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Nhân dịp Xuân mới Đinh Dậu 2017, chúc bạn đọc, 
cộng tác viên, cán bộ, phóng viên Tạp chí Mặt trận:

S ứ c khoẻ, sáng tạo, niềm vui, thành công 
và gia đình hạnh phúc

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
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LỜI TÒA SOẠN
hào Xuân Đinh Dậu 2017, M ặt trận Tổ quốc Việt Nam với vai trò là liên minh chính trị, 
liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các 
cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài, đã có nhiều đóng góp vào việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết 
dân tộc; tiếp tục có bước đổi mới nội dung phương thức hoạt động; phát huy ngày càng tốt hơn vai 
trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; cùng Đảng, Nhà nước châm lo, bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước, quản 
lý xã hội; thường xuyên tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào 
sự phát triển kinh tế - xã hội và tâng cường quốc phòng, an ninh của đất nước.

Tạp chí M ặt trận xuất bản số đặc biệt, gộp 2 số 161,162, nội dung tập trung điểm lại những 
nét nổi bật của tình hình trong nước trên một số lĩnh vực, những đóng góp của M ặt trận Tổ quốc các 
cấp cũng như những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong nâm mới 2017.

Tạp chí M ặt trận số Xuân Đinh Dậu gồm những bài viết phong phú, đa dạng, từ những bài 
nghiên cứu lý luận, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn; phản ánh các hoạt động của M ặt trận Tổ quốc 
Việt Nam các cấp; những định hướng, giải pháp nhằm đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động 
do M ặt trận chủ trì, phát động; đặc biệt, Tạp chí M ặt trận mở chuyên mục mới: “Đưa nghị quyết 
Đ ại hội Đảng vào cuộc sống”; bên cạnh đó các bài viết về vân hóa, đậm đà bản sắc dân tộc và mang 
hơi thở nồng nàn của mùa xuân...

Tạp chí M ặt trận số Xuân Đinh Dậu, bên cạnh các bài viết của lãnh đạo M ặt trận Tổ quốc Việt 
Nam còn có sự góp mặt của nhiều tác giả, nhà nghiên cứu như: GS.TS Hoàng Chí Bảo; TS. Thào 
Xuân Sùng; PGS.TS Nguyễn Sinh Cúc; PGS.TS Phạm Hồng Chương; PGS.TS Nguyễn Hữu Đổng; 
PGS. Nguyễn Lang; PGS.TSKH Trịnh Thị Kim Ngọc; nhà vân Hoàng Quốc Hải, tác giả đến từ 
nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xipaxay Vongpasert và nhiều tác giả uy tín khác...

Với những bài viết phong phú, công phu, Tạp chí M ặt trận số Xuân Đinh Dậu hy vọng là một 
ấn phẩm Xuân đặc sắc cho độc giả trong dịp đầu nâm mới; đồng thời tiếp tục là nơi đề xuất, hiến kế 
những ý tưởng mới nhằm tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay 
và những kỳ vọng trong nâm mới Đinh Dậu 2017.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!



N G H I Ê N  C Ư U  - L Ý  L U

Hội nghị lần thứ sáu 
ủy ban Trung ương Mặt trận 
To quốc Việt Nam Khóa VIII 
tại TP Cần Thơ

Tổng B í thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch UBTƯM TTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Dân vận Trung ương 
Trương Thị M ai, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯM TTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chụp ảnh chung với các đại biểu 
dự Hội nghị Ủy ban Trung ương M ặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 6 (khóa VIII). ẢNH' THÀNH TRUNG

N
gày 4 /1 /2017 , tại TP Cần 
Thơ, ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam Khóa 
VIII tổ chức Hội nghị lần thứ 

sáu, đánh giá kết quả công tác Mặt 
trận năm 2016, thông qua Chương 
trình phối họp và thống nhất hành 
động của ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và 
phát biểu ý kiến chỉ đạo. Đồng chí 
Nguyễn Thiện Nhân, ủy viên Bộ 
Chính trị, Chủ tịch ủy ban Trung

ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ 
trì Hội nghị.

Dự hội nghị, có đồng chí Trương 
Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư 
Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân 
vận Trung ương; các cụ, các vị, các 
đồng chí Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ 
viên ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các 
cơ quan Trung ương, các tổ chức 
thành viên của Mặt trận; các đồng chí 
lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân 
dân, ủy ban nhân dân TP Cần Thơ.

Trước đó, ngày 3/1 Hội nghị Đoàn 
Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 (khóa 
VIII) đã khai mạc.

Tạp chí Mặt trận xin đăng toàn 
văn bài phát biểu của đồng chí Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng và bài phát 
biểu khai mạc của Chủ tịch ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị 
ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam lần thứ 6 (khóa VIII).
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NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN

Táng cường khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc, thực hiện có kết quả 
chủ trương, đường lối, chính sách 
của Đảng và Nhà nướcn
(Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng)

Thưa các vị đại biểu,

Thưa các cụ, các vị và các đồng chí 
trong Đoàn Chủ tịch và ủy ban Tmng 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Hôm nay, trong không khí tươi 
vui của những ngày đầu năm 
mới 2017, tôi rất vui mừng 
đến dự Hội nghị lần thứ sáu 

ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam khóa VIII - một hội nghị quan 
trọng kiểm điểm kết quả công tác của 
Mặt trận năm 2016 và bàn phương 
hướng, nhiệm vụ, chương trình hành 
động năm 2017. Đây cũng là hội nghị 
có ý nghĩa đánh dấu nửa nhiệm kỳ 
triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 
đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần 
thứ VIII. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư, tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc 
sức khoẻ các cụ, các vị và các đồng chí 
trong Đoàn Chủ tịch và ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
vị đại biểu khách quý. Chúc Hội nghị 
thành công tốt đẹp.

Thưa các cụ, các vị và các đồng chí,

Chúng ta vừa đi qua năm 2016 vói 
rất nhiều sự kiện sôi động của đất 
nước. Đó là năm đầu thực hiện Nghị 
quyết Đại hội XII của Đảng, kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016
- 2020; bên cạnh những thuận lọi, 
cũng có không ít khó khăn, thách thức 
gay gắt. Chúng ta đã tổ chức thành 
công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
XII, tạo ra động lực và khí thế mói cho 
sự nghiệp đổi mói, xây dựng và bảo vệ

(*) Tiêu đề do  Tạp ch í M ặt trận đặt.

Tổng B í Thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu 
M ặt trận Tổ quốc Việt Nam Khóa VIII.

Tổ quốc. Ngay sau Đại hội Đảng, Trung 
ương đã lãnh đạo thành công cuộc bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu 
cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2016 - 2021; khẩn trương 
kiện toàn các cơ quan lãnh đạo của 
Đảng, Nhà nước... Kinh tế - xã hội 
nước ta đã có chuyển biến tích cực và 
đạt đưọc những kết quả quan trọng 
trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ 
mô ổn định, các cân đối lớn cơ bản 
đưọc bảo đảm; lạm phát đưọc kiểm 
soát; GDP tăng 6,21%, dự trữ ngoại hối 
đạt 41 tỷ USD, cao nhất từ trước đến 
nay; thu hút vốn đầu tư nước ngoài 
đạt kỷ lục với lưọng vốn thực hiện đạt 
15,8 tỷ USD; lần đầu tiên có 110.000

tại Hội nghị lần thứ sáu Ủy ban Trung ương 
ẢNH: THÀNH TRUNG

doanh nghiệp thành lập mới; lần đầu 
tiên số lưọng khách du lịch nước ngoài 
đạt con số 10 triệu lưọt, khách du lịch 
trong nước 62 triệu lưọt; tổng doanh 
thu từ du lịch đạt gần 20 tỷ USD. Môi 
trường đầu tư, kinh doanh được cải 
thiện. Văn hoá, xã hội có nhiều tiến 
bộ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm. Đời sống vật 
chất và tinh thần của nhân dân được 
cải thiện; thu nhập bình quân đầu 
người đạt 2.215 USD. Tập trung ứng 
phó với biến đổi khí hậu, phòng, 
chống thiên tai, hạn hán, xâm nhập 
mặn; quyết liệt xử lý sự cố môi trường 
biển. Chú trọng hoàn thiện thể chế, 
cải cách hành chính, tăng cường kỷ 
luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng,
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chống tham nhũng, lãng phí. Quốc 
phòng, an ninh được tăng cường, chủ 
quyền quốc gia được giữ vững. Hoạt 
động đối ngoại diễn ra nhộn nhịp và 
đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong những thành tựu chung ấy 
của đất nước, có sự đóng góp to lớn 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Những 
kết quả đạt được của Mặt trận đã được 
nêu đầy đủ, toàn diện trong Báo cáo 
trình Hội nghị. Tôi chỉ xin nhấn mạnh 
thêm mấy điểm:

1- Năm 2016, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam đã tiếp tục thực hiện có kết 
quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần 
thứ VIII của Mặt trận, góp phần mở 
rộng, củng cố khối đại đoàn kết toàn 
dân, tạo nên sức mạnh to lớn cho sự 
phát triển của đất nước. Mặt trận đã 
đoàn kết, tập hợp lực lượng không chỉ 
bằng công tác tuyên truyền, phát 
triển tổ chức, mà còn thông qua nhiều 
phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, 
nhiều cuộc vận động thiết thực, có 
sức lôi cuốn đông đảo các tầng lớp 
nhân dân, hướng vào thực hiện thắng 
lợi các nhiệm vụ chính trị và chăm lo 
cải thiện đòi sống nhân dân. Nổi bật là 
các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân 
cư", nay là cuộc vận động "Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh", cuộc vận động "Vì 
người nghèo", cuộc vận động "Người 
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam", "Học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"...

2- Mặt trận đã tích cực vận động 
nhân dân tham gia xây dựng và thực 
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát 
huy quyền làm chủ trực tiếp trong các 
công việc ở địa phương, đồng thời góp 
ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền, bao gồm cả việc tham gia xây 
dựng các chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước, giám sát, phê bình 
cấp uỷ, cán bộ, đảng viên. Đã khẩn 
trương triển khai thực hiện các quyết 
định của Bộ Chính trị về nội dung 
giám sát và phản biện xã hội ở cấp 
Trung ương và các địa phương và đã 
đạt được những kết quả bước đầu. Đặc 
biệt, Mặt trận đã làm tốt công tác tổ 
chức, vận động nhân dân thực hiện 
thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc

hội khóa XIV và cuộc bầu cử đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2016 - 2021. Mặt trận và các tổ chức 
thành viên đã tích cực tuyên truyền, 
vận động thực hiện đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước; đồng thời, đã lắng 
nghe, tập hợp những kiến nghị và 
nguyện vọng của nhân dân để phản 
ánh với Đảng và Nhà nước, nhất là các 
vấn đề quan trọng về phát huy dân 
chủ, phát triển kinh tế, văn hoá, chăm 
lo đời sống nhân dân,... góp phần 
quan trọng, tạo sự đồng thuận xã hội, 
củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

3- Mặt trận cũng đã chú trọng đổi 
mới phương thức hoạt động, hướng 
mạnh về cơ sở. Các Ban công tác Mặt 
trận ở khu dân cư là lực lượng nòng cốt 
trong công tác vận động nhân dân và 
là mối liên kết hiệu quả trong hệ thống 
chính trị ở cơ sở. Vai trò chủ động của 
Mặt trận trong việc xây dựng quy chế, 
chương trình phối hợp với chính quyền 
và các tổ chức thành viên đã giúp cấp 
uỷ và chính quyền các cấp rút ra được 
nhiều kinh nghiệm tốt trong lãnh đạo 
và chỉ đạo. Các tổ chức thành viên của 
Mặt trận đã động viên, phát huy tính 
sáng tạo của các đoàn viên, hội viên 
xây dựng các mô hình nhân dân tự 
quản, giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ môi 
trường, phát triển văn hoá, khuyến 
học, chăm sóc những người có hoàn 
cảnh khó khăn,... Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam đã trở thành mái nhà chung 
để mọi tầng lớp nhân dân, các dân tộc, 
tôn giáo, lứa tuổi và kiều bào ta ở nước 
ngoài phát huy lòng yêu nước, ý chí, 
trí tuệ và khả năng của mình để xây 
dựng, bảo vệ đất nước, chăm lo cho 
cuộc sống của người dân, tham gia xây 
dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, 
tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp 
tác với các nước.

Có thể khẳng định, những đóng góp 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 
những năm qua và năm 2016 là rất to 
lớn và quan trọng. Thay mặt Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư, tôi trân trọng cảm ơn 
và nhiệt liệt chúc mừng những thành 
tích mà Mặt trận Tổ quốc các cấp đã đạt 
được; cảm ơn các tầng lớp nhân dân cả 
nước và đồng bào ta ở nước ngoài đã 
nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết,

các chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước, góp phần làm nên những 
thành tựu chung của đất nước.

Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn 
thừa nhận rằng, công tác mặt trận 
cũng còn những hạn chế, bất cập. 
Phương thức vận động, tập hợp xây 
dựng khối đoàn kết toàn dân vẫn chưa 
theo kịp yêu cầu mới; các cuộc vận 
động, phong trào thi đua có noi còn 
hình thức, chưa hiệu quả; vai trò đại 
diện, bảo vệ lợi ích chính đáng của 
nhân dân và giám sát, phản biện xã 
hội của Mặt trận còn hạn chế. Năng 
lực cán bộ và điều kiện hoạt động của 
Mặt trận các cấp còn bất cập; đổi mới 
cơ chế hoạt động còn gặp nhiều khó 
khăn; chưa khắc phục được tình trạng 
hành chính hóa. Tôi đề nghị, Hội nghị 
cần trao đổi thẳng thắn, nghiêm túc, 
chỉ rõ những khuyết điểm, tồn tại và 
điều quan trọng hơn là bàn các giải 
pháp để khắc phục có hiệu quả.

Thưa các vị và các đồng chí,

Năm 2017 là năm có ý nghĩa rất 
quan trọng, năm thứ hai thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ XII, là năm thứ ba triển khai thực 
hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần 
thứ VIII của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam. Toàn Đảng, toàn dân đang có khí 
thế mới; cả hệ thống chính trị đang 
vào cuộc, có được sự đồng thuận cao 
trong xã hội. Nước ta hội nhập quốc 
tế với tầm mức sâu rộng hơn; thế và 
lực, sức mạnh tổng hợp, uy tín quốc 
tế ngày càng cao. Tình hình và bối 
cảnh mới đang đòi hỏi chúng ta phải 
quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực phấn 
đấu nhiều hơn nữa. Báo cáo của Mặt 
trận trình Hội nghị lần này đã quán 
triệt sâu sắc những tư tưởng, quan 
điểm nêu trong văn kiện Đại hội XII 
của Đảng, các nghị quyết của Trung 
ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 
4 khóa XII mới đây của Đảng và bám 
sát thực tiễn đất nước để đề ra các 
phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 
thiết thực cho năm 2017. Tôi cơ bản 
tán thành với các nhiệm vụ, giải pháp 
đã nêu trong Báo cáo của Đoàn Chủ 
tịch Mặt trận, chỉ xin gợi ý thêm một 
số vấn đề để Hội nghị xem xét, thảo 
luận, quyết định.
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Một là, theo tôi, một trong những 
nhiệm vụ bao trùm, quan trọng hàng 
đầu của Mặt trận Tổ quốc trong năm 
2017 và những năm tới là tiếp tục xây 
dựng và tăng cường khối đại đoàn kết 
toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp 
nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận, 
thống nhất cao về tư tưởng và hành 
động, phấn đấu thực hiện có kết quả các 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, hướng tới 
mục tiêu chung là giữ vững độc lập, chủ 
quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính 
trị - xã hội, xây dựng đất nước ngày 
càng giàu mạnh, văn minh; nhân dân có 
cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Thực tiễn đã cho phép chúng ta rút 
ra một bài học sâu sắc mang tính quy 
luật là: Bất cứ công việc gì, dù lớn hay 
nhỏ, muốn thực hiện thành công, nhất 
thiết phải có sự đoàn kết, có sự đồng 
tâm hiệp lực, nội bộ nhất trí, xã hội 
đồng thuận; cách mạng muốn tiến lên 
càng phải xây dựng được khối đại đoàn 
kết vững chắc. Lúc này, chúng ta tiến 
hành đẩy mạnh công cuộc đổi mới, 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh 
có nhiều thuận lợi, song cũng có không 
ít khó khăn, thách thức, lại có sự chống 
phá quyết liệt dưới nhiều hình thức của 
các thế lực thù địch. Vì vậy, hơn bao 
giờ hết, chúng ta càng phải tăng cường 
sự đoàn kết, nhất trí, phát huy sức 
mạnh của toàn dân tộc hướng vào mục 
tiêu chung theo tư tưởng Hồ Chí Minh, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Mặt trận Tổ quốc là hình ảnh sinh 
động của khối đại đoàn kết toàn dân. 
Mặt trận cần động viên, phát huy tốt 
hơn nữa vai trò tiên phong của giai 
cấp công nhân, tiềm năng to lớn của 
giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và 
giới doanh nhân, không ngừng tăng 
cường khối liên minh giữa công nhân
- nông dân - trí thức, làm nền tảng 
cho khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng 
thời, nêu cao vai trò của các cá nhân 
tiêu biểu trong các giói đồng bào, các 
dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài; quan tâm đến 
tâm tư, nguyện vọng và lợi ích thiết 
thực của mỗi tầng lớp nhân dân, tạo 
mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân 
phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp

tích cực vào sự nghiệp chung. Mặt 
trận cần phát huy dân chủ, thân ái 
trao đổi bàn bạc, bảo đảm sự bình 
đẳng, tôn trọng, thông cảm lẫn nhau; 
xoá bỏ mặc cảm, định kiến về quá 
khứ, thành phần giai cấp, chấp nhận 
những điểm khác nhau không trái với 
lợi ích chung của dân tộc; làm sao để 
Mặt trận các cấp thực sự là trung tâm 
đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã 
hội, là nơi mọi người có thể nói lên 
tiếng nói, nguyện vọng của mình, 
đóng góp trí tuệ, công sức cho sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hai là, chúng ta đều biết phát triển 
kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, 
rất quan trọng. Mặt trận Tổ quốc cần 
tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong 
việc vận động, tổ chức thực hiện sâu 
rộng và có hiệu quả nhiệm vụ này. Tiếp 
tục làm tốt các cuộc vận động "Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh" và các phong trào thi 
đua yêu nước, khuyến khích mọi 
người, mọi thành phần kinh tế tích cực 
đóng góp trí tuệ, tiền của, công sức để 
phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng 
cho bản thân, cho gia đình, đồng thời 
nêu cao tính cộng đồng và truyền 
thống nhân ái, tham gia xoá đói, giảm 
nghèo, chăm lo cho người có công với 
nước, làm việc thiện, giúp đỡ những hộ 
nghèo, những gia đình và cá nhân có 
hoàn cảnh khó khăn, giúp nhau nâng 
cao chất lượng cuộc sống. Vận động 
nhân dân thực hành tiết kiệm, tạo 
thêm nguồn lực đầu tư cho các công 
trình xây dựng, mở rộng và phát triển 
sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt 
chủ trương tăng trưởng kinh tế đi đôi 
với phát triển văn hoá, bảo đảm tiến 
bộ và công bằng xã hội.

