�'ng 	�n công tác b�o 	�m tr�t t�
an toàn giao thông, nh!t là vi�c xây
d�ng các công trình giao thông '
nông thôn. 

T� ch�c các ho�t 	
ng t�p hu!n,
trao 	�i, t�a 	àm, h
i th�o, nh}m
cung c!p thông tin tình hình tr�t t�
an toàn giao thông, kinh nghi�m
công tác tuyên truy�n, v�n 	
ng
nhân dân; xây d�ng và nhân r
ng các
mô hình khu dân c� b�o 	�m tr�t t�
an toàn giao thông.

K(p th�i tuyên truy�n Ch/ th( 18-
CT/TW 04/09/2012 c�a Ban Bí th�
Trung �>ng ��ng v� “T�ng c��ng s�
lãnh 	�o c�a ��ng 	�i v�i công tác
b�o 	�m tr�t t� an toàn giao thông
	��ng b
, 	��ng s�t, 	��ng th�y n
i
	(a và kh�c ph=c ùn t�c giao thông”,
các quy 	(nh c�a Chính ph�, các v�n
b�n c�a b
, ngành liên quan v� l4nh
v�c giao thông, nh!t là các v�n b�n
v� xác 	(nh l{i vi ph�m, quy 	(nh x�
ph�t hành chính 	�i v�i các l{i vi
ph�m giao thông. 

Kết quả vận động toàn dân
tham gia bảo đảm trật tự
an toàn giao thông 

Công tác tuyên truy�n, v�n 	
ng

Trên c> s' n
i dung c�a Ch�>ng
trình ph�i h"p s� 14, Ban Th��ng tr�c
zy ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các
t/nh, thành ph� 	ã ph�i h"p v�i Ban
An toàn giao thông xây d�ng k�
ho�ch tuyên truy�n v�i nhi�u hình
th�c phong phú, phù h"p v�i tZng 	�i
t�"ng, khu v�c; biên t�p và phát hành
	�n xã, ph��ng, khu dân c� các tài
li�u tuyên truy�n v�i n
i dung c= th%,
d� hi%u, d� nh� 	% ph=c v= vi�c tuyên
truy�n cho cán b
 và nhân dân. Qua
công tác tuyên truy�n 	ã góp ph1n
xây d�ng thái 	
, ý th�c c�a ng��i
dân trong vi�c ch!p hành các quy
	(nh c�a Nhà n��c v� tr�t t� an toàn
giao thông, tr�t t� 	ô th(, v� sinh môi
tr��ng, h�n ch� tình tr�ng vi ph�m
Lu�t giao thông 	��ng b
, th�c hi�n
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các bi�n pháp phòng tránh tai n�n
giao thông, xây d�ng n�p s�ng v�n
minh 	ô th(. Nhi�u t/nh, thành ph�
có các ho�t 	
ng n�i b�t trong công
tác tuyên truy�n. 

T� ch�c ký cam k�t khu dân c�,
gia 	ình b�o 	�m tr�t t� ATGT

Qua vi�c tuyên truy�n, ph� bi�n
v� ý ngh4a c�a vi�c nâng cao ý th�c
ch!p hành quy 	(nh v� 	�m b�o
TTATGT, zy ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam các c!p 	ã h��ng djn và t� ch�c
cho nhân dân, các khu dân c�, xã,
ph��ng 	�ng ký cam k�t th�c hi�n
vi�c b�o 	�m tr�t t� an toàn giao
thông và theo dõi t�ng k�t vi�c t�
ch�c th�c hi�n. Trong 5 n�m qua, M�t
tr�n T� qu�c các c!p 	ã v�n 	
ng,
tuyên truy�n công tác 	�m b�o an
toàn giao thông cho hàng tri�u l�"t
ng��i, v�n 	
ng hàng tri�u l�"t gia
	ình ký cam k�t th�c hi�n b�o 	�m
an toàn giao thông. Nhi�u 	(a ph�>ng
	ã t� ch�c hi�u qu� công tác này.  

Tri%n khai xây d�ng mô hình 	i%m
v� b�o 	�m tr�t t� an toàn giao thông

Ban Th��ng tr�c zy ban Trung
�>ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 	ã
xây d�ng k� ho�ch, ch�n 	i%m và
h��ng djn M�t tr�n T� qu�c các t/nh,
thành ph� xây d�ng mô hình 	i%m v�
khu dân c� b�o 	�m tr�t t� an toàn
giao thông. Trong 5 n�m (2011-
2016), tZ ngu&n kinh phí h{ tr" c�a
zy ban An toàn giao thông Qu�c gia,
Ban Th��ng tr�c zy ban Trung �>ng
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 	ã xây
d�ng 38 mô hình ch/ 	�o 	i%m “Khu
dân c� b�o 	�m tr�t t� an toàn giao
thông” t�i 34 t/nh, thành ph�.

M{i t/nh 	�u ch�n huy�n làm
	i%m, huy�n ch�n xã làm 	i%m và xã
ch�n khu dân c� làm 	i%m. M{i n�m
có kho�ng 200 xã, ph��ng, th( tr!n
	�"c làm 	i%m ch/ 	�o, 	% rút kinh
nghi�m nhân ra di�n r
ng. � các khu
dân c� làm 	i%m, thành l�p Ban t�
qu�n, �
i t� qu�n trong 	ó Ban Công
tác M�t tr�n và Công an khu v�c làm
l�c l�"ng nòng c�t và g�n  n
i dung
tuyên truy�n tr�t t� an toàn giao
thông v�i n
i dung cu
c v�n 	
ng
“Toàn dân 	oàn k�t xây d�ng 	�i s�ng

v�n hoá ' khu dân c�”. H}ng n�m, các
	(a ph�>ng 	ã ch/ 	�o s> k�t các 	i%m
ch/ 	�o 	% rút ra nh�ng kinh nghi�m
cho vi�c nhân r
ng ra toàn t/nh. 

Công tác v�n 	
ng nhân dân xây
d�ng, b�o v� hành lang ATGT và giám
sát các ho�t 	
ng  b�o 	�m tr�t t� an
toàn giao thông

TZ công tác tuyên truy�n, v�n
	
ng, nhi�u 	(a ph�>ng 	ã tri%n khai
t�t công tác v�n 	
ng nhân dân hi�n
	!t, góp công, góp ph1n cùng ngu&n
ngân sách Nhà n��c xây d�ng 	�"c
nhi�u công trình giao thông, nh!t là
giao thông nông thôn, ph=c v= cho
giao thông thu�n l"i, an toàn. Các 	(a
ph�>ng có 	��ng sát 	i qua 	ã tuyên
truy�n, v�n 	
ng nhân dân ngoài
vi�c ch!p hành các quy 	(nh tham gia
giao thông còn tích c�c b�o v� công
trình 	��ng s�t. T� ch�c giám sát,
	!u tranh 	% ng�n ch�n nh�ng vi
ph�m pháp lu�t nói chung và pháp
lu�t an toàn giao thông nói riêng làm
thi�t h�i 	�n tài s�n và tính m�ng
c�a ng��i dân. 

Công tác ki%m tra, s> k�t, t�ng k�t 

Ban Th��ng tr�c U� ban Trung
�>ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và
zy ban An toàn giao thông Qu�c gia
	ã ph�i h"p th�c hi�n ki%m tra theo
ch�>ng trình, k� ho�ch c�a U� ban
An toàn giao thông Qu�c gia. Theo
	(nh k@, hàng n�m, Ban Th��ng tr�c
h��ng djn và t� ch�c  s> k�t rút
kinh nghi�m mô hình ch/ 	�o 	i%m
khu dân c�, 	ánh giá k�t qu� th�c
hi�n nhi�m v= M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam trong tuyên truy�n, v�n 	
ng
nhân dân tham gia công tác b�o 	�m
tr�t t� an toàn giao thông, 	&ng th�i
xây d�ng nhi�m v= n�m ti�p theo.
N
i dung này c�ng 	�"c nhi�u t/nh,
thành ph� t� th�c hi�n; nhi�u t/nh
	ã tham m�u zy ban nhân dân khen
th�'ng, 	
ng viên cho các t�p th%,
cá nhân tích c�c tham gia công tác
b�o 	�m tr�t t� an toàn giao thông. 

Những bài học kinh nghiệm
M
t là, s� ch/ 	�o 	&ng b
,

quy�t li�t, th��ng xuyên và k(p th�i
c�a Ban Bí th� Trung �>ng ��ng,

Chính ph�, Th� t��ng Chính ph�,
zy ban ATGT Qu�c gia, s� vào cu
c
tích c�c c�a Ban Th��ng tr�c zy
ban Trung �>ng M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam và các t� ch�c thành viên
c�a M�t tr�n ' trung �>ng, cùng v�i
s� th% hi�n trách nhi�m c�a c!p �y,
chính quy�n các 	(a ph�>ng là y�u
t� c> b�n t�o nên s� quan tâm,
	&ng thu�n c�a toàn xã h
i v� b�o
	�m TTATGT.

Hai là, 	% b�o 	�m tr�t t� an toàn
giao thông, bên c�nh các gi�i pháp:
kiên quy�t x� lý vi ph�m an toàn
giao thông, quy ho�ch, xây d�ng h�
t1ng giao thông thì công tác giáo
d=c, tuyên truy�n, v�n 	
ng nâng
cao ý th�c ch!p hành pháp lu�t cho
các t1ng l�p nhân dân là bi�n pháp
quan tr�ng, th��ng xuyên, lâu dài và
có tính quy�t 	(nh. Công tác tuyên
truy�n, giáo d=c ph�i 	�"c ti�n hành
th��ng xuyên, liên t=c và r
ng kh�p
và tri%n khai 	�n 	(a bàn dân c�. 

Ba là, xây d�ng, c�ng c� và nhân
r
ng các mô hình t� qu�n v� b�o 	�m
tr�t t� an toàn giao thông là m
t
trong nh�ng bi�n pháp quan tr�ng
góp ph1n làm cho  phong trào “Toàn
dân tham gia b�o 	�m tr�t t� an toàn
giao thông” có chi�u sâu và b�n v�ng.

B�n là, phát huy vai trò nòng c�t
c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các
c!p trong vi�c ch� 	
ng tham m�u
cho c!p �y, ph�i h"p v�i chính
quy�n, các t� ch�c thành viên trong
công tác giám sát các ho�t 	
ng b�o
	�m tr�t t� an toàn giao thông; 	!u
tranh ng�n ngZa nh�ng hành vi vi
ph�m pháp lu�t an toàn giao thông
làm thi�t h�i 	�n tính m�ng, s�c
kh�e và tài s�n c�a nhân dân; 	&ng
th�i v�n 	
ng nhân dân tham gia xây
d�ng và b�o v� các công trình giao
thông nông thôn, th�c hi�n hi�u qu�
ch�>ng trình m=c tiêu qu�c gia xây
d�ng nông thôn m�i.

N�m là, làm t�t công tác s>, t�ng
k�t, 	ánh giá k�t qu�; k(p th�i bi%u
d�>ng, 	
ng viên khen th�'ng và rút
ra bài h�c kinh nghi�m 	% ti�p t=c
ch/ 	�o tri%n khai th�c hi�n hi�u qu�
các phong trào.�



Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng về vấn
đề phát triển đô thị thông minh. ẢNH: HOÀNG ANH
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�ô th( thông minh, tr��c h�t
ph�i là m
t 	ô th(, t�c là mô
hình t� ch�c và ho�t 	
ng
theo ki%u 	ô th(. Sau 	ó m�i

	�n câu chuy�n th� nào là 	ô th(
thông minh, 	ô th( thông minh có
tiêu chu6n, tiêu chí gì và l
 trình
tri%n khai xây d�ng 	ô th( thông
minh th� nào 	% phù h"p v�i 	i�u
ki�n th�c ti�n và 	�t hi�u qu�.

Chưa có bộ tiêu chí cho xây
dựng đô thị thông minh tại
Việt Nam

T�i Vi�t Nam, sau m
t th�i gian
phát 	
ng, 	ã có m
t s� t/nh, thành
ph�  trong n��c h�'ng �ng và b��c
	1u xây d�ng ch�>ng trình phát tri%n
	ô th( thông minh. V� khái ni�m 	ô
th( thông minh ' Vi�t Nam hi�n nay,
nh� 	ã 	� c�p trong các bài 	�ng trên

T�p chí M�t tr�n s� 158 và s� 159, còn
có nhi�u cách hi%u và nhi�u h��ng
ti�p c�n khác nhau. �ây là m
t v!n
	� l�n, liên quan 	�n nhi�u ngành,
l4nh v�c trong 	ô th(, ngay c� v�i
nhi�u n��c tiên ti�n hi�n nay c�ng
m�i 	ang trong giai 	o�n thí 	i%m,
vZa tri%n khai vZa 	ánh giá. Do 	ó
nhi�u nhà chuyên môn cho r}ng, v!n
	� tiêu chí cho 	ô th( thông minh khó

BẢO TƯỜNG - AN THẢO

Theo dự báo, đến năm 2050, khoảng 70% dân số trái đất sẽ sinh sống tại
các thành phố. Xu thế đó khiến các đô thị tất yếu phải tính đến câu chuyện
phát triển theo hướng hiện đại để đáp ứng đòi hỏi của cư dân, và đô thị
thông minh là giải pháp được tính đến, ngày càng thiết thực và cấp bách. 

M�t s� v�n đ� 
v� tiêu chí và l" trình xây d�ng 
đô th# thông minh t�i Vi�t Nam
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có th% xác 	(nh c= th% ngay 	�"c,
tr��c m�t ch/ nên xây d�ng các y�u
t� mang tính khái quát chung.  

Th�c t� trong các di�n 	àn v� 	ô
th( ' Vi�t Nam hi�n nay ch�a bàn
nhi�u v� v!n 	� 	ô th( thông minh
c�ng nh� xác 	(nh các tiêu chí cho
	ô th( thông minh. Các lo�i hình 	ô
th( khác h1u nh� 	ã có b
 tiêu chí
riêng, ví d= nh� 	ô th( phát tri%n b�n
v�ng, 	ô th( sinh thái, eco 2 city...  

ThS.KTS Ngô Trung H�i - Vi�n
tr�'ng Vi�n Quy ho�ch và Phát tri%n
	ô th( - nông thôn Qu�c gia - B
 Xây
d�ng kh�ng 	(nh, hi�n chúng ta ch�a
xây d�ng b
 tiêu chí cho 	ô th(
thông minh. Xét trong 	i�u ki�n Vi�t
Nam, nói 	�n 	ô th( thông minh
tr��c tiên là nói 	�n công ngh�
thông tin 	�"c �ng d=ng trong 	ô th(
	ó; r
ng h>n là m
t s� y�u t� khác
liên quan nh� xây d�ng chính ph�
	i�n t�, h� th�ng 	o các ch/ s� môi
tr��ng, c> ch� ti�p xúc v�i ng��i dân
	ô th(; r&i 	ô th( có ti�t ki�m tài
nguyên không, dùng n�ng l�"ng nh�
th� nào 	% ti�t ki�m và t�o ra hi�u
qu� t�t, s� d=ng nhân l�c có ch!t
l�"ng 	% 	i�u hành thành ph� 	�t
hi�u qu�, t�o ra cu
c s�ng t�t...  

Nh� v�y có th% th!y, 	ô th(
thông minh là khái ni�m còn khá
m�i m� t�i Vi�t Nam, v� c> b�n 	�
c�p t�i vi�c �ng d=ng công ngh�
thông tin và truy�n thông 	% nâng
cao ch!t l�"ng cu
c s�ng t�i 	ô th(,
c�i thi�n ch!t l�"ng ph=c v= c�a
chính quy�n, gi�m tiêu th= n�ng
l�"ng, qu�n lý hi�u qu� các ngu&n
tài nguyên thiên nhiên.

Xác định lộ trình xây dựng
đô thị thông minh

Hi�n các v�n b�n quy ph�m pháp
lu�t c�a Vi�t Nam ch�a 	� c�p c= th%
v� vi�c xây d�ng 	ô th( thông minh.
Do 	ó 	% có th% tri%n khai xây d�ng
	ô th( thông minh 	�t hi�u qu�, các
chuyên gia cho r}ng 	1u tiên ph�i có
ch� tr�>ng rõ ràng tZ phía Chính ph�,
và vai trò t� v!n tZ phía các b
, ngành
h�u quan nh� B
 Xây d�ng, B
 Khoa
h�c Công ngh�... Th�c t� vào kho�ng
n�m 2012-2013, B
 Xây d�ng 	ã có 	�
tài nghiên c�u nh�ng 	ô th( 	�c thù
c�a Vi�t Nam, c� g�ng 	�a ra nh�ng
	(nh ngh4a cho tZng lo�i 	ô th( 	%
	(nh h��ng phát tri%n các lo�i hình 	ô
th(. Nh�ng khái ni�m 	ô th( thông
minh ch�a 	�"c 	� c�p trong 	ó.

B��c ti�p theo, theo PGS.TS L�u
��c H�i - Vi�n tr�'ng Vi�n Nghiên
c�u �ô th( và Phát tri%n H� t1ng -
T�ng h
i Xây d�ng Vi�t Nam -  sau
khi có ch� tr�>ng c�a Chính ph�, c>
quan ch�c n�ng ph�i th�c hi�n các
	� tài nghiên c�u khoa h�c 	% nghiên
c�u v� 	�c tr�ng và các n
i dung
khác c�a 	ô th( thông minh. Trên c>
s' nghiên c�u khoa h�c, c> quan
qu�n lý nhà n��c s| ban hành các
v�n b�n liên quan 	�n xây d�ng 	ô
th( thông minh. Vi�c nghiên c�u nói
trên, theo PGS.TS L�u ��c H�i, là
nghiên c�u �ng d=ng b'i các tri th�c
chung v� 	ô th( thông minh thì n��c
ngoài 	ã nghiên c�u tZ r!t lâu r&i.
M�t khác, b
 tiêu chí nói chung v� 	ô
th( hi�n nay 	% xác 	(nh phân lo�i 	ô
th( 	�"c c�n c� vào Ngh( quy�t 1210
c�a zy ban Th��ng v= Qu�c h
i,
phân 	(nh rõ th� nào là 	ô th( lo�i I,
th� nào là 	ô th( lo�i II... và 	ã xác
	(nh 59 tiêu chí. Trong 59 ch/ tiêu v�
phân lo�i 	ô th( 	ó, các nhà khoa h�c
có th% nghiên c�u, 	ánh giá xem tiêu
chí nào phù h"p v�i 	ô th( thông
minh; c1n b� sung thêm các tiêu chí
nào khác... 

Sau khi 	ã có nghiên c�u, k�t qu�
c�a nghiên c�u c1n 	�"c �ng d=ng
thí 	i%m trong th�c t� 	% 	ánh giá
hi�u qu�, trên c> s' 	ó rút ra c1n
	i�u ch/nh, b� sung nh�ng gì, b
 tiêu
chí c1n b� sung nh� th� nào; v�i 	i�u
ki�n th�c ti�n Vi�t Nam thì nên 	�t
ra yêu c1u 	�n m�c 	
 nào, l
 trình
th�c hi�n c= th% ra sao... 

Mô hình 	ô th( thông minh, sau
khi 	�"c 	ánh giá hi�u qu� và b�
sung các y�u t� c1n thi�t, s| tZng
b��c nhân r
ng, l�a ch�n áp d=ng t�i
nh�ng 	ô th( có 	i�u ki�n thu�n l"i
v� h� t1ng công ngh�, ch� không th%
áp d=ng 	�i trà 	�"c.

��i v�i các 	(a ph�>ng th�c hi�n
xây d�ng 	ô th( thông minh, các nhà
chuyên môn cho r}ng, sau khi 	ã có
ch� tr�>ng, các 	(a ph�>ng, ngành
liên quan, UBND c!p t/nh, thành s|
có s� phân công tham gia ' m�c 	

nào cho phù h"p v�i 	�c thù c�a
tZng 	>n v(... �i�u này c�ng ph�i có
l
 trình b'i hi�n các ngành, l4nh v�c,

Việt Nam hướng đến xây dựng các đô thị thông minh. ẢNH: KỲ ANH
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n�u có "thông minh" thì m�i ch/ là
"thông minh" mang tính c=c b
, '
c!p 	
 th!p. Bên c�nh 	ó, khi áp
d=ng xây d�ng 	ô th( thông minh
vào 	i�u ki�n Vi�t Nam c�ng có th%
có nh�ng y�u t� 	�c thù. Tuy nhiên
các nhà chuyên môn c�ng nh!n
m�nh, công ngh� thông tin áp d=ng
cho 	ô th( thông minh, m{i n��c có
th% �ng d=ng mô hình khác nhau,
ph1n m�m khác nhau, nh�ng nguyên
t�c chung thì gi�ng nhau. Trong 	ó
y�u t� con ng��i gi� vai trò r!t quan
tr�ng, do 	ó con ng��i ph�i 	�"c 	ào
t�o, am hi%u công ngh� thông tin
�ng d=ng trong xây d�ng 	ô th(
thông minh, 	&ng th�i 	�"c �ng
d=ng làm th� 	% rút kinh nghi�m.
Không có con ng��i thông minh thì
không th% có 	ô th( thông minh
	�"c. Tr��c m�t c1n thông minh
trong d(ch v= công ích, sau 	ó là 	�n
các d(ch v= 	ô th(. 

Vi�c k�t h"p, tham kh�o kinh
nghi�m qu�c t� trong xây d�ng 	ô

th( thông minh c�ng có vai trò h�t
s�c quan tr�ng, b'i nhi�u qu�c gia 	ã
s�m th�c hi�n và 	ang tri%n khai xây
d�ng 	ô th( thông minh khá m�nh.
Tuy nhiên vi�c ch�n n��c nào, 	ô th(
nào 	% tham kh�o c�ng là 	i�u c1n
tính toán cho phù h"p v�i 	i�u ki�n
	�c thù c�a Vi�t Nam. 

Xu!t phát tZ vi�c phát huy vai trò
c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam trong
vi�c 	� xu!t, ki�n ngh( v�i ��ng và
Nhà n��c nh�ng ch� tr�>ng, chính
sách có liên quan 	�n qu�c k�, dân
sinh, th�i gian qua, M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam 	ã có nhi�u ho�t 	
ng
nh}m phát 	
ng xây d�ng 	ô th(
thông minh t�i Vi�t Nam. Ch� t(ch zy
ban Trung �>ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam Nguy�n Thi�n Nhân 	ã nh!n
m�nh 	�n 4 gi�i pháp n�n t�ng c�a
	ô th( thông minh. �ó là: chính
quy�n mu�n ho�ch 	(nh t�>ng lai thì
ph�i d� báo phát tri%n, tránh ách t�c,
kh�ng ho�ng và 	�m b�o phát tri%n
b�n v�ng; chính quy�n h{ tr" quy�t

	(nh t�i �u c�a b�n ch� th% là công
dân, doanh nghi�p, qu�n lý nhà n��c
và t� ch�c xã h
i; ph�i coi không
gian m�ng nh� m
t không gian s�ng
b�t bu
c c�a m{i cá nhân, doanh
nghi�p, 	>n v(, xã h
i trong giao
d(ch; 	&ng th�i c1n tham gia vào vi�c
	ánh giá s� hài lòng c�a ng��i dân. 

Có th% th!y, nhi�u n��c tiên ti�n
trên th� gi�i 	ã th�c hi�n xây d�ng
	ô th( thông minh tZ lâu, nh�ng 	ây
còn là v!n 	� khá m�i m� t�i Vi�t
Nam, Vi�t Nam ch�a có nhi�u kinh
nghi�m. Tuy nhiên theo xu th�, vi�c
xây d�ng 	ô th( thông minh là c1n
thi�t, 	% 	áp �ng yêu c1u ngày càng
cao c�a c� dân 	ô th(. Do 	ó Vi�t
Nam c1n s�m th�ng nh!t ch�
tr�>ng, và xây d�ng nh�ng gi�i
pháp mang tính lâu dài và phù h"p
v�i 	i�u ki�n th�c t� 	% các ngành,
	(a ph�>ng có nh�ng b��c 	i phù
h"p, s�m 	�a mô hình thành ph�
thông minh tr' thành th�c t� trong
t�>ng lai không xa.�

Xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo tiền đề phát triển đô thị thông minh. ẢNH: KỲ ANH
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TZ nhi�u th�p k� qua, lãnh t=
Fidel Castro 	ã tr' thành bi%u
t�"ng c�a ch� ngh4a anh hùng
cách m�ng, tinh th1n 	oàn

k�t qu�t kh'i và khát v�ng v�>n t�i
t� do, h�nh phúc c�a cách m�ng
Cuba, là nhà lãnh 	�o ki�t xu!t c�a
phong trào cách m�ng gi�i phóng dân
t
c c�ng nh� 	!u tranh cho hòa
bình, 	
c l�p dân t
c, t� do và ti�n
b
 xã h
i trên toàn th� gi�i. Fidel
Castro luôn 	�"c ng��i dân Cuba và
nhân dân các dân t
c b( áp b�c, yêu
chu
ng hòa bình, công lý trên toàn
th� gi�i 	�t ch�n ni�m tin yêu, s�
khâm ph=c và 	&ng c�m sâu s�c.

1. Fidel Castro với cách
mạng Cuba và khu vực Mỹ
Latinh

Trong cu
c 	�i và s� nghi�p c�a
mình, lãnh t= Cuba Fidel Castro 	ã 	%
l�i m
t di s�n vô cùng to l�n và quý
báu 	�i v�i nhân dân Cuba. Tên tu�i
c�a Fidel Castro g�n li�n v�i v�n
m�nh qu�c gia và cu
c s�ng c�a toàn
th% nhân dân Cuba k% tZ khi ông
kh'i binh t!n công pháo 	ài Moncada
ngày 26/7/1953 ch�ng l�i chính
quy�n quân s� do Batista 	�ng 	1u.
Tuy sau tr�n 	ánh này, Fidel và nhi�u
ngh4a quân b( chính quy�n 	
c tài
Batista b�t gi�, 	�a ra xét x�, nh�ng
Fidel 	ã t� bào ch�a cho mình m
t

cách hùng h&n b}ng bài bi�n h

mang tên: “L(ch s� s| phán quy�t tôi
vô t
i” làm ch!n 	
ng chính quy�n
ph�n 	
ng. Tr�n ti�n công tr�i lính
Moncada tuy th!t b�i nh�ng là cu
c
	!u tranh v� trang 	1u tiên c�a cách
m�ng Cuba và làm Fidel nh�n th�c
m
t chân lý 	úng 	�n sau này 	�"c
ch�ng minh là: “K� thù s" nh!t nhân
dân khi h� c1m v� khí 	!u tranh; 	!u
tranh v� trang ph�i 	i 	1u.” Có th%
nói, tr�n ti�n công tr�i lính Moncada
chính là h�t gi�ng cách m�ng Cuba
do chính tay Fidel �>m tr&ng.

Ngay sau cách m�ng Cuba thành
công, các th� l�c thù 	(ch 	ã ti�n
hành nhi�u âm m�u, th� 	o�n hòng
bóp ch�t cu
c cách m�ng non tr�.
Nh�ng không h� nao núng, Fidel 	ã
tích c�c tri%n khai nh�ng ho�t 	
ng
ngo�i giao c!p cao, tr' thành m
t
trong nh�ng nguyên th� qu�c gia
	�"c chú ý nh!t trên v� 	ài chính tr(
qu�c t� nh}m tranh th� s� �ng h

c�a b�n bè qu�c t� 	�i v�i Cuba và
ph�n 	�i chính sách c!m v�n c�a M�.

D��i s� lãnh 	�o c�a ��ng C
ng
s�n Cuba do Ch� t(ch Fidel Castro
	�ng 	1u, h>n 55 n�m qua, 	!t n��c
Cuba 	ã có nh�ng thay 	�i sâu s�c
ch�a tZng có trong l(ch s�. K% tZ n�m
1961 	�n nay, Cuba 	ã 	ào t�o
130.000 bác s� và có t�i 248 b�nh
vi�n công. T� l� bác s� trên bình

quân dân s� Cuba là 1 bác s�/155
ng��i dân. Cuba là m
t trong nh�ng
n��c 	i 	1u th� gi�i v� công ngh� vi
sinh khi nghiên c�u thành công 4
lo�i v�cxin phòng ngZa ung th�, n�i
b�t là ung th� ph�i. Cuba c�ng là
qu�c gia 	1u tiên xóa lây truy�n HIV
tZ m� sang con. H� th�ng giáo d=c
c�a Cuba 	�ng 	1u M� Latinh. T� l�
giáo viên trên bình quân h�c sinh là
1 giáo viên/10 h�c sinh. Cuba 	�ng
s� 1 th� gi�i v� t� l� 	1u t� ngân
sách cho giáo d=c, v�i ngân sách
dành cho l4nh v�c "tr&ng ng��i"
chi�m t�i 13% T�ng s�n ph6m qu�c
n
i (GDP). 

��i h
i toàn qu�c l1n th� VII c�a
��ng C
ng s�n Cuba (4/2016), di�n ra
trong b�i c�nh tình hình Cuba ti�p t=c
�n 	(nh; an ninh, chính tr( 	�"c gi�
v�ng; kinh t� t�ng tr�'ng 4%. Trên
l4nh v�c kinh t�, xu!t kh6u d(ch v=,
	�c bi�t là d(ch v= y t� ti�p t=c là
ngành kinh t� l�n nh!t (Hi�n kho�ng
65.000 chuyên gia Cuba có m�t ' h>n
80 qu�c gia trên th� gi�i, ch� y�u là
bác s�, chuyên gia, nhân viên y t�),
mang v� cho Cuba kho�ng 6-8 t�
USD/n�m. Ki�u h�i, kho�ng 3 t� USD
là ngu&n thu ngo�i t� l�n th� hai.
L�"ng khách du l(ch vào Cuba t�ng
m�nh, 	�n h�t n�m 2015, Cuba  	ón
3,5 tri�u khách, t�ng 18%, 	�t doanh
thu h>n 3 t� USD. Tuy nhiên, kinh t�

Fidel Castro 
biểu tượng của đại đoàn kết dân tộc 
và đoàn kết quốc tế
PGS.TS. THÁI VĂN LONG 
Phó Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
TRẦN VĂN AN 
Sở Giáo dục tỉnh Hòa Bình
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Cuba ti�p t=c ph�i 	�i phó v�i v!n 	�
t&n t�i song song hai 	&ng ti�n và ch�
tr�>ng th�ng nh!t ti�n t� vjn ch�a
	�"c th�c hi�n b'i tác 	
ng c�a nó t�i
các doanh nghi�p nhà n��c và v!n 	�
vi�c làm c�a ng��i lao 	
ng. Trên l4nh
v�c 	�i ngo�i, Cuba tích c�c tri%n khai
chính sách 	�i ngo�i n�ng 	
ng, 	�c
bi�t v�i M�, EU và m
t s� n��c l�n
trên th� gi�i cho th!y kh� n�ng Cuba
b��c vào m
t giai 	o�n phát tri%n
m�i, m' ra nhi�u c> h
i h"p tác trong
khu v�c và trên th� gi�i. �ây là nh�ng
nh�ng ti�n 	� quan tr�ng 	% Cuba s|
giành 	�"c nh�ng k�t qu� tích c�c
h>n trong phát tri%n kinh t�-xã h
i,
tZng b��c nâng cao 	�i s�ng nhân
dân, th�c hi�n thành công m=c tiêu
xây d�ng ch� ngh4a xã h
i ph&n vinh
và b�n v�ng.

Trong h>n n�a th� k� qua, Fidel
Castro luôn là m
t nhân v�t có t1m
�nh h�'ng l�n, m
t bi%u t�"ng v�

m
t con ng��i kiên c��ng 	!u tranh
cho tinh th1n 	
c l�p dân t
c và vì
cu
c s�ng !m no, h�nh phúc c�a con
ng��i. Là m
t nhà cách m�ng ki�t
xu!t, ông 	ã 	% l�i nh�ng !n t�"ng
khó phai không ch/ trong lòng m{i
ng��i dân Cuba mà còn nhân dân
trên kh�p th� gi�i. Ông 	�ng trong
hàng ng� ít �i nh�ng v4 nhân th� gi�i
	ã c�i bi�n ti�n trình l(ch s� và “cùng
v�i m�i ng��i và vì quy�n l"i c�a m�i
ng��i” bi�n khát v�ng c�a c� m
t
dân t
c v� t� do, ph6m giá, bình
	�ng và quy�n t� quy�t v�n m�nh
c�a chính mình thành hi�n th�c.

D��i s� djn d�t c�a ông, m
t dân
t
c Cuba nh� bé v� t1m vóc kinh t� -
	(a lý 	ã phát huy 	�"c nh�ng ph6m
ch!t t�t 	�p nh!t c�a mình thành
chính sách nh!t quán c�a Nhà n��c
cách m�ng 	% tr' thành ng�n h�i
	�ng cho các phong trào ti�n b
 t�i
M� Latinh c�ng nh� trên th� gi�i.

Th�t khó 	% nói, dù ch/ là tóm
t�t, v� s� nghi�p cách m�ng v4 	�i
c�a Fidel: 	ó là s� gi�i phóng các dân
t
c kh�i ách áp b�c; là quá trình xây
d�ng ch� ngh4a xã h
i; là quy�t tâm
bi�n gi!c m> chính 	áng c�a con
ng��i thành hi�n th�c; là ch� ngh4a
Mácxít M� Latinh; là tinh th1n qu�c
t� ch� ngh4a và 	!u tranh vì l"i ích
c�a toàn nhân lo�i; là vi�c 	�a giáo
d=c, y t�, th% thao và v�n hóa thành
nh�ng y�u t� tr�ng tâm trong phát
tri%n con ng��i và xây d�ng xã h
i
công b}ng, bình 	�ng; là 	� cao các
giá tr( nhân v�n và 	�o 	�c cách
m�ng trong quá trình hình thành con
ng��i trong xã h
i m�i... Các h�c gi�
s| còn ph�i dành nhi�u n�m n�a 	%
ti�p t=c nghiên c�u và 	úc rút các bài
h�c tZ nh�ng di s�n c� v� lý thuy�t
ljn th�c ti�n c�a ông.

Fidel Castro 	�"c ng��i M� Latinh
ca ng"i vì 	� cao ph6m giá dân t
c
c�a mình và thái 	
 ung dung trong
�ng x� v�i Hoa K@. "B!t c� n>i nào '
M� Latinh mà Fidel 	�n, ông 	�u 	ã
nh�n 	�"c s� �ng h
 nhi�t thành" -
Wayne Smith - m
t nhà ngo�i giao k@
c�u Hoa K@ tZng làm vi�c ' Havana -
cho bi�t. "T�i sao? B'i vì ông !y 	ã
	�ng lên 	�i 	1u v�i Hoa K@, 	ã nói
r}ng n>i 	âu chúng ta (ng��i M�) 	i,
thì ng��i Cuba c�ng s| t�i 	ó".