Tôi đề nghị Mặt trận Tổ quốc phối 
hợp chặt chẽ với các ngành và các cơ 
quan chức năng tổ chức thực hiện 
thật tốt chủ trương của Đảng ta về 
xây dựng và phát triển văn hoá, con 
người Việt Nam; giữ gìn và phát huy 
những giá trị văn hoá truyền thống, 
xoá bỏ những thói quen, hủ tục lạc 
hậu; xây dựng, bồi đắp những giá trị 
văn hoá mới, tiên tiến, hiện đại, phù 
hợp với bản sắc dân tộc. Đẩy mạnh 
cuộc vận động xây dựng xã hội học 
tập, gia đình văn hóa, nếp sống văn

minh, làm cho lối sống có văn hóa 
thấm sâu vào từng khu dân cư, từng 
hộ gia đình, từng người dân, nhất là 
thanh thiếu niên và được thể hiện ở 
mọi nơi, mọi lúc. Coi trọng xây dựng ý 
thức chấp hành pháp luật, kỷ cương, 
giữ gìn trật tự công cộng, vệ sinh môi 
trường, xây dựng nếp sống văn minh 
trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Kiên 
quyết phê phán, lên án những thói hư 
tật xấu, tệ nạn xã hội, lối sống lai 
căng, bắt chước nước ngoài không 
chọn lọc; đấu tranh với những hành 
vi phi văn hóa, phản văn hóa.

Ba là, với vai trò là liên minh chính 
trị, là tổ chức rộng rãi của nhân dân, 
là cơ sở chính trị của chính quyền, 
Mặt trận Tổ quốc cần tiếp tục vận 
động nhân dân tham gia xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố 
hệ thống chính trị ngày càng vững 
mạnh. Thực hiện tốt hơn nữa chức 
năng giám sát và phản biện xã hội đối 
với các tổ chức đảng và cơ quan chính 
quyền, bao gồm cả việc giám sát các 
cán bộ, đảng viên, các đại biểu dân cử, 
các công chức, viên chức, cơ quan nhà 
nước các cấp; tích cực tham gia chống 
quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu 
cực, làm cho tổ chức đảng và bộ máy 
chính quyền các cấp thực sự trong 
sạch, vững mạnh, thực sự là của dân 
và vì dân. Chủ động góp ý kiến với 
Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định 
cơ chế, chính sách, làm người phản 
biện sắc sảo, chân tình giúp Đảng và 
chính quyền tự điều chỉnh, tự hoàn 
thiện để lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn. 
Thực hiện tốt, có hiệu quả Quy chế 
giám sát và phản biện xã hội của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 
chính trị - xã hội và Quy định về việc 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn 
thể chính trị - xã hội và nhân dân 
tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính 
quyền. Đây là các quy định cơ bản, tạo 
điều kiện để Mặt trận triển khai hoạt 
động giám sát trong thời gian tới. 
Cũng cần lưu ý thêm là giám sát và 
phản biện xã hội là để làm tăng thêm 
sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận 
xã hội chứ không phải là làm phân 
tán, phân tâm tư tưởng, làm giảm sự 
đồng thuận xã hội; để khuyến khích 
sự sáng tạo, tìm tòi cái mới chứ không 
phải là làm thui chột sự sáng tạo. Tôi
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rất mong và tin rằng Mặt trận Tổ quốc 
sẽ làm tốt công việc này.

Bốn là, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
cần tiếp tục đổi mới nội dung và 
phương thức hoạt động theo hướng sâu 
sát với dân, hướng về cơ sở, thật thiết 
thực, hiệu quả, tránh hành chính hóa. 
Các phong trào cần chú ý đáp ứng đúng 
những nguyện vọng và lợi ích chính 
đáng của dân, giải quyết những vấn đề 
thiết thực, sát sườn của dân; đoàn kết, 
tập hợp nhân dân thực hiện các chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước, tham gia xây dựng, giám sát, bảo 
vệ Đảng và Nhà nước; tham gia quản lý 
xã hội, góp phần tăng cường mối liên 
hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và 
Nhà nước. Coi trọng việc nhân rộng các 
điển hình tốt, phê phán những việc làm 
xấu, khắc phục tính hình thức. Muốn 
thế, phải nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ, trước hết là những cán bộ hoạt 
động chuyên trách ở các cấp; chú trọng 
việc phối hợp với chính quyền, các tổ 
chức thành viên bằng các quy chế, 
chương trình, kế hoạch cụ thể để thực 
sự tạo nên sức mạnh của cả hệ thống 
chính trị thực hiện nhiệm vụ chung. 
Công tác vận động quần chúng là sự 
nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, của cả 
hệ thống chính trị, nhưng Mặt trận giữ 
vai trò nòng cốt.

Năm là, tôi muốn nói cụ thể thêm 
về trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể chính trị - xã hội trong 
việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng. Chúng ta đều biết, Nghị 
quyết Trung ương 4 vừa rồi có ý nghĩa 
rất quan trọng và đang nhận được sự 
ủng hộ, thống nhất rất cao, sự quan 
tâm rất lớn của toàn Đảng, toàn dân. 
Vấn đề quan trọng bây giờ là phải thực 
hiện, phải biến quyết tâm thành hành 
động, nói phải đi đôi với làm. Sau khi có 
Nghị quyết, hầu như cả guồng máy, cả 
hệ thống chính trị đang vào cuộc. Các 
cấp uỷ, tổ chức đảng, Quốc hội, Chính 
phủ, Mặt trận, các cấp, các ngành từ 
Trung ương đến cơ sở đang khẩn trương 
xây dựng kế hoạch, chương trình thực 
hiện Nghị quyết với tinh thần trách 
nhiệm rất cao. Đông đảo cán bộ, đảng 
viên, nhân dân đồng tình, ủng hộ và kỳ 
vọng Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Tổng B í Thư Nguyên Phú Trọng và các đại biểu dự Hội nghị 
lần thứ sáu Ủy ban Trung ương M ặt trận Tổ quốc Việt Nam  
Khóa VIII. ẢNH: THÀNH TRUNG

sẽ được thực 
hiện đến nơi, 
đến chốn, tạo 
chuyển biến rõ 
rệt trên thực 
tế.

Tôi rất hoan 
nghênh tại Hội 
nghị này có nội 
dung thảo luận 
Chương trình 
hành động của 
Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam 
thực hiện Nghị 
quyết Trung 
ương 4 khóa 
XII về tăng 
cường xây 
dựng, chỉnh 
đốn Đảng. Tôi 
đề nghị mỗi cán bộ, công chức, viên 
chức; đảng viên, đoàn viên, hội viên và 
các đơn vị thuộc cơ quan ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và cơ 
quan các tổ chức thành viên phải nhận 
thức sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan 
trọng của Nghị quyết đối với sự tồn 
vong của Đảng, của dân tộc, thấy hết 
trách nhiệm của mình trước Đảng, trước 
nhân dân, để từ đó triển khai thực hiện 
cho có hiệu quả; không chỉ cam kết mà 
phải có hành động cụ thể, thực tế trong 
việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối 
sống, chống suy thoái, chống "tự diễn 
biến", "tự chuyển hoá". Đồng thời, Mặt 
trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã 
hội phải phát huy vai trò giám sát của 
mình, của nhân dân, báo chí và công 
luận; xây dựng và thực hiện cơ chế bảo 
vệ, khuyến khích người dân phản ảnh, 
tố giác và tích cực đấu tranh phòng, 
chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự 
chuyển hoá". Mặt trận cần phát huy vai 
trò tích cực trong tham gia kiểm soát 
quyền lực, giám sát để quản lý xã hội 
công khai, minh bạch. Mặt trận phải là 
nơi để người dân có thể phản ảnh, tố 
giác tội phạm tham nhũng, tố giác 
những người có biểu hiện suy thoái, 
tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân.

Thưa các cụ, các vị và các đồng chí,

Đảng Cộng sản Việt Nam là người 
lãnh đạo, đồng thời là thành viên 
quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam. Đảng có trách nhiệm lãnh đạo, 
chỉ đạo, đồng thời thực hiện trách 
nhiệm là thành viên gương mẫu để 
thực hiện có hiệu quả các chương 
trình hành động do Mặt trận Tổ quốc 
đề ra. ở một số nơi, cấp uỷ, cán bộ, 
đảng viên cũng còn chưa nhận thức 
đầy đủ, sâu sắc về vai trò của Mặt 
trận, chưa quan tâm đúng mức đối với 
công tác mặt trận. Nhân dịp này, tôi 
đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền 
tăng cường quan tâm chỉ đạo, phối 
hợp chặt chẽ hơn nữa với Mặt trận; 
bảo đảm các điều kiện cơ bản, cần 
thiết để Mặt trận triển khai thực hiện 
các nhiệm vụ. Đảng cũng mong muốn 
nhận được nhiều hơn những ý kiến đề 
xuất, góp ý xuất phát từ nguyện vọng 
chính đáng, hợp pháp của nhân dân 
thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
để Đảng tiếp thu và hoàn thiện chủ 
trương, đường lối lãnh đạo của mình.

Với truyền thống đoàn kết, tinh 
thần trách nhiệm cao của các cụ, các 
vị và các đồng chí, tôi tin tưởng rằng, 
trong thời gian tới, tổ chức Mặt trận 
và phong trào hoạt động của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam sẽ thu được nhiều 
thành tích mới, to lớn hơn nữa.

Nhân dịp năm mới và chuẩn bị đón 
Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Đinh 
Dậu 2017, chúc các cụ, các vị và các 
đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và 
thành công.
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Phát biểu khai mạc của 
đổng chí Nguyễn Thiên Nhân 
tại Hội nghị lần thứ 6 Uỷ ban 
Trung ương Mặt trân Tổ quốc 
Việt Nam (Khóa VIII)

Chủ tịch Ủy ban Trung ươngMặt trận Tổquổc Việt Nam Nguyên Thiện N hânphát biểu 
tại Hội nghị lần thứ sáu Ủy ban Trung ươngMặt trận Tổ quổc Việt Nam Khóa VIII.

ẢNH: THÀNH TRUNG

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Phú 
Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Kính thưa đồng chí Trương Thị 
Mai, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư 
Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân 
vận Trung ương;

- Thưa các đồng chí lãnh đạo các 
cơ quan Đảng và Nhà nước;

- Thưa các cụ, các vị và các đồng 
chí trong Đoàn Chủ tịch và ủy ban 
Trung ương MTTQ Việt Nam;

- Thưa các vị khách quý và toàn 
thể các đồng chí!

Trong không khí vui tươi, phấn 
khởi toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân ta đón chào năm mới 
2017, hôm nay, tại thành phố 

Cần Thơ, ủy ban Trung ương MTTQ 
Việt Nam tiến hành Hội nghị thường 
niên lần thứ 6. Thay mặt Đoàn Chủ 
tịch ủy ban Trung ương MTTQ Việt 
Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân 
trọng cám ơn đồng chí Nguyễn Phú 
Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 
dành sự quan tâm tham dự và sẽ có 
bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại 
Hội nghị; nhiệt liệt chào mừng đồng 
chí Trương Thị Mai, ủy viên Bộ Chính 
trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng 
ban Dân vận Trung ương và các cụ, các 
vị, các đồng chí Uỷ viên Đoàn Chủ 
tịch, Uỷ viên ủy ban Trung ương MTTQ 
Việt Nam; các đại biểu đại diện các cơ 
quan Trung ương, lãnh đạo các tổ

chức thành viên; các đồng chí Lãnh 
đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, ủy 
ban Nhân dân, ủy ban MTTQ Việt Nam 
thành phố Cần Thơ và đại biểu các cơ 
quan thông tấn, báo chí đã về dự Hội 
nghị quan trọng này.

Kính thưa các cụ, các vị và các 
đồng chí!

Năm 2016, đất nước ta diễn ra 
nhiều sự kiện chính trị quan trọng. 
Đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XII của Đảng và Cuộc bầu cử 
đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại 
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 
2021 đã thành công tốt đẹp. Sự 
thành công của Đại hội XII của Đảng, 
bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân

dân các cấp cùng với sự đổi mới bộ 
máy tổ chức các cơ quan Đảng và Nhà 
nước, chính quyền các cấp đã góp 
phần tạo xung lực mới cho sự phát 
triển đi lên của đất nước.

Trong năm qua, đất nước ta phải đối 
mặt và chịu hậu quả thiên tai chưa 
từng có trong hàng chục năm qua. Song 
với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, 
toàn dân, tình hình kinh tế - xã hội của 
nước ta chuyển biến tích cực và đạt 
được nhiều kết quả quan trọng trên các 
lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm 
phát được kiểm soát; kinh tế tăng 
trưởng 6,2%. Tổng kim ngạch xuất 
khẩu cả năm ước đạt 175,9 tỷ USD, tăng 
8,6% so với năm trước, đạt mức gần
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2.000 USD/đầu người. Số doanh nghiệp 
đăng ký thành lập mới đạt kỷ lục 110 
nghìn doanh nghiệp, tăng 16,2% so với 
năm 2015. Sản xuất nông nghiệp tuy 
gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn đạt 
mức xuất khẩu 32 tỷ USD cao nhất từ 
trước tới nay, trong đó xuất khẩu rau 
quả đạt 2,3 tỷ USD, cao hơn giá trị xuất 
khẩu của dầu thô và gạo. Du lịch Việt 
Nam lần đầu tiên đón hơn 10 triệu lượt 
khách quốc tế trong năm 2016, tăng 
26% so với năm 2015. Đầu tư nước 
ngoài giải ngân đạt 15,8 tỷ USD, mức 
cao nhất các năm qua.

Văn hóa, xã hội có tiến bộ; an sinh 
xã hội được bảo đảm; đòi sống vật 
chất và tinh thần của người dân được 
cải thiện. Phòng chống tham nhũng, 
lãng phí được chỉ đạo quyết liệt. Quốc 
phòng, an ninh được tăng cường, giữ 
vững chủ quyền quốc gia. Vị thế của 
Việt Nam tiếp tục được nâng cao.

Trong những thành tựu chung của 
đất nước năm 2016, có sự đóng góp 
quan trọng của ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức 
thành viên của Mặt trận và ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Kính thưa các cụ, các vị và các 
đồng chí!

Hội nghị ủy ban Trung ương MTTQ 
Việt Nam lần này diễn ra vào thời 
điểm hết sức quan trọng, đó là sau 
một năm ủy ban MTTQ Việt Nam các 
cấp triển khai Chương trình hành 
động thực hiện Nghị quyết Đại hội 
XII của Đảng; sau hai năm triển khai 
thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII 
MTTQ Việt Nam; sau 3 năm MTTQ Việt 
Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 
thực hiện Quy chế giám sát và phản 
biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các 
đoàn thể chính trị xã hội và Quy định 
MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính 
trị - xã hội và nhân dân tham gia góp 
ý xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền (theo Quyết định 217, 218 
năm 2013 của Bộ Chính trị). Đặc biệt, 
Hội nghị lần này diễn ra trong thời 
điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 
quyết tâm hành động thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XII về 
"Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối

sống, những biểu hiện "tự diễn 
biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Ngày hôm qua, tại Hội nghị lần 
thứ 11 Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung 
ương MTTQ Việt Nam, các cụ, các vị, 
các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch đã 
sôi nổi thảo luận, đóng góp 14 ý kiến 
phát biểu và 25 ý kiến bằng văn bản 
đối với những nội dung do Ban 
Thường trực trình ra để chuẩn bị cho 
Hội nghị lần thứ 6 ủy ban Trung 
ương MTTQ Việt Nam hôm nay.

Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương 
MTTQ Việt Nam đã ra nghị quyết: Nhất 
trí cơ bản với dự thảo các báo cáo sẽ 
trình ra Hội nghị ủy ban Trung ương 
MTTQ Việt Nam lần thứ 6 và thống 
nhất với tờ trình về công tác nhân sự. 
Đặc biệt, các thành viên Đoàn Chủ tịch 
đã cho ý kiến về 11 thành quả nổi bật 
của công tác MTTQ Việt Nam các cấp 
năm 2016 và 11 nội dung công tác 
năm 2017 của MTTQ Việt Nam các cấp 
cần tiếp tục có sự đổi mới.

Tại Hội nghị này, ủy ban Trung 
ương MTTQ Việt Nam sẽ nghe các báo 
cáo và tập trung thảo luận, đánh giá 
và quyết định về 5 nội dung sau đây:

1- Báo cáo kết quả công tác Mặt 
trận năm 2016 và Chương trình phối 
họp, thống nhất hành động của ủy ban 
Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2017.

2- Chương trình hành động của 
MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 khóa XII về "Tăng 
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
những biểu hiện "tự diễn biến", "tự 
chuyển hóa" trong nội bộ".

3- Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện 
Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết 
định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

4- Báo cáo sơ kết việc triển khai thực 
hiện Đề án "Đổi mói công tác thông tin, 
tuyên truyền của MTTQ Việt Nam".

5- Tờ trình bổ sung ủy viên Đoàn 
Chủ tịch, ủy viên ủy ban Trung ương 
MTTQ Việt Nam (khóa VIII) theo Điều 
lệ và một số nội dung liên quan khác.

Tại hội nghị hôm nay, ủy ban 
Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ trao 
tặng danh hiệu thi đua cho ủy ban

MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố có 
thành tích xuất sắc trong công tác 
Mặt trận năm 2016.

Ngoài ra, Ban Thường trực cũng 
gửi đến các vị ủy viên ủy ban Trung 
ương 2 báo cáo chuyên đề (về công 
tác thi đua khen thưởng và tình hình 
cộng đồng người Việt Nam ở nước 
ngoài) và Chỉ thị số 10 -CT/TW ngày 
15/12/2016 của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với cuộc vận động 
"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh", Nghị 
quyết liên tịch số 88 và Chương trình 
phối họp số 90.

Đặc biệt, Hội nghị của chúng ta 
rất vinh dự đưọc đón đồng chí 
Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng Cộng 
sản Việt Nam đến dự và sẽ có bài phát 
biểu chỉ đạo quan trọng về công tác 
của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn 
hiện nay.

Kính thưa các cụ, các vị và các 
đồng chí!

Những nội dung của Hội nghị lần 
này có ý nghĩa hết sức quan trọng 
đối với công tác Mặt trận trong năm 
2017 và những năm tiếp theo. Với 
quyết tâm tiếp tục triển khai thực 
hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội 
VIII MTTQ Việt Nam, góp phần tích 
cực đưa Nghị quyết Đại hội XII của 
Đảng vào cuộc sống, Đoàn Chủ tịch 
kính mong các cụ, các vị và các đồng 
chí phát huy dân chủ, trí tuệ và tâm 
huyết của mình, tập trung thảo luận, 
đóng góp ý kiến và thông qua những 
nội dung mà Đoàn Chủ tịch trình ra 
Hội nghị hôm nay.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố 
khai mạc Hội nghị lần thứ 6 ủy ban 
Trung ương MTTQ Việt Nam (khoá VIII).

Nhân dịp năm mới 2017 và chuẩn 
bị đón Tết nguyên đán Đinh Đậu, xin 
kính chúc Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng, đồng chí Trương Thị Mai và 
các cụ, các vị, các đồng chí dồi dào 
sức khoẻ, nhiều thành công, niềm 
vui và hạnh phúc.

Chúc Hội nghị của chúng ta thành 
công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!*
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Bảo đảm vai trò chủ thể
của giai căp nông dân Việt Nam

GS.TS NGUYỄN THIỆN NHÂN
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương M ặt trận Tổ quổc Việt Nam

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta 
luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của giai cấp nông dân, khu vực nông nghiệp, 
nông thôn. Chính sách của Đảng và Nhà nước luôn hướng đến nâng cao vai 
trò của người nông dân trong sản xuất nông nghiệp và mang lại lợi ích cho 
người nông dân. Những thách thức đối với giai cấp nông dân hiện nay đòi hỏi 
cần có những giải pháp hữu hiệu phát triển nông nghiệp nói riêng và khu vực 
nông dân, nông thôn nói chung, qua đó, giai cấp nông dân có thể nâng cao vị 
thế chính trị và bảo đảm quyền làm chủ của mình.

1. Vấn đề đặt ra đối với cơ cấu lại nông 
nghiệp và vị thế của giai cấp nông dân

Thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước, 
nhất là CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn đều khẳng 
định vai trò chiến lược của vấn đề nông nghiệp, nông 
dân, nông thôn. Đảng ta đều coi nông dân và nông thôn 
là cơ sở và là lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế
- xã hội bền vững, ổn định chính trị, bảo đảm quốc 
phòng, an ninh; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân 
tộc, bảo vệ môi trường sinh thái...

Qua 30 năm đổi mới, nông nghiệp Việt Nam đã đạt 
được những thành tựu rất quan trọng: tăng trưởng nhanh 
và ổn định trong một thời gian dài; cơ cấu nông nghiệp 
chuyển dịch theo hướng tích cực; năng suất các cây, con 
không ngừng tăng lên, trong đó có trên 10 loại cây, con 
có năng suất sinh học thuộc nhóm cao nhất thế giới (cá 
tra, điều, tiêu, cà phê, dừa, cao su, gạo...); sản lượng 
nhiều sản phẩm tăng nhanh, trong đó có 10 loại nông 
phẩm xuất khẩu đứng vào tốp 5 nước xuất khẩu lớn nhất 
thế gtói (tiêu - thứ 1, điều - thứ 2, cà phê - thứ 2, sắn khô
- thứ 2, rau quả tươi - thứ 2, dừa - thứ 2, gạo - thứ 3, thủy 
sản - thứ 3, cao su - thứ 3, chè - thứ 3).

Tuy nhiên, sau một giai đoạn tăng trưởng nhanh, GDP

nông nghiệp Việt Nam có xu hướng tăng trưởng chậm lại1. 
Nông nghiệp Việt Nam có 4 bất cập vẫn tồn tại kéo dài. 
Một là, hiện tượng được mùa rớt giá năm nào cũng xảy ra. 
Hai là, thiếu vốn là hiện tượng thường xuyên với hầu hết 
các hộ nông dân, mặc dù đã có chính sách hỗ trợ của nhà 
nước. Ba là, Thu nhập của nông dân thấp hơn nhiều so với 
lao động trong công nghiệp và dịch vụ. Nông nghiệp 
chiếm khoảng 47% lao động nhưng chỉ đóng góp 19% vào 
tổng sản phẩm nội địa (năng suất lao động nông nghiệp 
bằng 40,4% năng suất lao động bình quân cả nước, năng 
suất lao động công nghiệp - dịch vụ bằng 152,8% năng 
suất lao động bình quân cả nước), tức là năng suất lao 
động hay giá trị gia tăng bình quân của 1 nông dân tạo 
ra chỉ bằng 26,4% giá trị gia tăng bình quân 1 lao động 
trong công nghiệp và dịch vụ tạo ra (Việt Nam là nền kinh 
tế có 2 trình độ về năng suất lao động và 2 trình độ về 
mức sống). Bốn là, xuất khẩu nông sản không ổn định về 
giá cả và lượng, bị động trong tiêu thụ.

Nguyên nhân tổng quát của các bất cập kéo dài trong 
nông nghiệp của Việt Nam là sự không tương thích của 
quan hệ sản xuất và tổ chức sản xuất của nông nghiệp với 
điều kiện kinh tế thị trường hiện nay và hội nhập quốc tế.

Đa số hộ nông dân của nước chúng ta, những đơn vị 
sản xuất cơ bản trong nông nghiệp, rất nhỏ về tiềm lực

1 G iảm  từ  4,5% năm  1995 - 2000 xuống  còn 3,8% gia i đoạn 2000 - 2005 rồi 3,4% gia i đoạn 2006 - 2011, ch ỉ còn 2,7% năm  2013 và 
2,41% năm  2015. Đ ặc biệt, 6 tháng đầu năm  2016, lần đầu tiên tăng trưởng ngành nông ngh iệp  g iảm  0,18%, ch ính  vì vậy 9 tháng đầu 
năm  2016, khu vực nông, lâm ngh iệp  và thủy  sản ch ỉ có  tăng trưởng 0,65%.
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kinh tế, sản xuất đơn lẻ và không tương thích vói kinh tế 
thị trường và hội nhập hiện nay. Theo thống kê của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, năm 2011 nưóc ta có 11,9 triệu hộ sản 
xuất nông nghiệp, trong đó 35% số hộ có diện tích canh 
tác dưói 0,2 ha, tương đương một miếng đất có chiều rộng 
40m và chiều dài 50m, 69% số hộ có diện tích dưói 0,5 ha 
và 80% số hộ nông dân có diện tích canh tác dưói 1 ha, 
chỉ 20% lón hơn 1 ha. Cả nước có 10,36 triệu hộ trồng 
cây hàng năm, bình quân mỗi hộ chỉ có 0,62 ha; 5,1 triệu 
hộ trồng cây lâu năm thì mỗi hộ chỉ canh tác trên diện 
tích bình quân 0,7 ha. Cả nước có hơn 4 triệu hộ nuôi lợn 
thì 77% các hộ nuôi dưới 5 con, có 7,9 triệu hộ nuôi gà 
thì 90% nuôi dưói 49 con.

Hiện nay, bình quân một hộ nông dân có 2 lao động và 
2 người phụ thuộc. Trong tổng số 21 triệu lao động nông 
nghiệp thì 97,05% không được đào tạo có chứng chỉ về 
nghề nghiệp, chỉ có 1,5% được đào tạo trình độ sơ cấp, 
1,23% trình độ trung cấp và 0,21% trình độ cao đẳng, đại 
học. Như vậy, lực lượng chủ lực của nông nghiệp nước ta 
là hơn 10 triệu hộ nông dân, vói bình quân chỉ có 2 lao 
động/hộ, hầu hết chưa qua đào tạo nghề, diện tích đất 
canh tác thì 80% dưói 1 ha, thiếu vốn thường xuyên. Nếu 
canh tác độc lập, riêng lẻ thì sức mạnh kinh tế của hộ 
nông dân rất nhỏ bé, khả năng chịu đựng rủi ro rất thấp, 
tình trạng thoát nghèo rồi tái nghèo rất dễ xảy ra. Để liên 
kết các hộ nhỏ lẻ thành các đơn vị kinh tế lón hơn, từ lâu 
chúng ta đã có chủ trương và chỉ đạo hình thành các hợp 
tác xã (HTX). Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên có 
một thời gian dài nhận thức của chúng ta về bản chất và 
vai trò HTX trong nông nghiệp chưa phù hợp vói quy luật 
phát triển HTX ở các nưóc khác trong hơn 150 năm qua. 
Vì vậy, tác dụng và hiệu quả của HTX còn hạn chế. Theo 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Kinh tế 
Trung ương, hiện nay cả nưóc có hơn 10.000 HTX nông 
nghiệp, thu hút khoảng 45% lao động nông nghiệp. Đa số 
các HTX chỉ cung cấp một số đầu vào cho thành viên HTX 
như giống, phân bón, thức ăn, nhưng hơn 90% HTX không 
quan tâm đến điều thành viên HTX quan tâm nhất đó là 
tiêu thụ sản phẩm của hộ thành viên HTX. Hiện nay các 
HTX hoạt động hiệu quả chỉ liên kết, hỗ trợ được khoảng 
5% số hộ nông dân cả nưóc, còn 95% số hộ thực chất là 
sản xuất theo phương thức tự phát: tự quyết định trồng 
cây gì, nuôi con gì, bán sản phẩm không theo hợp đồng 
cho thương nhân, không biết trưóc ai sẽ mua, mua theo 
giá nào, mua vời khối lượng bao nhiêu. Trong bối cảnh 
95% hộ nông dân không được các HTX dự báo nhu cầu sản 
phẩm, quy hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho họ thì 
các đòi hỏi rất hợp lý về nguyên tấc, nhiều chính sách hỗ 
trợ cho nông dân và các đòi hỏi của hội nhập quốc tế đối 
vói gần 10 triệu hộ nông dân là khó khả thi.

Hiện nay, nền nông nghiệp nưóc ta đang tồn tại sáu 
mâu thuẫn sau:

Một là, "Sản xuất trong cơ chế thị trường song lại 
không biết nhu cầu thị trường". Vói quy mô bình quân

mỗi hộ nông dân có 2 lao động, diện tích canh tác không 
quá 1 ha, 97% lao động không qua đào tạo nghề nghiệp 
thì các hộ này không đủ khả năng nghiên cứu thị trường, 
không thể dự báo thị trường và lập kế hoạch sản xuất của 
mình theo nhu cầu thị trường. Chỉ có HTX và các doanh 
nghiệp có bộ phận chuyên trách được đào tạo về phân 
tích thị trường và sử dụng thông tin thị trường do các cơ 
quan nhà nưóc cung cấp thì mói biết nhu cầu thị trường 
là thế nào.

Hai là, "Hộ nông dân cần vay vốn song không đủ điều 
kiện vay vốn". Một hộ nông dân vói 2 lao động, đất canh 
tác không quá 1 ha, không có tài sản thế chấp, không có 
tư cách pháp nhân, không thể là đối tác thực sự của các 
ngân hàng để được vay theo chính sách ưu đãi của nhà 
nưóc. Ngân hàng không thể cho 10 triệu hộ nông dân 
riêng lẻ như vậy vay mà tin rằng có thể thu hồi vốn ở hầu 
hết các trường hợp. Chỉ khi các hộ liên kết lại thành HTX 
thì HTX hưóng dẫn cho thành viên HTX sản xuất theo kế 
hoạch, tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng HTX đã ký kết, 
giám sát, giúp nhau áp dụng giống và kỹ thuật mói thì các 
ngân hàng mói có thể cho họ vay thông qua sự đảm bảo 
bằng các kế hoạch sản xuất - kinh doanh của HTX. Hiện 
nay, việc cho hộ ngư dân vay để đóng tàu mói đã yêu cầu 
hộ ngư dân phải là thành viên của HTX hoặc tổ sản xuất 
ngư dân trên biển.

Ba là, "Năng suất tăng liên tục song thu nhập tăng rất 
chậm". Một hộ nông dân vói 2 lao động, đất canh tác 
không quá 1 ha, phải làm để nuôi 4 người là điều rất khó 
khăn. Theo kinh nghiệm quốc tế, để nông dân có thu nhập 
nuôi được mình và gia đình vói mức sống trung bình, bình 
quân một hộ phải có ít nhất 2 ha đất. Trong bối cảnh các 
hộ nông dân không thể tăng được diện tích đất canh tác, 
các hộ nông dân ở nưóc ta chỉ còn 1 con đường ngấn hạn 
là tăng năng suất cây, con, hoặc dài hạn là phải chuyển đổi 
sang nuôi trồng các cây, con có hiệu quả cao hơn. Vói sự 
lao động cần cù, sáng tạo của nông dân cả nưóc, năng suất 
các cây, con chủ lực của nưóc ta không ngừng tăng lên. Ví 
dụ như lúa, năm 1992 năng suất bình quân của châu Á là 
2,95 tấn/ha, còn của ta là 2,5 tấn/ha. Đến năm 2012, năng 
suất lúa bình quân của châu Á tăng lên 4,5 tấn/ha, còn 
của Việt Nam đã tăng lên 5,63 tấn/ha. Như vậy, trong vòng 
20 năm, năng suất lúa bình quân của châu Á tăng 1,55 
tấn/ha, còn của Việt Nam là 3,13 tấn/ha, vì vậy từ chỗ 
năng suất lúa của Việt Nam thấp hơn châu Á 0,45 tấn/ha, 
đến nay đã cao hơn 1,13 tấn/ha. Việt Nam đã nằm trong số 
các nưóc có năng suất lúa bình quân cao nhất thế giói. Cá 
tra của ta có năng suất bình quân 270 tấn/ha, đứng đầu 
thế giói, còn nưóc đứng thứ 2 là Indonesia năng suất là 
107 tấn/ha, thứ 3 là Thái Lan vói 78 tấn/ha. Năng suất của 
Philippines là 10 tấn/ha, còn của Mỹ là 5 tấn/ha. Tuy vậy, 
vấn đề đặt ra là, vì sao năng suất lúa và các tra của ta 
không ngừng tăng lên, thuộc loại hàng đầu thế giói, mà 
người trồng lúa và nuôi các tra vẫn có thu nhập thấp, là 
biểu hiện cụ thể của nguy cơ "bẫy thu nhập trung bình". 
Nếu năng suất tăng, song giá các nguyên vật liệu đầu vào
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cũng tăng, giá đầu ra không tăng thậm chí giảm, thì thực 
tế thu nhập của người nông dân không tăng bao nhiêu. 
Một hộ nông dân với 2 lao động, đất canh tác không quá 1 
ha, không có tư cách pháp nhân, thiếu vốn, không thể có 
tư thế để đàm phán với người bán các yếu tố đầu vào cho 
sản xuất như giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức 
ăn chăn nuôi, thuốc thú y. Hộ nông dân mua với số lượng 
ít, đến vụ phải mua, vì không mua sẽ quá thời vụ thì việc 
từng hộ nông dân bị ép giá mua cao là tất yếu. Từng hộ 
nông dân với sản lượng ít không thể ký hợp đồng cung cấp 
sản phẩm cho các siêu thị, trung tâm thương mại mà phải 
bán cho các tư thương. Các hộ nông dân riêng lẻ không 
thể đàm phán với tư thương để bán đầu ra, vì họ bán rất ít 
sản phẩm, đến vụ phải thu hoạch cho nên họ phải bán để 
có tiền trả nợ vay đầu vụ sản xuất, để lâu càng giảm giá, 
nên hộ nông dân bị ép giá bán đầu ra thấp là tất yếu. Thị 
trường đầu vào và đầu ra các sản phẩm nông nghiệp nước 
ta thực chất không là thị trường cạnh tranh mà là thị 
trường do người bán đầu vào, người mua đầu ra chi phối, 
còn hộ nông dân sản xuất riêng lẻ thì yếu thế, không bình 
đẳng, chịu thiệt thòi. Chính vì vậy mà mặc dù năng suất 
cây, con có thể không ngừng tăng, song thu nhập của các 
hộ nông dân không tăng bao nhiêu. Chỉ có HTX với sức mua 
gấp hàng chục, hàng trăm lần một hộ mới có sức mạnh 
kinh tế để lựa chọn doanh nghiệp bán đầu vào và mua đầu 
ra, đàm phán về giá cả. 10 triệu hộ nông dân đơn lẻ là 10 
triệu hộ nông dân yếu thế trên thị trường đầu vào và thị 
trường đầu ra. Nếu bình quân cứ 100 - 300 hộ thành lập 
một HTX thì từ 10 triệu hộ nông dân sẽ hình thành 33.000
100.000 HTX là những pháp nhân kinh tế, có sức mạnh 
kinh tế, để thực sự tạo ra thị trường đầu vào, đầu ra có 
tính cạnh tranh. Chỉ khi đó, năng suất nuôi, trồng tăng 
mới dẫn đến tăng thu nhập thực sự cho người nông dân.

Bốn là, "Nông dân cần liên kết với doanh nghiệp để 
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, song mỗi doanh nghiệp 
không thể liên kết trục tiếp với hàng vạn hộ nông dân 
liêng lẻ". Một trong những giải pháp có thể hỗ trợ người 
nông dân là các doanh nghiệp liên kết với nông dân để 
sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Nhưng với năng 
lực có hạn, một doanh nghiệp cũng khó mà cùng một lúc 
liên kết với 1.000 hoặc 5.000 hộ nông dân để hướng dẫn 
họ sản xuất cùng một loại cây, nuôi cùng một loại con và 
giám sát họ hàng ngày thực hiện quy trình sản xuất hiện 
đại, đồng bộ. Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang 
(nay là Tập đoàn Lộc Trời) là một ngoại lệ. Với tình cảm 
sâu sắc với nông dân, công ty đã ký hợp đồng liên kết với 
hơn 20.000 hộ nông dân ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu 
Long để sản xuất trên các cánh đồng lớn. Công ty hỗ trợ 
nông dân về giống chất lượng cao, hướng dẫn quy trình 
sản xuất hiện đại và tiêu thụ hết lúa cho nông dân. Để 
làm được điều này, Công ty cổ phần bảo vệ thực vật An 
Giang phải phát triển một đội ngũ hướng dẫn viên ruộng 
đồng (kỹ thuật viên "3 cùng") gồm hơn 1.200 người là 
các cán bộ tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng nông 
nghiệp, bình quân một hướng dẫn viên hướng dẫn 20-25

hộ nông dân. Song, đến nay Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật An Giang cũng không thể mở rộng cách làm này hơn 
nữa mà đã đề xuất cần thành lập các HTX kiểu mới để 
nông dân tự quản. Công ty vẫn hỗ trợ nông dân và tiêu 
thụ sản phẩm cho HTX, song đối tác của công ty không 
phải hàng vạn hộ nông dân mà chỉ là các HTX. Hiện nay 
Tập đoàn Lộc Trời đang triển khai kế hoạch hỗ trợ thành 
lập khoảng 200 HTX nông nghiệp từ 20.000 hộ nông dân 
đã liên kết với Tập đoàn thời gian trước.

Năm là, "Thị trường đòi hỏi sản phẩm nông nghiệp 
phải có chứng nhận chất luợng sản phẩm và xuất xứ  hàng 
hóa, song các cơ quan quản lý chất lượng sản phẩm không 
thể giám sát tự c  tiếp hàng triệu hộ nông dân riêng lẻ với 
diện tích đất canh tác bình quân không quá 1 ha mỗi hộ". 
Sản phẩm của nông dân muốn tiêu thụ với quy mô lớn và 
xuất khẩu phải có chứng nhận chất lượng sản phẩm và 
xuất xứ hàng hóa, đây là đòi hỏi hợp lý. Song, không một 
tổ chức kiểm tra và chứng nhận chất lượng sản phẩm nào 
có thể kiểm tra, cấp chứng nhận và tái kiểm tra chất 
lượng cho 10 triệu hộ nông dân với quy mô canh tác 
không quá 1 ha, chỉ có 2 lao động, trồng nhiều loại cây, 
nuôi nhiều loại con khác nhau. Bản thân chi phí để đăng 
ký nhãn hiệu hàng hóa, kiểm định và chứng nhận chất 
lượng sản phẩm sẽ là quá cao đối với từng hộ nông dân. 
Chỉ có HTX với quan hệ chặt chẽ với thành viên HTX, 
hướng dẫn và giám sát lẫn nhau, với quy hoạch sản xuất 
có tính ổn định, với lực lượng chuyên trách về khoa học, 
công nghệ, có tư cách pháp nhân mới là đối tác của các 
tổ chức kiểm tra và chứng nhận về chất lượng sản phẩm, 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Sáu là, “Nông dân cần ứng dụng các tiến bộ khoa học
- kỹ thuật, song các tổ chức nghiên cứu, dịch vụ khoa 
học - công nghệ không thể huớng dẫn trực tiếp cho hàng 
tiiệu hộ riêng lẻ với diện tích đất canh tác bình quân 
không quá 1 ha và nuôi trồng những loại cây, con khác 
nhau". Chúng ta đặt ra đòi hỏi người nông dân phải liên 
kết với các nhà khoa học. Các cơ quan nghiên cứu khoa 
học, lực lượng khuyến nông của nhà nước không nhiều, 
kinh phí hạn chế, các nhà khoa học, cán bộ khuyến nông 
không thể đi hướng dẫn, chuyển giao công nghệ cho 10 
triệu hộ nông dân với diện tích canh tác bình quân không 
quá 1 ha, lại có thể trồng các loại cây, nuôi các loại con 
khác nhau. Chỉ khi có HTX với các hộ cùng trồng một loại 
cây, nuôi một loại con, với một số cán bộ kỹ thuật của 
chính mình, mới là các đối tác của các nhà khoa học và 
cán bộ khuyến nông để có thể chuyển giao giống mới, 
tiến bộ khoa học kỹ thuật mới có hiệu quả

Tóm lại, chừng nào mà nền sản xuất nông nghiệp nước 
ta còn chủ yếu vẫn là các hộ riêng lẻ, không liên kết với 
nhau, thì 10 triệu hộ nông dân vẫn mãi là 10 triệu hộ yếu 
thế và các yêu cầu rất hợp lý về hiện đại hóa sản xuất 
nông nghiệp, các chính sách về tín dụng, đào tạo, liên 
kết với các nhà khoa học sẽ rất khó thực thi, sáu mâu 
thuẫn nói trên đã tồn tại hàng chục năm sẽ tiếp tục tồn
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tại. Các hộ nông dân với diện tích đất canh tác bình quân 
không quá 1 ha, chỉ có 2 lao động, 97% chưa được đào tạo 
nghề, thiếu vốn, không thể thực hiện đồng thời 3 chức 
năng của đơn vị kinh tế  trong cơ ch ế thị trường: nghiên 
cứu thị trường và qui hoạch sản xuất theo nhu cầu thị 
trường và lợi thế của mình, tổ chức sản xuất hiệu quả cao 
và tổ chức tiêu thụ sản phẩm. Thực tế các hộ nông dân 
Việt Nam chỉ có thể làm được chức năng là tổ chức sản 
xuất hiệu quả cao, song không thể làm được 2 chức năng: 
nghiên cứu thị trường, qui hoạch sản xuất theo nhu cầu 
thị trường và tổ chức tiêu thụ sản phẩm. Giải pháp cơ bản 
cho các mâu thuẫn này chính là thành lập các HTX kiểu 
mới, theo Luật HTX năm 2012 và các HTX kiểu mới do 
nông dân sáng tạo đã ra đời trước năm 2012.