Ông h{ tr" cách m�ng tZ
Nicaragua 	�n Angola, h{ tr" T�ng
th�ng Chile - Salvador Allende và
Giám m=c Grenada - Maurice, �ng h

	!u tranh v� trang ch�ng l�i nh�ng
ng��i b�o th� c�ng r�n ' Venezuela,
giúp 	� chính quy�n cách m�ng '
Mozambique…

Tháng 7/2006, do tu�i cao, làm
vi�c v!t v�, Ch� t(ch Fidel Castro b(
ch�y máu 	��ng ru
t, ph�i phju
thu�t. Sau 	ó, em trai ông — Raul
Castro, b�t 	1u lãnh 	�o 	!t n��c.
S�c kho� y�u, ph�i ngh/ d��ng b�nh,
nh�ng Fidel Castro bày t� suy ngh4
c�a mình trong các bài vi�t cho
chuyên m=c "Nh�ng ph�n ánh”
th��ng xuyên 	�"c công b� trên báo

Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng lãnh tụ Cuba Fidel Castro huy hiệu “Chiến sĩ Điện
Biên Phủ,” nhân chuyến thăm của ông đến Việt Nam, tháng 9/1973. ẢNH: TƯ LIỆU
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chí Cuba và trên m�ng Internet. Ông
vjn ti�p t=c có nh�ng bài vi�t ph�n
ánh s�c s�o 	�ng trên t� Granma, c>
quan ngôn lu�n c�a ��ng C
ng s�n
Cuba. T!t c� nh�ng s� ki�n quan
tr�ng ông 	�u có bài ph�n ánh, nh�
s� ki�n Bin Laden b( M� tiêu di�t trên
	!t Pakistan, kh�ng ho�ng n" ' M�
và m
t s� n��c thành viên EU, cu
c
chi�n c�a M� ' Iraq, Afghanistan…

Kh�i l�"ng tác ph6m 	& s
 c�
trong và ngoài n��c nói v� Fidel
mang 	� m�i th% lo�i, 	� tài, hình
th�c và s�c thái, tZ t� t�'ng cách
m�ng, t1m nhìn v4 mô v�"t th�i 	�i,
ch� ngh4a anh hùng, trí tu� s�c s�o,
uyên thâm cho t�i nh�ng giai tho�i
th% hi�n s� g1n g�i, bình d(, s�n sàng
s� chia v�i m�i t1ng l�p nhân dân
hay t!m lòng bao dung, luôn b�o v�
nh�ng ng��i y�u th�. K� thù bôi nh�
ông chính vì n{i s" hãi sâu s�c tr��c
s�c truy�n c�m mãnh li�t c�a ng��i
chi�n s4 c
ng s�n !y; còn các dân t
c
t� do trên th� gi�i công nh�n và tôn
vinh ông trong vai trò lãnh t= cách
m�ng, ng��i 	ã theo 	u�i hoài bão
cao 	�p nh�ng c�ng 	1y hi%m nguy
v� công b}ng xã h
i và nh�ng quy�n
l"i chính 	áng c�a m{i con ng��i và
c� dân t
c; b}ng ni�m tin, trí tu� và
nh�n th�c cách m�ng c�a mình thách
th�c không ch/ các th� l�c m�nh m|
g!p nhi�u l1n v� v�t ch!t mà c� các
thành l�y t� t�'ng t� b�n ch� ngh4a
	ã �n sâu vào xã h
i Cuba c�ng nh�
nhi�u qu�c gia 	ang phát tri%n khác.

2. Fidel Castro - Người
đứng trên tuyến đầu của
tình đoàn kết quốc tế với
Việt Nam

��i v�i nhi�u ng��i dân Vi�t Nam,
lãnh t= Cuba Fidel Castro 	�"c xem
nh� bi%u t�"ng c�a Ch� ngh4a anh
hùng cách m�ng, ý chí qu�t c��ng và
tinh th1n khát khao t� do, h�nh
phúc. Ng��i Vi�t Nam tìm th!y ' v(
lãnh 	�o M� Latinh m
t s� 	&ng c�m,
ni�m kính yêu và khâm ph=c sâu s�c.
Lãnh t= Cuba Fidel Castro 	�"c xem là
ng��i b�n l�n c�a nhân dân Vi�t Nam. 

D��i s� lãnh 	�o c�a Fidel Castro,

Cuba là n��c 	i 	1u trong phong trào
nhân dân th� gi�i �ng h
 cu
c 	!u
tranh giành 	
c l�p dân t
c c�a nhân
dân Vi�t Nam. Cuba c�ng là n��c 	1u
tiên công nh�n M�t tr�n Dân t
c Gi�i
phóng mi�n Nam Vi�t Nam (tháng
12/1961); là n��c 	1u tiên thành l�p
zy ban �oàn k�t v�i Vi�t Nam (tháng
9/1963); là n��c 	1u tiên và duy nh!t
thành l�p s� quán bên c�nh M�t tr�n
Dân t
c Gi�i phóng mi�n Nam Vi�t Nam
t�i vùng gi�i phóng (tháng 7/1967). 

Trong su�t nh�ng n�m tháng 	ó -
khi nhân dân Vi�t Nam ti�n hành
cu
c kháng chi�n ch�ng 	� qu�c M�
xâm l�"c, 	�i s�ng c�a nhân dân Cuba
c�ng g�p nhi�u khó kh�n. Phát bi%u
v�i hàng ch=c v�n ng��i Cuba t�i
qu�ng tr��ng ' th� 	ô La Habana,
lãnh t= Fidel  nói: “�áng ti�c là chúng
ta (ng��i Cuba) không có 	� 	��ng
s�a 	% g�i cho nhân dân Vi�t Nam.
Ch� n�u có, không nh�ng 	��ng s�a
mà là máu, Cuba c�ng s�n sàng hi�n
dâng cho nhân dân Vi�t Nam”. Câu
nói c�a Fidel 	ã ' trong tâm trí c�a
nhi�u ng��i dân Cuba và Vi�t Nam
yêu chu
ng cách m�ng, hoà bình.
Ng��i dân g�i n�m 1967 là “N�m Vi�t
Nam Anh hùng”. Vào th�i kh�c khó
kh�n nh!t ác li�t nh!t c�a cu
c chi�n
tranh phá ho�i c�a không quân M�,
theo l�nh c�a Fidel Castro, hai con
tàu Jigue và Imias c�a Cuba 	ã v�"t
qua bom 	�n 	% c�p c�ng Vi�t Nam.

N�m 1972, Ch� t(ch Fidel l!y ngày
28/8 làm “Ngày 	ê 	i�u” — trong b�i
c�nh nhi�u 	ê 	i�u ' mi�n B�c Vi�t
Nam tr' thành m=c tiêu phá ho�i c�a
	� qu�c M�. Ông kh�ng 	(nh: “Tình
	oàn k�t c�a chúng ta, ni�m tin c�a
chúng ta 	�i v�i nhân dân Vi�t Nam,
lãnh 	�o Vi�t Nam là vô 	i�u ki�n và
tuy�t 	�i”. 

Tháng 9/1973, Ch� t(ch Cuba
Fidel Castro là v( nguyên th� n��c
ngoài 	1u tiên th�m vùng gi�i phóng
mi�n Nam khi chi�n tranh ch�a k�t
thúc. Ông dành nh�ng l�i 	
ng viên
tinh th1n quý giá cho nhân dân và
chi�n s� Vi�t Nam th�i 	i%m 	ó.

Trên 	��ng tZ sân bay v� Ph� Ch�

t(ch, hàng nghìn ng��i dân Hà N
i
	�ng hai bên 	��ng tay c1m c� hoa
	ón chào, hô vang: "Viva Cuba! Viva
Fidel!" Có n>i Ch� t(ch Fidel Castro
còn dZng xe b�t tay ng��i dân Hà
N
i. Không khí vô cùng sôi 	
ng. T�i
Ph� Ch� t(ch, Bí th� Th� nh!t Ban
Ch!p hành Trung �>ng ��ng Lao
	
ng Vi�t Nam Lê Du6n, Ch� t(ch
Qu�c h
i Tr��ng Chinh và Th� t��ng
Ph�m V�n �&ng 	ã 	ón và h
i 	àm
v�i Ch� t(ch Fidel Castro. Trong
chuy�n 	i này, Ch� t(ch Fidel Castro
	ã th�c hi�n 	�"c m
t trong nh�ng
��c nguy�n c�a mình là t�i th�m
vùng 	!t m�i 	�"c gi�i phóng Qu�ng
Tr( và g�p g� lãnh 	�o Chính ph�
Cách m�ng lâm th�i C
ng hòa mi�n
Nam Vi�t Nam.

Trong chuy�n th�m này, Fidel
nh�c l�i câu nói trên tinh th1n chí
ngh4a, chí tình mà ông tZng nói ' La
Habana: “Vì Vi�t Nam, Cuba s�n sàng
hi�n dâng c� máu c�a mình”. Câu nói
và hình �nh v( lãnh t= Cuba m�c b

quân ph=c màu xanh 	�ng trên 	!t
n��c Vi�t Nam làm rung 	
ng hàng
tri�u trái tim yêu chu
ng hoà bình.
Ph!t cao lá c� c�a M�t tr�n Dân t
c
Gi�i phóng mi�n Nam Vi�t Nam, Fidel
dõng d�c hô to nh� m�nh l�nh: “Các
	&ng chí hãy mang lá c� bách chi�n
bách th�ng này c�m t�i Sài Gòn!”.

C�ng trong chuy�n th�m này c�a
Ch� t(ch Fidel Castro, Cuba 	ã t�ng
Vi�t Nam 5 công trình kinh t� - xã
h
i vào lo�i t1m c� lúc b!y gi� g&m:
Khách s�n Th�ng L"i (Tây H&, Hà
N
i), B�nh vi�n Vi�t Nam - Cuba
(�&ng H�i, Qu�ng Bình), 	��ng Xuân
Mai, Tr�i bò gi�ng Ba Vì, Xí nghi�p gà
L�>ng M�; t�ng bò gi�ng, gà gi�ng và
chi h>n 6 tri�u USD 	% mua thi�t b(
hi�n 	�i.

Ngoài ra, Cuba còn c� chuyên gia
v� c1u 	��ng sang Vi�t Nam tham gia
cùng b
 	
i Tr��ng S>n m' r
ng
	��ng mòn H& Chí Minh; giúp 	ào t�o
trên 1.000 sinh viên Vi�t Nam ' trình
	
 	�i h�c và cao h�c, v�n 	
ng �ng
h
 Vi�t Nam gia nh�p Liên h"p qu�c… 

Tháng 12/1995 và tháng 2/2003,
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Fidel Castro có chuy�n th�m l1n th�
hai và th� ba 	�n Vi�t Nam. Qua
nh�ng chuy�n th�m, Ch� t(ch Fidel
luôn kh�ng 	(nh, nhân dân Vi�t Nam
mãi mãi là nh�ng ng��i b�n, ng��i
anh em g1n g�i, thân thi�t c�a nhân
dân Cuba và tin t�'ng ch�c ch�n r}ng
tình 	oàn k�t, h�u ngh( và s� h"p
tác toàn di�n gi�a Cuba và Vi�t Nam
s| không ngZng 	�"c c�ng c� và
phát tri%n.

Su�t cu
c 	�i cách m�ng sôi 	
ng
c�a mình, lãnh t= Cuba Fidel Castro
luôn dành cho 	!t n��c, nhân dân và
s� nghi�p cách m�ng c�a Vi�t Nam
tình c�m chân thành, s�t son v�i câu
nói n�i ti�ng: "Vì Vi�t Nam, Cuba s�n
sàng hi�n dâng c� máu c�a mình".
Ng�"c l�i, trong trái tim m{i ng��i
Vi�t Nam, Cuba và Fidel Castro là bi%u
t�"ng c�a ch� ngh4a anh hùng cách
m�ng, tinh th1n qu�t kh'i và tình
b�n, tình 	&ng chí anh em th�y
chung, keo s>n. Lãnh t= Cuba Fidel
Castro 	ã 	�"c Vi�t Nam trao t�ng
Huân ch�>ng Sao vàng vào n�m 1982
và Huân ch�>ng H& Chí Minh vào
n�m 1989.

C�u Ch� t(ch Cuba Fidel Castro
qua 	�i 	êm 25/11/2016 t�i th� 	ô
Havana ' tu�i 90. Ch� t(ch Qu�c h
i
Vi�t Nam Nguy�n Th( Kim Ngân djn
	1u 	oàn 	�i bi%u c!p cao Vi�t Nam
tham d� l� tang lãnh t= cách m�ng
Cuba Fidel Castro.

Ngày 29/11, zy viên B
 Chính tr(,
Ch� t(ch zy ban Trung �>ng M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam Nguy�n Thi�n Nhân
	ã djn 	1u �oàn 	�i bi%u M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam 	�n ��i s� quán Cuba
t�i Hà N
i 	�t vòng hoa, vi�ng, ghi
s� tang, t�'ng ni�m lãnh t= Cuba
Fidel Castro Ruz, nguyên Bí th� th�
nh!t Ban Ch!p hành Trung �>ng
��ng C
ng s�n Cuba, nguyên Ch� t(ch
H
i 	&ng Nhà n��c và H
i 	&ng B

tr�'ng n��c C
ng hòa Cuba, lãnh t=
c�a nhân dân Cuba anh em.

Vòng hoa c�a �oàn ghi dòng ch�:
"zy viên B
 Chính tr(, Ch� t(ch zy ban
Trung �>ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
Nguy�n Thi�n Nhân kính vi�ng!".

Sau l� vi�ng, Ch� t(ch zy ban
Trung �>ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam Nguy�n Thi�n Nhân 	ã xúc 	
ng
ghi s� tang: "Chúng tôi vô cùng xúc

	
ng và th�>ng ti�c khi 	�"c bi�t
	&ng chí Fidel Castro Ruz, nguyên Bí
th� th� Nh!t Ban Ch!p hành Trung
�>ng ��ng C
ng s�n Cuba, nguyên
Ch� t(ch H
i 	&ng Nhà n��c và H
i
	&ng B
 tr�'ng n��c C
ng hòa Cuba,
lãnh t= c�a nhân dân Cuba 	ã tZ tr1n
ngày 25/11/2016.

Thay m�t �oàn Ch� t(ch zy ban
Trung �>ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
và nhân danh cá nhân, tôi xin g�i t�i
các 	&ng chí lãnh 	�o ��ng, Nhà n��c,
Chính ph� và nhân dân Cuba anh em
l�i chia bu&n sâu s�c nh!t.

Nhân dân Vi�t Nam và b�n thân
tôi vô cùng ng��ng m
 s� c�ng hi�n
to l�n c�a 	&ng chí Fidel Castro cho
s� nghi�p gi�i phóng dân t
c và phát
tri%n 	!t n��c Cuba, cho phong trào
	!u tranh vì s� nghi�p 	
c l�p dân
t
c và ti�n b
 trên th� th� gi�i. 

Nhân dân Vi�t Nam luôn ghi nh�
tình c�m và s� �ng h
 to l�n mà
	&ng chí Fidel Castro dành cho Vi�t
Nam trong nh�ng n�m tháng 	!u
tranh giành 	
c l�p dân t
c, th�ng
nh!t 	!t n��c và xây d�ng ch� ngh4a
xã h
i.

Chúng tôi không th% nào quên
	�"c câu nói b!t h� c�a 	&ng chí
Fidel Castro ngay trên chi�n tr��ng ác
li�t Qu�ng Tr( “Vì Vi�t Nam, Cuba s�n
sàng hi�n dâng c� máu c�a mình”.

Chúng tôi tin t�'ng r}ng nhân
dân Cuba anh em s| v�"t qua 	au
th�>ng và m!t mát to l�n này, ti�p
t=c 	oàn k�t, b�o v� v�ng ch�c 	
c
l�p, ch� quy�n, xây d�ng thành công
ch� ngh4a xã h
i trên 	!t n��c Cuba
t� do và t�>i 	�p theo ��c nguy�n
c�a 	&ng chí Fidel Castro".

Phát huy nh�ng tình c�m quý báu
gi�a ��ng và nhân dân hai n��c,
trong h>n n�a th� k� qua, b!t ch!p
nh�ng bi�n 	
ng c�a tình hình chính
tr( th� gi�i, tình 	oàn k�t chi�n 	!u
và tình h�u ngh( th�m thi�t Vi�t
Nam-Cuba vjn không ngZng 	�"c
c�ng c�, tr' thành mju m�c c�a tình
c�m th�y chung, trong sáng, là tài
s�n vô giá mà hai Ð�ng và nhân dân
hai n��c luôn gi� gìn, vun 	�p.�

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân ghi sổ
tang tưởng niệm lãnh tụ Cuba Fidel Castro. ẢNH: VĂN DÂN
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V�i Ngh( quy�t 60/209 (ngày
22/12/2005), ��i h
i 	&ng
Liên h"p qu�c 	ã tuyên b�
l!y ngày 20 tháng 12 hàng

n�m 	% k� ni�m ngày Qu�c t� �oàn
k�t nhân lo�i. S� ki�n này nh}m
nâng cao nh�n th�c c�a ng��i dân v�
t1m quan tr�ng c�a vi�c thúc 	6y các
ch�>ng trình phát tri%n qu�c t�, nh�
các ch�>ng trình hành 	
ng c�a
nh�ng h
i ngh( qu�c t� và các hi�p
	(nh 	a ph�>ng. Bên c�nh 	ó, 	ây
c�ng là d(p 	% thúc 	6y s� hi%u bi�t
toàn c1u v� giá tr( c�a tình 	oàn k�t
con ng��i.

Khái ni�m v� s� 	oàn k�t 	ã xác
	(nh các công vi�c c�a Liên h"p qu�c
k% tZ khi ngày này 	�"c ra 	�i. Vi�c
sáng l�p c�a Liên h"p qu�c 	ã g�n
k�t các dân t
c và các qu�c gia trên
th� gi�i v�i nhau, thúc 	6y hòa bình,
nhân quy�n và phát tri%n kinh t� -
xã h
i. T� ch�c 	�"c thành l�p d�a
trên m
t ti�n 	� c> b�n c�a s� h"p
nh!t và hòa h"p gi�a các qu�c gia,
th% hi�n m
t khái ni�m 	oàn k�t “	%
duy trì hòa bình và an ninh qu�c t�”.

Trong Tuyên b� Thiên niên k�,
	oàn k�t 	�"c xác 	(nh là m
t trong
nh�ng giá tr( n�n t�ng trong các
quan h� qu�c t� ' th� k� XXI; theo
	ó, nh�ng ng��i ph�i ch(u thi�t thòi
nh!t ho�c nh�ng ng��i 	�"c h�'ng
l"i ít nh!t x�ng 	áng 	�"c h�'ng s�
giúp 	� 	�c quy�n h>n. Xu!t phát tZ
nh�n th�c và th�c t� 	ó, Ngày Qu�c
t� �oàn k�t nhân lo�i 	�"c k� ni�m
nh}m làm n�i b�t t1m quan tr�ng c�a

vi�c thúc 	6y m
t n�n v�n hóa 	oàn
k�t và tinh th1n s� chia trong cu
c
chi�n ch�ng 	ói nghèo.

Tr��c 	ó, v�i Ngh( quy�t 57/265
(ngày 20/12/2002), ��i h
i 	&ng
Liên h"p qu�c 	ã thành l�p Qu� 	oàn
k�t th� gi�i, 	�"c t�o ra vào tháng
2/2003, v�i ch�c n�ng là m
t ngu&n
qu� dành 	% h{ tr" 	�c bi�t c�a
Ch�>ng trình phát tri%n Liên h"p

qu�c (UNDP). M=c tiêu c�a qu� này
	�"c dùng 	% xóa 	ói, gi�m nghèo và
thúc 	6y phát tri%n con ng��i, xã h
i
' các n��c 	ang phát tri%n, 	�c bi�t
trong phân khúc dân s� nghèo nh!t.

Trên c> s' bình 	�ng và công
b}ng xã h
i, 	oàn k�t qu�c t� chia s�
ngh4a v= chung gi�a t!t c� các thành
viên trong xã h
i c�ng nh� trong
c
ng 	&ng th� gi�i, quan h� 	�i tác

ĐOÀN K�T QU�C T�  
N�n t�ng cho m�i quan h� 
gi�a các dân t�c trong th� k� XXI

HỒNG NHUNG
(Nguồn: United Nation)

Đoàn kết là một trong những giá trị căn bản, phổ quát và là nền tảng cho
mối quan hệ giữa con người với con người trong thế kỷ này và xa hơn nữa.

Ngày Đoàn kết Quốc tế nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của sự đoàn kết trong
việc hướng tới xóa đói giảm nghèo. ẢNH: DAUGHTERSOFWISDOM.ORG.
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và h"p tác gi�a các tác nhân phát
tri%n là các chính ph�, các t� ch�c
liên chính ph� và phi chính ph�, khu
v�c t� nhân và xã h
i dân s�.

Vào ngày 20/12/2013, t�i H
i
ngh( Th�"ng 	/nh Thiên niên k�, các
nhà lãnh 	�o th� gi�i 	ã tái kh�ng
	(nh cam k�t c�a h� 	�i v�i hòa bình,
an ninh th� gi�i, các quy�n con
ng��i và qu�n tr( t�t. Các nhà lãnh
	�o 	ã 	&ng ý tri%n khai th�c hi�n
m
t t�p h"p các m=c tiêu có th�i
h�n, 	�"c gói g�n là các M=c tiêu
Phát tri%n Thiên niên k�. Trong 	ó,
bao g&m vi�c xóa 	ói gi�m nghèo
cùng c�c, phòng ch�ng m
t s� b�nh,
gi�m thi%u t� n�n xã h
i và 	�m b�o
b�n v�ng v� môi tr��ng vào n�m
2015. �&ng th�i, h� c�ng nh�n ra
r}ng 	% 	�t 	�"c nh�ng m=c tiêu
này, t!t c� chúng ta c1n ph�i tôn
tr�ng ljn nhau và ch!p nh�n chia s�
trách nhi�m.

Trong b�i c�nh toàn c1u hóa và
nh�ng thách th�c c�a s� b!t bình
	�ng ngày càng t�ng, vi�c t�ng
c��ng 	oàn k�t và h"p tác qu�c t� là
không th% thi�u trong vi�c th�c hi�n
các M=c tiêu Phát tri%n Thiên niên
k�. T!t c� chúng ta 	�u gi� m
t vai
trò nh!t 	(nh 	% lo�i b� các thách
th�c v� kinh t�, chính tr(, môi tr��ng
và xã h
i hi�n nay và t!t c� chúng ta
c1n ph�i 	óng góp trong kh� n�ng
c�a mình 	% b�o 	�m phát tri%n b�n
v�ng. Theo T�ng th� kí Liên h"p
qu�c Ban Ki-moon, 	ây là b�n ch!t
c�a công lý, công b}ng và bình 	�ng
và c�ng là ý ngh4a c�a s� 	oàn k�t.

Vào ngày Qu�c t� �oàn k�t nhân
lo�i, chính ph� các n��c s| 	�"c

nh�c nh' v� nh�ng cam k�t v�i các
hi�p 	(nh qu�c t� v� s� c1n thi�t
ph�i 	oàn k�t nhân lo�i nh� m
t
sáng ki�n 	% chi�n 	!u ch�ng l�i 	ói
nghèo. M�i ng��i s| 	�"c khuy�n
khích tranh lu�n v� cách th�c 	%
thúc 	6y tình 	oàn k�t và tìm ra
nhi�u ph�>ng pháp sáng t�o 	% giúp
xóa 	ói gi�m nghèo.

Các ho�t 	
ng có th% th�c hi�n
bao g&m vi�c thúc 	6y các chi�n d(ch
v� các v!n 	� nh�:

- C!m n� mìn.

- C�i thi�n s�c kh�e c�a ng��i
dân và 	�m b�o r}ng thu�c s| 	�n
tay v�i nh�ng ng��i có nhu c1u.

- N{ l�c c�u tr" 	% giúp 	� nh�ng
ng��i ch(u �nh h�'ng c�a th�m h�a
t� nhiên ho�c nhân t�o.

- Ph� c�p giáo d=c.

- Chi�n 	!u ch�ng l�i 	ói nghèo,
tham nh�ng và kh�ng b�.

Ngày này 	�"c thúc 	6y thông
qua t!t c� các hình th�c truy�n thông
bao g&m các bài báo, t�p chí, di�n v�n
t�i các s� ki�n chính th�c và các
trang web tZ các nhóm, cá nhân, các
t� ch�c cam k�t 	oàn k�t toàn c1u.

T�ng Th� ký Liên h"p qu�c Ban
Ki-moon cho bi�t: “Chúng ta s| có
th% 	�t 	�"c các m=c tiêu mà chúng
ta chia s� n�u m�i ng��i 	�u cùng
tham gia vào vi�c xây d�ng và th�c
hi�n các k� ho�ch, các chính sách và
các ch�>ng trình nh}m xác 	(nh m
t
t�>ng lai chung. Các cam k�t không
có ph�>ng ti�n hành 	
ng c�ng
gi�ng nh� nh�ng tZ ng� không có ý
ngh4a gì.”

“Nhân ngày Qu�c t� �oàn k�t nhân
lo�i, tôi kêu g�i t!t c� các công dân c�a
th� gi�i cùng 	oàn k�t nh� là m
t gia
	ình l�n 	% cùng giúp chúng tôi thúc
	6y s� 	oàn k�t và 	% 	�t 	�"c các m=c
tiêu chung c�a t!t c� chúng ta”, T�ng
Th� ký Liên h"p qu�c nh!n m�nh.

Ngày Qu�c t� �oàn k�t nhân lo�i
là d(p 	% ph�n ánh v� cách m{i ng��i
trong chúng ta ph�i ch(u trách nhi�m
	�i v�i hành 	
ng c�a mình trong
cu
c s�ng hàng ngày. Vì th�, chúng
ta hãy th�c hi�n nh�ng b��c 	1u
tiên ngay tZ hôm nay, k% c� khi nó là
qua nh� mà không ai có th% nh�n
th!y. Nh�ng n�u t!t c� chúng ta 	�u
cùng nhau th�c hi�n nh�ng b��c nh�
nh� v�y hàng ngày thì trong th�i
gian không xa chúng ta có th% ti�n
t�i m
t t�>ng lai t�>i sáng h>n.�

Đoàn kết quốc tế là nền tảng cho mối quan hệ giữa các dân tộc trong thế kỉ XXI. 
ẢNH: ASKIDEAS.COM

Ngày Quốc tế Đoàn kết nhân loại dành để:
- Ăn mừng sự đoàn kết của các dân tộc trên thế giới;
- Nhắc nhở các chính phủ phải tôn trọng cam kết của mình về những thỏa

thuận quốc tế;
- Nâng cao nhận thức của công chúng về tầm quan trọng của sự đoàn kết;
- Khuyến khích các cuộc tranh luận về cách để thúc đẩy tình đoàn kết để

đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, bao gồm cả việc xóa đói giảm
nghèo;

- Hành động để khuyến khích các sáng kiến mới trong cuộc chiến xoá đói
giảm nghèo.
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R!t nhi�u y�u t� làm nên s�
khác bi�t này nh�ng chúng
ta hãy 	i%m l�i m
t s� lý do
n�i b�t cho s� thành công

c�a Hàn Qu�c. �ó là Hàn Qu�c 	ã
	�a ra r!t nhi�u gi�i pháp t�p trung
phát tri%n ngành công nghi�p 	%
djn 	�n s� t�ng tr�'ng d�a vào
xu!t kh6u, 	&ng th�i qu�c gia này
	�t ni�m 	am mê và ni�m tin vào
vi�c phát tri%n khu v�c nông thôn
và công nghi�p cùng m
t lúc. Nh�
v�y, v�i s� phát tri%n c�a ngành
nông nghi�p và công nghi�p, tZ 	ó
	ã m' 	��ng cho n�n t�ng v�ng
ch�c c�a t�ng tr�'ng kinh t� m�nh
m| và b�n v�ng trong nhi�u th�p k�
b�t 	1u tZ nh�ng n�m 1970. Ngày
nay, Hàn Qu�c m�nh c� v� 	ô th( và
nông thôn. Dù ' 	âu, h1u h�t ng��i
dân c�ng 	�"c h�'ng m
t trong
nh�ng tiêu chu6n s�ng cao nh!t '
châu Á. 

Lý do cho s� thành công trong
vi�c phát tri%n nông thôn là gì? �ó
chính là các phong trào Saemaul
Undong - có ngh4a là phong trào
"C
ng 	&ng M�i" hay còn g�i là

Phong trào Làng m�i (SU) ra 	�i v�i
3 tiêu chí: c1n cù, v�"t khó và h"p
tác c
ng 	&ng. N�m 1970, sau nh�ng
d� án thí 	i%m 	1u t� cho nông thôn
có hi�u qu�, Chính ph� Hàn Qu�c 	ã
chính th�c phát 	
ng phong trào SU
và 	�"c nông dân h�'ng �ng m�nh
m|. H� thi 	ua c�i t�o nhà mái lá
b}ng mái ngói, 	��ng giao thông
trong làng, xã 	�"c m' r
ng, nâng
c!p; các công trình phúc l"i công
c
ng 	�"c 	1u t� xây d�ng. Ph�>ng
th�c canh tác 	�"c 	�i m�i, ch�ng
h�n, áp d=ng canh tác t�ng h"p v�i
nhi�u m�t hàng m�i nh�n nh� n!m
và cây thu�c lá 	% t�ng giá tr( xu!t
kh6u. Chính ph� khuy�n khích và h{
tr" xây d�ng nhi�u nhà máy ' nông
thôn, t�o vi�c làm và c�i thi�n thu
nh�p cho nông dân.

Phong trào b�t 	1u vào ngày
22/4/1970 nh� m
t chi�n d(ch phát
tri%n nông thôn. Sau 	ó, s�c lan t�a
	�"c ví nh� “cháy rZng” trên toàn
Hàn Qu�c. 

Phong trào Saemaul Undong tìm
cách lo�i b� m�i s� nghèo khó c�a

quá kh�, 	% thu h�p kho�ng cách
gi�a thành th( và nông thôn, công
nghi�p và nông nghi�p. Giáo s� Kim
Yu-Hyok c�a ��i h�c Dankuk vi�t:
"Phong trào Saemaul là m
t 	
ng l�c
v�>n t�i s� tích c�c, t� l�c và h"p
tác. Nó ch�m 	�n h1u h�t m�i l4nh
v�c c�a cu
c s�ng 	% thúc 	6y s� ti�n
b
 tZ s�c m�nh c�a tinh th1n t� l�c
cánh sinh”. Khi phong trào 	�"c phát
	
ng, Hàn Qu�c b�t 	1u c!t cánh v�
m�t kinh t� và không có s� t=t h�u
tZ 	ó. B
 m�t nông thôn Hàn Qu�c
	ã có nh�ng thay 	�i h�t s�c k@ di�u.
Ch/ sau 8 n�m, các d� án phát tri%n
k�t c!u h� t1ng nông thôn c> b�n
	�"c hoàn thành. Trong 8 n�m tZ
1971-1978, Hàn Qu�c 	ã c�ng hóa
	�"c 43.631km 	��ng làng n�i v�i
	��ng c�a xã, trung bình m{i làng
nâng c!p 	�"c 1.322m 	��ng; c�ng
hóa 	��ng ngõ xóm 42.220km, trung
bình m{i làng là 1.280m; xây d�ng
	�"c 68.797 c1u, kiên c� hóa
7.839km 	ê, kè, xây 24.140 h& ch�a
n��c và 98% h
 có 	i�n th�p sáng. 

Nh� phát tri%n giao thông nông
thôn nên các h
 có 	i�u ki�n mua s�m

KINH NGHI�M 
xây d�ng nông thôn m�i 
c�a Hàn Qu	c

KHÁNH PHƯƠNG

Vào những năm 1960, Hàn Quốc được coi là một trong những quốc gia “lạc
hậu” ở khu vực châu Á. Lúc bấy giờ GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc
chỉ có 85 USD, phần lớn người dân không đủ ăn, 80% người dân nông thôn
không có điện thắp sáng và phải dùng đèn dầu, sống trong những căn nhà
lợp bằng lá. Nhưng ngày nay, Hàn Quốc trở thành một trong những nền kinh
tế phát triển cao trên thế giới, vậy họ đã làm gì để có được vị trí hiện nay? 
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ph�>ng ti�n s�n xu!t. N�m 1971, c� 3
làng m�i có 1 máy cày, thì 	�n n�m
1975, trung bình m{i làng 	ã có 2,6
máy cày, r&i nâng lên 20 máy vào n�m
1980. TZ 	ó, t�o phong trào c> khí hóa
trong s�n xu!t nông nghi�p, áp d=ng
công ngh� cao, gi�ng m�i lai t�o 	
t
bi�n, công ngh� nhà l��i, nhà kính
tr&ng rau, hoa qu� 	ã thúc 	6y n�ng
su!t, giá tr( s�n ph6m nông nghi�p,
t�ng nhanh. N�m 1979, Hàn Qu�c 	ã
có 98% s� làng t� ch� v� kinh t�.

Nhìn l�i c� quá trình, có th% nh�n
th!y Hàn Qu�c chia làm ba giai 	o�n
riêng bi�t:

Giai 	o�n 	1u tiên 1971-1973,
nh!n m�nh vào vi�c c�i thi�n 	i�u
ki�n làng xã, c�i thi�n 	��ng giao
thông, th�y l"i, c!p n��c và c�i thi�n
t�ng th% môi tr��ng xung quanh.
Nhà n��c lúc 	ó cung c!p 355 bao xi
m�ng cho m{i làng (có 33.267 làng)
trong n�m 1971. Dân làng 	ã 	�"c
trao tay mi�n phí 	% xây d�ng 	��ng
giao thông, s�a ch�a và c> s' h� t1ng
nông nghi�p khác. Lao 	
ng t�
nguy�n, m
t cách "công b}ng" trong
các d� án. 

Giai 	o�n th� hai, 1974-1976, t�p
trung vào giáo d=c và 	ào t�o là 	
ng
l�c ti�p theo c�a phong trào
Saemaul. �ào t�o th!m nhu1n tinh
th1n c�a phong trào Saemaul vào tâm
trí c�a ng��i dân và h��ng djn h�
cách nâng cao thu nh�p và nâng cao
k� n�ng ngh� th� công. Tr��ng nông
nghi�p, 	�c bi�t cung c!p các khóa

h�c v� công ngh� canh tác hi�n 	�i
và làm th� nào 	% v�n hành và b�o
trì thi�t b( nông nghi�p. Trong th�i
gian này, phong trào 	ã 	i xa h>n
khu v�c nông thôn, v�>n t�i các
thành ph� và các nhà máy. 

Giai 	o�n th� ba tZ n�m 1977 tr'
	i, phong trào 	ã 	�t 	�"c phát tri%n
	1y 	� v�i nh�ng câu chuy�n thành
công mju m�c c�a h"p tác xã trong
làng và th( tr!n, cùng v�i phong trào
toàn qu�c cho c�i cách xã h
i.

�ây là các con s� th�c t� 	%
ch�ng minh nh�ng l"i ích 	1u c�a
phong trào Saemaul Undong bao
g&m: N�m 1979, thu nh�p bình quân
	1u ng��i t�ng 7 l1n so v�i n�m
1970 và t�ng kho�ng 20 l1n so v�i
n�m 1960. Kim ng�ch xu!t kh6u 	ã
t�ng 17 l1n so v�i n�m 1970. TZ m
t
qu�c gia không phát tri%n trong n�m
1960, th�i gian này Hàn Qu�c xem
mình là m
t trong hàng ng� c�a các
n��c 	ang phát tri%n. 