Để phát huy vai trò chủ thể của người nông dân rất 
cần thiết đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại nông nghiệp, với 
những giải pháp đủ mạnh giúp thay đổi căn bản nhận 
thức, hành động của người dân, đồng thời cần những 
chính sách hợp lý để tạo điều kiện, môi trường thuận lợi 
để người dân chủ động và tích cực tổ chức sản xuất, cải 
thiện thu nhập, góp phần phát triển khu vực nông thôn 
ổn định và bền vững.

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ: cơ cấu lại 
nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tập trung 
thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển nông 
nghiệp bền vững, xây dựng nông thôn mới và cải thiện 
đời sống của nông dân. Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp 
theo hướng xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao, 
hàng hóa lớn; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học, 
công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh 
tranh; bảo đảm phát triển bền vững, an ninh lương thực 
quốc gia và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt, Đại hội 
lần thứ XII của Đảng (2016) tiếp tục khẳng định quan 
điểm của Đại hội XI của Đảng "Xây dựng và phát huy vai 
trò của giai cấp nông dân, chủ thể của quá trình phát triển 
nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới"2. Đây là sự khẳng 
định đúng đắn, cần thiết của Đảng ta nhằm khơi dậy, phát 
huy mọi tiềm năng, nguồn lực của nông dân, nông thôn 
trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và bảo 
đảm những quyền lợi chính đáng của nông dân.

2. Phát triển các HTX kiểu mới và Liên hiệp 
HTX, phát huy vai trò của Hội Nông dân và 
Liên minh HTX Việt Nam, phối hợp giữa Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Nông dân Việt 
Nam, Liên minh HTX Việt Nam trong cơ cấu 
lại nông nghiệp, bảo đảm vai trò chủ thể 
của giai cấp nông dân

Cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp trong điều kiện kinh 
tế thị trường, hội nhập quốc tế về bản chất là thay đổi tư 
duy về sản xuất nông nghiệp, sản xuất theo nhu cầu thị 
trường, xuất phát từ nhu cầu và yêu cầu thị trường mà tổ 
chức lại sản xuất để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất cho 
người nông dân và đất nước.

Hình 1: Chuỗi sản xuất nông nghiệp
Sản xuất
đầu vào ---►

(1)
• Giống
■ Vật tư
■ Công cụ
• Thiết bị lao 

động
Năng lượng

Sản xuất 
nông nghiệp • 

(2)
Cây 
Con

Thu mua sản phẩm 
nông nghiệp ■

(3) '

Ché biến, 
►bảo quản

(4)

[

Phân phối
(5)

Thị trường 
(6)

Ị- Gần 
Y  Xa
L Xuất khẩu

Hình 1 biểu hiện chuỗi sản xuất nông nghiệp, chuỗi này 
không thay đổi trong quá trình cơ cấu lại, trong đó quan hệ 
các bên không thay đổi, đều là quan hệ thị trường:

- Thị trường đầu vào (1-2)

- Thị trường đầu ra (2-3)

- Thị trường sản phẩm trước chế biến (3-4)

- Thị trường sản phẩm trước phân phối (4-5)

- Thị trường sản phẩm tiêu dùng cuối cùng (5-6)

ở đây, xuất hiện một số vấn đề trong chuỗi sản xuất 
nông nghiệp, đó là:

a) Nông dân cá thể tự mua đầu vào, bán đầu ra (1-2, 
2-3), phụ thuộc vào yếu tố thời vụ: không bán được hoặc 
khó bán sản phẩm vì bị ép giá, chất lượng do bất lợi thế 
của hộ nông dân trong đàm phán với người bán đầu vào 
(có tổ chức, liên kết) và người mua đầu ra (có tổ chức, 
liên kết).

b) HTX mua đầu vào (1-2), HTX bán đầu ra (2-3): HTX 
có sức mạnh kinh tế để đàm phán mua đầu vào, bán đầu 
ra có lợi cho hộ nông dân xã viên của HTX.

c) Chế biến, bảo quản: mua lẻ (3-4), bán sỉ (4-5):

- Nếu Khâu chế biến, bảo quản (4) là các hộ cá thể thì 
sẽ bị các công ty phân phối (bán sỉ, bán lẻ) (5) ép giá và 
điều kiện bán vì các hộ không có khả năng đàm phàm về 
giá và điều kiện bán.

- Nếu Khâu phân phối (5) là Liên hiệp HTX3 của các 
HTX sản xuất (2+3+4) thì các HTX sản xuất, các hộ nông 
dân chi phối Liên hiệp HTX (5) (phục vụ lợi ích của các 
HTX) và Liên hiệp HTX (5) có năng lực đàm phán với 
doanh nghiệp thương mại hoặc Liên hiệp HTX (5) có hệ 
thống tiêu thụ riêng và trực tiếp xuất khẩu.

2. Đ ảng Cộng sản V iệt Nam, Văn kiện Đại hội XII, Văn phòng  Trung ương Đảng, H.2016, tr.161.
3. Liên h iệp HTX là m ột đơn vị kinh tế  hợp tác do  các HTX có cùng  lợi ích lập ra để tiêu thụ sản phẩm  của các HTX thành viên và 

cung cấp  đầu vào cho  các HTX thành viên.
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Như vậy, có thể thấy, vai trò chủ thể của hộ nông dân 
Việt Nam trong quá trình cơ cấu lại nền nông nghiệp được 
thực hiện về kinh tế qua việc hình thành chuỗi liên kết: 
Hộ Nông dân - HTX - Liên hiệp HTX. HTX và Liên hiệp HTX 
có thể ký hợp đồng với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm 
hoặc trực tiếp xuất khẩu và tiêu thụ qua chuỗi cửa hàng, 
siêu thị riêng của mình.

Xem xét các hình thức cơ bản trong liên kết sản xuất 
nông nghiệp như sau:

(1) Hộ nông dân không liên kết

- Hộ nông dân là chủ đất (hoặc có quyền khai thác biển).

- Hộ nông dân mua trực tiếp các nguyên liệu đầu vào, 
số lượng ít, không đảm bảo được chất lượng, không đàm 
phán được giá mua (giá cao). Hộ nông dân bán sản phẩm 
cho tư thương số lượng ít, không thương hiệu, bị ép giá, 
ép chất lượng. Điều này dẫn đến hộ nông dân bị lép vế bởi 
không có năng lực đàm phán trên cả 2 thị trường đầu vào, 
đầu ra. Năng suất của hộ nông dân có thể rất cao, song thu 
nhập vẫn rất thấp vì bị ép giá 2 đầu. Với qui mô đất bình 
quân của 1 hộ nông dân là 3.000 - 5.000m2 (80% hộ nông 
dân có diện tích đất dưới 1 ha), mỗi hộ bình quân có 2 lao 
động, 97% lao động nông nghiệp không qua đào tạo cơ bản 
về nghề nông, vốn hầu như không có, thì các hộ nông dân 
riêng lẻ không đủ điều kiện để tận dụng các hỗ trợ của nhà 
nước về ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ.

( 2 )  Hộ nông dân làm thuê cho doanh nghiệp

- Hộ nông dân là chủ đất.

- Doanh nghiệp nghiên cứu thị trường, quyết định sản 
xuất cái gì, bao nhiêu, tiêu thụ thế nào, điều kiện hợp 
đồng với các hộ nông dân làm thuê thế nào, cung cấp các 
đầu vào, hướng dẫn kỹ thuật, kiểm soát hộ nông dân tuân 
thủ kỹ thuật.

Với hình thức này, hộ nông dân không được sự hỗ trợ 
của nhà nước về vay vốn, đào tạo, ứng dụng tiến bộ khoa 
học - công nghệ (doanh nghiệp chịu trách nhiệm). Doanh 
nghiệp bao tiêu sản phẩm, giá mua sản phẩm nông dân 
không đàm phán được. Nông dân lệ thuộc hoàn toàn vào

doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp thay đổi chính sách thì 
nông dân phải chấp nhận, hoặc bỏ hợp đồng lại trở thành 
hộ sản xuất cá thể.

Ví dụ: Công ty cổ phầnbảo vệ thực vật An Giang (sau 
này là Tập đoàn Lộc Trời) đã hợp đồng với 20.000 hộ nông 
dân để sản xuất lúa.

(3) Hộ nông dân liên k ế t  thành lập HTX

- Nông dân là chủ đất, chủ sở hữu chuồng trại, tư liệu sản 
xuất của riêng mình, chịu trách nhiệm về tổ chức sản xuất, 
hiệu quả sản xuất của mình (sở hữu kép của nông dân: vốn 
góp vào HTX và vốn đầu tư sản xuất của riêng mình).

- HTX nghiên cứu thị trường, quyết định sản xuất cái 
gì, bao nhiêu, sản xuất như thế nào, hợp đồng bán đầu 
vào cho các hộ nông dân, mua đầu ra của các hộ nông 
dân, bán các đầu vào (HTX hạch toán không lỗ) giá thấp 
hơn thị trường bán lẻ, kiểm soát được chất lượng đầu vào 
(mua tận gốc, số lượng lớn).

- HTX tiêu thụ sản phẩm của các hộ: có khả năng đàm 
phán cao (qui mô lớn, chất lượng đồng nhất, kiểm soát 
được chất lượng, an toàn thực phẩm).

- HTX hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật mới, giám sát tuân 
thủ các yêu cầu chất lượng, lập quỹ dự phòng rủi ro của 
HTX để hỗ trợ nông dân khi gặp rủi ro (hạch toán kép 
trong HTX: hạch toán của các hộ nông dân (thu nhập của 
hộ) và hạch toán của HTX (thu nhập của HTX)).

- HTX xây dựng thương hiệu, lựa chọn đối tác tiêu thụ 
sản phẩm, có thể xây dựng các cửa hàng tiêu thụ sản 
phẩm riêng, nhà kho dùng chung cho các xã viên.

- Liên minh HTX hỗ trợ đào tạo cán bộ quản lý, hướng 
dẫn xây dựng kế hoạch sản xuất - kinh doanh, giám sát 
(kiểm toán các HTX); kiểm soát kép (HTX tự kiểm soát 
qua Hội nghị thành viên, Ban Kiểm soát của HTX và Liên 
minh HTX kiểm toán, tư vấn).

- HTX với lực lượng chuyên trách về kỹ thuật, công 
nghệ, về kế hoạch - tài chính, về tiêu thụ sản phẩm, có 
tài sản riêng, có tư cách pháp nhân chính là đối tác thích 
hợp để tiếp nhận sự hỗ trợ của nhà nước cho các hộ nông 
dân: vay vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ, 
đào tạo, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.

Mô hình liên kết sản xuất qua HTX và hỗ trợ của Liên 
minh HTX đảm bảo tính tự chủ cao của người nông dân, 
hộ nông dân không mất đất đai, tài sản riêng (có quyền 
chi phối HTX). Tuy nhiên, một số HTX mới, năng lực 
nghiên cứu thị trường, tự tiêu thụ sản phẩm còn yếu.
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Ví dụ: HTX chăn nuôi gia súc, gia cầm Quý Hiền, Lào 
Cai; HTX Nông nghiệp Long Bình, An Giang; HTX nông 
nghiệp dịch vụ Công bằng Ea Kiết, Đắc Lắc.

(4) Hộ nông dân liên k ế t  qua HTX và HTX liên k ế t  qua 
thành lập Liên hiệp HTX tiêu thụ sản phẩm và cung cấp 
đầu vào cho HTX

Thị trường đầu vào 4ào «4-------> Liên hiệp HTX 4------- ► l

J T r v l
►Thị trường đầu ra

Thị trường đầu vào* HTX HTX HTX
1 2 3...

Hộ
NỈ)
1

Hộ
N ỏ
2

Hộ
N ỏ
3...

Hộ
ND
1

Hộ
ND
2

Hộ
ND
3...

Thị 
trường 
đầu vào

Hộ Hộ Hộ
ND ND ND

1 2 3

Hộ
ND

1

Hộ
ND
2

Hộ
ND

3

►Thị trư ừng đầu ra

- Hộ nông dân là chủ đất, chủ chuồng trại, tư liệu sản 
xuất của mình, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất theo kế 
hoạch của HTX, chịu trách nhiệm về hiệu quả sản xuất 
của mình.

- Các HTX cùng nhóm sản phẩm (lúa, trái cây, rau, 
tiêu, các, gà, heo,...) thành lập Liên hiệp HTX để tiêu thụ 
sản phẩm của mình (xây dựng thương hiệu của Liên hiệp 
HTX hoặc sử dụng thương hiệu của HTX), kể cả xuất khẩu 
và mua các đầu vào dùng chung cho các HTX (theo nhu 
cầu của HTX), đảm bảo chất lượng, giá thấp hơn thị 
trường bán lẻ. Liên hiệp HTX có thể xây dựng hệ thống 
cửa hàng của mình để tiêu thụ sản phẩm của các HTX.

- Các HTX phối hợp với Liên hiệp HTX nghiên cứu thị 
trường, quyết định sản xuất cái gì, bao nhiêu, tiêu thụ 
thế nào (trực tiếp hoặc qua Liên hiệp HTX), sản xuất như 
thế nào, hợp đồng cung cấp dịch vụ đầu vào cho các hộ 
xã viên và mua sản phẩm của các hộ xã viên.

- Các HTX vẫn có thể tự mua một số đầu vào và tự tiêu 
thụ một số sản phẩm.

- Liên hiệp HTX chỉ nhận tiêu thụ sản phẩm của các 
HTX theo các yêu cầu của mình (an toàn thực phẩm, khối 
lượng tiêu thụ, giá cả cho các HTX). Liên hiệp HTX nâng 
cao hiệu quả kinh tế của HTX và hộ xã viên, giảm gánh 
nặng tự tổ chức tiêu thụ sản phẩm cho các HTX. Khả năng 
đàm phán của Liên hiệp HTX rất cao (mua số lượng lớn, 
bán sản phẩm chất lượng cao).

Vì Liên hiệp HTX là do các HTX lập ra, các HTX hoàn 
toàn kiểm soát Liên hiệp HTX hoạt động phục vụ cho lợi 
ích các HTX.

Ví dụ: Liên hiệp HTX tiêu thụ nông sản an toàn Việt 
Nam (UCAMart, thuộc Liên minh HTX Việt Nam).

(5) Hộ nông dân liên kết qua HTX và HTX hợp đồng 
tương đối ổn định với các doanh nghiệp để mua đầu vào 
và tiêu thụ sản phẩm

- Hộ nông dân là chủ đất, chủ chuồng trại, tư liệu sản 
xuất của gia đình, chịu trách nhiệm về tổ chức sản xuất

của mình, tiêu thụ sản phẩm qua HTX, HTX có thể liên kết 
với doanh nghiệp đầu ra để tiêu thụ sản phẩm.

- HTX có thể ký hợp đồng tương đối dài hạn để mua 
đầu vào và bán đầu ra với 1 số doanh nghiệp. HTX có 
quyền và năng lực đàm phán trực tiếp cao (có thể lựa 
chọn doanh nghiệp để ký hợp đồng).

- Đối với 1 số đầu vào và đầu ra, HTX còn có thể trực 
tiếp mua hoặc bán ra thị trường.

- Các HTX đang cùng mua 1 số đầu vào từ 1 doanh 
nghiệp hoặc cùng bán đầu ra cho cùng 1 doanh nghiệp có 
thể phối hợp với nhau trong việc đàm phán hợp đồng 
mua, bán để tăng khả năng đàm phán, tránh việc bán 
phá giá.

- Có thể 1 doanh nghiệp vừa bán đầu vào cho HTX vừa 
mua đầu ra của HTX. Cách này làm giảm gánh nặng tổ 
chức mua đầu vào và tiêu thụ sản phẩm của HTX, song 
cũng tăng tính lệ thuộc của HTX vào 1 doanh nghiệp.

Qua nghiên cứu các hình thức liên kết trong sản xuất 
nông nghiệp, có thể rút ra kết luận: Nông dân liên kết 
qua HTX là mô hình cơ bản nhất để giữ được đất, đảm bảo 
quyền lợi, quyền làm chủ của nông dân, từ đó làm cơ sở 
để liên kết sản xuất ở mức độ cao hơn, có lợi cho nông 
dân hơn qua liên kết thành lập Liên hiệp HTX hoặc liên 
kết với các doanh nghiệp. Thông qua phương thức sản 
xuất HTX và Liên hiệp HTX, vị thế của người nông dân 
trong đàm phán mua bán trên thị trường đầu vào và đầu 
ra được thay đổi căn bản, là tiền đề để phân phối lại giá 
trị gia tăng của chuỗi sản xuất nông nghiệp. Đây là xu 
hướng đúng đắn cần hỗ trợ phát triển. Nếu có chính sách 
tốt, đến năm 2025 sẽ có tới 75% trong số 10 triệu hộ nông 
dân liên kết qua HTX (Xem hình 2).

Việc thành lập các HTX kiểu mới là một quá trình tự 
nguyện của các hộ nông dân, song sự vận động, hỗ trợ 
của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên như Liên 
minh HTX Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
và chính quyền các cấp là rất quan trọng. Đặc biệt cần có 
chương trình phối hợp chặt chẽ giữa Hội Nông dân Việt 
Nam và Liên minh HTX Việt Nam để phát triển các HTX 
kiểu mới. Cần có chương trình hiệp thương và phối hợp 
giữa MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên và chính 
quyền các cấp trong xây dựng chỉ tiêu vận động thành lập 
các HTX ở mỗi xã, huyện để việc vận động đạt tiến độ 
nhanh và kết quả cao nhất. Qua thực tế hoạt động và
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Hình 2: Ước lượng khả nảngphất triền của cấc loại hình hộ nông 
dân sản xuất trongknh tẽ thị trường của ViệtNam (2025)

1
Hộ cá thể

liên kết

Hộ làm 
thuê cho 

DN

Hộ liên 
kết qua 
HTX

Hộ liên kết qua Hộ liên kết
HTX và Liên 

hiệpHTX
qua HTX và 

DN

10% số 15% 20% 45% 10%
^h ộ N D

■ X
'V '

25% hộ nông dân k 
liên kết qua H T

lônẽ  75%  hộ nông dân liên kết qua HTX

10 triệu

dân là chú 
đất (hoặc 
có quyền 
khai thác 

biển)

25% hộ nông dân liên kết qua DN

phong trào thi đua sản xuất giỏi của Hội Nông dân hàng 
chục năm qua, hiện nay các địa phương trong cả nước đã 
bình chọn và công nhận hàng năm hàng triệu nông dân 
sản xuất giỏi. Đây là các nông dân nấm vững các tiến bộ 
khoa học kỹ thuật mới, có kinh nghiệm tổ chức sản xuất, 
tiêu thụ sản phẩm, có uy tín trong nông dân ở thôn, xã, 
bản, làng. Họ là lực lượng quan trọng nhất, hiệu quả nhất 
để đứng ra thành lập các HTX kiểu mới. Họ cần được tập 
huấn, động viên và hỗ trợ để là lực lượng đi đầu thành lập 
các HTX nông nghiệp kiểu mới trong giai đoạn hiện nay.

Như vậy, có thể thấy vai trò của Hội Nông dân và 
phương thức sản xuất HTX, Liên hiệp HTX và Liên minh 
HTX Việt Nam trong cơ cấu lại nông nghiệp, qua đó bảo 
đảm vai trò chủ thể của giai cấp nông dân. Với tinh thần 
đó, trong thòi gian tới, để phát huy vai trò chủ thể của 
giai cấp nông dân, xin đề xuất một số khuyến nghị sau:

- Đối vói Hội Nông dân Việt Nam: Là tổ chức chính trị - 
xã hội, hình thành vì nông dân, bảo vệ quyền và lợi ích của 
nông dân, đóng góp vào sự phát triển của đất nước, Hội cần 
định hướng phát triển nông dân có ý thức chính trị - xã 
hội, bảo vệ lợi ích của nông dân, thúc đẩy tiến bộ xã hội 
theo quy luật phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Việt Nam. Hội Nông dân Việt Nam phải thực sự làm "bà 
đỡ" cho nông dân phát triển bền vững, chống chịu tốt hơn 
với các rủi ro, khó khăn, thách thức, mà cao hơn là làm 
chủ chính mình, làm chủ các mối quan hệ phức tạp trong 
kinh tế thị trưòng, bảo đảm vai trò chủ thể của ngưòi nông 
dân trên tất cả các chiều cạnh kinh tế, chính trị, văn hóa, 
xã hội... Muốn vậy, Hội Nông dân Việt Nam cần đẩy mạnh 
hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động; hướng dẫn, hỗ 
trợ sản xuất; hỗ trợ đào tạo; hỗ trợ vay vốn; tổ chức phong 
trào thi đua sản xuất giỏi; góp ý xây dựng chính sách phát 
triển nông nghiệp, nông thôn; giám sát thực hiện chính 
sách; phản ánh ý kiến của ngưòi dân,... Hội cũng cần phối 
hợp chặt chẽ giữa với Liên minh HTX Việt Nam để nông 
nghiệp Việt Nam phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, đem 
lại lợi ích tốt hơn cho ngưòi nông dân và đất nước trong 
quá trình hội nhập quốc tế hiện nay.

- Đối với Liên minh HTX Việt Nam:

+ Tổ chức chương trình tuyên truyền sâu rộng về Luật 
HTX 2012, vai trò tích cực của HTX kiểu mới để nâng cao 
hiệu quả sản xuất của các hộ sản xuất, kinh doanh cá thể 
và lo đầu ra cho sản phẩm của các thành viên HTX. Sau 
khi phát hành cuốn sách "Những Hợp tác xã kiểu mới điển 
hình giai đoạn 2014-2016", cần tổ chức chương trình phổ 
biến, giới thiệu sâu rộng các điển hình HTX kiểu mới 
trong các lĩnh vực nông nghiệp và các lĩnh vực khác để 
nhân dân tự tin, chủ động tự liên kết hình thành các HTX 
kiểu mới, tổ hợp tác để tự lo cho mình và phát huy tốt 
nhất các hỗ trợ của nhà nước. Cần tổ chức hàng năm việc 
tuyên dương các HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả cao để 
hình thành phong trào xây dựng các HTX kiểu mới và các 
Liên hiệp HTX;

+ Triển khai quyết liệt các hoạt động tư vấn, huấn 
luyện cho lực lượng lãnh đạo các HTX, tổ hợp tác hiện 
nay, cũng như Ban Giám đốc tương lai của các HTX, tổ 
trưởng tổ hợp tác tương lai, làm cho trình độ quản lý của 
các HTX, tổ hợp tác thực sự tương thích với đòi hỏi phát 
triển kinh tế hợp tác trong điều kiện hiện nay. Đây là 
điều kiện đầu tiên, quan trọng nhất để các HTX giải quyết
4 vấn đề cơ bản mà các HTX đang gặp khó khăn là: tiêu 
thụ sản phẩm, đất đai, vốn và công nghệ;

+ Khẩn trương phối hợp với ngành Tài chính và sự hỗ 
trợ của Chính phủ để hình thành các dịch vụ kiểm toán 
chi phí thấp cho tất cả các HTX trong cả nước, qua đó 
giúp các HTX đánh giá kịp thòi, chính xác hiệu quả hoạt 
động của mình, khấc phục các bất hợp lý trong tổ chức 
sản xuất của mình và các thành viên HTX, góp phần quan 
trọng chấm dứt tình trạng HTX hoạt động hình thức, hiệu 
quả thấp;

+ Chủ động triển khai các chương trình hỗ trợ kết nối 
các HTX để thành lập các Liên hiệp HTX hoặc liên kết với 
các doanh nghiệp để cung cấp đầu vào với chi phí thấp, 
chất lượng cao và tiêu thụ sản phẩm ổn định, hiệu quả 
cho các HTX. Hiện nay, Liên hiệp HTX tiêu thụ nông sản 
an toàn Việt Nam sẵn sàng tiêu thụ sản phẩm của các HTX 
đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm;

Kết luận:
Phát triển các HTX kiểu mới và các Liên hiệp HTX, 

phát huy vai trò của Hội Nông dân Việt Nam và Liên 
minh HTX Việt Nam, phối hợp giữa MTTQ Việt Nam và 
Hội Nông dân Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam là 3 trụ 
cột căn bản để đảm bảo vai trò chủ thể của giai cấp nông 
dân Việt Nam.*>

* Nguyễn V iệt Long và Trần Đức Viên, Thúc đẩy liên kết với người sản xuất trong nông nghiệp, Tia Sáng số 22 (20-11-2016): "... Ở đồng 
bằng sông Cửu Long nơi tập  trung nh iều nhất d iện  tích  cánh đồng  lớn, cũng ch ỉ canh tác 11% tổng  d iện  tích lúa của vùng. Tuy nhiên, 
m ô hình cách đồng  mẫu lớn trong sản xuất lúa ở  đồng  bằng sông Cửu Long đang gặp  khó khăn là thừa đầu vào và th iếu đầu ra. V iệc 
bao tiêu sản phẩ’ m ở  đa số m ô hình cánh đồng mẫu lớn ch ỉ đảm  bảo được 10% - 20%."
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N G H I Ê N  C Ư U L Ý  L U Ậ N

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NỘI DUNG, 
PHƯƠNGTHỨC Hũ ạ T đ ộ n g
CÚA MẶT TRẬN TỐ QUỐC VIỆT NAM
TS. TRẦN THANH MẪN
Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ươngMặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trong những năm qua, thực 
hiện quan điểm chỉ đạo của 
Đảng, đặc biệt là Kết luận sô' 
62-KL/TW ngày 8/12/2009 của 

Bộ Chính trị (khóa X) về việc "Tiếp tục 
đổi mói nội dung phương thức hoạt 
động của Mặt trận Tổ quô'c và các đoàn 
thể chính trị xã hội", Mặt trận Tổ quô'c 
Việt Nam và các đoàn thể nhân dân có 
nhiều đổi mói cả về nội dung và 
phương thức hoạt động; phát huy 
ngày càng tôt hơn vai trò tập họp, xây 
dựng khô'i đại đoàn kết toàn dân tộc; 
cùng Đảng, Nhà nưóc chăm lo, bảo vệ 
quyền và lọi ích họp pháp, chính đáng 
của nhân dân; tham gia xây dựng 
Đảng, quản lý Nhà nưóc, quản lý xã 
hội; thường xuyên tổ chức các cuộc 
vận động, phong trào thi đua yêu 
nưóc, góp phần tích cực vào những 
thành tựu chung của đất nưóc.

Để phát huy kết quả đạt đưọc và 
khấc phục hạn chế, trong giai đoạn 
2016-2021, cần tiếp tục đổi mói nội 
dung, phương thức hoạt động của 
Mặt trận Tổ quôc Việt Nam, tăng 
cường củng cô' tổ chức, nâng cao chất 
lưọng đội ngũ cán bộ như quan điểm 
chỉ đạo của Đảng: "Tiếp tục tăng 
cường củng cô' tổ chức, nâng cao chất 
lưọng đội ngũ cán bộ, đổi mói nội 
dung, phương thức hoạt động của 
Mặt trận Tổ quôc và các đoàn thể 
nhân dân"1. Trong hệ thông chính trị 
ở nước ta, Mặt trận Tổ quô'c đóng vai 
trò nòng côt trong tập họp, vận động

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương M ặt trận Tổ quốc Việt Nam 
Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị Giao ban công tác M ặt trận cụm thi đua các 
tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2016.

nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi 
đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại 
đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân 
chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; 
giám sát và phản biện xã hội; tham 
gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt 
động đôi ngoại nhân dân góp phần 
xây dựng và bảo vệ Tổ quô'c.

Từ kết quả đạt đưọc thời gian qua 
và những yêu cầu đặt ra trong thời 
gian tói, Mặt trận Tổ quôc Việt Nam 
cần chú trọng tập trung đổi mói nội 
dung, phương thức hoạt động.

ẢNH: VĂN DÂN

Đa dạng hoá các hình thức 
tập hợp, đoàn kết rộng rãi 
các tầng lớp nhân dân, tăng 
cường đồng thuận xã hội

Đôi vói nội dung này, Mặt trận Tổ 
quô'c Việt Nam các cấp cần tiếp tục 
nghiên cứu, triển khai thực hiện mở 
rộng, đa dạng hóa các hình thức tập 
họp, đoàn kết rộng rãi các thành 
phần xã hội, thông qua việc tổ chức 
các phong trào thi đua yêu nước, các 
cuộc vận động, nhằm đưa chủ

1. Đ ảng Cộng sản V iệt Nam: Văn kiện Đại hội đại b iểu toàn qu ốc  lần thứ  XII, Nxb. Ch ính  trị q u ố c  g ia Sự thật, Hà Nội, 2016.
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NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN

Vẫn đề đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của M ặt trận Tổ quốc Việt Nam được cắc đại biểu nhấn mạnh tại Hội nghị Ủy ban 
Trung ươngMặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ sắu Khóa VIII. ẢNH: THÀNH TRUNG

trương, đưòng lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả 
nước và từng địa phương đi vào cuộc 
sống. Muốn làm tốt việc này, trước 
hết ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam cần tổ chức nghiên 
cứu kỹ chủ trương của Đảng về phát 
huy đại đoàn kết dân tộc đã thể hiện 
trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XII của Đảng, Hiến pháp 
năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các văn bản hướng dẫn thi 
hành để hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, từ đó tiếp tục 
triển khai, quán triệt đến Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã và 
Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Trước hết, các ban, đơn vị tham 
mưu và các Hội đồng tư vấn của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam cần phối hợp 
với các cơ quan hữu quan với Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương tổ chức nghiên 
cứu kỹ chính sách của Đảng, Nhà 
nước đối với giai cấp công nhân, giai 
cấp nông dân, đội ngũ trí thức; các 
giới: phụ nữ, thanh niên, ngưòi cao 
tuổi; các chính sách về dân tộc, về 
tôn giáo, về các thành phần khác 
trong xã hội để tham mưu Ban 
Thưòng trực, Đoàn Chủ tịch ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam xây dựng, ban hành các chương 
trình hành động cụ thể đối với từng 
giai cấp, tầng lớp trong xã hội, như 
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XII của Đảng đã chỉ rõ "Tiếp 
tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, 
bảo đảm các dân tộc bình đẳng, tôn 
trọng, đoàn kết, giải quyết hài hòa 
quan hệ giữa các dân tộc, giúp nhau 
cùng phát triển, tạo chuyển biến rõ 
rệt trong phát triển kinh tế, văn hóa, 
xã hội vùng có đông đồng bào dân tộc

thiểu số, nhất là các vùng Tây Bấc, 
Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, duyên hải 
miền Trung". Qua đó, tạo ra sự thống 
nhất và đồng thuận cao trong toàn hệ 
thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về 
đa dạng hoá các hình thức tập hợp, 
đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân 
dân, tăng cưòng đồng thuận xã hội 
trong thòi gian tới.

Song các biện pháp đó cũng chỉ là 
trước mất. Nhiệm vụ đặt ra đối với hệ 
thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
không phải quan trọng ở chỗ ban 
hành và tổ chức các phong trào, các 
cuộc vận động theo kế hoạch hàng 
năm ở mỗi cấp theo chương trình, 
theo nhiệm kỳ mà vấn đề quan trọng 
trong đổi mới ở đây, là về cơ bản và 
lâu dài, để đáp ứng yêu cầu của cách 
mạng Việt Nam. Để khẳng định và 
nâng cao vị thế, vai trò của mình, 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần có 
những nghiên cứu cơ bản để xây
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dựng cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn 
về đại đoàn kết dân tộc để tham 
mưu, đề xuất với Ban Chấp hành 
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
Trung ương Đảng ban hành và tổ 
chức thực hiện Chiến lược đại đoàn 
kết dân tộc. Đại đoàn kết toàn dân 
tộc đã được Văn kiện Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XII của Đảng 
khẳng định nhiều lần là đưòng lối 
chiến lược của cách mạng Việt Nam, 
là động lực và nguồn lực to lớn trong 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc2, cho nên 
phải được thể hiện bằng việc ban 
hành và thực hiện Chiến lược đại 
đoàn kết toàn dân tộc. Trách nhiệm 
tham mưu, đề xuất và tổ chức thực 
hiện có hiệu quả Chiến lược đại đoàn 
kết toàn dân tộc là của Mạt trận Tổ 
quốc Việt Nam.

Tiếp tục mở rộng và nâng 
cao chất lượng các phong 
trào thi đua yêu nước, các 
cuộc vận động do Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam phát động

Để đổi mới mạnh mẽ nội dung 
này, thòi gian tới Mạt trận Tổ quốc 
các cấp cần đẩy mạnh và nâng cao 
hơn nữa chất lượng các phong trào 
thi đua yêu nước, các cuộc vận động, 
các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ 
thiện; tăng cưòng phối hợp thống 
nhất hành động, hướng mạnh về cơ 
sở và khu dân cư, sát với từng đối 
tượng, thiết thực, hiệu quả; động 
viên các tầng lớp nhân dân, đoàn 
viên, hội viên hăng hái thi đua lao 
động sản xuất, làm giàu chính đáng, 
góp phần hoàn thành thấng lợi nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương. Các ban, đơn vị tham mưu, 
tổ chức tư vấn của ủy ban Trung ương 
Mạt trận Tổ quốc Việt Nam cần có 
những nghiên cứu, điều tra, đánh giá, 
dự báo trung hạn và dài hạn về các 
phong trào thi đua yêu nước, các cuộc 
vận động do Mạt trận Tổ quốc Việt 
Nam phát động và chủ trì.

Mạt trận Tổ quốc Việt Nam các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương cần phối hợp chạt chẽ để phản 
ánh kịp thòi, thông tin chính xác về 
tình hình thực tiễn ở địa phương 
mình, nhất là việc xây dựng và nhân 
rộng mô hình, điển hình phù hợp với 
từng loại hình dân cư, từng đối 
tượng, tổ chức các hoạt động biểu 
dương, tôn vinh gia đình văn hoá, 
khu dân cư văn hoá, gương ngưòi tốt 
việc tốt. Qua đó, giúp cho Ban Thưòng 
trực và Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung 
ương Mạt trận Tổ quốc Việt Nam các 
biện pháp, giải pháp thiết thực và cụ 
thể, sát với thực tiễn để các phong 
trào thi đua yêu nước, các cuộc vận 
động thực sự đem lại sự đổi thay tích 
cực ở từng khu dân cư cho đến trên 
địa bàn cả nước. Trong thòi gian tới, 
Mạt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần 
chú trọng tập trung nâng cao chất 
lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đòi sống văn hoá ở khu 
dân cư" gấn vói xây dựng nông thôn 
mới và đô thị văn minh theo phương 
châm "lấy sức dân chăm lo cuộc sống 
cho dân"; cuộc vận động "Ngưòi Việt 
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". 
Đồng thòi, phải chủ động tham gia 
phong trào thi đua yêu nước của các 
tổ chức thành viên Mạt trận Tổ quốc 
Việt Nam; phối hợp phát huy mạnh 
mẽ vai trò nòng cốt của công nhân, 
viên chức, ngưòi lao động, nông dân, 
trí thức, thanh niên, phụ nữ, cựu 
chiến binh, ngưòi cao tuổi, doanh 
nhân... trong phong trào hành động 
cách mạng, đẩy mạnh sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đổi mới mạnh mẽ việc 
phát huy dân chủ, thực 
hiện giám sát và phản 
biện xã hội, tham gia xây 
dựng Đảng, xây dựng 
chính quyền

Cơ sở pháp lý để đổi mới nội dung 
này và về bản chất chính là để thực

hiện tốt vai trò, trách nhiệm "Mạt trận 
Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của 
chính quyền nhân dân" theo quy định 
của Hiến pháp năm 2G13 và Luật Mạt 
trận Tổ quốc Việt Nam. Để cho dân chủ 
phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm 
túc trên tất cả các lĩnh vực của đòi 
sống xã hội và bảo đảm để nhân dân 
tham gia ở tất cả các khâu của quá 
trình đưa ra những quyết định liên 
quan đến lợi ích, cuộc sống của nhân 
dân. Từ nêu sáng kiến, tham gia thảo 
luận, tranh luận đến giám sát quá 
trình thực hiện, thì việc quan trọng là 
Nhà nước phải tập trung xây dựng 
những văn bản pháp luật liên quan 
trực tiếp đến quyền làm chủ của nhân 
dân; thể chế hóa và nâng cao chất 
lượng các hình thức thực hiện dân chủ 
trực tiếp và dân chủ đại diện. Thực 
hiện quyền con ngưòi, quyền và nghĩa 
vụ cơ bản của công dân, theo tinh 
thần của Hiến pháp năm 2G13; gấn 
quyền với trách nhiệm, nghĩa vụ, đề 
cao đạo đức xã hội. Tiếp tục thực hiện 
tốt dân chủ ở cơ sở; hoàn thiện hệ 
thống pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, 
bảo vệ quyền con ngưòi, quyền và 
nghĩa vụ của công dân. Thể chế hóa và 
thực hiện tốt phương châm "Dân biết, 
dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Toàn 
bộ quá trình và các hoạt động đó đều 
có sự tham gia của Mạt trận Tổ quốc 
Việt Nam, song vấn đề đạt ra là Mạt 
trận Tổ quốc Việt Nam phải chủ động, 
tích cực tham gia và để làm điều đó có 
hiệu quả, phải tiếp tục đổi mới mạnh 
mẽ việc phát huy dân chủ, thực hiện 
giám sát và phản biện xã hội, tham gia 
xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 
của Mạt trận Tổ quốc Việt Nam. Cần 
tập trung thực hiện hiệu quả vai trò 
Mạt trận Tổ quốc Việt Nam là ngưòi đại 
diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của nhân dân.