Ngày nay, Hàn Qu�c 	�"c phân
lo�i nh� m
t n�n kinh t� phát tri%n
cao. Nh� v�y, tZ kinh nghi�m th�c t�
c�a Hàn Qu�c và 	ôi nét so sánh v�i
Philippines, Vi�t Nam c�ng có th% rút
ra nh�ng kinh nghi�m nh!t 	(nh 	%
có th% v�>n t�i t1m cao nh� x� x'
kim chi. 

Nh�ng thành qu� c�a Hàn Qu�c
có th% 	úc k�t tZ nh�ng bài h�c sau
	ây trong xây d�ng phát tri%n nông
thôn m�i: 

Phát huy sức mạnh 
cộng đồng

�% xây d�ng k�t c!u h� t1ng nông
thôn, Hàn Qu�c g�n v�i ph�>ng châm
“nhà n��c 	1u t� 1 v�t t�, c
ng 	&ng
chung s�c b� ra 5-10 công c�a”. C
ng
	&ng 	ã t� h�p bàn v�i nhau 	%
quy�t 	(nh lo�i công trình, d� án nào
c1n �u tiên làm tr��c, công khai bàn
b�c, quy�t 	(nh thi�t k� và ch/ 	�o
thi công, nghi�m thu công trình. 

N�m 1971, Chính ph� h{ tr" cho
33.267 làng, m{i làng 335 bao xi
m�ng. N�m 1972 h{ tr" 1.600 thêm
500 bao xi m�ng và 1 t!n s�t thép. S�
h{ tr" này 	ã thúc 	6y phong trào
nông thôn m�i có s� 	óng góp to l�n
quy�t 	(nh cho s� thành công cho
các d� án.

Phát triển sản xuất 
Khi 	ã có m
t s� l�"ng h� t1ng

nh!t 	(nh ph=c v= cho công cu
c s�n
xu!t, các c> quan cùng nhau hi�p l�c
thúc 	6y ti�n b
 khoa h�c k� thu�t,
lai t�o gi�ng m�i, n�ng su!t t�t giúp
nông dân tr&ng tr�t, v�t nuôi, xây
d�ng vùng chuyên canh hàng hóa. 

Cùng v�i 	ó, Chính ph� thúc 	6y
xây d�ng nhi�u nhà máy ' nông thôn
	% ch� bi�n và tiêu th= nông s�n, gia
t�ng thu nh�p cho ng��i nông dân.
Lo�i b� s� nghèo kh�, giúp h� thoát
kh�i c�nh v!t v� c�a nhà nông. �&ng
th�i, Chính ph� có chính sách tín
d=ng nông thôn, cho vay �u 	ãi thúc
	6y s�n xu!t. Nh� chính sách này mà

Hình ảnh của phong trào Saemaul Undong năm 1970:
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Một số hình ảnh lạc hậu của Hàn Quốc trước những năm 60: 
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tZ n�m 1972 	�n n�m 1977, thu nh�p
trung bình c�a các h
 t�ng lên 3 l1n.

Đào tạo cán bộ 
Phát tri%n ngu&n nhân l�c là y�u

t� không th% thi�u trong công cu
c
phát tri%n nông thôn. Chính ph� xác
	(nh nhân t� quan tr�ng nh!t 	%
phát tri%n phong trào nông thôn m�i
chính là 	
i ng� cán b
 tZ c!p c> s'.
Cán b
 này d�a trên tinh th1n t�
nguy�n và do dân b1u lên.

Chính ph� 	ã xây d�ng 3 trung
tâm 	ào t�o qu�c gia và m�ng l��i
tr��ng nghi�p v= c�a các ngành ' 	(a
ph�>ng. Nhà n��c 	ài th�, m' các l�p
h�c trong th�i gian tZ 1-2 tu1n 	%
trang b( 	� ki�n th�c thi�t th�c nh�
k� n�ng lãnh 	�o c> b�n, qu�n lý d�
án, phát tri%n sâu ngu&n nhân l�c. 

Phát huy quyền dân chủ 
H
i 	&ng phát tri%n xã 	�"c

thành l�p trên c> s' công khai, dân
ch�, bàn b�c 	% tri%n khai các d� án
theo m�c 	
 c1n thi�t c�a 	(a
ph�>ng. Xã h
i hóa các ngu&n h{ tr"
	% dân t� quy�t 	(nh l�a ch�n d� án,
ph�>ng th�c 	óng góp, giám sát công
trình. Nh�ng d� án 	�"c th�c thi
hoàn thành công khai, hoàn toàn
dân ch�, do dân và vì dân, Chính ph�
ch/ tham gia nh� m
t vai trò t� v!n,
không có s� áp 	�t tZ trên. 

Bảo vệ môi trường 
Chính ph� Hàn Qu�c ngay tZ xa

x�a 	ã r!t chú tr�ng 	�n vi�c b�o v�
môi tr��ng, tr&ng cây gây rZng b}ng
s�c m�nh toàn dân. ��t ra v!n 	� quy
ho�ch r!t ch/n chu, xác 	(nh k� càng
tZng ch�ng lo�i cây rZng phù h"p,

h{ tr" gi�ng, t�p hu!n cán b
 k�
thu�t ch�m sóc v��n �>m và tr&ng
rZng 	% h��ng djn và yêu c1u t!t c�
ch� 	!t trên vùng núi tr�c 	�u ph�i
tr&ng rZng, b�o v� rZng. N�m 1970,
t� n�n phá rZng r!t kh�ng khi�p
nh�ng sau 20 n�m, rZng xanh 	ã che
ph� kh�p n��c, và 	ây 	�"c coi là
m
t k@ tích c�a phong trào xây d�ng
nông thôn m�i.

Có th% th!y, vi�c xây d�ng và
phát tri%n nông thôn m�i c�a Hàn
Qu�c x�ng 	áng là m
t mô hình tiêu
bi%u cho các qu�c gia châu Á tham
kh�o. Kinh nghi�m c�a phong trào
nông thôn m�i c�a Hàn Qu�c 	ã bi�n
	�i c
ng 	&ng vùng nông thôn l�c
h�u thành c
ng 	&ng nông thôn giàu
	�p, góp ph1n 	�a Hàn Qu�c tZ m
t
n��c nông nghi�p l�c h�u tr' nên
giàu có nh� ngày nay.�

Một số hình ảnh Hàn Quốc ngày nay:
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THS. BÙI NHÂN SÂM 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh

Th�c hi�n Ngh( quy�t ��i h
i 	�i
bi%u toàn qu�c l1n th� XII c�a
��ng v� ch�c n�ng giám sát và
ph�n bi�n xã h
i c�a M�t tr�n

T� qu�c Vi�t Nam và các 	oàn th%
chính tr( - xã h
i, ngày 12/12/2013,
B
 Chính tr( 	ã ban hành Quy�t 	(nh
s� 217-Q�/TW v� ho�t 	
ng giám sát
c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và các
t� ch�c chính tr( - xã h
i, Quy�t 	(nh
s� 218- Q�/TW v� vi�c M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam, các t� ch�c chính tr( -
xã h
i và các t1ng l�p nhân dân tham
gia góp ý xây d�ng ��ng, xây d�ng
chính quy�n. Các Quy�t 	(nh s� 217,
218 c�a B
 Chính tr( ra 	�i có ý ngh4a
h�t s�c quan tr�ng, nh}m phát huy vai
trò c�a M�t tr�n T� qu�c, các 	oàn th%
chính tr(-xã h
i trong vi�c giám sát,
ph�n bi�n xã h
i; tham gia góp ý xây
d�ng ��ng, chính quy�n, h� th�ng
chính tr( trong s�ch, v�ng m�nh; phát
huy dân ch�, 	�m b�o quy�n và l"i ích
h"p pháp c�a nhân dân.

Ngay sau khi Quy�t 	(nh 	�"c ban
hành, cùng v�i s� lãnh 	�o, ch/ 	�o
c�a c!p �y ��ng, chính quy�n các c!p
tZ t/nh 	�n c> s', M�t tr�n T� qu�c
và các 	oàn th% chính tr( - xã h
i '
Hà T4nh 	ã xây d�ng ch�>ng trình,
k� ho�ch và t� ch�c quán tri�t, h�c
t�p Quy ch�, Quy 	(nh 	�n cán b

ch� ch�t và h��ng djn các c!p t�
ch�c quán tri�t, h�c t�p 	�n t�n 	oàn
viên, h
i viên và các t1ng l�p nhân
dân, nh}m t�o s� chuy%n bi�n v�
nh�n th�c trong 	
i ng� cán b
,

	�ng viên và s� 	&ng thu�n cao c�a
nhân dân trong tri%n khai th�c hi�n.
Ban Th��ng tr�c zy ban M�t tr�n T�
qu�c t/nh 	ã ban hành K� ho�ch và
h��ng djn m
t cách c= th%, chi ti�t
n
i dung, ph�>ng pháp th�c hi�n
vi�c giám sát và ph�n bi�n xã h
i
c�ng nh� góp ý xây d�ng ��ng, xây
d�ng chính quy�n trong h� th�ng
M�t tr�n và các t� ch�c chính tr( - xã
h
i tZ t/nh 	�n c> s'. �ây là c6m
nang 	% tri%n khai th�c hi�n có hi�u
qu� Quy�t 	(nh 217, 218.

M
t trong nh�ng 	i%m m�i trong
ho�t 	
ng giám sát theo Quy�t 	(nh
217, 	ó là vi�c M�t tr�n T� qu�c 	�"c
quy�n thành l�p các 	oàn giám sát
tr�c ti�p. �ây là vi�c m�i, khó vì ch�a
có ti�n l� nh�ng M�t tr�n T� qu�c các
c!p ' Hà T4nh 	ã sáng t�o, linh ho�t
trong công tác tham m�u, ch/ 	�o;
xây d�ng ch�>ng trình ph�i h"p v�i
các ban, ngành liên quan 	% xây

d�ng k� ho�ch, tri%n khai th�c hi�n
n
i dung giám sát. N
i dung giám sát
g�n v�i các nhi�m v= tr�ng tâm c�a
t/nh, liên quan tr�c ti�p 	�n quy�n,
l"i ích h"p pháp, chính 	áng c�a
	oàn viên, h
i viên và các t1ng l�p
nhân dân và 	�"c nhân dân quan
tâm, nh�: vi�c th�c hi�n Quy ch� dân
ch� c> s'; giám sát 	1u t� c�a c
ng
	&ng; vi�c huy 	
ng n
i l�c c�a nhân
dân 	% th�c hi�n Ch�>ng trình m=c
tiêu qu�c gia xây d�ng nông thôn
m�i; vi�c huy 	
ng, qu�n lý và s�
d=ng các kho�n 	óng góp t� nguy�n
c�a ph= huynh h�c sinh trong các
tr��ng công l�p; công tác t�ng rà
soát vi�c th�c hi�n chính sách 	�i v�i
ng��i có công v�i cách m�ng; công
tác 	1u t� xây d�ng k�t c!u h� t1ng
trong xây d�ng nông thôn m�i,
ch�>ng trình gi�m nghèo, gi�i quy�t
vi�c làm, vi�c ch!p hành pháp lu�t v�
b�o hi%m xã h
i, b�o hi%m y t� ' các

M�T S� KINH NGHI�M 
b$%c đ&u th�c hi�n các Quy't đ#nh 217, 218
c�a B" Chính tr# ( Hà T)nh

Người dân xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh phát biểu tại Hội nghị triển
khai cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

ẢNH: HẠNH NGUYÊN
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lo�i hình doanh nghi�p, vi�c ch!p
hành hình ph�t tù ' các tr�i giam;
ch!t l�"ng s�n ph6m v�t t� nông
nghi�p trên 	(a bàn; công tác c�i
cách hành chính… 

Ph�>ng pháp giám sát 	�"c th�c
hi�n b�o 	�m quy trình, quy 	(nh, tZ
vi�c xây d�ng ch�>ng trình, k�
ho�ch giám sát, báo cáo v�i c!p �y
phê duy�t và th�ng nh!t v�i chính
quy�n, các c> quan nhà n��c có liên
quan. Tr��c khi 	�n làm vi�c tr�c
ti�p, 	oàn giám sát thông báo công
khai v� n
i dung, ch�>ng trình, th�i
	i%m giám sát, g�i 	� c�>ng báo cáo
giám sát 	�n 	�i t�"ng giám sát và
các c> quan có liên quan. Trên c> s'
các tài li�u, báo cáo c�a 	�i t�"ng
giám sát, thông qua ti�p xúc, 	�i
tho�i tr�c ti�p, nghe ph�n �nh c�a
các thành viên, 	oàn viên, h
i viên,
ti�p thu ý ki�n c�a nhân dân và t�
ch�c kh�o sát th�c t�… làm c> s'
báo cáo giám sát có ch!t l�"ng, sát
th�c, 	�a ra nh�ng ki�n ngh( phù
h"p...; k�t thúc 	"t giám sát, các
	oàn giám sát có bu�i làm vi�c v�i
các 	>n v( 	�"c giám sát và các
ngành có liên quan 	% làm rõ nh�ng
n
i dung còn có quan 	i%m khác
nhau, ch!t v!n, gi�i trình các vi�c có

liên quan. Qua giám sát, 	ã có nh�ng
ki�n ngh( xác 	áng, k(p th�i 	� xu!t
	i�u ch/nh nh�ng quy 	(nh 	�m b�o
phù h"p v�i tình hình th�c ti�n 	�i
s�ng xã h
i; b�o 	�m quy�n, l"i ích
h"p pháp, chính 	áng c�a nhân dân
và nâng cao n�ng l�c lãnh 	�o, s�c
chi�n 	!u c�a t� ch�c ��ng, hi�u l�c,
hi�u qu� qu�n lý c�a Nhà n��c.

Ch�c n�ng giám sát c�a M�t tr�n
T� qu�c các c!p và các t� ch�c chính
tr( - xã h
i ti�p t=c 	�"c phát huy
hi�u qu� khi tham gia giám sát công
tác b1u c� 	�i bi%u Qu�c h
i khóa XIV
và 	�i bi%u H
i 	&ng nhân dân các
c!p, nhi�m k@ 2016-2021. Ban Th��ng
tr�c U� ban M�t tr�n T� qu�c t/nh 	ã
ban hành k� ho�ch, ch�>ng trình
giám sát công tác b1u c� 	�i bi%u
Qu�c h
i khóa XIV và H
i 	&ng nhân
dân các c!p; ngoài vi�c cùng tham gia
các 	oàn giám sát c�a Ban Th��ng v=
T/nh �y, Th��ng tr�c H
i 	&ng nhân
dân t/nh, U� ban b1u c� t/nh, phân
công các b
 tr�c ti�p bám sát, theo
dõi công tác b1u c� ' các 	>n v( b1u
c� trong toàn t/nh, Ban Th��ng tr�c
zy ban M�t tr�n T� qu�c t/nh thành
l�p 3 	oàn 	i giám sát tr�c ti�p công
tác lãnh 	�o, ch/ 	�o, tình hình tri%n
khai, th�c hi�n các quy 	(nh c�a

pháp lu�t v� công tác b1u c� 	�i bi%u
Qu�c h
i khóa XIV và b1u c� 	�i bi%u
H
i 	&ng nhân dân các c!p nhi�m k@
2016 - 2021 trên 	(a bàn t/nh, n�m
b�t tình hình và k�t qu� chu6n b(
công tác b1u c�, vi�c th�c hi�n quy
	(nh c�a Lu�t v� vi�c b� phi�u, ki%m
phi�u và vi�c th�c hi�n quy�n b1u c�
c�a công dân v.v... Thông qua giám
sát 	ã k(p th�i giúp các 	(a ph�>ng
kh�c ph=c các khó kh�n, v��ng m�c
trong quá trình th�c hi�n các b��c
quy trình, th� t=c, c�a cu
c b1u c�
	% có c> s' ki�n ngh( v�i các c!p, các
ngành có th6m quy�n gi�i quy�t; k(p
th�i phát hi�n các sai sót 	% ph�n
ánh, ki�n ngh( v�i các c> quan có
th6m quy�n xem xét, x� lý.

Bên c�nh 	ó, M�t tr�n T� qu�c các
c!p luôn chú tr�ng th�c hi�n có hi�u
qu� ch�c n�ng giám sát v�i nhi�u
hình th�c, nh�: Tham gia giám sát v�i
�oàn ��i bi%u Qu�c h
i, Th��ng tr�c
và các ban c�a H
i 	&ng nhân dân, các
c> quan ch�c n�ng; 	�c bi�t th��ng
xuyên quan tâm vi�c c�ng c�, ki�n
toàn và phát huy vai trò c�a Ban
Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát 	1u
t� c�a c
ng 	&ng, t� hoà gi�i ' c> s'.
Hi�n nay, toàn t/nh có 262 ban thanh
tra nhân dân v�i 2.157 thành viên;

Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2016 giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
Hà Tĩnh. ẢNH: HẠNH NGUYÊN
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262 ban giám sát 	1u t� c�a c
ng
	&ng, v�i 2.197 thành viên; 2.157 t�
hòa gi�i v�i 8.267 hoà gi�i viên, ho�t
	
ng ngày càng có hi�u qu�, góp ph1n
th�c hi�n t�t Quy ch� dân ch� c> s',
th�c thi pháp lu�t và �n 	(nh an ninh
chính tr(, tr�t t� an toàn xã h
i ' tZng
	(a ph�>ng, c> s'. Ngoài ra, M�t tr�n
T� qu�c các c!p th��ng xuyên quan
tâm ph�i h"p v�i các t� ch�c thành
viên n�m b�t tâm t�, nguy�n v�ng c�a
nhân dân; ph�i h"p �oàn ��i bi%u
Qu�c h
i, Th��ng tr�c H
i 	&ng nhân
dân, zy ban nhân dân và các ngành
th�c hi�n t�t quy ch� ph�i h"p công
tác, nâng cao ch!t l�"ng ti�p xúc c�
tri; phát huy dân ch� c> s'; tham gia
giám sát ho�t 	
ng c�a các c> quan
nhà n��c, cán b
 dân c�; công tác ti�p
công dân, gi�i quy�t 	>n th� khi�u
n�i, t� cáo c�a công dân...

Cùng v�i vi�c tri%n khai các ho�t
	
ng giám sát, M�t tr�n T� qu�c và
	oàn th% chính tr( - xã h
i các c!p '
Hà T4nh 	ã chú tr�ng th�c hi�n ch�c
n�ng ph�n bi�n xã h
i, tham gia góp
ý vào d� th�o các v�n b�n quy ph�m
pháp lu�t, nh�: D� th�o Hi�n pháp
2013, B
 lu�t Dân s� (s�a 	�i); B

lu�t T� t=ng dân s� (s�a 	�i); B
 lu�t
Hình s� (s�a 	�i); B
 lu�t T� t=ng
hình s� (s�a 	�i); Lu�t T� ch�c Chính
ph�; Lu�t B1u c� 	�i bi%u Qu�c h
i
và 	�i bi%u H
i 	&ng nhân dân, Lu�t
�!t 	ai n�m 2013; Lu�t M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam, D� th�o Lu�t Ban
hành quy�t 	(nh hành chính;… và
m
t s� ch�>ng trình, 	� án phát tri%n
kinh t� - xã h
i c�a t/nh, nh!t là
nh�ng v!n 	� có liên quan tr�c ti�p
	�n quy�n, l"i ích chính 	áng, h"p
pháp c�a nhân dân. Ph�i h"p v�i H
i
	&ng nhân dân t/nh tham v!n ý ki�n
c�a ng��i dân và doanh nghi�p v� c�i
cách th� t=c hành chính... Hi�n nay
M�t tr�n T� qu�c và các t� ch�c chính
tr( - xã h
i 	ang ti�n hành kh�o sát,
l!y ý ki�n c�a nhân dân v� tình hình,
k�t qu� th�c hi�n các chính sách c�a
t/nh v� phát tri%n nông nghi�p, nông
thôn và xây d�ng nông thôn m�i
	ang 	�"c tri%n khai th�c hi�n trên
	(a bàn toàn t/nh 	% ti�n hành ph�n
bi�n v� s�a 	�i, b� sung các chính
sách; 	� xu!t bãi b�, 	i�u ch/nh, b�

sung các c> ch�, chính sách nh}m sát
	úng v�i 	i�u ki�n th�c t� và yêu c1u
phát tri%n c�a t/nh nhà trong giai
	o�n 2016 - 2020.

Trong th�i gian qua, vi�c tham gia
góp ý xây d�ng ��ng, xây d�ng
chính quy�n c�ng 	�t 	�"c nhi�u k�t
qu� tích c�c. M�t tr�n T� qu�c các
c!p 	ã tuyên truy�n v�n 	
ng cán b
,
	oàn viên, h
i viên và qu1n chúng
nhân dân tham gia ý ki�n vào d�
th�o các v�n ki�n 	�i h
i ��ng các
c!p, nhi�m k@ 2015-2020. Nh�ng ý
ki�n góp ý 	�"c th�c hi�n b}ng
nhi�u hình th�c 	a d�ng, phong phú,
nh� t� ch�c h
i ngh(, t�a 	àm, góp ý
tr�c ti�p b}ng v�n b�n và nhi�u hình
th�c khác nh}m t�o 	i�u ki�n cho
	oàn viên, h
i viên và nhân dân
tham gia. Bên c�nh 	ó, M�t tr�n T�
qu�c các c!p 	ã tích c�c, ch� 	
ng
tham gia 	óng góp cho t� ch�c ��ng
và cán b
, 	�ng viên theo tinh th1n
Ngh( quy�t Trung �>ng 4 (khóa XI)
“M
t s� v!n 	� c!p bách v� xây d�ng
��ng trong tình hình hi�n nay”; tri%n
khai th�c hi�n Ch/ th( 03/CT-TW c�a
B
 Chính tr( v� “Ti�p t=c 	6y m�nh
vi�c h�c t�p và làm theo t!m g�>ng
	�o 	�c H& Chí Minh”; duy trì và phát
huy có hi�u qu� 343 hòm th� góp ý
xây d�ng ��ng và chính quy�n.

Vi�c tri%n khai th�c hi�n Quy�t
	(nh s� 217, 218 c�a B
 Chính tr(
th�i gian qua 	ã 	�t 	�"c m
t s� k�t
qu� b��c 	1u. Tuy nhiên, bên c�nh
	ó vjn còn b
c l
 m
t s� h�n ch�,
nh�: Vi�c tri%n khai th�c hi�n Quy
ch�, Quy 	(nh có lúc, có n>i còn
ch�m; s� ph�i h"p gi�a M�t tr�n T�
qu�c và các t� ch�c chính tr( - xã h
i
có lúc, có n>i ch�a th�c s� 	&ng b
;
vi�c th�c hi�n quy trình giám sát có
lúc còn lúng túng; ph�>ng pháp giám
sát ch�a 	a d�ng, ch� y�u giám sát
theo ch�>ng trình, k� ho�ch 	(nh
s�n, do v�y ch�a phát huy 	1y 	� vai
trò c�a 	oàn viên, h
i viên và nhân
dân tham gia giám sát; 	
i ng� cán
b
 tham gia giám sát, ph�n bi�n c�a
M�t tr�n còn thi�u v� ki�n th�c
chuyên môn, nghi�p v=.

Nh�ng t&n t�i, khó kh�n 	ó, xu!t
phát tZ nh�ng nguyên nhân sau:

Th� nh!t, nhi�m v= giám sát và
ph�n bi�n xã h
i là nhi�m v= l�n, r!t
m�i và khó, nh�ng ch�a 	�"c h��ng
djn c= th% và k(p th�i nên trong quá
trình tri%n khai còn nhi�u b( 	
ng,
lúng túng.

Th� hai, tuy c!p �y ��ng, chính
quy�n 	ã có nh�n th�c v� vai trò
nhi�m v= giám sát c�a M�t tr�n;
nh�ng vai trò giám sát c�a M�t tr�n
là giám sát nhân dân, giám sát mang
tính xã h
i, ch� tài ch�a th�t s� 	�
m�nh. Giám sát - ki�n ngh( là quy
trình chung, n�u 	�i t�"ng 	�"c
giám sát tZ ch�i tr� l�i ho�c không
ch!p hành 	úng th�i gian v� vi�c gi�i
trình và kh�c ph=c h�n ch� 	�"c ch/
ra sau giám sát, thì ch�a có ch� tài
nào 	% x� lý.

Th� ba, Lu�t Thanh tra n�m 2010
có 1 ch�>ng quy 	(nh v� Thanh tra
nhân dân; nh�ng vjn ch�a có Ngh(
	(nh h��ng djn thi hành c= th%.
Trong khi 	ó vjn s� d=ng Ngh( 	(nh
s� 99/2005 h��ng djn m
t s� 	i�u
c�a Lu�t Thanh tra n�m 2004 v�
Thanh tra nhân dân (	ã h�t hi�u l�c). 

Th� t�, vai trò giám sát c�a Ban
Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát
	1u t� c�a c
ng 	&ng t�i các xã,
ph��ng r!t quan tr�ng nh�ng
Tr�'ng, Phó ban Thanh tra nhân dân
và Giám sát 	1u t� c�a c
ng 	&ng
ho�t 	
ng kiêm nhi�m, ch�a có ph=
c!p; kinh phí ho�t 	
ng c�a Ban
Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát
	1u t� c�a c
ng 	&ng còn h�n ch�,
�nh h�'ng 	�n ch!t l�"ng và hi�u
qu� ho�t 	
ng.

�% 	6y m�nh h>n n�a vi�c th�c
hi�n có hi�u qu� các Quy�t 	(nh s�
217, 218 c�a B
 Chính tr(, trong th�i
gian t�i, c1n t�p trung th�c hi�n t�t
m
t s� n
i dung sau:

M
t là, s�m ban hành Ngh( quy�t
liên t(ch h��ng djn vi�c th�c hi�n Lu�t
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam v� ho�t
	
ng giám sát và ph�n bi�n xã h
i, t�o
c> s' pháp lý 	% M�t tr�n T� qu�c các
c!p tri%n khai th�c hi�n t�t h>n công
tác giám sát và ph�n bi�n xã h
i.

Hai là, c!p �y ��ng, chính quy�n,
M�t tr�n T� qu�c và các 	oàn th%
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chính tr( - xã h
i ti�p t=c 	6y m�nh
công tác tuyên truy�n, ph� bi�n,
quán tri�t Lu�t M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam, n
i dung Quy�t 	(nh 217, Quy�t
	(nh 218, t�o s� chuy%n bi�n m�nh
m| v� nh�n th�c và ý th�c trách
nhi�m c�a m{i c!p �y, chính quy�n,
m{i cán b
, 	�ng viên, công ch�c,
viên ch�c và tuyên truy�n qua các
ph�>ng ti�n thông tin 	�i chúng 	%
nhân dân bi�t giám sát vi�c t� ch�c
th�c hi�n.

Ba là, 	(nh k@ h}ng n�m, M�t tr�n
T� qu�c, các 	oàn th% chính tr( - xã
h
i ti�p t=c ph�i h"p xây d�ng chung
m
t ch�>ng trình, k� ho�ch giám sát
và ph�n bi�n xã h
i trên c> s' 	�ng
ký ch� trì tZng n
i dung c�a M�t tr�n
T� qu�c ho�c tZng 	oàn th% chính tr(
- xã h
i, phù h"p v�i ch�c n�ng,
nhi�m v= c�a t� ch�c mình 	% báo
cáo, xin ý ki�n c!p �y và th�ng nh!t
v�i chính quy�n m
t l1n 	% tránh
ph�c t�p, ch&ng chéo; 	&ng th�i
phân công nhi�m v= c= th% cho tZng
thành viên ch� trì tri%n khai th�c
hi�n; khi có tình hu�ng m�i phát
sinh thì k(p th�i b� sung n
i dung

giám sát và ph�n bi�n xã h
i cho phù
h"p v�i tình hình m�i. Sau giám sát
và ph�n bi�n xã h
i thì k(p th�i báo
cáo k�t qu� giám sát và ph�n bi�n xã
h
i, các n
i dung tham gia góp ý xây
d�ng ��ng, xây d�ng chính quy�n
c�a nhân dân cho c!p �y 	�ng, chính
quy�n 	% ch/ 	�o gi�i quy�t và giám
sát vi�c th�c hi�n các ki�n ngh( c�a
các c> quan 	�"c giám sát và các c>
quan có liên quan nghiêm túc, hi�u
qu�. Các c!p �y, chính quy�n, các c>
quan ch�c n�ng c1n ti�p thu nghiêm
túc ý ki�n, ki�n ngh(, góp ý, xây
d�ng c�a M�t tr�n T� qu�c và các t�
ch�c chính tr( - xã h
i.

B�n là, th��ng xuyên t� ch�c s>
t�ng k�t, 	úc rút kinh nghi�m và
nhân r
ng mô hình các t� ch�c, cá
nhân 	i%n hình trong th�c hi�n giám
sát và ph�n bi�n xã h
i, tham gia góp
ý xây d�ng ��ng, xây d�ng chính
quy�n; t� ch�c t�p hu!n k� n�ng,
nghi�p v= v� giám sát và ph�n bi�n xã
h
i cho 	
i ng� cán b
 M�t tr�n và các
	oàn th% chính tr( - xã h
i các c!p.

N�m là, chính quy�n các c!p c1n
quan tâm t�o m�i 	i�u ki�n thu�n l"i;

b� trí 	� kinh phí 	% zy ban M�t tr�n
T� qu�c và các 	oàn th% chính tr( - xã
h
i th�c hi�n nhi�m v= giám sát và
ph�n bi�n xã h
i, góp ý xây d�ng
��ng, xây d�ng chính quy�n theo
Quy ch�, Quy 	(nh c�a B
 Chính tr(.

Nh�ng k�t qu� b��c 	1u trong
vi�c th�c hi�n Quy�t 	(nh 217, 218
c�a B
 Chính tr( v� ho�t 	
ng giám
sát, ph�n bi�n xã h
i và tham gia góp
ý xây d�ng ��ng, xây d�ng chính
quy�n c�a M�t tr�n T� qu�c và các
	oàn th% chính tr( - xã h
i ' Hà T4nh
	ã kh�ng 	(nh tính 	úng 	�n trong
vi�c th�c thi Hi�n pháp và pháp lu�t
v� phát huy vai trò 	�i di�n, b�o v�
quy�n làm ch� c�a nhân dân thông
qua M�t tr�n T� qu�c và các t� ch�c
thành viên, góp ph1n tích c�c tham
gia xây d�ng ��ng, chính quy�n các
c!p ngày càng v�ng m�nh; h�n ch�
nh�ng t&n t�i, thi�u sót trong quá
trình t� ch�c th�c hi�n các nhi�m v=
chính tr( c�a 	(a ph�>ng, t�o s� 	&ng
thu�n và 	
ng viên t�i 	a vai trò c�a
ng��i dân trong ti�n trình 	�i m�i,
công nghi�p hóa, hi�n 	�i hóa 	!t
n��c và h
i nh�p qu�c t�.�

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ dân xã Cẩm Minh. ẢNH: HẠNH NGUYÊN



T� t��ng H� Chí Minh v� xây
d�ng Quân ��i nhân dân là t�
t��ng qu	c phòng toàn dân,
chi
n tranh nhân dân Vi�t

Nam b�o v� T qu	c ���c ��i h�i ��i
bi�u toàn qu	c l�n th� IX c�a ��ng
xác ��nh là m�t n�i dung c� b�n
trong h� th	ng quan �i�m c�a Ng��i
v� cách m�ng Vi�t Nam. Ch� ngh�a
Mác - Lênin, t� t��ng H� Chí Minh
kh�ng ��nh nhân dân là ng��i sáng
t�o ra l�ch s�. ��ng C�ng s�n l�y dân
làm g	c, quân ��i cách m�ng c�ng
ph�i d�a vào dân, “l�c l��ng chính là
� dân”1. “Nhân dân là n�n t�ng, là
cha m� c�a b� ��i”2, Quân ��i nhân
dân Vi�t Nam mang b�n ch�t giai c�p
công nhân, tính nhân dân và tính
dân t�c sâu s�c.

H�n 70 n�m qua, Quân ��i nhân
dân Vi�t Nam �ã mang nhi�u tên g!i.
�ó là: Vi�t Nam Tuyên truy�n gi�i
phóng quân (12/1944); Vi�t Nam Gi�i
phóng quân (4/1945); V� qu	c �oàn
(9/1945); Quân ��i Qu	c gia Vi�t Nam
(5/1946); Quân ��i nhân dân Vi�t

Nam (2/1951). M"i tên g!i th� hi�n
nhi�m v# chính tr� c�a m�t giai �o�n

l�ch s� mà Quân ��i ta �ã ph�n ��u
�� th�c hi�n. 
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H�c t�p và làm theo t� t��ng, 
đ�o đ�c, phong cách H	 Chí Minh
v� xây d�ng Quân đ�i nhân dân v�ng
m�nh, b�o v	 v�ng ch
c T� qu�c

THƯỢNG TƯỚNG, TS. PHƯƠNG MINH HOÀ
Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng
dân tộc, nhà văn hoá lớn, đồng thời là một nhà quân sự lỗi lạc. Tư tưởng Hồ Chí Minh
về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng Quân đội nhân dân là kết quả
của sự vận dụng và phát triển sáng tạo những quan điểm tư tưởng quân sự của chủ
nghĩa Mác-Lênin, kế thừa và phát triển những di sản quân sự độc đáo, sáng tạo của
dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa quân sự thế giới. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm các chiến sĩ của Lực lượng phòng không bảo vệ 
Hà Nội (1966). ẢNH: TƯ LIỆU

1, 2. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb. CTQG, H.2000, tr.409, 393.
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Là t ch�c quân s�, nh�ng có th�i
k' ho�t ��ng theo ph��ng châm
chính tr� tr!ng h�n quân s�; là quân
��i ch� l�c, t* các ��i du kích các ��a
ph��ng t+p trung lên tr� thành gi�i
phóng quân; do Trung ��ng tr�c ti
p
lãnh ��o và ch3 huy th	ng nh�t t*
Nam chí B�c; là quân ��i chính quy
c�a m�t Nhà n�8c, c�a m�t qu	c gia
��c l+p có ch� quy�n, m�t quân ��i
cách m�ng, cùng nhân dân v� trang
kh�i ngh�a giành chính quy�n, b�o
v� v<ng ch�c chính quy�n, b�o v�
tính m�ng, tài s�n và quy�n làm ch�
c�a nhân dân, b�o v� n�n ��c l+p
th	ng nh�t và b�n s�c v�n hoá dân
t�c. �ó là quân ��i c�a nhân dân, vì
nhân dân mà chi
n ��u. M=c dù
mang nh<ng tên g!i khác nhau do
tình hình và nhi�m v# cách m�ng
trong th�i k' l�ch s� có s� phát tri�n,
Quân ��i ta v>n là Quân ��i nhân
dân, th�c hi�n ch�c n�ng là ��i quân
chi
n ��u, ��i quân công tác và ��i

quân s�n xu�t. Nh�ng nguyên t�c
xây d�ng quân ��i theo t� t��ng H�
Chí Minh v>n ���c gi< v<ng: 

M�t là, “Quân s� ph#c tùng chính
tr�”, “quân s� mà không có chính tr�
nh� cây không có g	c, vô d#ng l�i có
h�i”3. S� lãnh ��o c�a ��ng C�ng s�n
Vi�t Nam là nhân t	 quy
t ��nh b�n
ch�t cách m�ng, s� tr��ng thành và
chi
n th�ng c�a Quân ��i nhân dân
Vi�t Nam. Có s� lãnh ��o c�a ��ng,
Quân ��i ta luôn l�y vi�c xây d�ng v�
chính tr� làm c� s� �� nâng cao s�c
m�nh chi
n ��u tng h�p, th��ng
xuyên t�ng c��ng hi�u l�c công tác
��ng - công tác chính tr�. Khi �ã có
Nhà n�8c, tr� thành m�t b� ph+n c�a
Nhà n�8c, Quân ��i ta tuân th� Hi
n
pháp và pháp lu+t. Th�c ti@n l�ch s�
cho th�y, c� ch
 qu�n lý c�a Nhà
n�8c v8i qu	c phòng không làm suy
y
u s� lãnh ��o tuy�t �	i tr�c ti
p v�
m!i m=t c�a ��ng v8i quân ��i; vì

quân ��i là m�t t ch�c quân s�,
khác v8i các t ch�c khác trong b�
máy Nhà n�8c… ��ng tr�c ti
p lãnh
��o Nhà n�8c ��ng th�i tr�c ti
p
lãnh ��o quân ��i.