Với vị trí pháp lý là một bộ phận 
cấu thành hệ thống chính trị, hoạt 
động giám sát, phản biện xã hội của 
Mạt trận Tổ quốc là sự giám sát, phản 
biện "bên trong" của hệ thống chính

2. Đ ảng Cộng sản V iệt Nam: Văn kiện Đại hội đại biể’ u toàn quố c  lần thứ  XII, Nxb. Ch ính  trị q u ố c  g ia Sự thật, Hà Nội, 2016.
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trị nhất nguyên, không có đảng đối 
lập; nhưng mặt khác, với tư cách là 
tổ chức của nhân dân, hoạt động 
giám sát, phản biện của Mặt trận đối 
với Đảng và Nhà nước là sự giám sát, 
phản biện từ "bên ngoài". Nhưng 
mục tiêu chung của giám sát và phản 
biện xã hội là làm cho "mọi đường 
lối, chính sách của Đảng và pháp luật 
của Nhà nước đều vì lọi ích của nhân 
dân, có sự tham gia ý kiến của nhân 
dân"; là phương thức thực hiện 
quyền làm chủ thật sự của người dân 
và phát huy các sáng kiến đổi mới và 
sáng tạo của xã hội. Trong điều kiện 
một đảng cầm quyền, vai trò đại diện 
cho quần chúng nhân dân trong kiểm 
tra, giám sát và phản biện xã hội của 
Mặt trận, từ việc hình thành đường 
lối, chính sách đến quá trình tổ chức 
thực hiện đường lối, chính sách và cả 
công tác cán bộ là rất quan trọng. Để 
tránh nguy cơ tha hoá quyền lực Nhà 
nước và thực hiện quyền làm chủ của 
mình, nhân dân phải có quyền sử 
dụng các cơ quan khác nhau trong hệ 
thống chính trị để giám sát, kiểm 
soát quyền lực Nhà nước, trong đó có 
việc thông qua chức năng giám sát 
của Mặt trận Tổ quốc là một "kênh" 
quan trọng.

Trong nội dung này cần chú trọng 
những điểm chính sau:

Trước hết, Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các tổ chức thành viên cần 
phối họp làm tốt công tác tuyên 
truyền, phổ biến và vận động nhân 
dân chấp hành pháp luật. Chú trọng 
tuyên truyền sâu rộng nội dung Hiến 
pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam trong các tầng lớp 
nhân dân, các thành phần xã hội, 
đảm bảo cho Hiến pháp đưọc tôn 
trọng và chấp hành nghiêm chỉnh 
trong đời sống xã hội và để nhân dân 
hiểu sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ

thống chính trị, trong đời sống xã 
hội và trong việc đại diện, bảo vệ 
quyền và lọi ích họp pháp, chính 
đáng của nhân dân.

Tiếp theo, Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam cần tập trung tổ chức triển khai 
thực hiện có hiệu quả vai trò giám 
sát và phản biện xã hội, góp ý xây 
dựng Đảng, xây dựng chính quyền 
theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết 
định 218 QĐ/TW của Bộ Chính trị 
(khóa XI). Việc thực hiện Quy chế 
giám sát và phản biện xã hội và Quy 
định góp ý xây dựng Đảng, xây dựng 
chính quyền gắn liền với việc phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân, 
góp phần xây dựng Đảng, chính 
quyền trong sạch, vững mạnh; tăng 
cường đồng thuận xã hội và mối 
quan hệ mật thiết với nhân dân; đảm 
bảo đúng quy định, quy trình, có 
trọng tâm, trọng điểm, phù họp với 
tình hình của địa phương. Đổi mới 
nội dung tổ chức giám sát việc thực 
hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, 
thị trấn theo hướng Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
cần tiếp tục củng cố, kiện toàn và 
nâng cao chất lưọng hoạt động của 
Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám 
sát đầu tư cộng đồng để đảm bảo 
người dân đưọc thụ hưởng đầy đủ 
quyền lọi mà các chính sách của 
Đảng và Nhà nước về nông thôn mới, 
về đô thị văn minh đem lại cho họ; 
mặt khác cũng để giảm thiểu những 
vi phạm từ phía các cơ quan công 
quyền đối với các chính sách quan 
trọng này.

Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch 
ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã cần 
thường xuyên tổ chức cho đại biểu 
các tầng lớp nhân dân, trí thức, chức 
sắc tôn giáo, người tiêu biểu tham 
gia góp ý xây dựng các chủ trương,

nghị quyết của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước. Trong giai 
đoạn trước mắt, cần chủ động tổ 
chức tham gia góp ý cho cán bộ, 
đảng viên theo tinh thần Nghị quyết 
Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn 
đề cấp bách về công tác xây dựng 
Đảng hiện nay", Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, với việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; với xây 
dựng đạo đức xã hội, đạo đức đảng 
viên và đạo đức công vụ của đội ngũ 
công chức Nhà nước.

Đảng ta đã khẳng định: "Đẩy 
mạnh dân chủ hóa xã hội để phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân, vai 
trò chủ động, sáng tạo của Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Tổ 
chức thực hiện tốt Quy chế giám sát 
và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ 
quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; 
Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, 
các tổ chức chính trị - xã hội và nhân 
dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng 
chính quyền; Quy định về giám sát 
đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư quản lý và các 
quy định, quy chế khác"3. Tuy nhiên, 
bên cạnh những kết quả tích cực và 
quan trọng đạt đưọc trong thời gian 
qua, chúng ta cũng thấy rằng, nhiều 
nội dung quan trọng về vị trí, vai 
trò, quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam trong các lĩnh vực nêu trên, 
nhất là về giám sát và phản biện xã 
hội cần phải đưọc nghiên cứu, làm rõ 
từ nội dung và phương thức thực 
hiện đến việc đảm bảo thực quyền 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 
các lĩnh vực đó. Các ban, đơn vị tham 
mưu và các Hội đồng tư vấn của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam cần sớm có 
nghiên cứu kỹ lưỡng, cụ thể về vấn 
đề này để đổi mới đảm bảo thiết thực 
và hiệu quả.»*

3. Đ ảng Cộng sản V iệt Nam: Văn kiện Đại hội đại b iểu toàn quố c  lần thứ  XII, Nxb. Ch ính  trị q u ố c  gia Sự thật, Hà Nội, 2016.
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NHỮNG ĐIỂM SÁNG
của công tác Mặt trân nám 2016
TS. LÊ BÁ TRÌNH
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương 
M ặt trận Tổ quốc Việt Nam

N
ăm 2016 đã đi qua với nhiều 
sự kiện chính trị, xã hội 
quan trọng, cùng với những 
thành tựu, khó khăn của đất 

nước: Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XII của Đảng, cuộc bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2016 - 2021 thành công tốt đẹp. Bộ 
máy Nhà nước các cấp từ Trung ương 
đến cơ sở đưọc kiện toàn với nhiều 
quyết tâm tìm giải pháp mới năng 
động hơn, sáng tạo hơn để xây dựng, 
bảo vệ và phát triển đất nước. Những 
khó khăn, thách thức to lớn từ tác 
động tiêu cực của thời tiết, khí hậu 
thất thường: rét đậm, rét hại ở phía 
Bắc; hạn hán kéo dài ở Nam Trung 
Bộ, Tây Nguyên; xâm nhập mặn chưa 
từng có tại đồng bằng sông Cửu 
Long; sự cố ô nhiễm môi trường biển 
ở bốn tỉnh miền Trung do Công ty 
trách nhiệm hữu hạn Formosa gây ra; 
lũ lụt liên tiếp xảy ra trong một thời 
gian ngắn vào những tháng cuối năm 
tại một số tỉnh Nam Trung Bộ và 
miền Trung... đã ảnh hưởng nặng nề 
đến kinh tế - xã hội nước ta, nhất là 
sản xuất và đời sống của người dân; 
cùng với đó là tình trạng mất vệ sinh, 
an toàn thực phẩm, tai nạn giao 
thông, tai nạn lao động, cháy nổ, tội 
phạm và tệ nạn xã hội tiếp tục xảy ra 
ở nhiều nơi chưa đưọc ngăn chặn 
hiệu quả, gây lo lắng, bức xúc trong 
nhân dân. Trong bối cảnh đó, cùng

với những cố 
gắng, nỗ lực 
của cả hệ thống 
chính trị và các 
tầng lớp nhân 
dân, công tác 
Mặt trận năm 
2016 có nhiều 
điểm sáng cần 
ghi nhận1:

1. Công tác 
tuyên truyền, 
vận động, tập 
họp các tầng 
lớp nhân dân, 
củng cố và phát 
huy sức mạnh 
khối đại đoàn 
kết toàn dân 
tộc đạt nhiều 
tiến bộ mới từ
kết quả triển khai thực hiện Đề án 
"Đổi mới công tác thông tin, tuyên 
truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam" (gọi tắt là Đề án 01) đưọc ban 
hành theo Nghị quyết của Hội nghị 
lần thứ 2 Uỷ ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam khoá VIII.

Từ kết quả triển khai thực hiện 
Đề án 01 trong năm 2016, công tác 
thông tin, tuyên truyền của hệ thống 
Mặt trận trong toàn quốc có nhiều 
chuyển biến tích cực. Việc phối họp 
công tác giữa UBMTTQ Việt Nam với 
các cơ quan truyền thông cùng cấp đi 
vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả: 
Đến nay có 60/63 ủy ban MTTQVN 
tỉnh, thành phố ký chương trình 
phối họp với các cơ quan báo chí, đạt

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương M ặt trận Tổ quốc Việt Nam 
L ê Bá Trình phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác M ặt trận 
các tỉnh duyên hải miền Trung năm 2016. ẢNH: HƯƠNG DIỆP

95,2%; có 63/63 ủy ban MTTQVN 
tỉnh, thành phố ký chương trình 
phối họp với cơ quan Đài Phát thanh
- Truyền hình của tỉnh, thành phố, 
đạt 100%. Cùng với đó, công tác 
tuyên truyền từ các buổi họp nhân 
dân ở khu dân cư; hội nghị tiếp xúc 
cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu 
HĐND các cấp; qua Uỷ viên ủy ban 
MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh, huyện, 
xã; qua sinh hoạt của các tổ chức 
thành viên, qua các tổ chức tư vấn, 
người tiêu biểu trong các chức sắc 
tôn giáo, người có uy tín trong đồng 
bào dân tộc thiểu số. đã tích cực 
đưa các chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật cuả Nhà 
nước và chương trình hành động của

1 Những tư  liệu trong bài v iế t này được trích dẫn từ  Báo cáo Tổng kết công tác Mặt trận năm 2016 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung 
ương M ặt trận Tổ quố c  V iệt Nam.
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến với 
nhân dân, góp phần nâng cao sự 
thống nhất về nhận thức, củng cố 
niềm tin, xây dựng sự đồng thuận xã 
hội và thống nhất hành động trong 
các tầng lớp nhân dân.

Công tác tiếp nhận, tập họp tâm 
tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị 
của nhân dân và nắm bắt dư luận xã 
hội trong hệ thống Mặt trận các cấp 
từng bước đi vào nền nếp; Uỷ ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp 
định kỳ xây dựng báo cáo phản ánh 
những ý kiến, nguyện vọng, bức xúc 
chính đáng trong các tầng lớp nhân 
dân, nhất là những vấn đề, sự việc 
diễn ra trong nước và ở địa phương 
liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, 
sản xuất, sinh hoạt, đời sống của 
nhân dân. Các kế hoạch, chủ trương, 
biện pháp thực hiện của Đảng, Nhà 
nước, của địa phương đều đưọc tổng 
họp và phản ảnh kịp thời. Ban 
Thường trực ủy ban Trung ương 
MTTQ Việt Nam đã xây dựng đưọc 6 
báo cáo tập họp tâm tư, nguyện vọng 
và ý kiến, kiến nghị của Nhân dân với 
Đảng, Nhà nước. Cùng với nguồn 
thông tin phối họp với Đoàn đại biểu 
Quốc hội, Ban Dân nguyện của Quốc 
hội, Ban Thường trực ủy ban Trung 
ương MTTQ Việt Nam đã tham mưu 
cho Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung 
ương MTTQ Việt Nam xây dựng các 
báo cáo tổng họp hàng ngàn ý kiến, 
kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp 
thứ 1, 2 của Quốc hội (khóa XIV). 
Hàng trăm ngàn ý kiến, kiến nghị 
của nhân dân ở các địa phương đưọc 
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các 
cấp phản ánh tại các kỳ họp của Hội 
đồng nhân dân cùng cấp.

Tâm tư, ý kiến, nguyện vọng của 
các tầng lớp nhân dân đưọc Uỷ ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và 
các tổ chức thành viên thu thập, tổng 
họp và phản ánh đến cấp uỷ đảng, 
chính quyền các cấp và báo cáo lên 
Mặt trận ở cấp trên, là nguồn thông 
tin phản hồi rất quan trọng đối với 
quá trình chuẩn bị, ban hành, tổ chức 
thực hiện, bổ sung, sửa đổi các chủ 
trương, đường lối của Đảng; chính 
sách, pháp luật của Nhà nước; quyết 
định trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý

xã hội của cấp uỷ đảng, chính quyền 
các cấp, góp phần làm cho các chủ 
trương, chính sách, quyết định của 
cấp uỷ đảng và chính quyền các cấp 
vừa bảo đảm sự đúng đắn với chính 
sách, pháp luật, vừa phù họp với 
quyền, lọi ích họp pháp, chính đáng 
của nhân dân, đưọc các tầng lớp nhân 
dân đánh giá cao, góp phần tăng hiệu 
quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy 
Đảng, sự quản lý, điều hành của các 
cấp chính quyền và việc thực hiện vai 
trò đại diện, bảo vệ quyền, lọi ích 
chính đáng, họp pháp của nhân dân 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp 
tính cực triển khai thực hiện các kết 
luận của Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung 
ương MTTQ Việt Nam về "Đổi mới nội 
dung và phương thức hoạt động của 
MTTQ Việt Nam trong công tác dân 
tộc" và "Đổi mới nội dung và phương 
thức hoạt động của MTTQ Việt Nam 
trong công tác tôn giáo" ; tăng cường 
nắm bắt tình hình đồng bào các dân 
tộc, tôn giáo. Đoàn Chủ tịch, Ban 
Thường trực ủy ban Trung ương MTTQ 
Việt Nam đã tiếp xúc, lắng nghe ý kiến 
các tầng lớp nhân dân và nắm tình 
hình thực hiện chính sách đối với 
đồng bào dân tộc Chăm tại tỉnh Ninh 
Thuận và Bình Thuận; khảo sát việc 
thực hiện chính sách cử tuyển, tuyển 
dụng cán bộ người dân tộc thiểu số và 
tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của 
05 dân tộc thiểu số có dân số dưới
1.000 ngưòi; tổ chức Hội nghị tọa đàm 
"Phát huy vai trò người tiêu biểu có 
uy tín các dân tộc thiểu số trong việc 
tập họp, xây dựng khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc" khu vực đồng bằng sông 
Cửu Long, Tây Nam bộ, Tây Nguyên; 
phối họp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc, ủy 
ban Dân tộc tổ chức Lễ tuyên dương 
người có uy tín tiêu biểu trong đồng 
bào dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc.

Ban Thường trực ủy ban Trung 
ương MTTQ Việt Nam tham dự và chúc 
mừng Đại hội lần thứ XIII Hội đồng 
Giám mục Việt Nam; chúc mừng Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam nhân kỷ niệm 
35 năm ngày thành lập; tổ chức Hội 
nghị về đánh giá hiệu quả "Sáng kiến 
lãnh đạo Phật giáo" tham gia phòng 
chống HIV/AIDS. ủy ban MttQ Việt

Nam các cấp tăng cường hoạt động 
thăm hỏi đồng bào dân tộc, các chức 
sắc tôn giáo trong các dịp Tết Chol 
Chnam Thmay, Lễ Phục sinh và Lễ 
Noel năm 2016, Đại lễ Phật đản năm 
2016 - Phật lịch 2560, Lễ Khai đạo Hòa 
hảo, Lễ Khai đạo Cao Đài...; đồng thời 
tổ chức nhiều hình thức thiết thực 
chăm lo và phát huy vai trò của các 
tôn giáo, đồng bào dân tộc trong xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy sức 
mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ban Thường trực ủy ban Trung 
ương MTTQ Việt Nam tăng cường các 
hoạt động tiếp xúc, gặp gỡ trực tiếp 
cộng đồng người Việt Nam ở nước 
ngoài tại các nước: Nga, Campuchia, 
Lào, Hàn Quốc, Na Uy, Cộng hòa 
Séc... để gặp gỡ, chia sẻ thông tin, 
cùng tìm giải pháp tháo gỡ những 
khó khăn, vướng mắc và củng cố tổ 
chức, hoạt động của các hội đoàn 
người Việt Nam ở các nước, khu vực. 
ủy ban MTTQ Việt Nam nhiều tỉnh, 
thành phố phối họp với chính quyền 
hỗ trọ và thúc đẩy hoạt động của các 
Hội liên lạc, Hội thân nhân kiều bào; 
triển khai nhiều hoạt động thu hút 
kiều bào về nước đầu tư sản xuất, 
kinh doanh, ủng hộ đồng bào bị thiệt 
hại do thiên tai, giúp đỡ người 
nghèo, tàn tật, bị ảnh hưởng chất 
độc dioxin, xây nhà tình nghĩa, nhà 
Đại đoàn kết, khuyến học ...

3. Cuộc vận động "Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh" đưọc triển khai đều khắp từ 
Trung ương đến các địa bàn dân cư. Trên 
cơ sở đó, Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung 
ương MTTQ Việt Nam và Chính phủ đã 
ký kết Nghị quyết liên tịch số 
88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 
7/10/2016 về phối họp thực hiện giảm 
nghèo bền vững, xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh. Ban Thường trực 
Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam đã tham mưu, đề xuất Ban Bí 
thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị 
số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016, về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc 
vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh".

ủy ban MTTQ Việt Nam nhiều tỉnh, 
thành phố như Hòa Bình, Điện Biện,
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Lai Châu, Đắk L ắ k . đã tham mưu, đề 
xuất với cấp ủy, chính quyền ban hành 
các văn bản chỉ đạo để tạo sự thống 
nhất, đồng bộ của cả hệ thống chính 
trị địa phương trong triển khai thực 
hiện cuộc vận động. Nhiều địa phương 
như: TP.Hồ Chí Minh, TP.Hà Nội, Hà 
Nam, Cao Bằng, Thanh Hóa, Khánh 
Hòa, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Tây Ninh, 
An Giang, Đồng Tháp, Bình Dương, 
Ninh T h u ận . tổ chức lễ phát động 
triển khai cuộc vận động, tập huấn 
đến cán bộ Mặt trận cơ sở và Trưởng 
ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư về
5 nội dung và các giải pháp triển khai 
cuộc vận động; xây dựng các mô hình 
điểm thực hiện cuộc vận động lồng 
ghép với việc vận động nhân dân giữ 
gìn vệ sinh môi trường, an toàn thực 
phẩm, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo 
đảm an toàn giao thông.