Hai là, theo t� t��ng H� Chí Minh
v� nguyên t�c t ch�c: Quân ��i:
“Ph�i có t ch�c v<ng ch�c và
nghiêm m+t”, “n
u không có t ch�c
thì không ph�i là m�t ��i quân cách
m�ng, không th� �ánh th�ng ���c”4

k
t c#c sA r�i vào tình tr�ng vô chính
ph� và tan rã. Ng��i ch� tr��ng xây
d�ng l�c l��ng v� trang ba th� quân,
xác ��nh �úng ��n m	i quan h� gi<a
b� ��i ch� l�c, b� ��i ��a ph��ng và
dân quân t� v�. V+n d#ng sáng t�o
nguyên t�c t+p trung dân ch� c�a
��ng vào xây d�ng quân ��i cách
m�ng, Ng��i nêu rõ có t ch�c m�nh
m8i có con ng��i m�nh. Con ng��i
m�nh làm cho t ch�c m�nh, ��ng b�
trong quân ��i làm nòng c	t và h�t
nhân lãnh ��o, v*a có h� th	ng lãnh

3. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 6, Nxb. CTQG, H.2000, tr. 318.
4. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 3, Nxb. CTQG, H.2000, tr. 470.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. ẢNH: KỲ ANH
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��o, v*a có h� th	ng ch3 huy, xác
��nh rõ lãnh ��o là t+p th�, ch3 huy
là trách nhi�m cá nhân. Quân ��i
ph�i có kD lu+t s�t “quân l�nh nh�
s�n” �i �ôi v8i th�c hi�n dân ch�,
phê bình, t� phê bình t* d�8i lên,
ch	ng quan liêu, quân phi�t, ��c
�oán, ch	ng t� do vô kD lu+t.

Ba là, Quân ��i ta là Quân ��i c�a
dân, do nhân dân, vì nhân dân. Vì
v+y, ph�i luôn ��ng v<ng trên l+p
tr��ng c�a giai c�p công nhân, có
thái �� chính tr� �úng ��n tr�8c
nh<ng m	i quan h� chính tr� c� b�n:
V8i nhân dân, Quân ��i ta là ng��i
ph#c v# trung thành, cùng nhân dân
b�o v� ��c l+p ch� quy�n, ch
 �� xã
h�i, b�o v� Nhà n�8c, b�o v� ��ng,
b�o v� thành qu� cách m�ng, b�o v�
tính m�ng, tài s�n và quy�n làm ch�
c�a nhân dân. V8i ��t n�8c, Quân ��i
ta là công c# �� b�o v� ��c l+p th	ng
nh�t toàn v�n lãnh th c�a T qu	c,
b�o v� s� bình ��ng và �oàn k
t gi<a
các dân t�c, gìn gi< b�n s�c v�n hoá
dân t�c… V8i b�u b�n, Quân ��i ta
th�m nhu�n tinh th�n qu	c t
 vô
s�n, �ng h� s� nghi�p ��u tranh cho
��c l+p dân t�c, ti
n b� xã h�i và hoà
bình th
 gi8i. V8i n�i b�, th�c hi�n
toàn quân m�t ý chí, kD lu+t nghiêm
minh, dân ch�, bình ��ng v� chính
tr�. Ch� t�ch H� Chí Minh �ã khái
quát: “Quân ��i ta có s�c m�nh vô
��ch, vì nó là m�t Quân ��i nhân dân
do ��ng ta xây d�ng, ��ng ta lãnh
��o và giáo d#c”5.

B	n là, theo t� t��ng H� Chí
Minh, trong xây d�ng quân ��i ph�i
l�y vi�c b�i d�Eng xây d�ng con
ng��i là chính. Bác nói: “Ng��i tr�8c
súng sau”. Chi
n l��c “tr�ng ng��i”
c�a Ch� t�ch H� Chí Minh �ã t�o nên
m�t ��i ng� cán b� quân ��i trung
thành, có trí tu�, �áp �ng yêu c�u
kh�c nghi�t c�a ��u tranh và m!i th�
thách c�a cách m�ng. Ng��i nói:
“Muôn vi�c thành công ho=c th�t b�i,
��u do cán b� t	t ho=c kém”6, “…
cán b� là cái g	c c�a m!i công vi�c”7.

�	i v8i cán b� trong quân ��i, Ch�
t�ch H� Chí Minh yêu c�u ph�i có các
phFm ch�t: “Trí, D�ng, Liêm, Trung”8.
Ng��i �=t “Trí” lên hàng ��u. Theo H�
Chí Minh, cán b� quân s� tr�8c h
t
ph�i là ng��i có trí tu�, không ng*ng
trau d�i trí th�c, nâng cao trí tu�, m8i
hoàn thành nhi�m v#. Ng��i cán b�
ph�i có giác ng� chính tr� h�n qu�n
chúng, vì v+y ph�i có trình �� hi�u
bi
t v� ch� ngh�a Mác - Lênin, khoa
h!c xã h�i và nhân v�n, khoa h!c kR
thu+t quân s�; n�m v<ng ���ng l	i
chính sách c�a ��ng m8i t� giác ph�n
��u theo ���ng l	i cách m�ng mà
��ng �ã v�ch ra, có ni�m tin th�ng
l�i, d�a vào c�n c� khoa h!c, có lý
lu+n �� thuy
t ph#c qu�n chúng, có
kh� n�ng tng k
t th�c ti@n, phát
huy s�c sáng t�o c�a qu�n chúng ��
góp ph�n c# th� hoá, b sung ���ng
l	i, ch� tr��ng c�a ��ng.

Quân ��i nhân dân Vi�t Nam �ã
�ánh th�ng quân ��i nhà ngh� c�a
hai �
 qu	c to, tr�8c h
t là th�ng
bUng trí tu�, bUng tài thao l��c, k

th*a truy�n th	ng �ánh gi=c c�a t
tiên, ti
p thu có ch!n l!c ngh� thu+t
quân s� c�a nhân lo�i, có ph��ng
pháp xem xét �úng, hi�u rõ s�c m�nh
quân ��i c�a các n�8c �
 qu	c, sáng

t�o cách �ánh tài giWi. Ch� t�ch H�
Chí Minh nh�n m�nh, quân ��i cách
m�ng ph�i: “nghiên c�u cách �ánh
gi=c” �� “có m�t l	i �ánh tài giWi thì
tr�m tr+n tr�m th�ng”. N
u “thi
u
nghiên c�u tìm hi�u tình hình kh�
n�ng ta và ��ch m�t cách t3 m3 ��
��nh ra m#c �ích và cách �ánh h�p lý
thì sA “m�c nhi�u khuy
t �i�m”.
Ng��i c�n d=n cán b� ph�i ch�u khó
h!c t+p, không ng*ng nâng cao trí
tu�, v�n hoá �� có ph��ng h�8ng
�úng cho vi�c trau d�i ��o ��c cách
m�ng. Ch� t�ch H� Chí Minh coi vi�c
cán b� h!c � tr��ng, � sách v� và
trong th�c ti@n ��u tranh cách m�ng
��u r�t quan tr!ng. Theo Ng��i, h!c
ph�i �i �ôi v8i hành, l�i nói ph�i �i
�ôi v8i vi�c làm. Ng��i coi tr!ng quá
trình xây d�ng quân ��i nhân dân
ph�i là quá trình rèn luy�n lâu dài
chi
n ��u v8i kY thù, trong ��u tranh
chính tr�, trong v+n ��ng qu�n
chúng, trong xây d�ng nâng cao s�c
m�nh chi
n ��u. B�n l�nh chính tr�,
b�n l�nh chi
n ��u c�a m"i quân
nhân trong quân ��i ch�ng nh<ng là
s� tích luR m�t hàm l��ng trí tu� mà
còn là k
t qu� c�a s� ��u trí gi<a ta
và ��ch. H�n n�a th
 kD xây d�ng và
chi
n ��u, quân ��i ta �ã b�i d�Eng

5. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 11, Nxb. CTQG, H. 2000, tr. 350.
6, 7, 8. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb. CTQG, H. 2000, tr. 240, 269, 330.

Đoàn viên thanh niên, học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự tham gia hiến máu 
nhân đạo. ẢNH: HƯƠNG HỒNG THU
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m�t ��i ng� cán b� quân s� tuy�t �	i
trung thành v8i s� nghi�p cách
m�ng, giWi thao l��c, �ánh th�ng m!i
kY thù. Trong Quân ��i nhân dân Vi�t
Nam, có nhi�u cán b� cao c�p t* công
nhân, nông dân, trí th�c cách m�ng
tr��ng thành lên. �ó là m�t thành
công l8n c�a ��ng và Bác H�.

Chi
n l��c “tr�ng ng��i” trong
quân ��i c�a Ch� t�ch H� Chí Minh �ã
xây d�ng lên m�t hình t��ng ��p, �ó
là danh hi�u “Anh b� ��i C# H�” ���c
nhân dân t=ng cho ng��i chi
n s�
Quân ��i nhân dân, m�t bi�u t��ng
c�a con ng��i m8i, v*a mang phFm
ch�t truy�n th	ng c�a dân t�c, v*a
mang nhân cách và t�m vóc c�a ng��i
anh hùng th�i ��i và có giá tr� nhân
v�n xã h�i ch� ngh�a. 65 n�m qua,
Quân ��i ta xây d�ng và chi
n ��u
theo t� t��ng H� Chí Minh, �ã hoàn
thành nhi�m v# trong chi
n tranh
gi�i phóng dân t�c và b�o v� T qu	c.
Nh<ng n�m hoà bình, Quân ��i ta là
m�t l�c l��ng r�t quan tr!ng ��m b�o
s� n ��nh chính tr� và an toàn xã h�i
c�a n�8c nhà. Ngày nay, trong b	i
c�nh m8i, ��t n�8c b�8c vào th�i k'
công nghi�p hóa, hi�n ��i hoá. Chúng
ta �ang ��ng tr�8c v+n h�i m8i và
nh<ng thách th�c m8i.

��ng ta �ã xác ��nh xây d�ng T
qu	c và b�o v� v<ng ch�c T qu	c xã
h�i ch� ngh�a là hai nhi�m v# chi
n
l��c. Nhi�m v# c�a Quân ��i ta r�t
n=ng n�, ph�i b�o v� ���c hoà bình,
góp ph�n t�o môi tr��ng n ��nh ��
công nghi�p hóa, hi�n ��i hóa ��t
n�8c, b�o v� ��c l+p ch� quy�n, toàn
v�n lãnh th, vùng tr�i, vùng bi�n,
biên gi8i, h�i ��o c�a T qu	c, b�o v�
ch
 �� xã h�i ch� ngh�a, b�o v�
��ng, Nhà n�8c, b�o v� quy�n làm
ch� c�a nhân dân, b�o v� b�n s�c v�n
hoá dân t�c, l�i ích qu	c gia, ch	ng
l�i các th
 l�c thù ��ch v8i các th�
�o�n “di@n bi
n hoà bình, b�o lo�n
l+t � và s[n sàng �ánh b�i m!i cu�c
chi
n tranh xâm l��c ki�u m8i c�a

��ch. Ch�c n�ng c� b�n c�a Quân ��i
ta là b�o v� v<ng ch�c ��c l+p dân
t�c và ch� ngh�a xã h�i, b�o v� ��ng,
Nhà n�8c, b�o v� tính m�ng tài s�n,
quy�n làm ch� c�a Nhân dân.

Tr�8c nh<ng bi
n chuy�n to l8n,
ph�c t�p c�a tình hình qu	c t
 và
khu v�c, tr�8c v+n h�i m8i và thách
th�c m8i, “B� ��i C# H�” v>n là tr#
c�t, là l�c l��ng kiên ��nh �i theo
con ���ng mà ��ng ta và Bác H� �ã
l�a ch!n. Quân ��i ta ph�i ti
p t#c
xây d�ng nâng cao trình �� v� m!i
m=t ngang t�m v8i nhi�m v#, tr�8c
h
t và c� b�n nh�t là trình �� chính
tr�. Ngh� quy
t ��i h�i l�n th� XII c�a
��ng nh�n m�nh: “Xây d�ng Quân
��i nhân dân, Công an nhân dân cách
m�ng, chính quy, tinh nhu�, t*ng
b�8c hi�n ��i”9; ban hành v� m=t Nhà
n�8c h� th	ng �i�u l�nh, �i�u l�, các
ho�t ��ng c�a Quân ��i nhân dân
Vi�t Nam, �Fy m�nh xây d�ng quân
��i chính quy; t�ng c��ng pháp ch

XHCN trong quân ��i; gi�i quy
t t	t
nhi�m v# xây d�ng Quân ��i nhân
dân trong Nhà n�8c pháp quy�n -
Nhà n�8c ki�u m8i do ��ng lãnh ��o.

S� nghi�p b�o v� T qu	c trong
th�i k' m8i �òi hWi ph�i ti
p t#c t�ng
c��ng vai trò lãnh ��o c�a ��ng �	i
v8i Quân ��i nhân dân và Công an
nhân dân, phát huy s�c m�nh ��i
�oàn k
t toàn dân t�c: “c�ng c	 qu	c
phòng, gi< v<ng an ninh qu	c gia, n
��nh chính tr�, tr+t t� an toàn xã h�i
là nhi�m v# tr!ng y
u, th��ng xuyên
c�a ��ng, Nhà n�8c, Quân ��i nhân
dân và Công an nhân dân là nòng
c	t”10; ra s�c c�ng c	, xây d�ng n�n
qu	c phòng toàn dân, xây d�ng l�c
l��ng v� trang nhân dân, mà nòng
c	t là quân ��i nhân dân, không
ng*ng nâng cao ch�t l��ng tng h�p,
s�c chi
n ��u c�a quân ��i �áp �ng
yêu c�u tác chi
n m8i, b�o v� v<ng
ch�c T qu	c Vi�t Nam xã h�i ch�
ngh�a. M=t khác, s� nghi�p b�o v� T
qu	c �òi hWi b�n l�nh chính tr� v<ng

vàng c�a quân ��i trong �i�u ki�n
m8i ph�i ���c th� hi�n � vi�c nh+n
th�c rõ m#c tiêu chi
n ��u, tích c�c
��u tranh b�o v� ���ng l	i, quan
�i�m c�a ��ng, không dao ��ng, ng�
nghiêng tr�8c nh<ng di@n bi
n ph�c
t�p c�a tình hình và s� ti
n công
hi�m ��c c�a các th
 l�c thù ��ch.
Nh�y bén, s�c s�o và kiên quy
t ��u
tranh làm th�t b�i chi
n l��c “di@n
bi
n hòa bình” c�a các th
 l�c thù
��ch.“Có k
 sách ng�n ng*a các nguy
c� chi
n tranh, xung ��t t* s8m, t*
xa; ch� ��ng phòng ng*a, phát hi�n
s8m và tri�t tiêu các nhân t	 b�t l�i,
nh�t là nhân t	 bên trong có th� x�y
ra ��t bi
n”11. 

H�n 70 n�m qua, Quân ��i ta �ã
không ng*ng tr��ng thành, l8n
m�nh, th�c s� là l�c l��ng chính tr�,
l�c l��ng v� trang trung thành, tin
c+y c�a ��ng, Nhà n�8c và nhân dân,
x�ng �áng v8i danh hi�u “B� ��i C#
H�” mà nhân dân �ã trao t=ng và l�i
khen ng�i c�a Bác H�: “Quân ��i ta
trung v8i ��ng, hi
u v8i dân, s[n
sàng chi
n ��u hy sinh vì ��c l+p, t�
do c�a T qu	c, vì ch� ngh�a xã h�i.
Nhi�m v# nào c�ng hoàn thành, khó
kh�n nào c�ng v��t qua, kY thù nào
c�ng �ánh th�ng”12. Ch=ng ���ng mà
Quân ��i ta sát cánh cùng toàn dân
anh d�ng chi
n ��u, l+p nên nhi�u
chi
n công oanh li�t: �ánh th�ng hai
�
 qu	c to là Pháp và MR, b�o v� v<ng
ch�c T qu	c, ��a v� th
 n�8c ta ngày
càng ni b+t trên tr��ng qu	c t
.

Nh<ng v�n �� trên �ang �=t ra
tr�8c toàn ��ng, toàn dân và toàn
quân ta ti
p t#c h!c t+p, tìm hi�u và
nghiên c�u sâu s�c h�n n<a t� t��ng
H� Chí Minh v� xây d�ng l�c l��ng v�
trang nhân dân, xây d�ng Quân ��i
nhân dân, góp ph�n t�ng c��ng n�n
qu	c phòng toàn dân, th
 tr+n qu	c
phòng toàn dân b�o v� v<ng ch�c T
qu	c Vi�t Nam xã h�i ch� ngh�a, làm
cho Quân ��i ta mãi x�ng �áng v8i
danh hi�u cao quý: “B� ��i C# H�”.�

9, 10, 11. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H. 2016, tr. 149, 148.
12. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 11, Nxb CTQG, H. 2000, tr. 350.
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Tôi có may m�n h�n nhi�u
��ng chí, ��ng nghi�p là ���c
g�n và ti
p xúc th�i gian dài
v8i ��i t�8ng - Tng t� l�nh

Võ Nguyên Giáp. Bên c�nh vi�c luôn
chú ý l�ng nghe, �!c các tài li�u vi
t
v� ��i t�8ng, tôi c�ng có d�p ti
p xúc
v8i nhi�u ng��i trong và ngoài quân
��i nói v� ông, và �=c bi�t ���c
ch�ng ki
n nh<ng c�m nh+n tr�c
ti
p t* ��i t�8ng trong nhi�u hoàn
c�nh vui bu�n, s�8ng kh, trong vô
vàn cu�c ti
p xúc c�a "Anh C�" v8i
quân nhân, c�u chi
n binh, các danh
nhân, chính khách trong và ngoài
n�8c, v8i m!i t�ng l8p nhân dân �
nhi�u vùng... Trong nh<ng cu�c ti
p
xúc �y, tôi th�y ��i t�8ng có m�t s�c
hút kì l�. Ai ��ng tr�8c ông ch3 trong
ch	c lát �ã có s� giao c�m thú v�,
thân quen, c�i m�, và nhanh chóng
b� ông "c�m hóa".

Bà Lady Borton - nhà v�n, nhà
báo, nhà nghiên c�u ng��i MR - �ã
s	ng và làm vi�c t�i Vi�t Nam h�n 40
n�m. Bà yêu Vi�t Nam, ng�Eng m�,
kính ph#c Ch� t�ch H� Chí Minh và
��i t�8ng Võ Nguyên Giáp. Bà có
nhi�u tác phFm vi
t v� Vi�t Nam và
hai "công dân" �=c bi�t này. Bà vi
t:
"Vi�t Nam là qu	c gia duy nh�t trên
th
 gi8i - n�i nh<ng ng��i dân bên
c�nh ni�m kính yêu và tr!ng v!ng
g!i ng��i có công l+p n�8c là "Bác";
n�i nh<ng ng��i lính và s� quan
trong th�i chi
n g!i Tng t� l�nh c�a
mình là "Anh C�". 

Ch� t�ch H� Chí Minh �ã �y
nhi�m cho Võ Nguyên Giáp tr!ng
trách Tng t� l�nh vào n�m 1945 và
phong ��i t�8ng cho ông vào n�m
1948, tr�8c khi toàn th
 gi8i ��ng
nh�t nh<ng chi
n công c�a Vi�t Nam

v8i tên Võ Nguyên Giáp. Khi chi
n
tranh �ã lùi xa, Võ Nguyên Giáp v>n
là v� t�8ng Vi�t Nam ni ti
ng nh�t
th�i hi�n ��i, và các th
 h� quân ��i
�i sau v>n g!i ông là "Anh V�n",
ng��i sinh sau Bác H� kính yêu m�t
th
 h�. Qu� là m�t minh h!a ��p khi
m"i ng��i dân ��u là con cái, cháu
ch�t trong ��i gia �ình Vi�t Nam -
"m�t cây gia h�" ���c kh�i ngu�n t*
các vua Hùng theo truy�n thuy
t.

Công trình m8i nh�t c�a tác gi� -
cu	n sách �nh "��i t�8ng Võ Nguyên
Giáp - Nh<ng kho�nh kh�c bình d�"
(do Nhà xu�t b�n Th
 gi8i �n hành
n�m 2014) �ã gi8i thi�u m�t hình
�nh Võ Nguyên Giáp khi �ã r�i c��ng
v� lãnh ��o t�m qu	c gia, chúng ta l�i
���c g=p m�t nhà s� h!c, nhà v�n,
nhân s�, ng��i làm v��n, ng��i ch�i
piano và ng��i cha, ng��i ông c�a
gia �ình, dòng h! Võ. ] �ó, ông h�i

ng� v8i nh<ng ng��i cách m�ng
thu�c các dân t�c thi�u s	 t*ng cùng
ông xây d�ng phong trào cách m�ng
� Cao BUng h�n n�a th
 kD v� tr�8c.
�i�u kinh ng�c là ông nh8 tên t*ng
��ng bào, ��ng chí n�m x�a, nói v8i
h! bUng th� ti
ng dân t�c Tây B�c;
bên c�nh �ó còn là hình �nh v� t�8ng
ni ti
ng nh�t Vi�t Nam th�i hi�n ��i
khi ông v*a t+p trung, v*a th� giãn
trong m�t t� th
 thi�n”.  

�i�u gì �ã khi
n nhân dân Vi�t
Nam kính yêu ��i t�8ng Võ Nguyên
Giáp �
n th
?

X�a nay t�8ng tài không thi
u,
nh�ng nh� c�u giáo ch�c H� C� -
ng��i �ã tr�i nghi�m cu�c ��i g�n 100
n�m, vi
t v� Võ Nguyên Giáp thì có th�
th�u hi�u ph�n nào ���c �i�u này:

"V�n lo v+n n�8c V�n thành Võ

Võ th�u lòng dân Võ hóa V�n”.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với phóng viên ảnh chiến trường Bùi Duy Ly tại Bảo tàng
Lịch sử Quân sự Việt Nam, Hà Nội 1994.

Đ�I T�NG VÕ NGUYÊN GIÁP
Những khoảnh khắc bình dị
ĐẠI TÁ, NHÀ BÁO, NHÀ NHIẾP ẢNH TRẦN HỒNG



51TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 160 (12/2016)

N H Â N  V $ T - S %  K I & N

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Thượng tướng, Viện sĩ Nguyễn
Huy Hiệu, đón tiếp 150 đoàn đại biểu dự Hội thảo “50 năm
Chiến thắng Điện Biên” tại Hà Nội, tháng 5/2004.

Đại tướng cùng đồng đội vượt dốc vào thăm khu rừng
Trần Hưng Đạo (Cao Bằng 1994).

Đại tướng nhập thiền,
tháng 10/1994.

Gia đình Đại tướng tham quan quầy sách ở
đường Điện Biên Phủ, Hà Nội.

Hai vợ chồng Đại tướng bên cây đàn Piano tại nhà riêng 
30 Hoàng Diệu, Hà Nội.

Bữa cơm đạm bạc của vị Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Đại tướng với tác giả, Đại tá, nhà báo Trần Hồng.

Đại tướng trò chuyện với bà con hàng xóm bên
giếng nước thân quen từ nhiều đời nay ở căn nhà
Đại tướng sinh ra và lớn lên, tháng 11/2004.
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Th�c hi�n ���c m� ��u cu�c
kháng chi
n toàn qu	c theo
�úng ý ��nh chi
n l��c c�a ta,
��t ���c m#c tiêu �� ra, làm

th�t b�i b�8c ��u ý �� k
 ho�ch
chi
n l��c c�a ��ch trong �i�u ki�n
so sánh l�c l��ng ta và ��ch h
t s�c
chênh l�ch, l�i � th
 xen kA là m�t
th�ng l�i l8n. Th�ng l�i �ó �ã t�o �à
cho phát tri�n cu�c kháng chi
n toàn
dân, toàn di�n c�a nhân dân ta ti
n
t8i th�ng l�i cu	i cùng.

M� ��u chi
n tranh là b� ph+n
h<u c� và r�t quan tr!ng c�a ngh�
thu+t chi
n tranh, t ch�c, s� d#ng
l�c l��ng tác chi
n chi
n l��c liên
quan �
n nhi�u y
u t	: quân s�,
chính tr�, t� t��ng, kinh t
, ngo�i
giao... Do � v� trí “m� ��u” nên nó
tr�c ti
p tác ��ng tích c�c ho=c tiêu
c�c �
n di@n bi
n phát tri�n c�a cu�c
chi
n tranh nhân dân, th+m chí �
n
c� k
t c#c cu�c chi
n tranh �y. Vì
v+y, t* th�i c ��i cho �
n ngày nay,
m!i qu	c gia, giai c�p ho=c liên minh
qu	c gia khi �ã quy
t ��nh ti
n hành

chi
n tranh, v�n �� quan tr!ng hàng
��u là m� ��u cu�c chi
n nh� th

nào cho có l�i nh�t. V8i nh<ng n�8c
ti
n hành chi
n tranh xâm l��c, h!
th��ng m� ��u bUng cu�c ti
n công
b�t ng�, quy mô l8n áp ��o ngay t*
��u, gây cho �	i ph��ng tn th�t
n=ng, choáng váng... V8i nh<ng qu	c
gia, dân t�c ti
n hành chi
n tranh
b�o v� t qu	c th��ng d@ lâm vào th

b� ��ng ch	ng �E, �	i phó l�i cu�c
ti
n công l8n do �	i ph��ng áp �=t
v� th�i gian, quy mô l�c l��ng,
h�8ng �ánh, ph��ng th�c ti
n
hành... n
u công tác tình báo n�m
��ch không t	t.

M� ��u cu�c kháng chi
n toàn
qu	c ch	ng th�c dân Pháp xâm l��c
c�a nhân dân ta ngày 19/12/1946,
v*a có �=c �i�m c�a m� ��u cu�c
chi
n tranh b�o v� T qu	c, v*a có
�=c �i�m c�a m� ��u cu�c chi
n
tranh gi�i phóng dân t�c. M� ��u
cu�c chi
n tranh b�o v� T qu	c,
chúng ta �ã có qu	c gia ��c l+p t�
ch�, có nhà n�8c - chính quy�n t*

Trung ��ng �
n h�u h
t các c� s�, có
l�c l��ng v� trang, toàn dân �ánh
gi=c... và có s� chuFn b� cho cu�c
kháng chi
n lâu dài. Là m� ��u cu�c
chi
n tranh gi�i phóng dân t�c, b�i
chính quy�n m8i ���c thành l+p sau
Cách m�ng Tháng Tám 1945 ch�a k�p
c�ng c	, quân ��i còn non trY, thi
u
cán b�, thi
u v� khí...; �=c bi�t theo
Hi�p ��nh s� b�, th�c dân Pháp �ã
��a 15.000 quân ra �óng � nhi�u v�
trí quan tr!ng t* b�c mi�n Trung tr�
ra và chúng �ã t� ý t�ng thêm quân,
chi
m thêm nhi�u v� trí khác, ta và
��ch � th
 xen kA trên nhi�u thành
ph	, th� xã. Nh<ng �=c �i�m trên �ã
chi ph	i �
n ngh� thu+t m� ��u cu�c
kháng chi
n toàn qu	c c�a nhân dân
ta và �� l�i nh<ng nét tiêu bi�u v� s�
ch3 ��o chi
n l��c, sáng t�o c�a ��ng
và Ch� t�ch H� Chí Minh m� ��u cu�c
kháng chi
n toàn qu	c ch	ng th�c
dân Pháp.

Ngày 18/12/1946, Pháp g�i t	i
h+u th� �e d!a, �òi Chính ph� ta gi�i
tán l�c l��ng t� v�, giao quy�n ki�m

K� NI�M 70 N�M NGÀY M� Đ�U CU�C KHÁNG CHI	N TOÀN QU
C
(19/12/1946-19/12/2016)

Nét độc đáo, sáng tạo 
v� ngh� thu�t ch� đ�o chi�n l��c c�a Đ�ng
và Ch� t�ch H	 Chí Minh m� đ�u cu�c kháng
chi�n toàn qu�c ch�ng th�c dân Pháp   

ĐẠI TÁ, PGS, TS. KHQS TRẦN NAM CHUÂN
Viện Chiến lược Quốc phòng - Bộ Quốc phòng

Cách đây vừa tròn 70 năm (19/12/1946 - 19/12/2016), nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phải quyết định một vấn
đề khó khăn: chấp nhận chiến tranh, đương đầu và vượt qua thử thách hiểm nghèo, mở
đầu cuộc kháng chiến toàn quốc, chống kế hoạch tập kích bất ngờ của quân xâm lược
Pháp, xoay chuyển thế trận chiến lược để duy trì và phát triển cuộc kháng chiến lâu dài. 
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soát Hà N�i cho chúng. N
u ta không
ch�p thu+n thì chúng sA n súng t�n
công; b�t ��u t* ngày 20-12-1946,
quân ��i Pháp sA ��m nhi�m vi�c tr�
an � thành ph	 Hà N�i. 

Tr�8c tình hình �ó, Trung ��ng
��ng và Chính ph� h!p quy
t ��nh
phát ��ng toàn qu	c kháng chi
n vào
20 gi� ngày 19/12/1946. Sáng ngày
20/12/1946, �ài Ti
ng nói Vi�t Nam
phát �i “L�i kêu g!i toàn qu	c kháng
chi
n” c�a Ch� t�ch H� Chí Minh,
hi�u tri�u toàn dân t�c Vi�t Nam
�oàn k
t ��ng lên �ánh quân xâm
l��c, b�o v� n�n ��c l+p dân t�c, t�
do, h�nh phúc c�a nhân dân. 

Nh<ng t� t��ng, quan �i�m trong
“L�i kêu g!i toàn qu	c kháng chi
n”
c�a Ch� t�ch H� Chí Minh không ch3
có tác d#ng ��ng viên toàn dân
kháng chi
n, �ánh gi=c c�u n�8c lúc
b�y gi�, mà còn th� hi�n ngh� thu+t
ch3 ��o ��c �áo, sáng t�o m� ��u
cu�c kháng chi
n toàn qu	c ch	ng
th�c dân Pháp xâm l��c.

M�t là, ��ng ta và Ch� t�ch H� Chí
Minh �ã s8m n�m ch�c tình hình
��ch, sáng su	t ch3 ��o xây d�ng ý
chí, quy
t tâm c�a toàn dân t�c m�
��u cu�c kháng chi
n toàn qu	c.
Tr�8c “âm m�u c�8p n�8c ta l�n n<a”
c�a th�c dân Pháp, ��ng và Ch� t�ch
H� Chí Minh �ã ra l�i kêu g!i: “Chúng
ta thà hy sinh t�t c�, ch� nh�t ��nh
không ch�u m�t n�8c, nh�t ��nh
không ch�u làm nô l�”. “Thà hy sinh
t�t c�” �� b�o v� ��c l+p, t� do là
ngh� thu+t xây d�ng ý chí, quy
t
tâm trong kháng chi
n c�a Ch� t�ch
H� Chí Minh. Theo �ó, h
t th�y toàn
dân t�c Vi�t Nam không phân bi�t trY
già, trai gái, ng��i mi�n xuôi hay
ng��i mi�n ng��c, không phân bi�t
dân t�c, tôn giáo, giàu, nghèo... ��u
quy
t tâm b�o v� v<ng ch�c ��c l+p
dân t�c, t� do, h�nh phúc c�a nhân
dân, dù có ph�i tn th�t, hy sinh. 

S� nghi�p b�o v� T qu	c ngày
nay c�ng r�t gay go, quy
t li�t và
ph�c t�p. Trong th�i k' kháng chi
n

ch	ng th�c dân Pháp, �� b�o v� n�n
��c l+p, toàn dân t�c Vi�t Nam quy
t
tâm “thà hy sinh t�t c� ch� không
ch�u m�t n�8c, không ch�u làm nô
l�”; ngày nay, c�ng v>n tinh th�n �y,
toàn dân t�c Vi�t Nam quy
t tâm:
“Phát huy m�nh mA s�c m�nh tng
h�p c�a toàn dân t�c, c�a c� h�
th	ng chính tr�, tranh th� t	i �a s�
��ng tình, �ng h� c�a c�ng ��ng
qu	c t
, kiên quy
t, kiên trì ��u
tranh b�o v� v<ng ch�c ��c l+p, ch�
quy�n, th	ng nh�t, toàn v�n lãnh
th c�a T qu	c, b�o v� ��ng, Nhà
n�8c, nhân dân và ch
 �� xã h�i ch�
ngh�a....”1. B�i vì, m�t ��c l+p, m�t
ch
 �� XHCN sA m�t t�t c�. Bài h!c
�au xót t* Liên Xô và các n�8c XHCN
� �ông Âu nh<ng n�m 90 c�a th
 kD
XX �ã ch�ng tW �i�u �ó. Do v+y, ��
b�o v� T qu	c, chúng ta v>n ph�i
ti
p t#c phát ��ng ý chí, quy
t tâm
“thà hy sinh t�t c�” �� b�o v� n�n
��c l+p mà ��ng C�ng s�n Vi�t Nam
và Ch� t�ch H� Chí Minh �ã th� hi�n
trong “L�i kêu g!i toàn qu	c kháng
chi
n”, nh�ng v8i n�i dung m8i và
hình th�c bi�u hi�n m8i. Ý chí, quy
t
tâm “thà hy sinh t�t c�” trong kháng
chi
n ch	ng th�c dân Pháp ph�i tr�
thành tinh th�n x� thân vì T qu	c,
song không ph�i là s� li�u l�nh. �ó là
tinh th�n: “Dám �ánh, bi
t �ánh và
quy
t th�ng”. Do v+y, chúng ta tích
c�c ��u tranh ch	ng m!i bi�u hi�n t�
t��ng và tâm lý s� hy sinh, m�t mát,
s� � vE, tn th�t, �i �
n tho� hi�p,
nhân nh��ng vô nguyên t�c. Tinh
th�n “thà hy sinh t�t c�” không ch3
có trong kháng chi
n, ngày nay �ó
còn là tinh th�n lao ��ng quên mình,
sáng t�o, nâng cao n�ng su�t, ch�t
l��ng và hi�u qu� lao ��ng s�n xu�t.
Chính tinh th�n tích c�c lao ��ng s�n
xu�t, quy
t tâm chi
n th�ng nghèo
nàn, l�c h+u s8m ��a n�8c ta v��t
qua tình tr�ng n�8c nghèo, kém phát
tri�n �� t�ng c��ng ti�m l�c kinh t

c�a ��t n�8c c�ng là xây d�ng và b�o
v� T qu	c. Quy
t tâm r�a n"i nh#c
nghèo nàn c�ng �òi hWi cao nh� ý

chí, quy
t tâm “thà hy sinh t�t c�
ch� không ch�u m�t n�8c, không
ch�u làm nô l�”.

Hai là, nét ��c �áo v� ngh� thu+t
ch3 ��o c�a ��ng và Ch� t�ch H� Chí
Minh là bi
t �ánh, bi
t th�ng quân
xâm l��c ngay t* tr+n m� ��u. ��
ng�n ch=n nguy c� chi
n tranh xâm
l��c, ngay sau khi giành ���c ��c
l+p, tr�8c nh<ng hành ��ng gây h�n
c�a th�c dân Pháp, ��ng ta và Ch�
t�ch H� Chí Minh �ã c	 g�ng gi�i
quy
t v�n �� bUng con ���ng hoà
bình. V8i “cách �ánh” bUng các bi�n
pháp ngo�i giao khôn khéo, ta �ã �Fy
���c quân T��ng v� n�8c, nhân
nh��ng v8i quân Pháp, tranh th� th�i
gian hoà hoãn, t�ng c��ng l�c l��ng
chuFn b� kháng chi
n lâu dài. Trong
“L�i kêu g!i toàn qu	c kháng chi
n”,
Ch� t�ch H� Chí Minh vi
t: “... Chúng
ta càng nhân nh��ng, th�c dân Pháp
càng l�n t8i...”. “Nhân nh��ng” có
nguyên t�c �� tránh �	i ��u m�t cu�c
chi
n tranh không cân s�c là nét ��c
�áo c�a ngh� thu+t ch3 ��o chi
n l��c
c�a H� Chí Minh; là ngh� thu+t ch3
��o khi nào �ánh, khi nào không;
ph��ng pháp �ánh, tránh �	i ��u
nh�ng v>n b�o v� ���c n�n ��c l+p.
Tuy nhiên, ngh� thu+t bi
t �ánh, bi
t
th�ng thông qua “nhân nh��ng” c�a
Ch� t�ch H� Chí Minh không ph�i là
vô nguyên t�c, m�t s� tho� hi�p cách
m�ng. S� “nhân nh��ng” �ó không
ph�i vô h�n ��, không th� �
n m�c
ch�p nh+n s� �òi hWi vô l	i, tâm ��a
“càng l�n t8i” c�a kY thù tr�c ti
p �e
do� nghiêm tr!ng �
n s� an nguy c�a
��t n�8c. Cho nên, m� ��u “L�i kêu
g!i toàn qu	c kháng chi
n”, Ch� t�ch
H� Chí Minh kêu g!i toàn dân t�c Vi�t
Nam ��ng lên �ánh th�c dân Pháp
xâm l��c vì kY thù “quy
t tâm c�8p
n�8c ta l�n n<a”. �i�u �ó th� hi�n
ngh� thu+t bi
t �ánh bUng các bi�n
pháp quân s� khi kY thù dùng các
bi�n pháp quân s� th�c hi�n dã tâm
xâm l��c n�8c ta.

Th�m nhu�n ngh� thu+t ch3 ��o
chi
n l��c bi
t �ánh, bi
t th�ng c�a

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. CTQG, H. 2016, tr. 147, 148.
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��ng và Ch� t�ch H� Chí Minh, trong
s� nghi�p b�o v� T qu	c ngày nay,
chúng ta ph�i ra s�c gi< cho “trong
�m, ngoài êm”, t�o môi tr��ng hoà
bình, n ��nh �� xây d�ng và phát
tri�n ��t n�8c. B�i v+y, m"i t ch�c
chính tr�-xã h�i, m"i ng��i dân Vi�t
Nam trong m!i ho�t ��ng c�a mình
��u �=t lên hàng ��u vi�c gi< gìn hoà
bình, n ��nh, không �� cho các th

l�c thù ��ch l�i d#ng t�o nguyên c8
phát ��ng chi
n tranh xâm l��c n�8c
ta. Trong b	i c�nh m8i c�a tình hình
th
 gi8i, khu v�c và trong n�8c, c�n
quán tri�t, n�m v<ng quan �i�m,
���ng l	i, ch� tr��ng c�a ��ng, Nhà
n�8c ta là ch� ��ng và tích c�c h�i
nh+p qu	c t
: th�c hi�n nh�t quán
���ng l	i �	i ngo�i ��c l+p, t� ch�,
hòa bình, h�p tác và phát tri�n; �a
d�ng hóa, �a ph��ng hóa trong quan
h� �	i ngo�i. “Trên c� s� v*a h�p tác,
v*a ��u tranh, ho�t ��ng �	i ngo�i
nhUm ph#c v# m#c tiêu gi< v<ng m	i
tr��ng hòa bình n ��nh, tranh th�
t	i �a các ngu�n l�c bên ngoài ��
phát tri�n ��t n�8c, nâng cao ��i
s	ng nhân dân; kiên quy
t, kiên trì
��u tranh b�o v� v<ng ch�c ��c l+p,
ch� quy�n, th	ng nh�t và toàn v�n
lãnh th c�a T qu	c, b�o v� ��ng,
Nhà n�8c, nhân dân và ch
 �� xã h�i
ch� ngh�a; nâng cao v� th
, uy tín
c�a ��t n�8c và góp ph�n vào s�
nghi�p hòa bình, ��c l+p dân t�c,
dân ch� và ti
n b� xã h�i trên th

gi8i”2. ��ng th�i, gi< v<ng môi
tr��ng hoà bình, thu+n l�i cho �Fy
m�nh s� nghi�p công nghi�p hoá,
hi�n ��i hoá ��t n�8c; b�o v� v<ng
ch�c ��c l+p, ch� quy�n, th	ng nh�t
và toàn v�n lãnh th c�a T qu	c;
góp ph�n tích c�c vào công cu�c ��u
tranh vì hoà bình, ��c l+p dân t�c,
dân ch� và ti
n b� xã h�i trên th

gi8i, theo ph��ng châm thêm b�n b8t
thù, v*a h�p tác, v*a ��u tranh. 

Tuy nhiên, khi �ã c	 g�ng tìm
m!i cách �� ng�n ng*a chi
n tranh
bUng con ���ng hoà bình, nh�ng
n
u kY thù hi
u chi
n, c	 tình xâm
l��c n�8c ta thì s[n sàng phát ��ng

chi
n tranh toàn dân �� b�o v� T
qu	c, dù có ph�i hy sinh c� tính
m�ng, hy sinh cho “�
n gi!t máu
cu	i cùng” và “Không có gì quý h�n
��c l+p, t� do!” nh� Ch� t�ch H� Chí
Minh �ã kh�ng ��nh. 

Ba là, ngh� thu+t ch3 ��o s�c bén,
ch3 huy kiên quy
t k�p th�i và linh
ho�t. Quy
t tâm �úng, ph��ng th�c
hay, ch3 ��o �i�u hành s�c bén, k�p
th�i, kiên quy
t và linh ho�t m8i ��t
���c m#c tiêu m� ��u �� ra. Ch3 ��o
các l�c l��ng ho�t ��ng, tác chi
n
sát v8i kh� n�ng và nhi�m v# c�a
t*ng l�c l��ng, ��n v� c# th�. V*a
th�c hi�n ���c kìm gi<, tiêu hao sát
th��ng quân ��ch, v*a không �� ��ch
phát huy ���c �u th
 v� v� khí kR
thu+t �� sát th��ng ta. Các l�c l��ng
bám tr# trong thành ph	, l�i d#ng
��a hình c�u trúc ph�c t�p, thông
thu�c ngõ ngách bám �ánh ��ch, kiên
c��ng tr# v<ng, khôn khéo d�ch
chuy�n h�p lý tránh các �òn �ánh
t+p trung c�a ��ch, l�i d#ng s� h�
ti
n công chúng b�t ng�... Các l�c
l��ng bao vây bên ngoài v*a ti
n
công uy hi
p ��ch, h" tr�, ti
p s�c

cho các l�c l��ng bên trong chi
n
��u, ng�n ch=n chia c�t quân ��ch.
Quân ��ch �ánh ra bên ngoài gi�i to�
vòng vây thì b� l�c l��ng ta bao vây
bên ngoài ng�n ch=n, l�c l��ng bám
tr# bên trong �ánh vào bên s��n và
phía sau. ��ch b� ta �ánh t* nhi�u
phía nên không th� t+p trung �ánh
�òn quy
t ��nh nh� chúng mong
mu	n. Ta �ã v+n d#ng nhi�u chi
n
thu+t linh ho�t, ch� y
u là chi
n
thu+t du kích, �ánh � quy mô nhW và
v*a, l�y quy mô nhW là chính.

Kìm gi< tiêu hao ��ch � thành th�
không ph�i là m#c �ích, mà là bi�n
pháp �� ph#c v# cho m#c �ích toàn
c#c: Chuy�n toàn b� ��t n�8c sang
th�i chi
n, tri�n khai th
 tr+n chi
n
tranh nhân dân, d�a ch�c vào vùng
nông thôn r*ng núi �� �ánh ��ch
trên c� r*ng núi, nông thôn và thành
th� trong cu�c kháng chi
n lâu dài.
Do quân Pháp b� kìm gi< h�n 60 ngày
� Hà N�i (m=t tr+n chính c�a m� ��u
cu�c kháng chi
n toàn qu	c), nên �ã
t�o �i�u ki�n b�o ��m an toàn cho ta
v+n chuy�n hàng ngàn t�n máy móc,
thi
t b�, v+t ch�t; di chuy�n các c�

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. CTQG, H. 2016, tr. 153.

Cảm tử quân Hà Nội ôm bom ba càng đón đánh xe tăng quân Pháp trong ngày đầu
Toàn quốc kháng chiến, cuối 1946. ẢNH: TƯ LIỆU
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quan dân, chính, ��ng khWi thành
ph	, th� xã v� c�n c� kháng chi
n và
s� tán hàng ch#c v�n dân ra vùng t�
do. �ây là nh<ng y
u t	 quy
t ��nh
�� ta ti
n hành cu�c kháng chi
n lâu
dài, t� l�c và �i �
n th�ng l�i.

Kiên quy
t bám tr# �� ��t bUng
���c m#c �ích, khi �ã ��t m#c �ích
ta k�p th�i và kiên quy
t rút l�c
l��ng chi
n ��u khWi thành ph	, th�
xã, b�o toàn ch� l�c kháng chi
n lâu
dài. Ph��ng pháp rút quân c�a ta táo
b�o, b�t ng�, ���c chuFn b� chu �áo,
hi�p ��ng ch=t chA và b�o ��m an
toàn nh�t. Tính linh ho�t, sang t�o
trong ch3 ��o tác chi
n, là không
ham chi
n �
n m�c �� m�t th�i c�,
nh�ng c�ng không rút quân v�i vã,
rút s8m làm gi�m th�ng l�i. Ta �ã
th�c hi�n ���c vi�c rút quân ch� l�c
ra, nh�ng v>n gi< ���c c� s� cách
m�ng trong thành ph	, th� xã �� ti
n
hành cu�c chi
n tranh toàn dân,
toàn di�n ngay trong lòng ��ch su	t
cu�c kháng chi
n. �ó là th� hi�n s�
lãnh ��o, ch3 ��o tài thao l��c c�a
��ng và c�a H� Chí Minh.

B	n là, ngh� thu+t ��c �áo, sáng
t�o c�a ��ng và Ch� t�ch H� Chí Minh
trong ch3 ��o phát huy s�c m�nh
tng h�p c�a c� dân t�c m� ��u cu�c
chi
n toàn qu	c. �� �ánh b�i quân
xâm l��c Pháp, ��ng ta và Ch� t�ch
H� Chí Minh nêu lên ngh� thu+t ch3
��o phát ��ng toàn dân b�8c vào
cu�c kháng chi
n. Ng��i kêu g!i:
“B�t k' �àn ông, �àn bà, b�t k'
ng��i già, ng��i trY, không chia tôn
giáo, ��ng phái, dân t�c. H@ là ng��i
Vi�t Nam thì ph�i ��ng lên �ánh th�c
dân Pháp �� c�u T qu	c. Ai có súng
dùng súng. Ai có g��m dùng g��m,
không có g��m thì dùng cu	c,
thung, g+y g�c. Ai c�ng ph�i ra s�c
ch	ng th�c dân Pháp c�u n�8c”. Nh�
v+y, v� ph��ng ti�n �ánh gi=c, ��ng
ta và Ch� t�ch H� Chí Minh �ã sáng
su	t ch3 ��o s� d#ng nhi�u lo�i v�
khí, trang b� (Ai có súng dùng súng.
Ai có g��m dùng g��m, không có

g��m thì dùng cu	c, thung, g+y
g�c), t�o nên s�c m�nh tng h�p c�a
các lo�i v� khí, trang b�. V� l�c
l��ng, Ch� t�ch H� Chí Minh ch3 ��o
phát huy s�c m�nh tng h�p c�a các
t�ng l8p nhân dân, m!i thành ph�n,
l�c l��ng trong xã h�i �� b�o v� ��c
l+p dân t�c.

Th�m nhu�n ���ng l	i ngh� thu+t
ngh� thu+t quân s� Vi�t Nam phát
huy s�c m�nh tng h�p trong kháng
chi
n c�a ��ng C�ng s�n Vi�t Nam và
c�a Ch� t�ch H� Chí Minh, ngày nay
chúng ta c�n k
 th*a và ti
p t#c phát
huy t� t��ng ch3 ��o �y vào s�
nghi�p xây d�ng và b�o v� v<ng ch�c
T qu	c Vi�t Nam XHCN. “��i �oàn
k
t toàn dân t�c là ���ng l	i chi
n
l��c c�a cách m�ng Vi�t Nam, là ��ng
l�c và ngu�n l�c to l8n trong xây
d�ng và b�o v� T qu	c. T�ng c��ng
kh	i ��i �oàn k
t toàn dân t�c trên
n�n t�ng liên minh giai c�p công
nhân v8i giai c�p nông dân và ��i
ng� trí th�c do ��ng lãnh ��o. Phát
huy m�nh mA m!i ngu�n l�c, m!i
ti�m n�ng sáng t�o c�a nhân dân ��
xây d�ng và b�o v� T qu	c; l�y m#c
tiêu xây d�ng m�t n�8c Vi�t Nam hoà
bình, ��c l+p, th	ng nh�t, toàn v�n
lãnh th, “dân giàu, n�8c m�nh, dân
ch�, công bUng, v�n minh” làm �i�m
t��ng ��ng; tôn tr!ng nh<ng �i�m
khác bi�t không trái v8i l�i ích chung
c�a qu	c gia-dân t�c”3. ��ng viên,
quy t#, phát huy cao �� s�c m�nh
tng h�p c�a các nhân t	 chính tr�,
tinh th�n, t� t��ng, v�n hóa, qu	c
phòng, an ninh, kinh t
, �	i ngo�i;
s�c m�nh c�a kh	i ��i �oàn k
t toàn
dân và c� h� th	ng chính tr�, t�o ra
s�c m�nh tng h�p �� b�o v� v<ng
ch�c ��c l+p, ch� quy�n, toàn v�n
lãnh th c�a T qu	c. ��i h�i XII c�a
��ng ch3 rõ: “Kiên quy
t, kiên trì ��u
tranh b�o v� v<ng ch�c ��c l+p, ch�
quy�n, th	ng nh�t, toàn v�n lãnh
th c�a T qu	c, b�o v� ��ng, Nhà
n�8c, nhân dân và ch
 �� xã h�i ch�
ngh�a; b�o v� công cu�c �i m8i, s�

nghi�p công nghi�p hóa, hi�n ��i
hóa, b�o v� l�i ích qu	c gia-dân t�c;
b�o v� n�n v�n hóa dân t�c; gi< v<ng
môi tr��ng hòa bình, n ��nh chính
tr�, an ninh qu	c gia, tr+t t� an toàn
xã h�i”4. 

Ngày nay, trong s� nghi�p xây
d�ng và b�o v� T qu	c, quan �i�m
c�a ��ng �ã có s� �i m8i, toàn di�n
h�n so v8i các k' ��i h�i tr�8c. ��ng
ta �ã kiên ��nh m#c tiêu, nguyên t�c
chi
n l��c; linh ho�t, m�m dYo v�
sách l��c; kiên trì gi�i quy
t tranh
ch�p, mâu thu>n bUng bi�n pháp hoà
bình, trên c� s� các nguyên t�c c�
b�n c�a lu+t pháp qu	c t
, bình ��ng
và cùng có l�i, th�c hi�n nh�t quán
���ng l	i �	i ngo�i ��c l+p, t� ch�,
hòa bình, h�p tác và phát tri�n,
tranh th� t	i �a các ngu�n l�c bên
ngoài �� phát tri�n ��t n�8c, nâng
cao ��i s	ng nhân dân; kiên quy
t,
kiên trì ��u tranh b�o v� v<ng ch�c
��c l+p, ch� quy�n, th	ng nh�t và
toàn v�n lãnh th c�a T qu	c. Quan
�i�m này t�o c� s� tr�c ti
p cho vi�c
�i m8i t� duy c�a ��ng v� th�c hi�n
th�ng l�i hai nhi�m v# chi
n l��c xây
d�ng và b�o v� v<ng ch�c T qu	c
Vi�t Nam xã h�i ch� ngh�a. 

70 n�m �ã trôi qua, nh�ng s�
lãnh ��o, ch3 ��o sáng su	t, s�c bén,
chi
n l��c c�a ��ng ta và Ch� t�ch H�
Chí Minh khi m� ��u cu�c kháng
chi
n toàn qu	c ch	ng th�c dân pháp
xâm l��c cho �
n nay v>n còn
nguyên giá tr�. �ó không ch3 là nét
��c �áo sáng t�o c�a ngh� thu+t ch3
��o toàn dân t�c ��ng lên �ánh th�c
dân Pháp xâm l��c trong b	i c�nh
chính quy�n cách m�ng, Nhà n�8c
công nông còn non trY, �ang � tình
th
 nh� “ngàn cân treo s�i tóc”, mà
còn th� hi�n t�m nhìn chi
n l��c c�a
��ng và Ch� t�ch H� Chí Minh trong
���ng l	i lãnh ��o, ch3 ��o chi
n
tranh nhân dân Vi�t Nam có v� trí
quan tr!ng trong s� nghi�p b�o v�
v<ng ch�c T qu	c Vi�t Nam xã h�i
ch� ngh�a trong tình hình m8i.�

3, 4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. CTQG, H. 2016, tr. 158, 148.
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NHÂN V�T - S� KI�N

Cách �ây 70 n�m, �êm 19/12/1946,
c� dân t�c ta nh�t t� ��ng lên
ch	ng th�c dân Pháp, chính
th�c b�t ��u cu�c toàn qu	c

kháng chi
n. M�t trong nh<ng nét
�=c s�c trong ngh� thu+t lãnh ��o,
ch3 ��o chi
n tranh cách m�ng và
c�ng bài h!c quý báu c�a ��ng,
Chính ph� là phát huy cao �� s�c
m�nh ��i �oàn k
t toàn dân chuFn b�
chu �áo v� m!i m=t, giành th
 ch�
��ng trong m!i tình hu	ng. 

Trong b	i c�nh tình th
 c�nh
m�ng "ngàn cân treo s�i tóc", gi=c
�ói, gi=c d	t, gi=c ngo�i xâm b�a vây,
ch" d�a và s�c m�nh c� b�n nh�t c�a
cách m�ng �� ��ng, Ch� t�ch H� Chí
Minh phát ��ng toàn qu	c kháng
chi
n là kh	i ��i �oàn k
t toàn dân
���c xây d�ng và tôi luy�n, hun �úc
qua hàng nghìn n�m xây d�ng và b�o
v� T qu	c, ���c c�ng c	 và phát
tri�n trên n�n t�ng xã h�i chính tr�
c�a ch
 �� m8i �ang ���c xây d�ng
khi ��t n�8c b�8c vào kD nguyên ��c
l+p, t� do, v8i quy
t tâm “Toàn th�
dân t�c Vi�t Nam quy
t �em t�t c�
tinh th�n và l�c l��ng, tính m�ng và
c�a c�i �� gi< v<ng quy�n t� do, ��c
l+p �y”. 

Sau ngày Cách m�ng Tháng Tám
thành công, khi hàng ch#c v�n quân
c�a nhi�u �
 qu	c nh�y vào n�8c ta,

có cùng âm m�u tiêu di�t cách m�ng,
��ng ta �ã bình t�nh, sáng su	t phân
tích tình hình, kh�ng ��nh: “KY thù
chính c�a ta lúc này là th�c dân Pháp
xâm l��c, ph�i t+p trung ng!n l�a
��u tranh vào chúng”1. V8i s� �ánh
giá, nh+n ��nh chính xác �ó, ��ng và
Chính ph� �ã có �	i sách thích h�p
v8i t*ng �	i t��ng, tranh th� th�i
gian hoà hoãn �� c�ng c	, phát tri�n
th�c l�c cách m�ng. 

��ng s8m nh+n ��nh: “nh�t ��nh
không s8m thì mu�n, Pháp sA �ánh
mình và mình c�ng nh�t ��nh ph�i
�ánh Pháp”2, t* �ó giáo d#c nhân
dân và các l�c l��ng v� trang th��ng
xuyên c�nh giác, tích c�c chuFn b� ��
b�8c vào kháng chi
n lâu dài. �	i v8i
quân Pháp, m�t m=t quân và dân ta
kiên quy
t �ánh tr� hành ��ng chi
n
tranh, m=t khác, tìm m!i cách, k� c�
vi�c ch�p nh+n m�t s	 nhân nh��ng
c�n thi
t �� trì hoãn, tranh th� thêm
th�i gian cho c� n�8c chuFn b� v�
m!i m=t, �� �
n khi không th� trì
hoãn thêm n<a sA phát ��ng toàn
qu	c ��ng lên kháng chi
n. 

Tìm m!i cách th� tiêu và �Fy lùi
nguy c� chi
n tranh, t�o kho�ng
th�i gian chi
n l��c �� chuFn b� cho
cu�c kháng chi
n, ��ng và Ch� t�ch
H� Chí Minh lãnh ��o th�c hi�n
nh<ng vi�c c�p bách nhUm t�ng

c��ng th�c l�c cách m�ng: xây d�ng
chính quy�n dân ch� nhân dân, b�i
d�Eng s�c dân, c�ng c	, phát tri�n
l�c l��ng v� trang...

��ng quán tri�t quan �i�m: “�i�u
c	t t� là trong khi m� cu�c �àm phán
v8i Pháp, không nh<ng không ng*ng
m�t phút công vi�c s�a so�n, s[n
sàng kháng chi
n b�t c� lúc nào và �
�âu, mà còn h
t s�c xúc ti
n vi�c s�a
so�n �y, và nh�t ��nh không �� cho
vi�c �àm phán v8i Pháp làm nh#t tinh
th�n quy
t chi
n c�a dân t�c ta”3.

Nh<ng công vi�c có t�m chi
n
l��c �ã ���c xúc ti
n khFn tr��ng:
xây d�ng chính quy�n t* Trung ��ng
�
n ��a ph��ng, t ch�c Tng tuy�n
c� b�u Qu	c h�i, l+p Chính ph�,
thông qua Hi
n pháp. 

Ki�n toàn v� hành chính và t
ch�c l�i chi
n tr��ng trên ph�m vi
c� n�8c �� ti�n cho vi�c ch3 ��o
kháng chi
n m�t cách t+p trung,
th	ng nh�t, ��ng th�i phát huy t	i
�a kh� n�ng ��c l+p tác chi
n c�a
t*ng ��a ph��ng. 

Phát tri�n l�c l��ng chính tr� và
l�c l��ng v� trang, chuFn b� c�n c�
kháng chi
n. Nh<ng công vi�c
chuy�n ��t n�8c t* th�i bình sang
th�i chi
n ���c g�p rút tri�n khai,
��ng th�i phát huy hi�u l�c c�a

TS. NGUYỄN THẮNG LỢI
Phó Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

Phát huy s�c m�nh toàn dân
trong quá trình chun b� và m� đ�u
Toàn qu�c kháng chi�n 

1, 2, 3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 8 (1945-1947), Nxb. CTQG, H. 2000, tr. 26, 133, 46.
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chính quy�n trong chuFn b� kháng
chi
n, bài tr* n�i ph�n, ch	ng gi=c
�ói, gi=c d	t, c�i thi�n s�c dân. 

L��ng ��nh tr�8c m�t cu�c kháng
chi
n lâu dài, Ch� t�ch H� Chí Minh
và ��ng �ã s8m ch3 ��o xây d�ng c�n
c� kháng chi
n. Trong quá trình xây
d�ng các c�n c�, cán b� c�a các t3nh,
huy�n xu	ng các xã ��ng viên, t
ch�c, ��ng viên nhân dân góp công,
góp c�a. ] Vi�t B�c, nhân dân �ng h�
hàng v�n cây tre, g", hàng tri�u tàu
lá c! và hàng v�n ngày công �� xây
d�ng n�i �, làm vi�c, kho tàng, nhà
x��ng cho các c� quan. Nhân dân
t�ng gia s�n xu�t �� có l��ng th�c
th�c phFm cung c�p cho kháng
chi
n. T�i an toàn khu ��nh Hoá, ban
ngày nhân dân vào r*ng ch=t tre,
n�a lá làm lán tr�i, d�ng nhà �, nhà
kho, thi �ua t�ng gia s�n xu�t. Ban
�êm, ng��i dân tham gia �oàn th�
c�u qu	c h!c bình dân h!c v#, sinh
ho�t �oàn th�, bàn b�c công vi�c
kháng chi
n4.

L�c l��ng b�o v� quan tr!ng
nh�t, tin c+y nh�t � c�n c� là nhân
dân. ��ng bào các dân t�c t�o thành
m�ng l�8i an ninh nhân dân r�ng
kh�p, che ch�, �ùm b!c cán b� trong
m!i tình hu	ng. Hàng v�n ��ng bào,
chi
n s� dân quân, du kích các dân
t�c � c�n c� “hàng rào thép” b�o v�
tuy�t �	i an toàn Chính ph� kháng
chi
n.

Cùng v8i chuFn b� th�c l�c m!i
m=t, th�i gian t* tháng 8/1945 �
n
tháng 12/1946, Trung ��ng ��ng và
Ch� t�ch H� Chí Minh �ã có nhi�u
quy
t sách quan tr!ng thu�c chi
n
l��c và sách l��c cách m�ng, t*ng
b�8c hình thành và s8m hoàn thi�n
���ng l	i kháng chi
n. Nh<ng v�n
�� c� b�n v� t� t��ng ch3 ��o và
���ng l	i kháng chi
n d�n ���c

hình thành qua Ch3 th� “Kháng chi
n
ki
n qu	c” ngày 25/11/1945; v�n
ki�n “Công vi�c khFn c�p bây gi�”
ngày 5/11/1946 và ���c hoàn ch3nh
t�i H�i ngh� Th��ng v# Trung ��ng
��ng (m� r�ng) ngày 17 và 18/12/1946,
trong Ch3 th� “Toàn dân kháng
chi
n” c�a Th��ng v# Trung ��ng
��ng ���c c# th� hoá và ph bi
n
r�ng rãi trong “L�i kêu g!i toàn qu	c
kháng chi
n” c�a Ch� t�ch H� Chí
Minh. N�i dung c	t lõi c�a ���ng l	i
và t� t��ng ch3 ��o kháng chi
n là
“toàn dân, toàn di�n, tr��ng k', d�a
vào s�c mình là chính”.

Trong hoàn c�nh n�8c nhà v*a
giành ��c l+p, chính quy�n dân ch�
nhân dân non trY, ti�m l�c kinh t

còn r�t h�n ch
. V8i ���ng l	i kháng
chi
n toàn dân, toàn di�n, lâu dài, t�
l�c cánh sinh, th� hi�n ý chí, nguy�n
v!ng, quy
t tâm kháng chi
n vì m#c
tiêu ��c l+p t� do, Trung ��ng ��ng
và Ch� t�ch H� Chí Minh �ã ch3 ��o
và d>n d�t toàn ��ng, toàn dân, toàn
quân ti
n hành cu�c kháng chi
n,
huy ��ng ���c s�c m�nh toàn dân t�
nguy�n, t� giác tham gia vào m!i
công vi�c c�a cu�c kháng chi
n. S�c
m�nh �oàn k
t toàn dân th� hi�n rõ
trên kh�p các chi
n khu, các ��a bàn,
t* công nhân, nông dân, trí th�c �
n
các t�ng l8p nhân dân yêu n�8c. 

Khi tình hình cu�c chi
n �
n g�n,
d�8i s� lãnh ��o c�a Trung ��ng
��ng, quân dân Hà N�i và các ��a
ph��ng trên c� n�8c �ã khFn tr��ng
di chuy�n c� quan, kho tàng, máy
móc, nguyên v+t li�u và các v+t t�,
nhu y
u phFm �
n nh<ng n�i an
toàn và lên chi
n khu. Công vi�c di
chuy�n ���c ti
n hành t* cu	i n�m
1946, tr�8c toàn qu	c kháng chi
n,
�
n tháng 5/1947, cu�c tng di
chuy�n m8i k
t thúc. Cu�c tng di

chuy�n là m�t k' tích c�a chi
n
tranh nhân dân.

Qua nhi�u ch=ng ���ng b� phá
ho�i, ��ch b�n phá, qua ���ng r*ng
núi, vi�c v+n chuy�n g=p r�t nhi�u
khó kh�n. ���c nhân dân t+n tình
giúp �E, v8i tinh th�n d�ng c�m,
m�u trí, v��t qua gian khó, cán b�,
công nhân �ã v+n chuy�n hàng v�n
t�n máy móc, nguyên v+t li�u t8i các
c�n c� ��a. T* khu V tr� ra, toàn
ngành quân gi8i �ã v+n chuy�n t8i
19.000 t�n máy móc nguyên li�u lên
các c�n c�5. Trong ��t di chuy�n ��u
tiên, 40.000 t�n máy móc, nguyên
li�u ���c ��a v� vùng t� do, c�n c�
��a. �
n tr�8c ngày toàn qu	c kháng
chi
n, m�t kh	i l��ng khng l� các
tài s�n qu	c gia ph#c v# cho ho�t
��ng c�a ��t n�8c ���c chuy�n ra
khu an toàn. �ây th�c s� là k' công
c�a cách m�ng.

Hàng ch#c nghìn t�n g�o, mu	i,
máy móc, nguyên v+t li�u �ã ���c
v+n chuy�n trong hoàn c�nh khó
kh�n, hi�m nguy, ph�n l8n bUng
nh<ng ph��ng ti�n thô s�: ô tô,
thuy�n, bè m�ng, xe bò, xe trâu,
ng�a th�, xe qu�t... ���c nhân dân
giúp �E c�t gi�u vào n�i an toàn.
Ngành quân nhu chuy�n ���c 2,5
tri�u mét v�i, 3.000 bao t�i bông t*
Hòa Bình lên Vi�t B�c.6 20.000 t�n
mu	i, nhu y
u phFm �=c bi�t quan
tr!ng, ���c v+n chuy�n t* V�n Lý
(Nam ��nh) lên Vi�t B�c và Tây B�c
tr�8c khi th�c dân Pháp m� r�ng
�ánh chi
m mi�n duyên h�i. Mu	i t*
V�n Lý ���c chuy�n lên Lào Cai, S�n
La, Hà Giang, Thái Nguyên, B�c K�n,
Cao BUng, phân ph	i vào trong dân
và các kho d� tr< c�a B� Tài chính7.
] Nam B�, ta ti
p t#c v+n chuy�n
l��ng th�c vào các c�n c�.

Cu�c di chuy�n ���c th�c hi�n

4. Ban Chấp hành Huyện ủy Định Hoá: Lịch sử Đảng bộ huyện Định Hoá (1930-2000), Huyện uỷ Định hoá XB, 2000, tr. 141, 142.
5. Đặng Phong: Lịch sử kinh tế Việt Nam 1945-2000, tập I (1945-1954), Nxb. KHXH, H. 2002, tr. 238:
6. Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị: Tổng kết cuộc kháng chiến chống Pháp - Thắng lợi và bài học, Nxb. CTQG,

H. 1996, tr. 103.
7. Lịch sử Biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập III, Đảng lãnh đạo kháng chiến và kiến quốc (1945-1954), Nxb. CTQG, H. 2009,

tr. 139.
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trong �i�u ki�n r�t khó kh�n, nhi�u
n�i �ã có chi
n s�, ph��ng ti�n thi
u
th	n. Nh<ng v� thân s� lão thành,
tui cao s�c y
u nh� Bùi BUng �oàn,
Phan K
 To�i, Nguy@n V�n T	, nh<ng
trí th�c không quen s	ng � vùng
thôn dã, núi r*ng nh� Nguy@n V�n
Huyên, Phan Anh, Tôn Th�t Tùng,
Tr�n H<u T�8c, H� ��c Di… v8i tinh
th�n kháng chi
n c�a c� dân t�c,
v��t qua ch=ng ���ng gian nan lên
c�n c�.

�	i ��u v8i kY thù có kinh
nghi�m và trang b� hi�n ��i nh� th�c
dân Pháp, kháng chi
n sA g=p nhi�u
khó kh�n và d@ r�i vào th
 b�t l�i.
Tuy nhiên, t8i th�i �i�m cu	i n�m
1946, s� chuFn b� v� m!i m=t tuy
ch�a hoàn b� song th�c l�c cách
m�ng �ã phát tri�n thêm, quân và
dân ta s[n sàng ch� ��ng ��ng lên
b�o v� n�n ��c l+p.