Trên cơ sở tích họp cuộc vận động 
"Ngày vì người nghèo" trước đây vào 
Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh" công tác vận động, hỗ trọ 
người nghèo và ủng hộ các chương 
trình an sinh xã hội có nhiều cách 
làm phong phú, thiết thực góp phần 
huy động các nguồn lực trong xã hội 
chăm lo cho người nghèo. Năm 2016, 
Quỹ "Vì người nghèo" cả nước tiếp 
nhận trên 1.202 tỷ đồng; các cơ 
quan, doanh nghiệp ủng hộ chương 
trình an sinh xã hội trực tiếp ở các 
địa phương là 3.461 tỷ đồng. Từ các 
nguồn vận động cùng với hỗ trọ của 
ngân sách Nhà nước và trọ giúp của 
cộng đồng, các địa phương đã xây 
dựng và sửa chữa 42.949 căn nhà Đại 
đoàn kết cho hộ nghèo; giúp đỡ 
130.394 hộ nghèo có điều kiện phát 
triển sản xuất; 1.375.098 lưọt người 
nghèo đưọc khám, chữa bệnh; giúp 
đỡ, hỗ trọ về học tập cho 356.970 trẻ 
em có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 
13.551 công trình dân sinh.

4. Năm 2016, nhân dân ta ở cả 3 
miền Bắc, Trung, Nam đều hứng chịu 
những tác động khắc nghiệt của thời 
tiết, khí hậu cực đoan: Rét đậm, rét 
hại, hạn hán kéo dài và xâm nhập 
mặn, lũ lụt liên tiếp xảy ra...; cùng 
với đó là sự cố môi trường biển do 
Công ty trách nhiệm hữu hạn Formosa

gây ra làm cho cuộc sống của một bộ 
nhân dân ở nhiều nơi lâm vào hoàn 
cảnh cơ cực, khó khăn. Ban Thường 
trực ủy ban Trung ương MTTQ Việt 
Nam và 8 tổ chức thành viên là Tổng 
LĐLĐ Việt Nam, Hội Nông dân Việt 
Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội 
LHPN Việt Nam, Hội CCB Việt Nam, 
Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt 
Nam, Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, 
Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam, Hội nghề cá Việt Nam đã ký 
kết và triển khai "Chương trình phối 
họp hành động hỗ trọ nhân dân khắc 
phục thiệt hại do ảnh hưởng xâm 
nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản 
chết hàng loạt"; kịp thời phối họp 
giám sát và tổ chức vận động, phân 
bổ các nguồn lực hỗ trọ nhân dân 
vùng thiệt hại. Trên cơ sở đó, ủy ban 
MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức 
thành viên đã vận động đưọc số tiền 
và hiện vật để hỗ trọ cho 193.726 
lưọt hộ gia đình bị ảnh hưởng với số 
tiền trên 150 tỷ đồng, trên 1.861 tấn 
gạo. Đến ngày 25/12/2016, Quỹ cứu 
trọ Trung ương đã tiếp nhận trên 50 
tỷ đồng ủng hộ và đã phân bổ gần 19 
tỷ đồng hỗ trọ nhân dân các tỉnh 
miền Trung, Tây Nguyên và Nam 
Trung bộ khắc phục thiệt hại.

5. Cuộc vận động "Người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đưọc 
triển khai với nhiều giải pháp mới. Ban 
Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động đã 
kiểm tra, khảo sát việc thực hiện cuộc 
vận động tại các địa phương và một số 
bộ, ngành ở Trung ương; xây dựng Đề 
án tuyên dương "Doanh nghiệp, sản 
phẩm Việt Nam tiêu biểu vì người Việt 
Nam" năm 2016; phối họp với Bộ Công 
Thương và Ban Chỉ đạo Cuộc vận động 
"Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 
Việt Nam" ' TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh 
tổ chức Hội nghị tuyên truyền về kết 
quả và giải pháp trọng tâm thực hiện 
cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam". ủy ban MTTQ 
Việt Nam các cấp phát huy vai trò nòng 
cốt trong tham mưu, phối họp kiện 
toàn Ban Chỉ đạo cuộc vận động; tham 
mưu xây dựng kế hoạch của cấp ủy 
Đảng, chương trình hành động của 
chính quyền thực hiện Kết luận 107- 
KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư

về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với việc thực hiện cuộc vận 
động "Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam"; tiếp tục đẩy mạnh 
tuyên truyền, vận động thực hiện cuộc 
vận động gắn với nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm trong các cơ quan, tổ chức 
và người dân về việc sản xuất hàng 
hóa bảo đảm an toàn thực phẩm, 
phòng chống hàng nhái, hàng giả; 
chống buôn l ậ u . ;  phối họp tổ chức 
nhiều phiên chọ hàng Việt, điểm bán 
hàng lưu động phục vụ nhu cầu của 
nhân dân.

6. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam các cấp tích cực triển khai 
Chương trình phối họp giữa ủy ban 
Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường và các tôn giáo 
về bảo vệ môi trường và ứng phó với 
biến đổi khí hậu; xây dựng đưọc 
nhiều mô hình điểm, cách làm sáng 
tạo. Đến ngày 20/11/2016, ủy ban 
MTTQ Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi 
trường và các tôn giáo ở 45 tỉnh, 
thành phố đã ký kết chương trình 
hoặc kế hoạch phối họp về bảo vệ 
môi trường và ứng phó với biến đổi 
khí hậu. Ban Chỉ đạo chương trình ở 
Trung ương đã triển khai xây dựng 
mô hình tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, 
TP.Hồ Chí Minh và TP.Hà Nội.

Ban Thường trực Uỷ ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức 
Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương 
trình phối họp thực hiện nhiệm vụ 
trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường 
giai đoạn 2012 -  2016, ký kết chương 
trình phối họp thực hiện nhiệm vụ 
trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường, 
ứng phó với biến đổi khí hậu giai 
đoạn 2016 - 2020 và biểu dương các 
mô hình tiêu biểu xây dựng khu dân 
cư bảo vệ môi trường.

7. ủy ban Trung ương MTTQ Việt 
Nam phối họp với Liên minh Họp tác 
xã Việt Nam và các bộ, ngành liên quan 
tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm triển 
khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh 
triển khai thi hành Luật Họp tác xã; 
xây dựng sách "Những điển hình tiên 
tiến HTX kiểu mới giai đoạn 2014 -
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2016". ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp 
và các tổ chức thành viên như Liên 
minh Họp tác xã Việt Nam, Hội Nông 
dân Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam, 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Luật gia 
Việt N am . tích cực tuyên truyền nâng 
cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên 
về việc phát triển mô hình kinh tế họp 
tác, kinh tế tập thể trong bối cảnh hội 
nhập quốc tế sâu rộng. Ban Thường 
trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tổ chức nhiều đoàn 
khảo sát, giám sát việc thực hiện Luật 
Họp tác xã và Chỉ thị 19 của Thủ tướng 
Chính Phủ. Các tổ chức thành viên và 
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam một 
số địa phương đã có cách làm thiết 
thực về xây dựng các mô hình kinh tế 
họp tác, phát triển các họp tác xã kiểu 
mới: Liên minh HTX Việt Nam ban hành 
Chương trình hành động thực hiện Chỉ 
thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 và 
Quyết định 445/QĐ-TTg ngày 
21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ; 
ký kết Chương trình phối họp với Hội 
Nông dân Việt Nam, với Hội LHPN Việt 
Nam; phối họp tổ chức Lễ tổng kết và 
trao giải Cuộc thi tìm hiểu Luật họp tác 
xã năm 2012 và sơ kết đọt 1 cuộc thi 
"Tìm hiểu các loại mô hình họp tác xã 
kiểu mới". Hội Nông dân Việt Nam tổ 
chức Chương trình tự hào Nông dân 
Việt Nam năm 2016; tập huấn nâng cao 
năng lực ma-ket-tinh cho họp tác xã, 
tổ họp tác tại Long An, Quảng Ninh; 
hướng dẫn xây dựng 2.179 mô hình 
kinh tế tập thể có hiệu quả. Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh rà soát, đánh giá thực 
trạng hoạt động, nhân rộng mô hình 
tổ họp tác và họp tác xã thanh niên, 
chi hội phát triển kinh tế, chi hội nghề 
nghiệp; triển khai hướng dẫn "Xây 
dựng họp tác xã kiểu mới". Hội Luật 
gia Việt Nam phối họp tổ chức Hội thảo 
khoa học "Cơ hội và thách thức của 
kinh tế Việt Nam khi hiệp định đối tác 
xuyên Thái Bình Dương (TPP) có hiệu 
lực". TP.Đà Nẵng phối họp tổ chức Hội 
thảo "Vai trò của các tổ chức đoàn thể 
chính trị - xã hội trong sự phát triển 
kinh tế tập thể góp phần đảm bảo an 
sinh xã hội trên địa bàn thành phố"; 
tỉnh Trà Vinh phối họp tổ chức Hội 
nghị chuyên đề "Đẩy mạnh, phát triển 
họp tác xã kiểu mới tại Trà Vinh"...

8. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam các cấp tích cực tuyên truyền 
kết quả của Đại hội lần thứ XII của 
Đảng. ủy ban Trung ương MTTQ Việt 
Nam đã kịp thời xây dựng và ban 
hành Chương trình hành động của 
MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết 
đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 
Đảng; tổ chức các hội nghị nghiên 
cứu, triển khai Nghị quyết Đại hội XII 
của Đảng cho các vị Uỷ viên Uỷ ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam là các nhà tu hành, chức sắc tôn 
giáo và lãnh đạo các tổ chức tôn giáo 
ở khu vực phía Bắc và phía Nam với 
sự tham gia của hơn 500 đại biểu.

Hội nghị lần thứ 6 Uỷ ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Khoá 
VIII đã ban hành Chương trình hành 
động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
tư của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (khóa XII) về tăng cường xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, 
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống, những biểu 
hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" 
trong nội bộ; đồng thời Ban Thường 
trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam phối họp với Hội Nhà 
báo Việt Nam phát động giải báo chí 
toàn quốc "Báo chí với công tác 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí", 
là việc làm kịp thời, thiết thực của 
công tác Mặt trận trên lĩnh vực xây 
dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

9. ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp 
tích cực, chủ động thực hiện quyền 
và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam 
trong công tác bầu cử đại biểu Quốc 
hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp 
nhiệm kỳ 2016 -  2021 với tinh thần 
huy động mọi lực lưọng, khắc phục 
khó khăn, kịp thời phối họp hướng 
dẫn, xây dựng các văn bản pháp luật 
liên quan đến công tác tổ chức bầu 
cử; tiến hành đầy đủ, chặt chẽ các 
bước theo quy trình hiệp thương bầu 
cử; thực hiện hiệu quả công tác giám 
sát; tuyên truyền, vận động nhân 
dân tham gia bầu cử; tổ chức việc lấy 
ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử 
tri nơi cư trú đối với người ứng cử; tổ 
chức các hội nghị để người ứng cử 
tiếp xúc cử tri và thực hiện quyền

vận động bầu cử. Trên cơ sở đó, Uỷ 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các 
cấp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của 
mình trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc 
hội khóa XIV và đại biểu HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2016 -  2021, góp phần 
tích cực, quan trọng vào thành công 
của Cuộc bầu cử.

10. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam các cấp tích cực phát huy dân 
chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lọi ích 
họp pháp, chính đáng của nhân dân; 
giám sát và phản biện xã hội.

Công tác giám sát của Mặt trận 
tiếp tục phát huy hiệu quả thiết thực 
trong một số lĩnh vực đưọc đông đảo 
nhân dân, đoàn viên, hội viên quan 
tâm. Trong năm 2016, Ban Thường 
trực ủy ban Trung ương MTTQ Việt 
Nam đã phối họp sơ kết 7 chương 
trình giám sát triển khai trong năm 
2014, 2015: Chương trình phối họp 
giám sát thực hiện pháp luật về sản 
xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; 
Chương trình phối họp giám sát việc 
chấp hành pháp luật của các cơ sở y 
tế tư nhân; Chương trình phối họp 
giám sát việc thực hiện pháp luật về 
bảo hiểm xã hội trong các loại hình 
doanh nghiệp; Chương trình phối họp 
giám sát thực hiện nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh 
vực thuế, hải quan; Chương trình 
phối họp giám sát thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát 
triển khoa học, công nghệ và Luật 
Khoa học và Công nghệ; Chương trình 
phối họp xác định chỉ số hài lòng của 
người dân, tổ chức đối với các dịch vụ 
hành chính công; Chương trình phối 
họp giám sát và nâng cao hiệu quả 
việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ 
sở. Đồng thời, tổ chức các đoàn giám 
sát tác động môi trường của các nhà 
máy nhiệt điện đang gây nhiều bức 
xúc cho nhân dân ở một số địa 
phương; giám sát việc thực hiện pháp 
luật về bảo hiểm xã hội cho người lao 
động trong các loại hình doanh 
nghiệp (tại TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí 
Minh, tỉnh Bình Dương); việc nâng 
cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố 
cáo ở cơ sở; đánh giá sự hài lòng của
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người dân, tổ chức đối với sự phục vụ 
của cơ quan hành chính nhà nước (tại 
tỉnh Lào Cai và các thành phố: TP.Hồ 
Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ); việc 
thực hiện Luật Khoa học và Công 
nghệ và Nghị quyết Trung ương 6 
khóa XI về phát triển khoa học công 
nghệ (tại Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, 
Quảng Ninh, TP.Hải Phòng, Nghệ An, 
Quảng Trị). Đoàn Chủ tịch ủy ban 
Trung ương MTTQ Việt Nam và Chính 
phủ ký ban hành Chương trình phối 
họp so 90/CTPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN 
ngày 30/3/2016 về "Vận động và 
giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm" 
giai đoạn 2016 -  2020.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam nhiều tỉnh, thành phố có cách 
làm hay trong thực hiện nhiệm vụ 
phát huy dân chủ ở cơ sở, đấu tranh 
phòng chống tham nhũng và xây 
dựng Đảng, chính quyền vững mạnh 
như: Tây Ninh lắp đặt hòm thư góp 
ý xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền tại trụ sở làm việc của Mặt 
trận; tổ chức 7 cuộc đối thoại giữa 
cấp ủy, chính quyền với nhân dân. 
Ninh Bình ban hành Quy định về 
việc lãnh đạo ủy ban MTTQ Việt Nam 
các cấp trong tỉnh thực hiện đối 
thoại trực tiếp với nhân dân. Đồng 
Tháp phối họp tổ chức diễn đàn 
"Chính quyền đối thoại với nhân 
dân" trên sóng phát thanh. Trên cơ 
sở kết quả này, năm 2017, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp thống 
nhất giao Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam Tỉnh giám sát vai trò lãnh 
đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy về thực 
hiện chính sách đại đoàn kết toàn 
dân tộc và chính sách về công tác 
Mặt trận. Bình Thuận tổ chức các 
hoạt động để lãnh đạo cấp ủy, chính 
quyền đối thoại với nhân dân. TP.Hà 
Nội khảo sát công tác nắm tình hình 
tư tưởng, dư luận nhân dân tại 6 
đơn vị và tổ chức điều tra xã hội học 
với 1.000 phiếu bằng phương pháp 
điện thoại phỏng vấn nhanh những 
vấn đề nhân dân quan t â m .

11. Hoạt động phản biện xã hội 
của ủy ban Trung ương MTTQ Việt 
Nam và ủy ban MTTQ Việt Nam các địa 
phương luôn bám sát với các nhiệm 
vụ của địa phương và những vấn đề

nhân dân quan tâm. Đoàn Chủ tịch, 
Ban Thường trực ủy ban Trung ương 
MTTQ Việt Nam tổ chức phản biện xã 
hội đối với các dự thảo: Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo, Luật về hội, Luật 
phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

ủy ban MTTQ Việt Nam nhiều 
tỉnh, thành phố tổ chức phản biện 
xã hội các chính sách, giải pháp, quy 
hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, 
xã hội ở địa phương như: Bắc Ninh 
phản biện xã hội dự thảo Quy chế 
quản lý quy hoạch đầu tư xây dựng 
khu dịch vụ thương mại làng nghề 
trên địa bàn tỉnh. Hưng Yên phản 
biện xã hội về "Điều chỉnh quy hoạch 
sử dụng đất đến năm 2020 và kế 
hoạch sử dụng đất 5 năm (2016
2020)". Quảng Ninh phản biện xã hội 
dự thảo Nghị quyết của HĐND, quyết 
định của UBND tỉnh về việc mở rộng 
đối tưọng bảo trọ xã hội đưọc hưởng 
trọ cấp đối với người thuộc hộ nghèo 
không có khả năng thoát nghèo. 
Thái Bình phản biện xã hội "Quy chế 
tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của 
người đứng đầu cấp ủy đảng, chính 
quyền các cấp với nhân dân trên địa 
bàn tỉnh". Vĩnh Phúc phản biện xã 
hội "Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, 
tinh giản biên chế và nâng cao chất 
lưọng đội ngũ cán bộ công chức, viên 
chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh 
Phúc giai đoạn 2016- 2021". Tây 
Ninh phản biện xã hội dự thảo Đề án 
"Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh 
Tây Ninh theo hướng nâng cao giá trị 
gia tăng và phát triển bền vững đến 
năm 2020 và định hướng đến năm 
2030" và dự thảo "Quy định các tiêu 
chí ưu tiên lựa chọn đối tưọng đưọc 
mua, thuê nhà ở xã hội trên địa bàn 
tỉnh Tây Ninh". Quảng Nam phản 
biện xã hội đối với Đề án Tăng cường 
năng lực giám sát của Ban thanh tra 
nhân dân và Ban giám sát đầu tư của 
cộng đồng đối với công tác giải quyết 
khiếu nại, tố cáo và phòng, chống 
tham nhũng của xã, phường, thị trấn 
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016
2020. Bình Định phản biện xã hội 
"Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn 
thông thụ động tỉnh Bình Định giai 
đoạn 2015-2020, định hướng đến 
năm 2025". Quảng Ngãi phản biện xã

hội đối với các dự thảo Nghị quyết 
của HĐND tỉnh. Thanh Hóa phản biện 
xã hội đối với Đề án quy định mức 
thu các loại phí và lệ phí thuộc thẩm 
quyền ban hành của HĐND tỉnh; Dự 
thảo quy định mức thu học phí trong 
các cơ sở giáo dục đào tạo công lập 
trên địa bàn tỉnh. Kon Tum phản 
biện xã hội dự thảo Nghị quyết liên 
tịch về tổ chức tiếp xúc cử tri của đại 
biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và 
dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
Cà Mau phản biện xã hội, góp ý vào 
Quyết định của UBND tỉnh về các 
mức phí dịch vụ ven biển, định mức 
giá đền bù giải phóng mặt bằng. Tiền 
Giang phản biện xã hội đối với dự 
thảo Luật bảo vệ chăm sóc sức khỏe 
trẻ em (sửa đổi), Luật tiếp cận thông 
tin báo c h í .