Ngày 18 và 19/12/1946, t�i làng
V�n Phúc (g�n th� xã Hà �ông), Ban
Th��ng v# Trung ��ng ��ng h!p h�i
ngh� m� r�ng, d�8i s� ch� t!a c�a Ch�
t�ch H� Chí Minh. H�i ngh� h� quy
t
tâm phát ��ng toàn dân kháng chi
n
và quy
t ��nh �ánh tr�8c �� giành
ch� ��ng8. Trong tháng 12/1946, t�i
Hà N�i, th�c dân Pháp liên ti
p gây
các hành ��ng xâm ph�m ch� quy�n.
Trong hai ngày 17 và 18/12, B� Ch3
huy quân Pháp �òi Vi�t Nam tri�t phá
các luR ch�8ng ng�i trên ���ng ph	,
trao cho quân Pháp quy�n gi< tr+t t�
trong thành ph	. Sáng ngày 19/12,
��i di�n Chính ph� Pháp t�i Hà N�i
trao cho Chính ph� Vi�t Nam “t	i h+u
th�” �òi trong vòng 24 gi�, Vi�t Nam
ph�i tri�t thoái quân ��i, gi�i giáp t�
v� và công an � Hà N�i. Chi�u
19/12/1946, Tng Ch3 huy Võ Nguyên
Giáp ra m�nh l�nh chi
n ��u.

�êm 19/12, cùng v8i Th� �ô Hà
N�i, quân và dân t�i �ô th� B�c v�
tuy
n 16 ��ng lo�t n súng �ánh
gi=c. Cu�c kháng chi
n toàn qu	c b�t

��u, trong �ó cu�c chi
n ��u c�a
quân và dân Th� �ô gi< v� trí �=c bi�t
quan tr!ng. Hà N�i �ã th�c hi�n
nghiêm, có hi�u qu� nh�t m�nh l�nh
kháng chi
n. Cu�c toàn qu	c kháng
chi
n ���c m� ��u m�t cách ch�
��ng, có chuFn b�, th�c hi�n �úng k

ho�ch tác chi
n, �Fy quân Pháp vào
th
 b� ��ng.

T�i Hà N�i, l�c l��ng ta có 5 ti�u
�oàn v� qu	c quân (không quá 2.500
chi
n s�) cùng các ��i t� v� chi
n
��u, công an xung phong và t� v�
thành kho�ng 9.000 ng��i, v� khí
thi
u th	n, ph�n l8n là v� khí thô s�,
ch�a có kinh nghi�m chi
n ��u. ]
phía B�c (t* v� tuy
n 16 tr� ra), quân
Pháp có kho�ng 30.000, g�m m�t s	
��n v� lê d��ng tinh nhu�. ] Hà N�i,
��ch có kho�ng 6.500 s� quan và binh
lính, t ch�c thành nh<ng c#m c�
��ng và �óng � 45 �i�m, án ng< các
c�a ô và sát g�n các c� quan ��u não
c�a ta. Ngoài ra phía Pháp còn có
13.000 Pháp ki�u, nhi�u ng��i ���c
trang b� v� trang9.

Trong tình th
 b� kY thù ti
n công
xâm l��c và trong tình hình so sánh
l�c l��ng thua kém ��ch, quân và dân
ta �ã giành ch� ��ng trong hành
��ng quân s� m� ��u, ch� ��ng v�
th�i gian, m#c tiêu, l�c l��ng và
ph��ng th�c ti
n công ��ch. Ch�
��ng m� ��u toàn qu	c kháng chi
n
� Th� �ô và các thành ph	, th� xã, n�i
��ch �óng quân và �ang ráo ri
t
chuFn b� m� r�ng chi
n tranh ra c�
n�8c, �ã gây cho ��ch b�t ng� l8n,
làm cho chúng m�t th
 ch� ��ng ban
��u, làm th�t b�i k
 ho�ch, nh�t là ý
�� ch#p b�t c� quan ��u não, tiêu
di�t l�c l��ng v� trang, �ánh chi
m
Th� �ô. ��ng th�i, ta còn huy ��ng
���c s�c ng��i, s�c c�a t�i ch" và c�a
các ��a ph��ng, nh<ng vùng ch�a có
��ch �� chi vi�n cho m=t tr+n.

Cu�c chi
n ��u � Nam B�, Nam
Trung B�, �ông B�c B�... �ã �� l�i

nhi�u kinh nghi�m quý báu �� lãnh
��o cu�c kháng chi
n toàn qu	c. 

Khi th�c dân Pháp n súng �ánh
chi
m Sài Gòn, v8i tinh th�n kiên
quy
t b�o v� n�n ��c l+p c�a T qu	c
v*a m8i giành ���c, quân và dân Sài
Gòn - Ch� L8n nh�t t� vùng lên chi
n
��u, �ánh tr� quân xâm l��c bUng
m!i th� v� khí có trong tay, quy
t
ng=n ch=n quân ��ch � t�t c� các
���ng ph	 xung y
u, các ��u c�u,
vây ch=t chúng trong thành ph	. 

T�i Nam Trung B�, ngày 23/10/1945,
l�c l��ng v� trang ��a ph��ng và các
��n v� Nam ti
n ch� ��ng ti
n công
m�t s	 m#c tiêu quan tr!ng c�a quân
Pháp trong th� xã, m� ��u cho cu�c
kháng chi
n ch	ng th�c dân Pháp �
Nam Trung B�. Sau khi t ch�c ti
n
công, các l�c l��ng th� xã rút ra, ph	i
h�p v8i l�c l��ng bên ngoài, l+p các
phòng tuy
n bao vây giam chân quân
Pháp, không cho chúng m� r�ng
ph�m vi chi
m �óng, kiên quy
t gi<
v<ng giao thông B�c Nam, b�o ��m
thông su	t con ���ng chi vi�n cho
Nam B�. Cu�c rút quân ra khWi thành
ph	 c�a quân và dân Nha Trang ���c
t ch�c chu �áo, k�p th�i, b�o ��m bí
m+t, an toàn và không b� tn th�t.
�ó là nh<ng kinh nghi�m v� �ánh
��ch trong �ô th� l8n khi l�c l��ng
c�a ta kém ��ch v� s	 l��ng và v�
khí, trang b�, kR thu+t. 

Chia l�a v8i Hà N�i, quân và dân
các �ô th� B�c v� tuy
n 16 �ã chi
n
��u quy
t li�t, gây nhi�u tn th�t cho
��ch, ��ng th�i ��u có ph��ng án rút
lui b�o toàn l�c l��ng. Cu�c chi
n ��u
� Hu
 kéo dài 50 ngày, �à N[ng là 1
tháng, cu�c chi
n ��u c�a quân và
dân Nam ��nh kéo dài ba tháng... 

M=t tr+n Hà N�i cu	i n�m 1946
��u n�m 1947 �ã v+n d#ng t	t kinh
nghi�m bao vây ��ch trong thành
ph	, sau �ó, �� b�o toàn l�c l��ng
ti
p t#c kháng chi
n lâu dài, ta �ã
k�p th�i rút ch� l�c ra, ��ng th�i
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8. Ban Chỉ đạo Tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị: Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp - Thắng lợi và bài học,
Nxb. CTQG, H. 1996, tr. 97.

9. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam: Lịch sử Quân sự, Nxb QĐND, H. 2003, tr. 138.



59TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 160 (12/2016)

N H Â N  V $ T - S %  K I & N

phát ��ng chi
n tranh du kích r�ng
kh�p, ngay c� trong lòng ��ch. �ó là
kinh nghi�m v� hi�p ��ng ch=t chA
v8i các t3nh lân c+n, v� huy ��ng s�c
m�nh c�a toàn dân t�c vào m�t m=t
tr+n, quy
t chi
n ��u vì s� s	ng còn
c�a T qu	c. S�c m�nh c�c k' to l8n
c�a chi
n tranh nhân dân b�8c ��u
phát huy tác d#ng. Do �ó, hoàn
thành xu�t s�c nhi�m v# m� ��u
kháng chi
n toàn qu	c. 

��ng bào và chi
n s� Th� �ô �ã
kiên c��ng chi
n ��u giam chân ��ch
su	t 60 ngày, v��t g�p �ôi th�i gian
d� ki
n. 

Ngày 25/12/1946, trong �i�n g�i
�ô �	c �ácgi�ngli�, Xanht�ny chua
chát th*a nh+n “cu�c kháng chi
n
c�a Vi�t Minh — Tôi nói Vi�t Minh —
kiên trì và dYo dai h�n nhi�u so v8i
m�c �� d� ki
n c�a chúng ta… sau 5
ngày chi
n ��u m8i �#ng �
n m�t vài
m#c tiêu mà �áng lA ch3 vài ti
ng
��ng h� thôi c�ng �� �� gi�i phóng.
Con s	 r�t �ông các ��i quân t� v�
t+p trung Fn náu trong khu ph	
ng��i An Nam �=t ra m�t v�n �� vô
cùng kh�ng khi
p”10.

�êm 17/2/1947, sau khi hoàn
thành nhi�m v# kìm chân, tiêu hao
sinh l�c ��ch trong thành ph	, Trung
�oàn Th� �ô cùng t� v�, nhân dân �ã
t ch�c cu�c rút quân ra khWi Hà N�i
an toàn, b�o toàn l�c l��ng cho cu�c
chi
n ��u lâu dài. 

Quân và dân Th� �ô th�c hi�n
xu�t s�c nhi�m v# b�o v� an toàn c�
quan ��u não, �+p tan ý �� �ánh úp
c� quan ��u não kháng chi
n c�a
th�c dân Pháp. �êm 17/2/1947, sau
hai tháng ghìm chân ��ch �� h+u
ph��ng có thêm th�i gian chuy�n
sang th�i chi
n, Trung �oàn Th� �ô
�ã t ch�c cu�c rút lui toàn b� l�c

l��ng (h�n 1.200 ng��i), ra khWi Hà
N�i an toàn m=c dù ��ch vây khá
ch=t, ta ph�i v��t qua ba l�n sông.
Khi Trung �oàn rút qua Bãi Gi<a, T�
Tng11 hàng ch#c thuy�n c�a dân
���c huy ��ng ��a b� ��i qua sông.
“Nh� th�n tho�i, c� nghìn ng��i �ã
b� vây ch=t, b"ng ch	c bi
n m�t“12.
Khi Trung �oàn �ã rút lui an toàn,
nhân dân làng T� Tng (và c� T�m
Xá) ph�i ch�u ��ng �òn tr� thù r�t
kh	c li�t c�a quân thù. Riêng � T�
Tng, ��ch �	t 196 ngôi nhà, phá s+p
�ình V�n và �ình Xuy
n, phá 44 chi
c
thuy�n, b�t �i g�n 70 ng��i, gi
t
ch
t 27 ng��i (ph�n l8n là chi
n s�
t� v�)13.

Chi
n công c�a quân và dân Th�
�ô có ý ngh�a và t�m quan tr!ng �=c
bi�t, ���c Ch� t�ch H� Chí Minh �ánh
giá cao: “Các chú giam chân ��ch
���c m�t tháng là th�ng l�i, �
n nay
gi< Hà N�i ���c hai tháng là ��i
th�ng l�i”14.

Th�ng l�i này t�o �i�u ki�n h
t
s�c thu+n l�i �� chuy�n ��t n�8c
sang th�i chi
n, ��ng viên c v� c�
n�8c b�8c vào cu�c kháng chi
n v8i
ni�m tin v<ng ch�c.

Cu�c chi
n ��u c�a quân và dân
Hà N�i trong nh<ng ngày ��u toàn
qu	c kháng chi
n th� hi�n �i�n
hình nh�t c�a cu�c toàn dân �ánh
gi=c. Ngay t* nh<ng ngày chi
n ��u
��u tiên, không ch3 có các chi
n s�
V� Qu	c �oàn, t� v�, công an xung
phong tr�c ti
p c�m súng chi
n ��u
mà còn có �ông ��o nhân dân thành
ph	, t* nh<ng em bé m8i 10, 12 tui
�
n c# già, nhà v�n, nhà th�, ngh�
s�, t* ng��i dân nghèo, buôn thúng
bán m�t, công nhân, ng��i ��p xích
lô…, t�t c� ��u tham gia �ánh ��ch
theo kh� n�ng và bUng ph��ng ti�n

riêng c�a mình. Ph#c v# l�c l��ng
v� trang chi
n ��u là m�t ��i ng�
h+u c�n hùng h+u, bao g�m các m�,
các ch� thu�c m!i thành ph�n xã h�i
Th� �ô. Thanh niên là l�c l��ng ch�
y
u, xung kích, h�ng hái tham gia
xây d�ng chi
n luR, ng� cây, phá
���ng, �#c t��ng thông t* nhà n!
sang nhà kia �� c� ��ng khi chi
n
��u. Ch� em ph# n< h�ng hái lo c�m
n�8c, làm c�u th��ng, làm công tác
��ch v+n, tình báo, v+n chuy�n th�c
phFm t* ngo�i thành vào n�i thành.
Cu�c chi
n ��u c�a quân dân Hà N�i
là hình �nh tuy�t v�i c�a truy�n
th	ng “c� n�8c �ánh gi=c, toàn dân
ra tr+n”. Trong chi
n ��u ác li�t hy
sinh, các ��i quy
t t� quân ra ��i
làm l@ tuyên th� “S	ng ch
t v8i Th�
�ô”, “Th� quy
t t� cho T qu	c
quy
t sinh”. 

Ngày 27/1/1947, Ch� t�ch H� Chí
Minh vi
t th� g�i các chi
n s� quy
t
t� quân Th� �ô: “Các em là ��i c�m
t�, các em c�m t� �� cho T qu	c
quy
t sinh. Các em là ��i bi�u cái
tinh th�n t� tôn, t� l+p c�a dân t�c
ta m�y nghìn n�m �� l�i… Nay các
em gan góc ti
p t#c cái tinh th�n b�t
di�t �ó, �� truy�n l�i cho nòi gi	ng
Vi�t Nam muôn ��i v� sau”15. M�t
trong nh<ng nguyên nhân và bài h!c
kinh nghi�m trong lãnh ��o ch3 ��o
m� ��u kháng chi
n là ph�i phát huy
���c s�c m�nh toàn dân trong chuFn
b� c�ng nh� trong chi
n ��u; phát
huy cao �� y
u t	 chính tr� tinh
th�n, s�c sáng t�o c�a nhân dân, cán
b�, chi
n s� trong chi
n ��u. �ây là
bài h!c không ch3 có ý ngh�a quan
tr!ng m� ��u và xuyên su	t trong
chi
n tranh cách m�ng, còn có ý
ngh�a th�c ti@n trong s� nghi�p xây
d�ng, b�o v� T qu	c hi�n nay.�

10. Philíp Đờvile: Pari - Sài Gòn - Hà Nội, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 1993, tr. 418, 419.
11. Hiện nay là phường Tứ Liên, thuộc quận Tây Hồ.
12, 13. Sĩ Tâm: Tứ Tổng với việc đưa Trung đoàn Thủ đô vượt vòng vây tháng 2 năm 1947, Tạp chí Lịch sử quân sự số 11/1989.
14. Thủ đô Hà Nội - Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), Nxb. Hà Nội, 1986, tr. 180.
15. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5 (1947-1948), Nxb. CTQG, H. 2011, tr. 44.
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THS. NGUYỄN XUÂN TOÁN 
Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng 
Công nghệ Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Trong b	i c�nh ti
p bi
n v�n
hóa toàn c�u, tôn giáo �óng
vai trò là nhân t	 quan tr!ng
trong ��i s	ng tinh th�n c�a

m�t b� ph+n không nhW ng��i dân và
xã h�i. Ngh� quy
t s	 37/NQ-BCT c�a
B� Chính tr� v� Công tác lý lu+n và
��nh h�8ng nghiên c�u �
n n�m 2030
�ã nêu rõ: “Xây d�ng v�n hóa là n�n
t�ng tinh th�n c�a xã h�i, là m#c
tiêu, ��ng l�c �� phát tri�n ��t n�8c,
v�n hóa ph�i �=t ngang hàng v8i kinh
t
, chính tr�. Gi< gìn b�n s�c v�n hóa
dân t�c �i �ôi v8i ti
p thu tinh hoa
v�n hóa nhân lo�i”1. Nh� v+y, vi�c
nghiên c�u nh<ng giá tr� v�n hóa c�a
các tôn giáo trong quá trình xây d�ng
và phát tri�n b�n v<ng � Vi�t Nam
hi�n nay là m�t vi�c làm th�c hi�n
tinh th�n c�a NQ 37/NQ-BCT và có ý
ngh�a �	i v8i ��o Công giáo phát tri�n
t�i Vi�t Nam. 

��o Công giáo, khi m8i du nh+p
vào Vi�t Nam có xu h�8ng Kitô hóa
v�n hóa b�n ��a, mang theo các giá
tr� Tây ph��ng và ch� ngh�a duy lý áp
�=t lên các qu	c gia �ông ph��ng
trong �ó có Vi�t Nam, ngay l+p t�c nó
v�p ph�i nh<ng tr� ng�i l8n vì Công
giáo khác bi�t v8i t� t��ng chính
th	ng Nho giáo lúc b�y gi� (n
u
không mu	n nói là xung kh�c), ng��i

Vi�t quen v8i th� v�n hóa Thiên t�,
Vua m8i là con tr�i, b� trên, là ng��i
có quy�n l�c t	i th��ng ch� không
ph�i là Thiên Chúa. V� phía ng��i
dân, ��o Công giáo vì g�n v8i nhi�u
y
u t	 m8i mY c�a v�n hóa ph��ng
Tây, khi du nh+p vào Vi�t Nam, v8i
nh<ng �=c thù c�a ��i s	ng tôn giáo
�ông ph��ng là �a th�n, phi
m th�n,
nhìn �âu c�ng th�y th�n, th�y thánh,
trong khi �ó, Công giáo ch3 th*a nh+n
duy nh�t m�t Thiên Chúa, nên vi�c
ng��i Vi�t tín th� �a th�n b� xem là
mê tín, d� �oan, l�m l�c và t�i l"i c�a
kY ngo�i ��o và là m�t ch�8ng ng�i
trong s� phát tri�n c�a Công giáo.
Thêm n<a, giáo lý c�a ��o Công giáo
l�n c�n gi<a vi�c “th� kính t tiên”
và “Th� ph#ng Thiên Chúa” �� bu�c
ng��i dân ph�i kh�8c t* phong t#c
th� cúng t tiên v	n là phong t#c
truy�n th	ng lâu ��i c�a ng��i Vi�t.

Tr�8c Công ��ng Vatican II (1962-
1965), Giáo h�i Công giáo coi Vi�t
Nam là x� truy�n giáo mà “n�n th�n
h!c nh+p c�ng t* n�8c m� ph��ng
Tây không nh<ng ch3 l=p l�i m�t l	i
th�n h!c t* ch��ng, di@n d�ch, nhUm
gi�i thích luân lý, mà còn xa l�, thù
ngh�ch v8i cu�c s	ng, v�n hóa và các
tín ng�Eng tôn giáo ��a ph��ng b�n
x�”2. Th+m chí A.De Rhodes c�ng có
quan ni�m nh� v+y: “�àng th� nh�t
là �àng v� kY hay ch<, g!i là ��o Nho.
�àng th� hai là �àng kY th� quD, mà
làm vi�c d	i, g!i là ��o ��o. �àng th�
ba là kY th� B#t, g!i là ��o B#t. S�

�àng sau này b�i n�8c India mà ra,
thì ta nói tr�8c. Ta suy b�i �âu mà ra,
thì m�t ch	c ta bi
t là ��o gian”3, “��
phá các tôn giáo khác c�ng nh� ��o
th� T tiên”4.

Xu�t phát t* quan ni�m nh� trên,
các giáo s� th*a sai trong quá trình
truy�n giáo vào Vi�t Nam �ã cho rUng,
Công giáo là tôn giáo duy nh�t �em
l�i c�u �� cho con ng��i, nên n
u
nh+p ��o, con chiên ph�i t* bW các
��o khác. Lo s� tín �� “r	i ��o”, các
th*a sai l+p ra nh<ng làng Công giáo,
khu bi�t c�ng ��ng c� dân trong m�t
th
 gi8i riêng khi s	ng c�ng nh� khi
qua ��i. Công giáo c�m linh m#c, giáo
dân tham d� nghi l@ c�a các tôn giáo
truy�n th	ng, không ���c xem chèo,
hát không ���c d� h�i làng, không
���c �n c" v8i ng��i ngo�i ��o,
không ���c �i ��a ma kY ngo�i ��o5,
không ���c h!c v�n hóa v8i ng��i
ngo�i ��o. Hình th�c khu bi�t c� dân
trong m�t làng, m�t xóm Công giáo
riêng, ng�n c�m, cách li h! v8i ng��i
ngo�i ��o, khi
n cho c�ng ��ng dân
chúa tr� thành m�t khu ��o bi�t l+p
v8i xã h�i.

Sau m�t th�i gian dài, v8i nhi�u
n" l�c, các giáo s� tìm hi�u phong t#c,
t+p quán, lu+t pháp c�a ng��i Vi�t ��
truy�n ��o, s	ng ��o, hành ��o theo
phong cách, nhu c�u, l� thói c�a
ng��i Vi�t. 

Công giáo d�n d�n �i vào v�n hóa
Vi�t, l	i s	ng ��o, l	i di@n t� ��c tin,

Quá trình h�i nh�p v�n hóa c�a 
đ�o Công giáo �  Vi�t Nam

2. Làm thần học từ lòng dân tộc, Tuyển tập thần học năm 1992, UBĐK Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh, bản in ronéo, tr.18.
3. A.de Rhodes, Phép giảng tám ngày, UBĐK Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh, 1993, tr.104-105.
4. A.de Rhodes, Sđd, tr.105.
5. Theo sách thuật lại các thư chung địa phận Tây Đàng ngoài, in tại Kẻ Sở năm 1908, tr. 244.
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nghi l@ ph#ng v# ngày càng tr� nên �a
d�ng, phù h�p v8i phong t#c, t+p quán
và v�n hóa truy�n th	ng c�a ng��i Vi�t
h�n trên m�t s	 nét �i�n hình sau:

Th� nh�t, v� l	i s	ng c�a ng��i
Công giáo tr�8c và sau khi theo ��o,
v� c� b�n v>n là l	i s	ng truy�n
th	ng. M!i phong t#c truy�n th	ng
v	n �n sâu trong tâm th�c h! không
d@ gì thay �i khi h! theo ��o Công
giáo. V8i m�t b� dày v�n hóa th�m
�>m trong m"i con ng��i, không có
lý gì sau khi h! tr� thành tín �� ��o
Công giáo h! có th� d@ dàng t* bW �i
nh<ng thói quen, phong t#c c�a quê
h��ng mình. Ng��i Công giáo s	ng
chung v8i ng��i khác ��o trong tình
làng, ngh�a xóm, tình máu m� ru�t
th�t, h! v>n �ùm b!c, t��ng tr� nhau.
Các làng không Công giáo v8i làng
Công giáo v>n s	ng chan hòa. Ng��i
bên l��ng giúp ng��i bên ��o, gi< bát
h��ng t tiên, góp công c�a xây d�ng
nhà th� cho giáo dân6. Nh<ng ngày l@
h�i c�a làng, c�a n�8c ng��i giáo dân
��u tham d�. Không có s� xích mích,
tranh ch�p, bài bác gi<a ng��i theo
��o và không theo ��o, ng��i dân
��u tôn tr!ng ��c tin c�a nhau.

Th� hai, v� l	i s	ng ��o, l	i di@n
t� ��c tin và th�c hành nghi l@ c�a
ng��i Công giáo ���c quy ��nh khá
ch=t chA, ng=t nghèo. Song tín ��
Công giáo Vi�t v>n có l	i di@n t� ��c
tin và th�c hành theo tâm th�c riêng
c�a mình. Ch�ng h�n, tr�8c Công
��ng Vatican II, Giáo h�i không ch�p
nh+n cho tín �� th�c hành tín
ng�Eng th� cúng t tiên b�i Kinh
Thánh d�y rUng: “Th� ph��ng m�t
��c Chúa Tr�i và kính m
n Ng��i trên
h
t m!i s�”7.  Ng��i Vi�t mu	n theo
��o Công giáo tr�8c tiên ph�i t* bW

th� cúng t tiên. Th� cúng t tiên ch3
th�c s� ���c th*a nh+n chính th�c
sau Công ��ng Vatican II (1962-
1965). D�a trên tinh th�n c�a Công
��ng Vatican II, ngày 14/1/1974, các
Giám m#c Vi�t Nam ra thông báo, quy
��nh cho ng��i Công giáo Vi�t Nam
���c t ch�c và tham d� các nghi l@
tôn kính ông bà t tiên theo phong
t#c Vi�t Nam8. Song, trong ��i s	ng
th�c t
, ng��i Công giáo Vi�t Nam v>n
tham gia th� cúng t tiên v8i nhi�u
c�p ��, quy mô khác nhau nh�: th�
cúng ng��i có công khai làng, m� ��t
nh� làng Công giáo thu�c huy�n Kim
S�n (Ninh Bình), làng Công giáo L�u
Ph��ng (Ninh Bình), làng Công giáo
V�n H�i (Hu
)... �
n ngày gi" Thánh
Hoàng Làng,  giáo dân �
n tham d�
�ông ��. Th� cúng t ngh� nh� x�
��o Tân Th�y (C�n H
n) thu�c thành
ph	 Hu
; Ngày gi" t ngh� ph��ng
Giang H
n giáo dân c�a c�ng �
n
tham d� �ông ��. Giáo dân m�t s	 x�
��o ven bi�n mi�n Trung,  Trung B�
tham d� ngày l@ cúng Ng� Ông, v�
th�n b�o tr� cho ngh� �i bi�n nh�
giáo x� An BUng (Phú Vang, Hu
); th�
cúng h! t�c, ông bà, cha m�, ng��i
thân qua ��i. Ngoài vi�c th�c hi�n
nghi l@ � nhà th�, tín �� Công giáo
còn th�c hi�n t ch�c l@ gi" ng��i
qua ��i t�i nhà. L@ gi" có th� làm c"
bàn �n u	ng sau khi �!c kinh, c�ng
có th� ch3 là �!c kinh c�u nguy�n cho
linh h�n ng��i qua ��i. Ng��i  s	ng
th�  kính  nh<ng ng��i �ã khu�t ��
bày tW lòng bi
t �n c�a mình v8i h! vì
nh<ng gì h! �ã làm cho con cháu khi
còn s	ng và c� nh<ng �i�u h! sA cùng
Chúa ban phúc cho con cháu sau khi
ch
t. K
t qu� �i�u tra t�i các ��a bàn
cho th�y, m#c �ích c�a vi�c th� cúng
t tiên là ��  tW  lòng  bi
t  �n  v8i  t

tiên  c�a  ng��i Công giáo chi
m
98,9%9.

Bên c�nh �ó, vi�c th� cúng t tiên
c�a ng��i Công giáo Vi�t Nam còn
���c th�c hi�n vào các d�p khác trong
n�m khi gia �ình có vi�c tr!ng ��i
nh� khi c�8i xin, �i làm �n xa… K
t
qu� �i�u tra xã h�i h!c t�i 3 �i�m
nghiên c�u cho th�y: tD l� ng��i Công
giáo th�c hi�n th� cúng t tiên trong
ngày l@ t
t chi
m 98,6%, khi t ch�c
�ám tang và gi" là 98%, khi t ch�c l@
c�8i là 92,6%, lúc gia �ình có vi�c vui,
tr!ng ��i (nh� con cái �" ��t, hay có
ng��i nhà �i làm �n xa) là 76%, trong
ngày l@ các ��ng là 95%, khi tôn kính
t trong các gi� c�u nguy�n chi
m
76% và trong các thánh l@ là 75%. �	i
v8i vi�c tôn kính t tiên c�a ng��i
Công giáo trong các l@ c�8i, k
t qu�
�i�u tra cho th�y 100% giáo dân ��ng
tình v8i vi�c cô dâu, chú r� ph�i bái
l�y t tiên hai bên gia �ình. �i�u này
cho th�y ý th�c sâu s�c c�a ng��i
Công giáo v� ông bà t tiên. Chính ý
th�c v� c�i ngu�n, v� �n ngh�a sinh
thành là ��ng l�c và là l�i r�n d�y sâu
s�c cho nh<ng thành viên m8i b�8c
vào ��i s	ng hôn nhân10.

Vào cu	i th
 k3 XIX, x�, h! ��o,
làng Công giáo �ã có hình th�c cúng
h+u vào nhà th�, t�c là n�p ti�n c�a,
��t �ai vào nhà th� �� xin l@ h+u.
Ng��i không có con trai cúng h+u ��
nhà th� cúng gi" khi h! qua ��i �ã
�ành, ng��i có con trai c�ng lo cúng
h+u. Con trai ng��i quá c	 �em ru�ng
��t, h��ng hWa c�a cha m� �� l�i �em
cúng h+u �� l@ gi" cha m� (ho=c ông
bà) ���c t ch�c trang tr!ng n�i nhà
th�. C�ng có khi x�, h! ��o c�n ti�n
xây nhà th�, nhà nguy�n, ng��i ta
n�p ti�n vào �ó coi nh� cúng h+u.

6. Tờ thuận định trùng tu chùa làng Thanh Phước năm 1891 (bản Hán văn).
7. Giáo lý Công giáo, số 2083-2141.
8. Bản thông báo gồm 5 điểm, quy định cho giáo dân được đặt bàn thờ tổ tiên nhưng phải thấp hơn bàn thờ Chúa (điều 1); được đốt

đèn, nhang, vái lạy trước bàn thờ tổ tiên (Điều 2); được cúng giỗ trong gia đình theo phong tục tổ tiên (Điều 3); cô dâu, chú rể được làm
lễ tổ, lễ gia tiên (Điều 4); trong tang lễ được vái lạy trước thi hài người quá cố, được làm một số nghi lễ đối với người qua đời (Điều 5). 

9. Lê Đức Hạnh: Kết quả điều tra xã hội học tôn giáo tại xứ đạo Tử Nê năm 2008, 2014; Nỗ Lực 2009, 2011; Cái Mơn 2009, 2014.
10. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 1(98) - 2016, tr. 78, 79.
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Tr�i qua th�i gian, cúng h+u �ã tr�
thành v�n �� mà không ch3 gi8i ch�c
s�c (linh m#c, giám m#c) mà c� Tòa
thánh La Mã quan tâm. S sách ghi
tên tui ng��i cúng h+u, cúng h+u
cho nh<ng ai, l@ c�u vào ngày nào,
tháng nào, n�m nào ���c Giáo h�i ghi
chép t3 m3, ��y ��.

N�m 1905, ��c cha già �ông (Gm
Pierre Jean Marie Gendreau �ông) là
Giám m#c ��a ph+n Tây �àng Ngoài t*
1887- 1935 ra th� chung quy ��nh v�
cách th�c xin l@ h+u11. N�m 1905, Tòa
thánh La Mã ban s�c, truy�n v� l@
h+u. Ph�n m� ��u, b�n v�n vi
t: “Ai
n�y �ã tin th+t vi�c t
 l@ Misa, vi�c
c�u nguy�n có s�c m�nh mà giúp �E
linh h�n kY qua ��i, cho nên ng��i
nào lo li�u tr�8c mà �� l�i c�a c�i có
ý xin l@ h+u cho mình ���c nh� khi
ch
t r�i là �i�u th+t ph�i �áng khen.
V+y trong ��a ph+n ta có hai th� l@
h+u, m�t là l@ h+u ph�i làm m�t l�n
hay là ph�i làm h�n m�y n�m thì
h
t… L�i có m�t th� l@ h+u khác g!i
là l@ h+u b�t tuy�t ph�i làm hàng n�m
mãi mãi… Th� l@ h+u b�t tuy�t �y là
can h� l�m vì ch3 khi �ã nh+n r�i thì
bu�c ph�i làm l@ mãi y nh� l�i �ã giao
k
t v8i nhau”12.

Nh� v+y, cúng h+u cho chùa khi
còn s	ng �� khi qua ��i nhà chùa �!c
kinh t#ng ni�m cho linh h�n siêu
thoát là m�t phong t#c truy�n th	ng
c�a ng��i Vi�t. Ng��i Công giáo �ã
thay bUng vi�c cúng h+u cho chúa h!
cúng h+u cho nhà th� và ���c giáo
h�i ch�p thu+n nh� m�t nghi l@, m�t
phong t#c c�a Công giáo. Bên c�nh
�ó, ng��i Công giáo v>n gi< quan
ni�m v� h�n, vía, nên khi có ng��i
qua ��i h! v>n t ch�c  gi" ch�p, hát
kinh, c�u kinh cho ng��i qua ��i.

Th� ba, nh<ng hình th�c di@n
x�8ng, nh<ng cu�c �i ki�u, múa hát
dâng hoa, t
 giao th*a c�a ng��i
Công giáo mang m�u s�c v�n hóa

truy�n th	ng c�a ng��i Vi�t mà
chúng th��ng ���c g!i d�8i cái tên
c�ng r�t Vi�t �ó là “á ph#ng v#”.

Vào m"i ch� nh+t trong tháng
N�m các x�, h! ��o Công giáo mi�n
B�c, mi�n Trung ��u t ch�c l@ múa
hát dâng hoa. Múa hát dâng hoa �ã
tr� thành m�t á ph#ng v#. �ây là
hình th�c múa, hát v8i các bài hát
cùng �i�u múa k
t h�p v8i các lo�i
hoa nhi�u màu g!i là vãn hoa, th�
hi�n s� tôn kính c�a tín h<u v8i ��c
m� Maria. Vãn Mân Côi dâng hoa
tr�ng th� hi�n ��c trinh khi
t c�a
��c Maria. M"i vãn còn ���c g�n v8i
làn �i�u dân ca ���c c�i biên t* các
làn �i�u dân ca mi�n B�c, mi�n Trung
mang âm h��ng c�a các làn �i�u dân
ca quan h!, hát xoan, hát �úm, ch�u
v�n, chèo, tr	ng quân, tu�ng, ví
gi=m, hò mái nhì, mái �Fy và m�t s	
�i�u lý. V� �i�u c�ng ���c biên ��o
t* các v� �i�u dân gian, nên r�t hòa
h�p, uy�n chuy�n v8i l�i. V� �i�u
th��ng l�y trong di@n chèo, tu�ng và
c� trong trò ch�i nh� trò ch�i kéo
ch<. Múa, hát dâng hoa x
p ch< A và
M (ch< ��u Ave Maria - Kính m*ng
Maria) ho=c x
p hình ngôi sao n�m
cánh (bi�u t��ng qu	c k'), hình mW
neo (bi�u t��ng c�a ng� nghi�p). D�a
trên nh<ng làn �i�u dân ca, nh<ng v�
�i�u truy�n th	ng và nh<ng hình
th�c trò ch�i dân gian �� t* �ó t�o ra
nghi l@, múa hát dâng hoa v*a mang
y
u t	 nghi l@ tôn giáo, v*a th�m
���m y
u t	 v�n hóa c truy�n dân
t�c Vi�t Nam.

T
 giao th*a, t
 hoa � nhà th�
trong �êm giao th*a di@n ra � m�t s	
x� ��o vùng ��ng bUng B�c B�. Nghi
th�c t
 ���c mô phWng theo nghi
th�c t
 �ình, ch3 có ph�n n�i dung là
c�a Công giáo. Ngoài ra trong tháng
N�m - Tháng Hoa ��c M� -  m�t s	 x�
��o còn t ch�c t
 hoa do các quan
viên ��m nhi�m. T
 giao th*a, t
 hoa

là nh<ng nghi th�c tôn giáo c�a ��o
Công giáo mang �+m màu s�c v�n hóa
truy�n th	ng Vi�t Nam. Nó là s� k
t
h�p hài hòa gi<a y ph#c, l@ �i�u, nh�c
l@, nh�c �i�u và l�i ca. �ó chính là
nh<ng “á ph#ng v#” thu�n Vi�t.

Chúng ta còn có th� li�t kê hàng
lo�t hình th�c sinh ho�t tôn giáo
khác c�a ng��i Công giáo Vi�t Nam
cho th�y s� h�i nh+p tích c�c và sâu
r�ng v8i v�n hóa c�a Công giáo. �ó là
các di@n x�8ng trong Tu�n Thánh nh�
Ch� nh+t l@ Lá; L@ truy�n phép Mình
Thánh vào th� n�m; l@ Chúa Giêsu
ch�u ch
t vào th� sáu; V!ng ph#c
sinh vào t	i th� b�y; Ph#c sinh vào
ch� nh+t. Trong m"i ngày l@, cùng v8i
nh<ng thánh l@ trang tr!ng, Giáo h�i
�ã d�n t�o ra nh<ng nghi l@ di@n
x�8ng cho phù h�p v8i l	i s	ng ��o
theo cung cách Vi�t Nam.

Giáo hoàng Gregorius (590-604)
khi ��ng quang �ã ��a ra nh<ng quy
��nh �� g�t bW m!i y
u t	 pha t�p làm
m�t ch�t gi�n d�, thu�n khi
t c�a
nh<ng bài bình ca, nâng lên thành
b�n nh�c có giá tr� v� ngh� thu+t
c�ng nh� v� ph#ng v#. Theo Linh
m#c Giuse Võ Tá Hoàng, gi8i thi�u
nh�c bình ca, trong t� s�c “Tra le
Sollecitudini” (1903) �ã nói : “nh<ng
phFm ch�t ph�i có c�a thánh nh�c
���c tìm th�y � m�c �� cao nh�t n�i
nh�c bình ca, và vì th
, bình ca chính
là bài hát riêng c�a Giáo h�i Công giáo
Roma. Nh�c bình ca luôn ���c xem là
m>u m�c hàng ��u c�a thánh nh�c”.
T* �ó, các Giáo h�i ��a ph��ng ph�i
l�y quy chuFn c�a nh�c bình ca làm
c� s� cho vi�c sáng tác nh<ng hình
th�c thánh nh�c m8i quen g!i là
nh<ng bài hát Gregorius. Tuy nhiên,
ngay t* nh<ng ngày ��u truy�n giáo,
Giáo h�i Công giáo Vi�t Nam �ã bi
t
s� d#ng nh�c �i�u bình ca vào hát
thánh ca trên c� s� k
 th*a, c�i biên,
ch3nh lý nh<ng làn �i�u, l�i ca, �i�u

11. Sách thuật lại các thư chung địa phận Tây Đàng ngoài, in tại Kẻ Sở năm 1908, tr. 197.
12. Sđd, tr. 356.
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múa dân gian �� t�o nên m�t phong
cách nh�c lý cho các b�n thánh ca
chính th�c � Vi�t Nam. 

T�i Vi�t Nam, s� h�i nh+p v�n
hóa c�a Công giáo di@n ra theo hai
con ���ng: quan ph��ng và phi
quan ph��ng.

Con ���ng quan ph��ng là �óng
góp c�a các giáo s� và không b� Giáo
h�i ph�n �	i v8i các tr��ng h�p nh�
Giám m#c Nguy@n Bá Tòng, ng��i Vi�t
Nam ��u tiên ���c t�n phong ch�c
Giám m#c; Linh m#c Tr�n L#c (1825-
1899) v8i l	i ki
n trúc nhà th�
Ph��ng �ình Phát Di�m (nhà th� �á —
Ninh Bình) mang �=c phong cách ki
n
trúc �ình, chùa Vi�t Nam; Nguy@n
Kh�c Xuyên v8i nh�c �oàn Lê B�o
T�nh (xu�t hi�n vào cu	i nh<ng n�m
1940) k
 th*a các �i�u nh�c ngo�i
qu	c, vi
t l�i Vi�t, t�o nên bài hát
Vi�t. S� xu�t hi�n c�a nh�c �oàn
�ánh d�u s� ra ��i và phát tri�n
thánh nh�c Vi�t Nam. Sau này xu�t
hi�n thêm nh<ng nh�c �oàn m8i nh�
Sao Mai � Bùi Chu (Nam ��nh), nh�c
�oàn Phát Di�m (Ninh Bình). Cùng v8i
th�i gian, dòng thánh nh�c Công giáo
d�n d�n xác ��nh ���c v� trí trong
thánh l@. Kh�i ��u là m�t s� vay,
m��n, l�y nh�c Rôma có s[n ��a l�i
Vi�t vào, �
n ch" sáng tác bUng l�i
Vi�t. Sau �ó là k
 th*a n�n âm nh�c
c truy�n dân t�c, ��a n�i dung
Thánh Kinh vào ca t*, t�o nên thánh
ca mang âm h��ng tâm linh ng��i
Vi�t. T* �ó, b�8c ��u hình thành m�t
��i ng� nh�c s� Công giáo. 

Các giáo s� c�ng �ã d�ch ho=c so�n
v� tu�ng th��ng khó cho giáo dân
di@n trong mùa chay. V� tu�ng d�a
trên m�t s	 làn �i�u dân ca, c�i biên
còn l�i và tích chuy�n d�a trên tích
v� 14 l�n lâm n�n và cu�c th��ng
khó, kh n�n c�a Chúa. 

Con ���ng phi quan ph��ng có
tui ��i lâu h�n nhi�u v8i các hình

th�c di@n x�8ng c�ng phong phú h�n
so v8i con ���ng quan ph��ng. Hình
th�c tr�8c tiên là �!c sách và �!c
kinh. ] nhà th� Công giáo tr�8c Công
��ng Vatican II, linh m#c th�c hi�n
thánh l@ bUng ti
ng Latinh nên giáo
dân khó l�nh h�i (thông công). S�
xu�t hi�n sách ch< Nôm Công giáo
(ho=c ch< Qu	c ng<) cùng v8i nh<ng
cung sách, gi!ng �!c, m�t m=t t�o
�i�u ki�n cho t�t c� tín �� nghe hi�u,
cùng tham d�; m=t khác là truy�n t�i
���c tâm linh, lòng sùng kính c�a giáo
dân �	i v8i Thiên Chúa, v8i ��c m�
Maria và các Thánh. L	i �!c sách, c�u
kinh bUng các cung sách, cung �i�u
khác nhau là m�t sáng t�o c�a ng��i
Công giáo Vi�t Nam trong ph#ng v#.
�ó c�ng chính là l	i s	ng ��o c�a tín
�� Vi�t. �ó c�ng chính là s� k
 th*a
ho=c h�i nh+p v8i v�n hóa truy�n
th	ng Vi�t Nam. Ngày nay, nhi�u cung
sách và cung gi!ng kinh v>n ���c duy
trì � nhi�u x� ��o B�c, Trung, Nam.

T�i H�i ngh� Th��ng h�i ��ng
Giám m#c châu Á, các Giám m#c Vi�t
Nam �ã nêu lên ba ch� �� chính trong
s� h�i nh+p V�n hóa c�a Công giáo,
�ó là: (1) Nói v� Chúa Cha và H�i
thánh trong khung c�nh n�n v�n hóa
xã h�i Vi�t Nam v	n l�y gia �ình làm
n�n t�ng nh� th
 nào? (2) Nh+n ra
tác ��ng c�a Chúa Thánh Th�n n�i
m!i ng��i thành tâm, thi�n chí, �=c
bi�t n�i các tôn giáo b�n nh� th

nào? (3) Vi�c tôn kính ông bà, t tiên
giúp ng��i ta nh+n bi
t Thiên Chúa
và hi�u rõ h�n v� ��o hi
u c�a ng��i
Công giáo Vi�t nh� th
 nào?

C�ng t�i h�i ngh� này, H�ng y
Phaolô Giuse Ph�m �ình T#ng, Tng
giám m#c Hà N�i và Ch� t�ch H�i ��ng
Giám m#c Vi�t Nam nói: “Chúng ta c�n
m� r�ng �ôi m�t, con tim chúng ta ��
nhìn v� nh<ng ng��i anh ch� em có
ni�m tin tôn giáo s	ng quanh chúng
ta. Chính v8i s� kính tr!ng và thi�n
c�m mà chúng ta ph�i bàn v� nh<ng

giáo lý tôn giáo và tri
t h!c khác v8i
giáo lý c�a chúng ta. Chúng ta ph�i
ch�p nh+n khám phá ra n�i �ó nh<ng
kho tàng l� lùng, và chúng ta vui
m*ng lên vì s� khám phá này. Tôi
không mu	n ch3 nói v� nh<ng dòng
t� t��ng l8n g�n bên chúng ta nh�
Nho giáo, Ph+t giáo, ��o giáo, wn ��
giáo ho=c H�i giáo… Dân chúng �ông
�úc các qu	c gia Á Châu bi
t �
n, nh�t
là nh<ng v� th�n c�a h!, nh<ng v�
th�n c�a ��t �ai, c�a thiên nhiên,
nh<ng v� th�n b�o h� c�a các làng
m�c. Chúng tôi, nh<ng giám m#c Vi�t
Nam xác tín rUng: Th+t không th� nào
lo�i bW m�t cách tiên thiên nh<ng
ni�m tin trên, d�8i danh ngh�a �ó là
nh<ng �i�u mê tín. �	i v8i nh<ng ai
th�c hành ni�m tin này, thì �ây là con
���ng c# th� và hàng ngày giúp �E h!
g�n h�n m�t chút m�u nhi�m Ông
Tr�i, m�u nhi�m bao ph� và xâm nh+p
vào t�t c� m!i s�”13. Trên c� s� là
ng��i Vi�t, v8i m�t b� dày truy�n
th	ng ph��ng �ông, mu	n ��o Công
giáo ��ng tr# và phát tri�n, thì ph�i
th�c hi�n “S	ng Phúc âm gi<a lòng
dân t�c”, t�c là ch�p nh+n giáo dân
th�c hi�n nh<ng l@ nghi và phong t#c
ngoài Kitô giáo.

Nh� v+y, t* khi ���c du nh+p vào
Vi�t Nam, Công giáo �ã d�n d�n h�i
nh+p v8i v�n hóa dân t�c Vi�t, �i t*
hình th�c �
n n�i dung. ��o Công
giáo t*ng b�8c “hi�p thông” v8i tâm
th�c Vi�t. Nh<ng �i�m giao nhau �ó
bi�u th� rõ nh�t nh<ng giá tr� chung
c�a loài Ng��i, nh� tôn kính T tiên,
t�m lòng kính ph#c nh<ng ng��i có
công v8i c�ng ��ng, tình yêu T qu	c,
thái �� trân tr!ng các nhân phFm, các
giá tr� thFm mR trong th� th	ng nh�t
Chân, Thi�n, MR. �ây c�ng chính là
con ���ng ��a chúng ta, dân t�c ta
h�i nh+p v8i c�ng ��ng nhân lo�i nh�
ti
p bi
n nh<ng tinh hoa v�n hóa c�a
loài ng��i qua cách chúng ta ti
p
nh+n ��o Công giáo.�

13. Thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam (17/10/1998).



KỲ ANH

Giáng sinh 2016 sắp tới gần, người dân Thủ đô tấp nập chuẩn bị cho mùa
Giáng sinh cũng như chào đón năm mới 2017. Nhà nhà mua sắm và trang
hoàng, các khu vui chơi và trung tâm thương mại trang trí bắt mắt nhằm thu
hút mọi người đến chung vui nhân ngày Giáng sinh. Cảnh nhộn nhịp mua bán
diễn ra rất tấp nập tại phố Hàng Mã - một con phố chuyên buôn bán các đồ
phục vụ cho ngày Giáng sinh. Phóng viên Tạp chí Mặt trận ghi lại một số hình
ảnh người dân Hà Thành nhộn nhịp mua sắm cho mùa Giáng sinh này. 

1
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NHÂN V�T - S� KI�N

Giáng sinh
HÀ N�I NH�N NH�P

ĐÓN 
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1- Một góc cửa hàng bán các sản phẩm phục vụ cho ngày Noel
trên phố Hàng Mã, Hà Nội.
2- Trung tâm thương mại Vincom Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội
trang hoàng tiểu cảnh chào đón mùa Giáng sinh.
3- Du khách nước ngoài cũng tới phố Hàng Mã để mua các sản
phẩm phục vụ cho mùa Noel này.
4- Chị Thanh Lan - chủ cửa hàng kinh doanh trên phố Hàng
Gai, Hà Nội mua những sản phẩm về trưng bày cho cửa hàng
của mình nhân mùa Giáng sinh.
5- Các bạn trẻ với trang phục Ông già Noel dạo phố xung
quanh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.
6- Cây thông cao hơn 2 mét được bán với giá 2.200.000đ/cây.
7- Năm nay mới xuất hiện những lẵng hoa Noel, được bán với
giá 400.000đ - 600.000đ/lẵng.
8- Chuông Noel bày bán đủ loại tại các cửa hàng trên phố
Hàng Mã với giá từ 200.000đ - 400.000đ, tuỳ theo kích cỡ.
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Lễ trao giải Báo chí “Vì sự nghiệp đại
đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 12

Ngày 17/11, t�i Hà N�i, UD ban Trung ��ng M=t tr+n T
qu	c Vi�t Nam ch� trì và ph	i h�p v8i Ban Tuyên giáo Trung
��ng, H�i Nhà báo Vi�t Nam, �ài Truy�n hình Vi�t Nam, �ài
Ti
ng nói Vi�t Nam �ã t ch�c L@ trao gi�i Báo chí “Vì s�
nghi�p ��i �oàn k
t toàn dân t�c” l�n th� 12.

T�i bui L@, Ban t ch�c Gi�i �ã trao 5 gi�i A, 20 gi�i B,
33 gi�i C và 42 gi�i khuy
n khích cho các tác gi� có tác
phFm ��t gi�i.    

Công khai các cơ sở vi phạm về an toàn
thực phẩm

Sáng 25/11, ��ng chí Nguy@n Thi�n Nhân, {y viên B�
Chính tr�, Ch� t�ch {y ban Trung ��ng M=t tr+n T qu	c Vi�t
Nam �ã h!p v8i các b�, ngành, t ch�c chính tr� - xã h�i v�
ti
n �� tri�n khai th�c hi�n ch��ng trình ph	i h�p s	 90
gi<a Chính ph� và Ban Th��ng tr�c {y ban Trung ��ng M=t
tr+n T qu	c Vi�t Nam v� v+n ��ng, giám sát b�o ��m an
toàn th�c phFm giai �o�n 2016-2020.

�� b�o ��m cu�c v+n ��ng an toàn v�
sinh th�c phFm thành công, t* nay �
n
cu	i tháng 12/2016, {y ban Trung ��ng
M=t tr+n T qu	c Vi�t Nam sA bàn, ph	i
h�p v8i B� Nông nghi�p và Phát tri�n
nông thôn, Liên minh H�p tác xã Vi�t
Nam xây d�ng c� s� d< li�u, danh sách
nh<ng c� s� b�o ��m an toàn v� sinh
th�c phFm, có ch�ng nh+n an toàn c�a
B� Y t
, B� Nông nghi�p và Phát tri�n
nông thôn �� cung c�p cho ng��i dân,
��ng th�i công khai các c� s� vi ph�m v�
an toàn th�c phFm trên các ph��ng ti�n
truy�n thông.

Phối hợp tuyên truyền về
hàng Việt

Chi�u 25/11, �oàn Công tác c�a Ban
Ch3 ��o Trung ��ng cu�c v+n ��ng
"Ng��i Vi�t Nam �u tiên dùng hàng Vi�t
Nam" do Ch� t�ch {y ban Trung ��ng
M=t tr+n T qu	c Vi�t Nam Nguy@n Thi�n
Nhân, Tr��ng Ban Ch3 ��o d>n ��u �ã
ki�m tra công tác tuyên truy�n v� cu�c
v+n ��ng t�i �ài Truy�n hình Vi�t Nam.

Theo Ch� t�ch Nguy@n Thi�n Nhân -
Tr��ng Ban Ch3 ��o Trung ��ng Cu�c
v+n ��ng Ng��i Vi�t Nam �u tiên dùng
hàng Vi�t Nam, trong n�m t8i c�n có
s� ph	i h�p gi<a qu�n lý nhà n�8c,
M=t tr+n T qu	c Vi�t Nam và các t
ch�c, c� quan truy�n thông trong công
tác tuyên truy�n v� cu�c v+n ��ng
“Ng��i Vi�t Nam �u tiên dùng hàng
Vi�t Nam”.

TH�NG TIN C�NG T�C M�T TR�N
HƯƠNG DIỆP (tổng hợp)
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Phát huy vai trò chủ thể của giai cấp
nông dân trong tái cơ cấu ngành
nông nghiệp gắn với xây dựng nông
thôn mới thời kỳ hội nhập

Ngày 28/11, t�i Hà N�i, H�i Nông dân Vi�t Nam và T�p
chí C�ng s�n ��ng ph	i h�p t ch�c H�i th�o khoa h!c -
th�c ti@n v8i ch� ��: “Phát huy vai trò ch� th� c�a giai
c�p nông dân trong tái c� c�u ngành nông nghi�p g�n v8i
xây d�ng nông thôn m8i th�i k' h�i nh+p”.

Phát bi�u t�i H�i th�o, GS. Nguy@n Thi�n Nhân, {y viên
B� Chính tr�, Ch� t�ch {y ban Trung ��ng M=t tr+n T qu	c
Vi�t Nam nh+n ��nh: “H�i nông dân Vi�t Nam và ph��ng
th�c s�n xu�t h�p tác xã cùng Liên minh h�p tác xã Vi�t
Nam là n�n t�ng b�o ��m vai trò ch� th� c�a giai c�p nông
dân Vi�t Nam. Nông dân liên k
t qua h�p tác xã là mô hình
c� b�n nh�t �� b�o ��m quy�n l�i, quy�n làm ch� c�a nông
dân, t* �ó làm c� s� �� liên k
t s�n xu�t � m�c �� cao
h�n, có l�i cho nông dân h�n qua liên k
t thành l+p Liên
hi�p h�p tác xã ho=c liên k
t v8i các doanh nghi�p. Thông
qua ph��ng th�c s�n xu�t h�p tác xã và liên hi�p h�p tác
xã, v� th
 c�a ng��i nông dân trong �àm phán mua, bán
trên th� tr��ng ���c thay �i c�n b�n, là ti�n �� �� phân
ph	i l�i giá tr� gia t�ng c�a chu"i s�n xu�t nông nghi�p".

Phát bi�u tng k
t H�i th�o, PGS, TS. �oàn Minh Hu�n,
{y viên d� khuy
t Trung ��ng ��ng, Phó Tng Biên t+p
ph# trách T�p chí C�ng s�n �ã �i�m l�i nh<ng nhóm v�n
�� chính mà H�i th�o ��a ra, trong �ó �=c bi�t l�u ý v�n
�� “quan ni�m nông dân là ch� th�”, n
u không có ��nh
h�8ng, gi�i pháp �úng ��n thì ng��i nông dân t* ngôi v�
làm ch� sA thành ng��i làm thuê. Ng��i nông dân, h�
nông dân cá th� c�ng khó th�c hi�n ���c vai trò ch� th�
n
u không nUm trong m�t t ch�c, m�t l�c l��ng kinh t

�� t� b�o v� và phát tri�n, vì v+y, r�t c�n s� ��ng thu+n
và h" tr� c�a các t ch�c, c�ng ��ng, giúp ng��i nông dân
th�c hi�n ���c vai trò ch� th� không ch3 v� kinh t
 mà còn
v� v�n hóa, xã h�i.

�ài Truy�n hình Vi�t Nam luôn là m�t
trong nh<ng c� quan truy�n thông �i ��u
tuyên truy�n v� cu�c v+n ��ng, b�8c ��u
t�o tâm lý yên tâm s� d#ng hàng s�n xu�t
trong n�8c, c�ng nh� thay �i tâm lý sính
hàng ngo�i. �ài Truy�n hình Vi�t Nam c�n
có k
 ho�ch dài h�i �� tuyên truy�n v�
cu�c v+n ��ng, nh�t là phát huy y
u t	
v�n hóa, lòng yêu n�8c và tinh th�n trách
nhi�m c�a ng��i dân �� hàng Vi�t ���c
tiêu th# m�nh và có v� th
 x�ng �áng trên
th� tr��ng.

MTTQ Việt Nam tham gia
thực hiện chính sách, pháp
luật về Bảo hiểm xã hội,
Bảo hiểm y tế

Ngày 24/11 t�i Hà N�i, Ban Th��ng
tr�c {y ban Trung ��ng M=t tr+n T qu	c
Vi�t Nam t ch�c H�i ngh� t+p hu�n toàn

qu	c M=t tr+n T qu	c Vi�t Nam tham gia
th�c hi�n chính sách, pháp lu+t v� b�o
hi�m xã h�i (BHXH), b�o hi�m y t

(BHYT).

M=t tr+n T qu	c Vi�t Nam tham gia
th�c hi�n chính sách, pháp lu+t v� BHXH,
BHYT sA góp ph�n quan tr!ng trong vi�c
tuyên truy�n, ph bi
n các chính sách,
pháp lu+t v� BHXH, BHYT �
n các t�ng l8p
nhân dân; tham gia góp ý, ph�n bi�n xã
h�i �	i v8i các d� th�o liên quan �
n l�nh
v�c BHXH, BHYT c�ng nh� �� xu�t, ki
n
ngh� nh<ng gi�i pháp nhUm th�c hi�n t	t
các chính sách này. 
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Hội nghị giao ban Cụm thi đua 
Sáng 30/11, {y ban Trung ��ng M=t tr+n T qu	c Vi�t Nam

ph	i h�p và t ch�c H�i ngh� giao ban C#m thi �ua {y ban M=t
tr+n T qu	c Vi�t Nam các t3nh mi�n núi, biên gi8i phía B�c
n�m 2016 t�i t3nh Lào Cai.

Phát bi�u t�i h�i ngh�, ��ng chí Tr�n Thanh M>n, {y viên
Ban Ch�p hành Trung ��ng ��ng, Phó Ch� t�ch - Tng Th�
ký {y ban Trung ��ng M=t tr+n T qu	c Vi�t Nam �ánh giá
cao k
t qu� c#m thi �ua ��t ���c trong n�m 2016. �� ti
p
t#c nâng cao ch�t l��ng và hi�u qu� ho�t ��ng c�a M=t tr+n
T qu	c các t3nh và c#m thi �ua, các thành viên c�a c#m
c�n ti
p t#c �i m8i n�i dung, hình th�c ho�t ��ng phù h�p
v8i �=c �i�m tình hình th�c t
 c�a ��a ph��ng.

Biểu dương đồng bào dân tộc thiểu số
và đồng bào có đạo trong xây dựng
nông thôn mới

Sáng 19/11, {y ban M=t tr+n T qu	c t3nh Phú Th! t
ch�c H�i ngh� bi�u d��ng ��ng bào dân t�c thi�u s	 và ��ng
bào có ��o trên ��a bàn t3nh tham gia tích c�c ch��ng trình

xây d�ng nông thôn m8i và công tác xã
h�i t	t l�n th� IV (giai �o�n 2011-2016).
Phó Ch� t�ch {y ban Trung ��ng M=t tr+n
T qu	c Vi�t Nam Bùi Th� Thanh d� và
t=ng hoa chúc m*ng t�i H�i ngh�.

T�i h�i ngh�, 140 t�m g��ng tiêu
bi�u, xu�t s�c ��i di�n cho ��ng bào dân
t�c thi�u s	 và ��ng bào có ��o tham gia
tích c�c ch��ng trình xây d�ng nông
thôn m8i và công tác xã h�i t	t �ã ���c
vinh danh; 10 cá nhân, h� gia �ình tiêu
bi�u ���c {y ban nhân dân t3nh Phú Th!
t=ng bUng khen.

Giám sát Nghị quyết Trung
ương 6 (khóa XI) và Luật
Khoa học và Công nghệ 

Trong các ngày 29-30/11, �oàn
giám sát c�a {y ban Trung ��ng M=t
tr+n T qu	c Vi�t Nam do ��ng chí Lê
Bá Trình, Phó Ch� t�ch {y ban Trung
��ng M=t tr+n T qu	c Vi�t Nam,
Tr��ng Ban Ch3 ��o Ch��ng trình ph	i
h�p giám sát làm Tr��ng �oàn �ã có
bui làm vi�c v8i t3nh Ngh� An v� vi�c
th�c hi�n Ngh� quy
t Trung ��ng 6,
khóa XI v� phát tri�n Khoa h!c - Công
ngh�,  Lu+t Khoa h!c và Công ngh�.

Ngày 1/12, �oàn giám sát �ã có bui
làm vi�c v8i t3nh Qu�ng Tr�. 

Phó Ch� t�ch {y ban Trung ��ng M=t
tr+n T qu	c Vi�t Nam Lê Bá Trình �ánh
giá cao s� c	 g�ng, n" l�c c�a 2 t3nh,
Ngh� An và Qu�ng Tr� trong vi�c tri�n

TH�NG TIN C�NG T�C M�T TR�N
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nhi�m, �i�u ��ng, luân chuy�n công ch�c, viên ch�c lãnh
��o, qu�n lý thu�c c� quan {y ban Trung ��ng M=t tr+n T
Qu	c Vi�t Nam và Quy
t ��nh s	 535/Q�-MTTW-BTT ngày
1/12/2015 c�a Ban Th��ng tr�c {y ban Trung ��ng M=t
tr+n T Qu	c Vi�t Nam ban hành Quy ch
 t ch�c, ho�t
��ng c�a c� quan {y ban Trung ��ng M=t tr+n T Qu	c Vi�t
Nam; công tác b nhi�m ch�c v# Phó Tr��ng ban �	i v8i

��ng chí Nguy@n M�nh Quang và ��ng chí Nông Th� Mai
Huy�n �ã th�c hi�n theo qui trình ch=t chA, khách quan t*
vi�c l�y tín nhi�m � Ban Dân t�c và Ban T ch�c — Cán b�,
sau �ó l�y ý ki
n toàn th� các ��ng chí lãnh ��o ch� ch	t
c�p v# c� quan {y ban Trung ��ng M=t tr+n T Qu	c Vi�t
Nam, ti
p �
n là l�y ý ki
n c�a các ��ng chí trong ��ng
�oàn, Ban Th��ng tr�c {y ban Trung ��ng M=t tr+n T
Qu	c Vi�t Nam. Qua các l�n l�y phi
u tín nhi�m 2 ��ng chí
��u ���c tín nhi�m v8i s	 phi
u cao và �ã ���c ��ng �oàn
ra Thông báo K
t lu+n s	 26-TB/MTTW-�� ngày 17/11/2016
c�a ��ng �oàn M=t tr+n T qu	c Vi�t Nam t�i cu�c h!p
ngày 14/11/2016. Sau �ó, ngày 22/11/2016 Ban Th��ng
tr�c �ã ra Quy
t ��nh b nhi�m ��ng chí Nguy@n M�nh
Quang và ��ng chí Nông Th� Mai Huy�n.

T�i l@ trao Quy
t ��nh b nhi�m, Phó Ch� t�ch Bùi Th�
Thanh �ã yêu c�u 2 ��ng chí ti
p t#c nâng cao phFm ch�t,
��o ��c l	i s	ng, n�ng l�c công tác �� hoàn thành các
nhi�m v# chính tr� c�a ��ng �oàn, Ban Th��ng tr�c giao
cho. Ti
p �ó, ��ng chí Nguy@n M�nh Quang và ��ng chí
Nông Th� Mai Huy�n �ã nh+n nhi�m v# và g�i l�i c�m �n
�
n Ch� t�ch Nguy@n Thi�n Nhân, các ��ng chí Phó Ch�
t�ch, các ��ng chí lãnh ��o các ban, ��n v� và toàn th� các
��ng chí trong Ban Dân t�c và Ban T ch�c — Cán b� �ã tin
t��ng giao ch�c trách m8i và h�a sA c	 g�ng h!c hWi, nâng
cao trình �� lý lu+n, chuyên môn, t�ng c��ng công tác
ph	i h�p v8i các ban, ��n v� �� hoàn thành t	t các nhi�m
v# ���c giao.�

khai, th�c hi�n Ngh� quy
t Trung ��ng 6
(khóa XI) và Lu+t Khoa h!c và Công ngh�.
V� nh<ng �� xu�t, ki
n ngh� c�a t3nh Ngh�
An và Qu�ng Tr� v� nh<ng v�n �� b�t c+p
liên quan �
n c� ch
, chính sách, Phó Ch�
t�ch Lê Bá Trình xin ti
p thu và sA có ki
n
ngh� v8i các c� quan có liên quan.  

Lễ trao Quyết định bổ nhiệm
chức vụ Phó Trưởng ban

Sáng ngày 28/11/2016, thay m=t Ban
Th��ng tr�c {y ban Trung ��ng M=t tr+n

T Qu	c Vi�t Nam, ��ng chí Bùi Th�
Thanh, Phó Ch� t�ch {y ban Trung ��ng
M=t tr+n T Qu	c Vi�t Nam �ã trao Quy
t
��nh b nhi�m ch�c v# Phó Tr��ng ban,
Ban Dân t�c c� quan {y ban Trung ��ng
M=t tr+n T Qu	c Vi�t Nam cho ��ng chí
Nguy@n M�nh Quang và trao Quy
t ��nh
b nhi�m ch�c v# Phó Tr��ng ban, Ban
T ch�c — Cán b�, c� quan {y ban Trung
��ng M=t tr+n T Qu	c Vi�t Nam cho
��ng chí Nông Th� Mai Huy�n. �
n d� l@
trao Quy
t ��nh có các ��ng chí ��i di�n
��ng �y, Công �oàn và các ��ng chí ��i
di�n lãnh ��o các ban, ��n v� c�a c�
quan {y ban Trung ��ng M=t tr+n T
Qu	c Vi�t Nam.

C�n c� Quy
t ��nh s	 05/Q�-MTTW-��
ngày 30/7/2015 c�a ��ng �oàn M=t tr+n
T qu	c Vi�t Nam ban hành Quy ��nh v�
vi�c b nhi�m, b nhi�m l�i, t* ch�c, mi@n
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TRẢ LỜI:

C�n c� �i�u 16, Ch��ng III c�a
Pháp l�nh Tín ng�Eng, tôn giáo ���c
Qu	c h�i n�8c C�ng hòa xã h�i ch�
ngh�a Vi�t Nam (khóa XI), thông qua
ngày 18/6/2004 có quy ��nh: T ch�c
���c công nh+n là t ch�c tôn giáo
ph�i có �� các �i�u ki�n, tiêu chuFn
nh� sau:

- Là t ch�c c�a nh<ng ng��i có
cùng tín ng�Eng, có giáo lý, giáo
lu+t, l@ nghi không trái v8i thu�n

phong, mR t#c, l�i ích c�a dân t�c.

- Có hi
n ch��ng, �i�u l� th� hi�n
tôn ch3, m#c �ích, ���ng h�8ng hành
��o g�n bó v8i dân t�c và không trái
v8i quy ��nh c�a pháp lu+t.

- Có ��ng ký ho�t ��ng tôn giáo
và ho�t ��ng tôn giáo n ��nh.

- Có tr# s�, t ch�c và ng��i ��i
di�n h�p pháp.

- Có tên g!i không trùng v8i
tên g!i c�a t ch�c tôn giáo �ã

���c c� quan nhà n�8c có thFm
quy�n công nh+n.

ThFm quy�n công nh+n t ch�c
tôn giáo tùy theo lo�i hình và c�p ��
tôn giáo. C# th�, Th� t�8ng Chính
ph� công nh+n �	i v8i t ch�c tôn
giáo có ph�m vi ho�t ��ng � nhi�u
t3nh, thành ph	 tr�c thu�c Trung
��ng; Ch� t�ch {y ban nhân dân
t3nh, thành ph	 tr�c thu�c Trung
��ng công nh+n �	i v8i ho�t ��ng
ch� y
u � m�t t3nh, thành ph	 tr�c
thu�c Trung ��ng.

Điều kiện và tiêu chuẩn để một tổ chức được công nhận là tổ chức tôn giáo
(có tư cách pháp nhân)?

(Bạn đọc Đặng Châu Anh, Email: chauanh061207@yahoo.com.vn)

TRẢ LỜI: 

Hàng n�m, ng��i ph# trách t
ch�c tôn giáo c� s� nào �ó mu	n ��ng
ký ch��ng trình ho�t ��ng c�a tôn
giáo mình thì th�c hi�n ��ng ký t�i
{y ban nhân dân c�p xã, ph��ng, th�
tr�n. Tr��ng h�p t ch�c ho�t ��ng
tôn giáo ngoài ch��ng trình �ã ��ng
ký thì nh�t thi
t ph�i ���c c� quan

Nhà n�8c có thFm quy�n ch�p thu+n.

Riêng v8i vi�c t ch�c các h�i
ngh�, ��i h�i c�a t ch�c tôn giáo c�
s� ���c ti
n hành sau khi có s� ch�p
thu+n c�a {y ban nhân dân c�p
huy�n  n�i di@n ra h�i ngh�, ��i h�i.

Vi�c t ch�c h�i ngh�, ��i h�i c�p
Trung ��ng ho=c toàn ��o c�a t ch�c

tôn giáo ���c ti
n hành sau khi có s�
ch�p thu+n c�a c� quan qu�n lý nhà
n�8c v� tôn giáo � Trung ��ng.

Vi�c t ch�c h�i ngh�, ��i h�i c�a
t ch�c tôn giáo không thu�c qui
��nh trên sA do {y ban nhân dân c�p
t3nh, thành ph	 n�i di@n ra h�i ngh�,
��i h�i quy
t ��nh.

Người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở nào đó muốn đăng ký chương trình
hoạt động của tôn giáo mình hàng năm thì đăng ký ở đâu?

(Bạn đọc Phạm Mỹ Hạnh, Email: hanhpm@vtv.vn)

TRẢ LỜI: 

- T ch�c tôn giáo là t+p h�p
nh<ng ng��i cùng tin theo m�t h�
th	ng giáo lý, giáo lu+t, l@ nghi và t
ch�c theo m�t c� c�u nh�t ��nh ���c
Nhà n�8c công nh+n.

- T ch�c tôn giáo c� s� là ��n v�
c� s� c�a t ch�c tôn giáo bao g�m:
ban h� t� ho=c ban qu�n tr� chùa c�a
��o Ph+t; giáo x� c�a ��o Công giáo;
chi h�i c�a ��o Tin lành, h! ��o c�a
��o Cao �ài; Ban Tr� s� xã, ph��ng,
th� tr�n c�a Ph+t giáo Hòa H�o và

��n v� c� s� c�a t ch�c tôn giáo
khác.

- C� s� tôn giáo là n�i th� t�, tu
hành, n�i �ào t�o ng��i chuyên ho�t
��ng tôn giáo, tr# s� c�a t ch�c tôn
giáo và nh<ng c� s� khác c�a tôn
giáo ���c Nhà n�8c ta công nh+n.

Phân biệt Tổ chức tôn giáo, Tổ chức tôn giáo cơ sở và Cơ sở tôn giáo?
(Bạn đọc Nguyễn Hồng Hải, Email: thanhhai@gmail.com)

T R �  L � I  B � N  Đ 
 C
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TRẢ LỜI: Ngày 18/11/1930, Ban
Th��ng v# Trung ��ng ��ng C�ng s�n
�ông D��ng �ã ra Ch3 th� v� vi�c thành
l+p H�i Ph�n �
 ��ng minh. �ây ���c
xem là hình th�c t ch�c ��u tiên c�a
M=t tr+n và t* n�m 1986 �
n nay, ngày
18-11 hàng n�m chính th�c ���c l�y
làm ngày kD ni�m thành l+p M=t tr+n
Dân t�c Th	ng nh�t Vi�t Nam.

M=t tr+n Dân t�c Th	ng nh�t Vi�t
Nam là tên g!i chung, mang ý ngh�a
hi�u tri�u, phong trào, t+p h�p l�c
l��ng, �� ch3 m�t liên minh chính tr�
r�ng l8n. M=t tr+n Dân t�c Th	ng
nh�t Vi�t Nam ra ��i nhUm t+p h�p,
�oàn k
t các giai c�p, các dân t�c, các
tôn giáo, các l�c l��ng, t�ng l8p xã
h�i khác nhau cùng chung s�c �ánh
�ui kY thù, giành ��c l+p, t� do cho
dân t�c và ��a c� n�8c �i lên con
���ng xã h�i ch� ngh�a.

] th�i k' ��u tiên, M=t tr+n ch�a có
t ch�c b� máy và ��i ng� cán b� M=t
tr+n c# th�. Cùng v8i quá trình phát
tri�n c�a cách m�ng, � m"i giai �o�n,
theo yêu c�u c�a cách m�ng, M=t tr+n
Dân t�c Th	ng nh�t Vi�t Nam d�n có
các hình th�c t ch�c M=t tr+n c# th�
khác nhau: M=t tr+n Th	ng nh�t nhân
dân ph�n �
 �ông D��ng (11/1936),
M=t tr+n th	ng nh�t Dân ch� �ông
D��ng (3/1938), M=t tr+n Th	ng nh�t
Dân t�c ph�n �
 �ông D��ng(11/1939),
Vi�t Nam ��c l+p ��ng minh h�i
(19/5/1941), H�i Liên hi�p Qu	c dân Vi�t
Nam (29/5/1946), M=t tr+n Liên Vi�t
(3/3/1951), M=t tr+n T qu	c Vi�t Nam
(10/9/1955), M=t tr+n Dân t�c Gi�i phóng
Mi�n Nam Vi�t Nam (20/12/1960), Liên
minh các l�c l��ng dân t�c, dân ch� và
hòa bình Vi�t Nam (20/4/1968). Sau
n�m 1975, khi n�8c nhà �ã th	ng nh�t

hoàn toàn, t�i ��i h�i th	ng nh�t các t
ch�c M=t tr+n c�a c� n�8c (t* ngày
31/1 �
n 4/2/1977), 3 t ch�c M=t tr+n
là: M=t tr+n T qu	c Vi�t Nam, M=t tr+n
Dân t�c Gi�i phóng mi�n Nam Vi�t Nam
và Liên minh các l�c l��ng dân t�c, dân
ch� và hòa bình Vi�t Nam �ã h�p nh�t
và l�y tên g!i chung là M=t tr+n T qu	c
Vi�t Nam.

M=t tr+n Dân t�c Th	ng nh�t Vi�t
Nam hi�n nay v>n có ý ngh�a là cái
tên chung, có giá tr� l�ch s�, truy�n
th	ng sâu s�c. M=t tr+n T qu	c Vi�t
Nam là m�t hình th�c c# th� c�a M=t
tr+n Dân t�c Th	ng nh�t Vi�t Nam, có
ch�c n�ng, nhi�m v# ch� y
u là t+p
h�p, xây d�ng kh	i ��i �oàn k
t toàn
dân t�c, t�o ��ng l�c xây d�ng m�t
n�8c Vi�t Nam hòa bình, th	ng nh�t,
��c l+p vì dân giàu, n�8c m�nh, xã
h�i công bUng, dân ch�, v�n minh.�

Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và những hình thức, tên gọi qua các
thời kỳ?

(Bạn đọc Hoàng Đức Bình, Email: ducbinh80@yahoo.com)

Tạp chí Mặt trận xuất bản ngày 10 hàng tháng, khổ 20,5cm x 28,5cm; dung lượng
84 trang (cả bìa); in 4 màu trên giấy couche; giá 20.000 đồng/ cuốn; 1 kỳ/ 1 tháng.

Tổng số tiền cho một bộ Tạp chí Mặt trận trong năm 2017: 240.000 đồng.

Mời bạn đọc đặt mua Tạp chí Mặt trận tại các điểm bưu điện trên cả nước.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Tạp chí Mặt trận: Số 59 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội;
Điện thoại: 04. 6270 1758; Fax: 04. 6270 1758; Hotline: 0979 107 108.

Email: tapchimattrantoquoc@gmail.com

Trân trọng cảm ơn.
Ban Biên tập 

KÍNH M�I ��C GI� �	T MUA 
T�P CHÍ M�T TR�N N�M 2017



Đá thô mới được xẻ ra tại mỏ của AMD.

Người mang 
giấc mơ

XÂY D�NG NGÀNH CÔNG NGHI�P ĐÁ

Gia nhập thị trường vật liệu đá tự nhiên chưa lâu, AMD Group nổi lên như một hiện
tượng. Đầu tư song song đồng bộ ba mỏ đá lớn nhất Thanh Hóa với trang thiết bị
máy móc hiện đại, thâm nhập thị trường nội địa và xuất khẩu một cách bài bản,
chiến lược, AMD Group bắt đầu ghi nhận doanh thu ấn tượng trong mảng kinh doanh
này. Tuy nhiên, ít ai biết, ngoài mục tiêu tạo lợi nhuận cho Tập đoàn, vị Chủ tịch của
AMD Group, ông Nguyễn Tiến Đức, còn có một niềm đam mê vô tận với đá và mơ
ước một ngày nào đó có thể xây dựng một ngành công nghiệp đá tại Việt Nam. 
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KINH T




��u ��i m� b�o h� lao ��ng,
chân �i �ng, ông ��c d>n
chúng tôi lên mW �á c�a AMD
t�i Thanh Hóa. Ng�8c nhìn

ng!n núi s*ng s<ng, ��t �á l�y l�i,
nhóm phóng viên không khWi ngao
ngán, nh�ng khi th�y ng��i �àn ông
tr�8c m=t ph�m ph�m leo lên phía
tr�8c, chúng tôi h�m h� b�8c theo
ông. Làn da �en x�m cháy n�ng, dáng
vY phong tr�n, không th� tin ni �ây là
Ch� t�ch kiêm Tng Giám �	c c�a m�t
t+p �oàn l8n, m�t chuyên gia t� v�n
nhi�u kinh nghi�m. V*a �i v*a ch3 cho
chúng tôi nh<ng phi
n �á cFm th�ch
��p mê h�n �� s�c màu, ông còn say
s�a k� các câu chuy�n v� �á, v8i m�t s�
th�u hi�u �áng ng�c nhiên. D�8i cái
n�ng chói chang, �ôi m�t ông nheo l�i,
l�p lánh ni�m vui l>n �am mê, c� m�t
th
 gi8i �á xây d�ng m� ra tr�8c m�t
chúng tôi...

“Trong nh<ng n�n v�n minh c
��i, �á t� nhiên ���c �a chu�ng nh�t
�� xây d�ng các công trình uy nghi,
tráng l�. S� d#ng �á t� nhiên � châu
Âu th�i c ��i, trung ��i không ch3 là
bi�u t��ng cho ngh� thu+t ki
n trúc

�3nh cao, th� hi�n lòng sùng kính
th�n thánh, tôn th� cái ��p mà còn
�� phô tr��ng quy�n l�c, c�a c�i.
Công ngh� b�y gi� không cho phép
khai thác, ch
 bi
n, v+n chuy�n �á
quy mô l8n nên các công trình v� ��i,
các ki�t tác ki
n trúc nh� kim t� tháp
Pharaon � Ai C+p, ��n th� Parthénon
� Hy L�p hay ��u tr��ng La Mã �
Rome tiêu t	n m�t l��ng s�c ng��i,
s�c c�a khng l�. 

Còn bây gi�, không ch3 các công
trình �� s�, ngay c� nhà dân n
u mu	n
c�ng có th� s� d#ng �á t� nhiên �� 	p
t��ng, lát n�n, v3a hè, b� b�i, ti�u c�nh
sân v��n, làm c�u thang, tay v�n, qu�y
b
p, b�n r�a... Nhi�u gia �ình còn
dùng �á t� nhiên xây nhà th� h!, m�
ông cha vì tin rUng �á t� nhiên giàu
n�ng l��ng và phong th�y t	t.  

Hiện nay có rất nhiều loại đá công
nghiệp, so với loại đá này thì đá tự
nhiên có ưu điểm gì?  

“���c hình thành qua nhi�u tri�u
n�m tích t# phong hóa, �á t� nhiên có
th� tr�i qua thêm nhi�u ngàn n�m n<a
v8i �� hao mòn không �áng k�... nên
xét v� tính b�n v<ng thì không v+t li�u

nhân t�o nào có th� so sánh ���c.
Ch�a k�, v8i màu s�c �a d�ng, vân hoa
tinh t
, ki
n t�o b�i thiên nhiên và
th�i gian, thì �á t� nhiên ���c coi là
ông hoàng trong các lo�i v+t li�u xây
d�ng, r�t ���c �a thích b�i nh<ng
khách hàng kR tính và ch�u ch�i.”

“Tại sao ông chọn ngành đá mà
không phải một ngành nào khác?”,
một phóng viên hỏi.

Ông ��c th�ng th�ng: “Tôi tin �ây
là m�t cái duyên. Khi quy
t ��nh ��u
t� vào �á, ngoài nh<ng y
u t	 nh�
ti�m n�ng th� tr��ng, hi�u su�t ��u t�,
còn là ni�m �am mê c�a tôi n<a. Vi�c
khai thác nh<ng kh	i �á to l8n, thô
m�c, ��a vào gia công cho ra nh<ng
t�m �á bóng m�n, vân ��p nh� tranh
vA, tôn lên vY ��p sang tr!ng, l�ng l>y
cho các công trình... cho tôi ni�m vui
s�8ng, nh<ng c�m xúc tuy�t v�i và s�
thWa mãn không th� nào k� xi
t. Gi�c
m� c�a tôi không ch3 là t�o ra nh<ng
s�n phFm �á ��p nh�t mang th��ng
hi�u AMD mà còn xây d�ng m�t ngành
công nghi�p �á chuyên nghi�p, hi�n
��i, t��ng x�ng v8i nh<ng gì thiên
nhiên ban t=ng cho Vi�t Nam.

Ông Nguyễn Tiến Đức dẫn phóng viên thăm mỏ đá của AMD
tại Thanh Hóa.

S� M�NH VÀ T�M NHÌN C�A AMD GROUP
S� M�NH C�A AMD GROUP LÀ �NG D�NG KHOA H�C K� THU�T HI�N Đ
I VÀ
CÔNG NGH� QU�N LÝ TIÊN TI�N NHM MANG Đ�N CHO KHÁCH HÀNG NH�NG
S�N PH�M MANG TH��NG HI�U AMD CH�T L��NG CAO VÀ GIÁ TR� V��T TR�I. 

AMD GROUP H��NG T�I TR� THÀNH DOANH NGHI�P ĐÁ L�N NH�T VÀ XÂY D�NG
NGÀNH CÔNG NGHI�P ĐÁ VI�T NAM CHUYÊN NGHI�P, HI�N Đ
I.

Tổ công nhân mỏ AMD nhận nhiệm vụ đầu giờ sáng.
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Một phóng viên khác đặt tiếp câu
hỏi: “Ông nói nhiều về đam mê và
mơ ước, ông cũng đầu tư rất nhiều
tiền vào công nghệ tối tân, tuy
nhiên, trên cương vị Chủ tịch của 1
doanh nghiệp niêm yết trên sàn
chứng khoán, chắc ông thừa hiểu,
với cổ đông, hiệu quả kinh doanh,
tỷ suất lợi nhuận trên vốn mới là
điều họ quan tâm nhất?”

“Các y
u t	 kinh t
 v� mô c�a Vi�t
Nam và c� trên th
 gi8i ��u r�t tích
c�c. Th� tr��ng b�t ��ng s�n n�m 2016
���c �ánh giá t�ng tr��ng m�nh � h�u
h
t các phân khúc, kéo theo hàng lo�t
các ngành v� tinh khác nh� s�t thép,
xi m�ng, v+t li�u xây d�ng c�ng t�ng
tr��ng theo. �á xây d�ng không ��ng
ngoài trào l�u �ó. 

Chúng tôi hi�n c�ng �ã nh+n ���c
khá nhi�u ��n �=t hàng t* n�8c ngoài,
bao g�m c� các yêu c�u mua �á thô
xu�t sang Phúc Ki
n, th� ph� �á c�a
Trung Qu	c hay các yêu c�u mua �á
thành phFm sang châu Âu, châu MR.
Chúng tôi có nhi�u quan h� v8i các �	i
tác l8n trong n�8c, nhi�u t+p �oàn,
ch� ��u t� d� án b�t ��ng s�n. Dù m8i
b�8c chân vào l�nh v�c này, s�n phFm
c�a chúng tôi �ã ���c s� d#ng nhi�u
trong các công trình l8n nh� các qu�n
th� du l�ch ngh3 d�Eng c�a T+p �oàn
FLC t�i Thanh Hóa, H� Long, V�nh
Phúc, Quy Nh�n. 

V8i ti�m n�ng th� tr��ng t	t nh�
v+y, chúng tôi d� ki
n tD su�t l�i
nhu+n trên v	n ban ��u sA vào kho�ng
40-50%.”

Cũng đã có nhiều DN đầu tư vào đá
tự nhiên, vậy đâu là điểm khác biệt

của AMD? Và căn cứ vào đâu mà
ông có thể đưa ra những dự kiến
khả quan như vậy?

M�t �i�u khá may m�n là các mW �á
c�a chúng tôi � Thanh Hóa ��u có tr<
l��ng r�t l8n, v� trí r�t thu+n l�i cho
vi�c khai khác, giúp chúng tôi ti
t
ki�m ���c nhi�u chi phí làm ���ng sá,
v+n chuy�n. Các s�n phFm c�a AMD
c�ng r�t �a d�ng phong phú, bao g�m
�á xanh �en, �á xanh rêu, ghi sáng,
granite, �á cFm th�ch các màu xanh
ng!c, xanh vân mây, h�ng, �W, tím
h�ng. Bên c�nh vi�c s� d#ng các ngu�n
nguyên li�u trong n�8c, chúng tôi còn
nh+p khFu �á kh	i �� gia công, ch
 tác
và cung c�p cho th� tr��ng n�i ��a.

S�n phFm �á t� nhiên c�a Vi�t Nam
hi�n nay cung c�p ra th� tr��ng th

gi8i ph�n l8n � d�ng thô, giá tr� th�p,
�i�u �ó qu� th�c r�t lãng phí. Vì th

tri
t lý kinh doanh c�a chúng tôi là t�o
ra nh<ng s�n phFm ch�t l��ng cao, giá
tr� th=ng d� l8n, �em l�i l�i nhu+n cao.
�� làm ���c �i�u �ó thì ph�i ��u t�
vào công ngh� ch
 bi
n và chúng tôi
có ti�m l�c kinh t
 v<ng m�nh, có th�
mua b�t c� lo�i công ngh� ch
 bi
n �á
nào t	i tân nh�t.”

L�i g�n m�t chi
c máy r�t to, n�i
có m�y kR s� �ang v+n hành, ông ��c

cho bi
t �ây là máy c�t bUng dây kim
c��ng, công ngh� hi�n ��i nh�t hi�n
nay. Ng��i ta sA khoan 1 m�i nhW
xuyên qua lòng núi, sau �ó lu�n dây
g�n các h�t kim c��ng qua. Máy g�n
mô t� công su�t cao sA kéo s�i dây qua
l�i, nh<ng h�t kim c��ng r�n s�c trên
dây sA c�t kh	i �á m�t cách s�c ng!t
ra khWi lòng núi. Không ti
ng n,
không khói b#i...

“Cho dù chi phí ��t h�n g�p nhi�u
l�n nh�ng ph��ng pháp này an toàn
cho công nhân, gi< ���c vY ��p và ch�t
l��ng nguyên b�n c�a �á, không b�
om, r�n nh� khi dùng ph��ng pháp
�ánh mìn. Và nh� các b�n th�y ��y, �
�ây có �á cFm th�ch, th�ch anh, c�t
bUng dây kim c��ng giúp chúng tôi ti
t
ki�m nguyên li�u ��u vào. ] các mW
c�a AMD, g�n nh� không có gì b� coi là
ph
 phFm. T�t c� ��u ���c t+n d#ng
tri�t ��. Kh	i to thì làm �á 	p lát, kh	i
nhW thì làm �á thY, nhW n<a thì làm �á
r�i ���ng, nhW li ti thì xay m�n làm b�t
�á cung c�p cho các nhà máy �á nhân
t�o. 

Toàn b� máy móc chúng tôi nh+p
khFu công ngh� cao nh�t t* Ý, wn ��,
Trung Qu	c, ví d# nh� dàn máy c�t c�u
nhi�u l�Ei, máy xY Gang Saw 100 l�Ei,
máy �ánh bóng 20 ��u... V8i nh<ng
công ngh� cao c�p nh�t này, s�n phFm
�á c�a AMD không ch3 bóng, sáng mà
vân �á t� nhiên còn ni lên m�t cách
t	i �a, �áp �ng ���c các yêu c�u kh�t
khe nh�t c�a th� tr��ng Âu, MR.

Tuy nhiên, l�i th
 l8n nh�t là ngay
trong T+p �oàn AMD bao n�m qua �ã
có 1 vi�n nghiên c�u chuyên �ào t�o,
t� v�n phát tri�n cho các doanh
nghi�p, t ch�c trong và ngoài n�8c.
Ch�t xám c�a ��i ng� chuyên gia dày
d�n kinh nghi�m này, bao g�m c� tôi,
���c huy ��ng vào vi�c qu�n lý, v+n
hành chính các d� án c�a T+p �oàn, và
tr!ng tâm hi�n nay là các d� án �á xây
d�ng. Hi�n chúng tôi �ã chuFn b� xong
n�n t�ng v<ng ch�c t* h� t�ng mW �á,
nhà máy, kho bãi, h� th	ng showroom,
�
n ngu�n nhân l�c �� có th� tri�n
khai ��ng b� khai thác, s�n xu�t và
ti
p c+n th� tr��ng trong n�8c l>n xu�t
khFu m�t cách nhanh chóng, hi�u qu�
nh�t.”

Đá cẩm thạch màu hồng xanh vân mây khai
thác từ mỏ của AMD, sau khi đánh bóng.
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Máy xẻ đá Gang saw 100 lưỡi được lắp đặt
tại nhà máy của AMD tại Thanh Hóa.



Trình ��, n�ng l�c:
- Th�c sR Qu�n tr� Hành chính công
(��i h!c Tng h�p Hawaii, Hoa K')
- C� nhân Lu+t
(��i h!c Lu+t Hà N�i)
- C� nhân Hành chính
(H!c vi�n Hành chính Qu	c gia)

V� trí/ch�c v#:
- Ch� t�ch H�i ��ng Qu�n tr� AMD
- Tng Giám �	c AMD

L�nh v�c chuyên môn:
T� v�n v� qu�n tr� doanh nghi�p, qu�n tr� h� th	ng,

qu�n tr� ngu�n nhân l�c

Kinh nghi�m:
Th�c sR Nguy@n Ti
n ��c có h�n 10 n�m kinh nghi�m

trong l�nh v�c t� v�n v� qu�n tr� và chi
n l��c phát tri�n
t ch�c. Ông t*ng gi�ng d�y v� khoa h!c qu�n lý và tham
gia ho�ch ��nh chi
n l��c phát tri�n ngu�n nhân l�c cho
các c� quan nhà n�8c, các doanh nghi�p, t+p �oàn, t
ch�c phi chính ph� nh� B� Nông nghi�p và Phát tri�n
Nông thôn, Tng c#c Du l�ch, Vietnam Airlines… Nguy@n
Ti
n ��c có nhi�u kinh nghi�m làm vi�c v8i các t ch�c
n�8c ngoài, bao g�m Liên minh châu Âu (EU), Ch��ng
trình Phát tri�n c�a Liên h�p qu	c (UNDP), Ngân hàng
Th
 gi8i (WB), Ngân hàng Phát tri�n Châu Á (ADB), và r�t
nhi�u t ch�c phi chính ph� qu	c t
 khác.

Ông �=c bi�t dày d�n kinh nghi�m trong vi�c qu�n lý
các d� án phát tri�n và có th
 m�nh trong vi�c thi
t l+p
và duy trì m	i quan h� h�p tác gi<a các c� quan nhà n�8c
v8i các �	i tác qu	c t
. M�t trong nh<ng kR n�ng ni tr�i
c�a ông là t�o l+p m�ng l�8i, th��ng thuy
t v8i các �	i
tác, trong �ó có �àm phán h�p ��ng. 

V8i tri
t lý con ng��i là trung tâm c�a m!i s� phát
tri�n, AMD Group do ông ��c sáng l+p ���c bi
t �
n là
m�t ��n v� t� v�n, nghiên c�u và �ào t�o quy t# nh<ng
chuyên gia ��u ngành trong n�8c và qu	c t
, am hi�u
�i�u ki�n th�c t
 c�a Vi�t Nam trong nhi�u l�nh v�c khác
nhau.

Các khóa �ào t�o, d� án t� v�n và nghiên c�u c�a AMD
Group tr�i r�ng trên nhi�u l�nh v�c, bao g�m: Th��ng m�i
và ��u t� qu	c t
, Du l�ch, Giáo d#c, D�y ngh�, Tài chính,
Khoa h!c công ngh�, Nông nghi�p và Nông thôn, Bi
n �i
khí h+u, Phát tri�n ngu�n nhân l�c, Qu�n lý và Phát tri�n
T ch�c, Qu�n lý d� án, C�i cách th� ch
 và Pháp lu+t...
Thành công trong thu hút nhân tài t* các c� quan nhà

n�8c, AMD nhanh chóng “l�n sân” �� tr� thành ��n v�
c�nh tranh “ngang s�c, ngang tài” v8i các t ch�c t� v�n
c�a th
 gi8i trong các d� án ��u t� công và h�p tác công
t� v8i các h�p ��ng tri�u �ô.

D�8i s� d>n d�t c�a ng��i lãnh ��o tâm huy
t, có t�m
nhìn chi
n l��c và b�n l�nh táo b�o, quy
t �oán, AMD
Group �ã m� r�ng ��u t� sang nhi�u l�nh v�c khác nh�
công ngh� cao, b�t ��ng s�n, th��ng m�i, du l�ch, kinh
doanh thi
t b�, giáo d#c m�m non v8i nh<ng thành công
�ã giúp ��a tên tui AMD Group thành m�t cái tên sáng
giá trên sàn giao d�ch ch�ng khoán thành ph	 H� Chí
Minh. M8i �ây AMD Group công b	 chính th�c chuy�n
h�8ng t+p trung vào l�nh v�c khoáng s�n, trong �ó khai
thác và kinh doanh �á là ngành ngh� m�i nh!n �u tiên.�

Ông Nguyễn Tiến Đức - Chủ tịch HĐQT
kiêm Tổng Giám đốc AMD Group.

ĐÔI NÉT V� DOANH NHÂN 
NGUY�N TI!N Đ"C
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Tới tham dự buổi lễ có hàng trăm quan
khách cùng với khách mời và đại diện
lãnh đạo của nhiều Tập đoàn bất

động sản lớn từ Bắc - Trung - Nam đến dự.
Cũng nhân dịp này, Vimedimex Group
công bố dự án bất động sản đầu tiên
mang tên Belleville Hà Nội và triển khai Lễ
ký kết Hợp đồng với các đơn vị chiến lược.

Vimefulland - Ẩn số vàng
gia nhập thị trường địa ốc
Hà Nội

Với bề dày kinh nghiệm và thành tựu
của hơn 3 thập kỷ cống hiến tích cực cho
nền Y Dược Việt Nam và hơn 10 năm hoạt
động hữu ích trong lĩnh vực Tài chính
nước nhà, từ năm 2014, Tập đoàn Dược
phẩm Vimedimex đã đặt viên gạch đầu
tiên xây nên ngành kinh doanh bất động
sản của mình với tên gọi Vimefulland.

Mang giá trị cốt lõi và định hướng phát
triển cho dòng sản phẩm bất động sản hệ
sinh thái xanh và các tiêu chuẩn chăm sóc
sức khỏe, Vimefulland dành trọn tâm
huyết xây dựng nên những “Miền đất
hạnh phúc vẹn tròn” cho cộng đồng cư
dân văn minh, thành đạt.

Kế thừa triết lý kinh doanh xuyên suốt
hơn 32 năm qua của Vimedimex Group:
Coi chất lượng sản phẩm là yếu tố tiên

quyết cho sự phát triển bền vững và
trường tồn, Vimefulland tâm niệm trao
“trọn chữ Tâm, vẹn chữ Tín” vào từng sản
phẩm, giữ vững cam kết và chữ tín với
từng khách hàng. Đây là một dấu gạch nối
chặt chẽ giữa hiện tại và tương lai, đồng
thời là bệ phóng vững chãi của
Vimefulland trong hành trình hiện thực
hóa sứ mệnh hào hiệp và trao gửi tâm
huyết sâu nặng vào mỗi sản phẩm, thực
hiện trọn vẹn cam kết, giữ vững chữ tín với
từng khách hàng.

Các dự án bất động sản của Vimefulland
khá đa dạng và đáp ứng nhu cầu, năng lực
tài chính của nhiều nhóm khách hàng khác
nhau, từ trung đến cao cấp, gồm: văn
phòng cho thuê, chung cư, biệt thự, nhà
phố thương mại, khu nghỉ dưỡng và công
viên chuyên đề, tích hợp đa dạng tiện ích
sinh thái, tuân thủ tiêu chuẩn cao nhất của
một công trình thân thiện với môi trường,
chú trọng trong thiết kế cảnh quan và
không gian sống… được tập trung chủ yếu
trên địa bàn Hà Nội và Đà Nẵng.

Các dự án sẽ ra mắt khách hàng cuối
năm 2016 và đầu năm 2017 của Vimefulland
bao gồm: Dự án Belleville Hà Nội tại quận
Cầu Giấy với diện tích 1,57ha; Dự án
Emerald Center Park tại quận Nam Từ Liêm
với diện tích 1,9ha; Dự án The Eden Rose
tại huyện Thanh Trì với diện tích 8ha; Dự

án Bel Air Hà Nội tại quận Nam Từ Liêm với
diện tích 2,5ha; Dự án  Palatium Mari
Resort tại  Đà Nẵng với diện tích 177,2ha;
Dự án Annecy Garden quận Hoàng Mai
với diện tích 25ha; Dự án The Grand Sevilla
tại quận Hai Bà Trưng với diện tích 54,5ha;
Dự án Torre Agbar Parkview tại quận
Hoàng Mai với diện tích 1,68ha.

Bên cạnh chất lượng công trình xây
dựng, một trong những ưu tiên hàng đầu
của Vimefulland là góp phần nâng cao
chất lượng sống của cư dân, hướng tới
không chỉ cung cấp tiện ích khép kín và
dịch vụ vượt trội sau bán hàng, mà còn
cùng cư dân vun đắp giá trị tinh thần, xây
dựng nên những cộng đồng dân cư hạnh
phúc, các thế hệ gia đình gắn kết.

Đại diện thương hiệu Vimefulland chia
sẻ:  “Việc ra mắt Vimefulland là sự kiện đặc
biệt quan trọng đối với sự phát triển của
Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex. Chúng
tôi định hướng sẽ xây dựng Vimefulland
trở thành một trong những thương hiệu
uy tín, đồng thời mong muốn tạo ra sự đột
phá về chất lượng hoạt động kinh doanh
nhà ở tại Việt Nam. Chúng tôi muốn gửi
đến khách hàng thông điệp: Vimefulland
không đơn thuần chỉ mang đến mái nhà
sinh sống mà đó còn là miền đất lưu giữ
yêu thương, đong đầy hạnh phúc cho các
gia đình, nơi kết hợp hài hòa giữa hệ sinh

Tối 24/11, tại Hà Nội, Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex (Vimedimex Group) chính
thức ra mắt thương hiệu bất động sản Vimefulland. Tham dự buổi Lễ ra mắt thương
hiệu bất động sản Vimefulland có sự hiện diện của hơn 500 khách mời là các lãnh
đạo Trung ương và Hà Nội cùng các đối tác, tập đoàn bất động sản lớn...

Chính th�c ra m�t th��ng hi	u 
b
t đ�ng sn VIMEFULLAND

Lễ nhấn nút ra mắt thương hiệu bất
động sản Vimefulland.

Chính thức ra mắt thương hiệu bất động sản Vimefulland.
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thái xanh và các tiêu chuẩn chăm sóc sức
khỏe tốt nhất”.

Belleville Hà Nội: Đứa con
đầu lòng yêu dấu của
Vimefulland

Cũng trong Lễ ra mắt thương hiệu
Vimefulland, Vimedimex Group chính thức
công bố dự án đầu tiên Belleville Hà Nội.
Đây là nụ hoa trái ngọt đầu mùa, là đứa con
đầu lòng yêu dấu của Vimefulland. Cái tên
Belleville Hà Nội được đặt bởi Kiến trúc sư
tài năng người Pháp - Francois Barberot.
Dự án được giới bất động sản coi là cú
hích mới trên thị trường Hà Nội dịp cuối
năm 2016.

Tọa lạc trên mảnh đất vàng tại khu đô
thị mới Nam Trung Yên, thừa hưởng đầy
đủ tiện ích văn hóa giáo dục, y tế và
thương mại của đô thị phía Tây Thủ đô, dự
án Belleville Hà Nội được đặt trong một
tổng mặt bằng có bố cục chặt chẽ, thiết
kế đồng nhất, vừa tối ưu hóa không gian
sinh hoạt vừa đáp ứng nhu cầu đầu tư
kinh doanh, đảm bảo mục tiêu sinh lời từ
bất động sản cho khách hàng.

Hình thành trên tổng diện tích
15.761m2, 66 căn nhà phố thương mại và

liền kề nổi bật với nét kiến trúc cổ điển
đậm phong cách Pháp, được bố trí thành
4 khu, trong đó, 3 khu shophouse nằm
trên mặt đường Nguyễn Chánh, Mạc Thái
Tổ có diện tích từ 120m2 đến 260m2 và 1
khu nhà liền kề yên bình và mát mẻ phía
bên trong, diện tích từ 120m2 đến 150m2.
Mỗi căn hộ Belleville Hà Nội gồm có 5
tầng, được thiết kế sân vườn trước sau
rộng rãi, giữa các ngôi nhà cũng có
khoảng không gian xanh hài hòa, gần gũi
với thiên nhiên. Bên cạnh đó, nơi đây còn
hội tụ đầy đủ yếu tố cho một cuộc sống
tiện nghi với hệ thống tiện ích nội khu
khép kín chỉ dành riêng cho cư dân.

Cũng tại sự kiện trọng đại này,
Vimedimex Group đã triển khai ký kết hợp
tác với các đối tác chiến lược uy tín, bao
gồm 2 đơn vị phân phối: Đất Xanh Miền
Bắc và Cen Group, đối tác thiết kế: Công ty
TNHH NKB Archi, nhà thầu xây dựng: Công
ty TNHH Hà Quỳnh, quản lý và khai thác:
Tập đoàn Dịch vụ Khách sạn Absolute,
đơn vị bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ vay vốn:
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á,…

Với việc ra mắt thương hiệu và công bố
dự án Belleville Hà Nội, Vimedimex Group
mong mỏi đồng hành với khách hàng
dựng xây một cuộc sống bình an, phú quý

trên mảnh đất Vimefulland hạnh phúc vẹn
tròn, trên khu phố thương mại sang trọng
đẳng cấp bậc nhất Thủ đô Hà Nội chất
chứa trong đó chữ “Tâm”, chữ “Tín” của chủ
đầu tư.

Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex
(Vimedimex Group) được thành lập năm
1984, là một tập đoàn kinh tế đa ngành,
luôn chú trọng cung cấp các sản phẩm, dịch
vụ tốt nhất cho khách hàng và cộng đồng
trong các lĩnh vực thiết yếu của cuộc sống
như: y dược phẩm, tài chính và bất động
sản. Hơn 1.000 cán bộ, nhân viên tại
Vimedimex Group là các chuyên gia được
đào tạo bài bản, có kinh nghiệm, nhiệt
huyết với công việc, luôn đem đến cho
khách hàng sự tin cậy.

Vimedimex Group luôn coi con người là
nhân tố quyết định mọi thành công theo
phương châm: mỗi cán bộ, nhân viên của
Vimedimex Group là một lợi thế cạnh
tranh về năng lực chuyên môn và phẩm
chất đạo đức.

Vimedimex Group cam kết luôn mang
đến những sản phẩm, dịch vụ về Dược
phẩm, Y tế, Tài chính, Bất động sản có chất
lượng cao, tiện ích nhất và chịu trách nhiệm
cuối cùng về sản phẩm, dịch vụ đã cung cấp.

Cơ cấu tổ chức của Vimedimex Group
theo mô hình tập đoàn chuyên nghiệp, hiện
đại và hiệu quả. Với 3 lĩnh vực hoạt động
kinh doanh chính, cho đến thời điểm này,
Vimedimex group đã xây dựng được 6 đơn
vị hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm và y
tế, 2 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Tài
chính và 22 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực
kinh doanh bất động sản.

Từ năm 2012 - 2015, Vimedimex Group
có bước tăng trưởng kinh doanh vượt bậc.
Nếu như năm 2012, tổng tài sản của
Vimedimex Group là 6.032 tỷ đồng thì đến
năm 2015, con số này tăng lên 22.435 tỷ
đồng, gấp gần 4 lần so với năm 2012.
Doanh thu cũng tăng từ 9.119 tỷ đồng năm
2012 lên 11.579 tỷ đồng năm 2015. 

Belleville Hà Nội là khu vườn thanh bình,
mướt màn những cây xanh, hoa cỏ nép
mình bên những ồn ào đô thị náo nhiệt.

Nhà phố thương mại đẳng cấp theo
phong cách thiết kế của Pháp tại dự án
Belleville Hà Nội.

Ký kết hợp tác chiến lược giữa Vimefulland với các tập đoàn bất động sản lớn.
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THÔNG TIN - DOANH NGHI�P



T H Ô N G  T I N  -  D O A N H  N G H I & P
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