Với sự nỗ lực, quyết tâm thực 
hiện Chương trình phối họp và thống 
nhất hành động của Uỷ ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam các cấp, công tác 
Mặt trận năm 2016 đã để lại nhiều 
kết quả tốt đẹp, như đánh giá của 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại 
Hội nghị lần thứ 6 Uỷ ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 
"Năm 2016, Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam đã tiếp tục thực hiện có kết quả 
Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 
VIII của Mặt trận, góp phần mở rộng, 
củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, 
tạo nên sức mạnh to lớn cho sự phát 
triển của đất nước. Mặt trận đã đoàn 
kết, tập họp lực lưọng không chỉ 
bằng công tác tuyên truyền, phát 
triển tổ chức, mà còn thông qua 
nhiều phong trào thi đua yêu nước 
sâu rộng, nhiều cuộc vận động thiết 
thực, có sức lôi cuốn đông đảo các 
tầng lớp nhân dân, hướng vào thực 
hiện thắng lọi các nhiệm vụ chính trị 
và chăm lo cải thiện đời sống nhân 
d â n . Có thể khẳng định, những 
đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam trong những năm qua và năm 
2016 là rất to lớn và quan trọng" - 
Phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú 
Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 
tại Hội nghị lần thứ 6 Uỷ ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
ngày 4 /1 /2017 .❖
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trong công tác Mật trận của cụm thi đua 
các tỉnh Trung du, miển núi phía Bác
BÙI THỊ THANH
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương M ặt trận Tổ quốc Việt Nam

C
ụm thi đua các tỉnh Trung du, 
miền núi phía Bấc gồm 7 tỉnh: 
Bấc Cạn, Bấc Giang, Hòa Bình, 
Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái 

Nguyên, Yên Bái với diện tích khoảng 
34 nghìn km2, dân số khoảng 6.650 
nghìn ngưòi, cư trú ở 67 đơn vị hành 
chính cấp huyện, 1.338 đơn vị hành 
chính cấp xã. Năm 2016 là năm thứ hai 
Mặt trận các cấp trong cụm thi đua phối 
họp với các tổ chức thành viên và chính 
quyền để triển khai thực hiện 5 chương 
trình hành động do Đại hội VIII Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam đề ra và chương 
trình hành động của Mặt trận các cấp, 
cùng với công tác tuyên truyền, vận 
động, tập họp các tầng lớp nhân dân 
thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân 
trong cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ XIV 
và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2016 - 2021 và thực hiện các chương 
trình phát triển kinh tế, xã hội ở địa 
phương gấn với cuộc vận động xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Để hoàn thành các nhiệm vụ của 
mình, Mặt trận các cấp trong vùng đã 
chủ động đổi mới, sáng tạo và thực 
hiện tốt các nhiệm vụ trên cơ sở chủ 
động xây dựng chương trình, kế 
hoạch phối họp giữa Mặt trận và các 
tổ chức thành viên với chính quyền, 
sau đó chủ động đề xuất với lãnh đạo 
cấp ủy để cấp ủy có sự chỉ đạo thực 
hiện trong hệ thống chính trị. Là tổ 
chức liên minh chính trị của tổ chức 
chính trị, các tổ chức chính trị - xã 
h ộ i .  để thực hiện các nhiệm vụ của

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương M ặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Thanh phát 
biểu tại Hội nghị giao ban công tác M ặt trận các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.

ANH: HƯƠNG DIỆP

mình, nhất thiết Mặt trận các cấp phải 
phối họp chặt chẽ với hệ thống chính 
trị mới thực hiện đưọc vai trò của 
mình, với cách làm như trên Mặt trận 
các cấp trong vùng đã chủ động tham 
mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện các 
chương trình, kế hoạch phối họp 
thống nhất hành động với các tổ chức 
thành viên và với chính quyền nên đã 
tránh được sự trùng chéo, thiếu thống 
nhất giữa Mặt trận và các tổ chức 
thành viên theo phương châm: "Rõ tổ 
chức thực hiện, rõ địa chỉ thực hiện, 
rõ thòi gian thực hiện" và không gây 
quá tải cho cơ sở. Điển hình như: Ban 
Thưòng trực Mặt trận tỉnh Phú Thọ đã 
tham mưu giúp Ban Thưòng trực Tỉnh 
ủy trong việc thành lập Ban vận động

quĩ, Trưởng ban là đồng chí Bí thư 
Tỉnh ủy, Phó Ban thường trực là đồng 
chí Chủ tịch Mặt trận tỉnh và các đồng 
chí tham gia Phó ban khác gồm: đồng 
chí Phó Chủ tịch tỉnh và Chủ tịch các 
tổ chức thành viên. Đồng thời để 
công tác vận động thực hiện quĩ vì 
người nghèo tránh vận động trùng 
chéo, Mặt trận tỉnh đã chủ động phối 
họp vói các tổ chức thành viên phân 
công cụ thể cho từng thành viên vận 
động theo địa chỉ cụ thể, trong giai 
đoạn cụ thể... Ban Thường trực Mặt 
trận tỉnh Hòa Bình có sự sáng tạo 
trong việc xây dựng các tổ liên gia tự 
quản ở các khu dân cư vói phương 
châm "để dân lo việc của dân". Ban 
Thường trực Mặt trận tỉnh Thái
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Nguyên có sự sáng tạo, hiệu quả 
trong việc xây dựng Hội đồng tư vấn, 
Ban Tư vấn, Tổ tư vấn ở cấp tỉnh, 
huyện, xã. Ban Thưòng trực Mặt trận 
tỉnh Bấc Cạn có sự sáng tạo, hiệu quả 
trong công tác giám sát, phản biện 
trên cơ sở phối họp tổ chức các đoàn 
giám sát giữa các cơ quan chức năng, 
Mặt trận và các tổ chức thành viên 
trên cơ sở sự phê duyệt của Thưòng 
trực Tỉnh ủy để tránh gây quá tải cho 
tổ chức bị kiểm tra, giám sát...

Dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của các 
cấp ủy đảng, sự phối họp nhịp nhàng 
với chính quyền các cấp và các tổ chức 
thành viên, ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam các cấp trong vùng đã thực 
hiện có hiệu quả các nội dung chương 
trình hành động trong năm 2016. Cụ 
thể như sau:

Về nâng cao hiệu quả tuyên 
truyền, vận động, tập hợp 
các tầng lớp nhân dân, 
củng cố và phát huy sức 
mạnh đại đoàn kết toàn 
dân tộc

Mặt trận các cấp trong cụm đã 
thưòng xuyên thực hiện nhiệm vụ 
"Mặt trận lấng nghe nhân dân nói", 
tập họp ý kiến, nguyện vọng, hiến kế 
của nhân dân, cung cấp đầy đủ thông 
tin cho nhân dân về tình hình đất 
nước và quốc tế, về chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước, về kết quả 
giám sát và phản biện xã hội, về tiếp 
thu ý kiến và sáng kiến của nhân dân, 
nâng cao hiệu quả công tác tuyên 
truyền, vận động thông qua việc phối 
họp đồng bộ với các thành viên và các 
cơ quan truyền thông đại chúng. Cụ 
thể như: Mặt trận tỉnh Phú Thọ đã 
phát 14.000 cuốn Bản tin công tác Mặt 
trận đến 100% các ban công tác Mặt 
trận khu dân cư. Mặt trận tỉnh Bấc 
Kạn đã phát hành 6.400 cuốn Bản tin 
công tác Mặt trận, tổ chức trên 1.400 
buổi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội 
Đảng các cấp với khoảng 57 nghìn 
ngưòi tham dự. Mặt trận tỉnh Thái 
Nguyên đã phát hành trên 13.000 
cuốn Bản tin công tác Mặt trận đến 
các khu dân cư trên toàn tỉnh và phối 
họp với Đài Truyền hình tỉnh thực

hiện 18 chuyên mục về công tác Mặt 
trận. Mặt trận tỉnh Bấc Giang đã phát 
hành trên 9.000 cuốn Bản tin công tác 
Mặt trận cho Mặt trận cơ sở và đã tổ 
chức trên 28 ngàn buổi tuyên tuyền 
về tham gia bảo vệ môi trưòng với 
trên 56 ngàn lưọt ngưòi tham d ự . 
Điểm nhấn trong năm 2016 của Mặt 
trận các cấp trong vùng là đã phối họp 
với các tổ chức thành viên, các cơ 
quan thông tấn báo chí ở Trung ương 
và địa phương tổ chức tốt công tác 
tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2016-2021 với nhiều cách làm đa 
dạng, phong phú để truyền tải các nội 
dung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc 
hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp đến các tầng 
lớp nhân dân. Do công tác tuyên 
truyền trước, trong và sau bầu cử luôn 
đưọc Mặt trận các cấp trong cụm chú 
trọng phối họp triển khai, đã góp 
phần tổ chức thành công cuộc bầu cử 
đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử 
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ cử tri 
trong cụm tham gia bầu cử bình quân 
đạt trên 99,58%, cuộc bầu cử đã thực 
sự trở thành đọt sinh hoạt chính trị 
sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân 
và trở thành ngày hội của toàn dân.

Về phát huy tinh thần sáng 
tạo và tự quản của nhân 
dân, triển khai các cuộc vận 
động, các phong trào thi 
đua yêu nước

Mặt trận các cấp và các tổ chức 
thành viên trong cụm đã tích cực vận 
động đồng bào tham gia các phong 
trào thi đua yêu nước và các cuộc vận 
động với hình thức ngày càng đa 
dạng, đáp ứng nhu cầu đoàn kết giúp 
nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm 
nghèo, xây dựng đòi sống văn hóa, 
tham gia xây dựng Đảng, chính 
quyền, tự quản giữ gìn an ninh trật tự 
và bảo vệ môi trưòng, tăng cưòng sự 
sẻ chia và cộng đồng trách nhiệm, gấn 
kết các tầng lớp nhân dân ở từng địa 
bàn dân cư. Hưởng ứng phong trào 
"Cả nước chung sức xây dựng nông

thôn mới" do Thủ tướng Chính phủ 
phát động, Mặt trận đã kịp thòi triển 
khai các nội dung của cuộc vận động 
với các tiêu chí xây dựng nông thôn 
mới bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, 
hiệu quả trong triển khai thực hiện ở 
cơ sở. Trên cơ sở những bài học, kinh 
nghiệm trong 20 năm thực hiện cuộc 
vận động "Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đòi sống văn hóa ở khu dân cư", 
Mặt trận các cấp đã triển khai thực 
hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh" với tinh thần phát huy khả 
năng tự quản của nhân dân đã đạt 
đưọc những kết quả đáng khích lệ 
như: Phú Thọ có 1/13 huyện, thị, 
thành đưọc công nhận huyện nông 
thôn mới; 34/247 xã đưọc công nhận 
xã nông thôn mới; có 51 xã đạt từ 15
- 18 tiêu chí, 86 xã đạt từ 10 - 14 tiêu, 
76 xã đạt từ 6 - 9 tiêu chí, không có xã 
đạt dưới 6 tiêu chí. Bình quân tiêu chí 
toàn tỉnh đạt 12,3 tiêu chí/xã (tăng 
0,7 tiêu chí/xã so với năm 2015). Bấc 
Giang có 48/230 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới, số xã còn lại đạt bình quân
13.3 tiêu chí. Bấc Kạn có 2/116 xã đạt 
từ 15-18 tiêu chí, 31 xã đạt 10-14 tiêu 
chí, 74 xã đạt 5-9 tiêu chí. Yên Bái có 
18/180 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 
48 xã đạt từ 10-18 tiêu chí, 80 xã đạt 
từ 5-9 tiêu chí, 11 xã đạt dưới 5 tiêu 
chí. Mặt trận các cấp trong vùng đã 
đổi mới phương thức thực hiện cuộc 
vận động "Vì ngưòi nghèo" với mục 
tiêu giảm nghèo bền vững, chủ trì 
phát động tháng cao điểm vì ngưòi 
nghèo hằng năm, thực hiện công tác 
cứu trọ, nhân đạo từ thiện, vận động 
giúp đỡ ngưòi có hoàn cảnh khó khăn, 
gặp thiên tai, hoạn nạn. Cụ thể Mặt 
trận các cấp tỉnh Phú Thọ đã phát 
động các cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp đăng ký ủng hộ quỹ "Vì ngưòi 
nghèo" giai đoạn 2016-2020 đưọc trên
59.4 tỷ đồng; giúp các hộ nghèo khó 
khăn đột xuất; khám chữa bệnh; học 
tập; thăm hỏi tặng quà trong các dịp 
lễ tết, số tiền trên 5,6 tỷ đồng; vận 
động Quỹ thiện tâm - Tập đoàn 
Vingroup hỗ trọ 300 con bò giống sinh 
sản cho 300 hộ, Viettel - Chi nhánh 
Phú Thọ hỗ trọ 162 con bò giống sinh 
sản cho các hộ nghèo và hỗ trọ trên
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3,3 tỷ đồng xây dựng trường học. 
Phát quà Tết cho hộ nghèo thông qua 
hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp 
trong tỉnh là: 24.403 suất, trị giá trên 
7.817 triệu đồng... Mặt trận các cấp 
tỉnh Hòa Bình đã vận động quỹ "Vì 
người nghèo" toàn tỉnh đạt gần 10 tỷ 
đồng. Trong dịp tết Bính Thân 2016, 
toàn tỉnh đã trao 115.903 xuất quà tết 
trị giá trên 35 tỷ đồng cho người 
nghèo. Mặt trận tỉnh Bấc Cạn đã vận 
động ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" 
toàn tỉnh đạt 4,8 tỷ đồng, tặng 484 
suất quà tết cho người nghèo trị giá 
trên 200 triệu đồng. Mặt trận tỉnh 
Thái Nguyên vận động đưọc trên 95 tỷ 
đồng, tặng 82.000 suất quà tết cho 
người nghèo trị giá trên 28 tỷ đồng...

Mặt trận các cấp và các tổ chức 
thành viên phối họp chặt chẽ, hiệu 
quả vói các cơ quan chính quyền cùng 
cấp triển khai lồng ghép các chương 
trình phối họp thực hiện mục tiêu 
quốc gia về bảo đảm an sinh xã hội, 
bảo vệ môi trường, ứng phó vói biến 
đổi khí hậu, nâng cao chất lưọng dân 
số, phòng chống tội phạm và tệ nạn 
xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao 
thông, góp phần phát huy tính tự 
quản, bảo đảm sự phát triển bền vững 
ngay từ mỗi địa bàn dân cư. Đặc biệt, 
để tăng cường củng cố, đoàn kết gấn 
bó trong từng cộng đồng dân cư, nâng 
cao chất lưọng và hiệu quả tổ chức 
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở 
khu dân cư gấn vói kỷ niệm ngày 
truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam hàng năm (18/11), Mặt trận các 
cấp đã phối họp vói chính quyền tổ 
chức nền nếp, gấn vói các hoạt động 
biểu dương các gia đình văn hóa tiêu 
biểu, trao tặng nhà đại đoàn kết, tổ 
chức bữa cơm đại đoàn kết, vận động 
nhân dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mói, đô thị văn minh trong dịp 
diễn ra Ngày hội đã động viên nhân 
dân phát huy truyền thống quê 
hương, dòng họ, gấn bó tình làng, 
nghĩa xóm. Cụ thể như: Mặt trận các 
cấp tỉnh Phú Thọ đã có 100% khu dân 
cư tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết 
toàn dân tộc vói 399.022 lưọt ngưòi 
tham dự, trong đó có 2.600/2.890 khu 
dân cư tổ chức cả phần hội và phần lễ 
đạt 90,05%. Yên Bái có 1.920/1.944

khu dân cư tổ chức ngày hội, đạt 
98,8%; có 1.526/1.944 khu dân cư tổ 
chức tốt cả 2 nội dung phần Lễ và 
phần Hội đạt 78,5%, đã có 210.400 
người tham dự ngày hội; có 15.262 hộ 
đưọc khen thưởng nhân dịp tổ chức 
ngày hội. Bấc Giang có 100% khu dân 
cư (2.494/2.494) tổ chức Ngày hội Đại 
đoàn kết toàn dân trong đó 
2.113/2.494 khu dân cư tổ chức liên 
hoan, gấn vói việc bình xét danh hiệu 
văn hóa năm 2016...

Về phát huy dân chủ, đại 
diện, bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp, chính đáng 
của nhân dân; giám sát và 
phản biện xã hội, tham gia 
xây dựng Đảng và chính 
quyền vững mạnh

Trong 6 tháng đầu năm, Mặt trân 
các cấp trong vùng đã chủ động xây 
dựng kế hoạch triển khai công tác bầu 
cử. Tổ chức các hội nghị tập huấn 
triển khai công tác bầu cử cho cán bộ 
chuyên trách Mặt trận các cấp và các 
tổ chức thành viên. Phối họp chặt chẽ 
vói Thường trực Hội đồng nhân dân, 
ủy ban Bầu cử các cấp trong phân bổ 
cơ cấu, thành phần, số lưọng đại biểu, 
tổ chức hội nghị cử tri; giám sát các 
quy trình bầu cử; tổ chức các hội nghị 
hiệp thương đảm bảo đúng quy định 
của pháp luật; lựa chọn người ứng cử 
đảm bảo về tiêu chuẩn, trình độ, cơ 
cấu thành phần và số dư tối thiểu 
trong danh sách những người ứng cử 
tại mỗi đơn vị bầu cử. Kết quả các tỉnh 
trong cụm thi đua đã bầu đưọc 46 đại 
biểu Quốc hội khóa XIV, 468 đại biểu 
Hội đồng nhân dân tỉnh, 2.426 đại 
biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, 
33.849 đại biểu Hội đồng nhân dân 
cấp xã.

Mặt trận các cấp trong vùng đã 
chủ động phối họp vói chính quyền và 
các tổ chức thành viên trong công tác 
giám sát và phản biện xã hội. Theo đó, 
những vấn đề lón liên quan đến lọi ích 
của đông đảo các tầng lóp nhân dân 
đưọc Mặt trận giữ vai trò chủ trì, hiệp 
thương vói các đoàn thể, tổ chức 
thành viên để cùng tham gia. Mặt trận

và các đoàn thể chính trị - xã hội chu 
đông đề xuất, phối họp vói các cấp 
chính quyền liên quan lựa chọn giám 
sát các nội dung, lĩnh vực phù họp, 
thiết thực vói đời sống nhân dân. Có 
nhiều hình thức huy động trí tuệ của 
các tầng lóp nhân dân tham gia phản 
biện xã hội. Tổ chức góp ý và tập họp 
ý kiến của các tầng lóp nhân dân 
tham gia vào các dự thảo dự án luật. 
Tổ chức các diễn đàn và các phương 
thức phù họp để phát huy sáng kiến 
của nhân dân, nhất là đội ngũ trí thức 
ở trong và ngoài nước hiến kế xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặt trận các 
cấp đã vận động nhân dân chủ động, 
tích cực tham gia cuộc đấu tranh 
phòng chống tham nhũng, lãng phí, 
phối họp và đề nghị chính quyền cùng 
cấp thực hiện trách nhiệm giải trình, 
công khai, minh bạch những vấn đề 
nhân dân yêu cầu. Hình thành cơ chế 
đánh giá sự hài lòng của người dân đối 
vói sự phục vụ của chính quyền cơ sở. 
Tham gia giám sát thực hiện Quy chế 
dân chủ ở cơ sở, nâng cao chât lương 
hoat đông tiếp công dân, tham gia 
giải quyết và giám sát các cơ quan 
chính quyền giải quyết khiếu nại, tố 
cáo của công dân; nâng cao hiệu quả 
hoạt động của Ban Thanh tra nhân 
dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng 
đồng và hoạt động hòa giải ở cơ sở. Tổ 
chức để nhân dân trao đổi, đối thoại 
vói lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính 
quyền, kịp thời giải quyết những 
nguyện vọng chính đáng, giải tỏa 
những băn khoăn, lo lấng trong nhân 
dân, tích cực tham gia công tác hòa 
giải, giải quyết mâu thuẫn nội bộ 
trong nhân dân, góp phần tạo sự ổn 
định, gấn bó đoàn kết nhân dân trên 
địa bàn dân cư.

Về tiếp tục mở rộng và 
nâng cao hiệu quả, chất 
lượng hoạt động đối ngoại 
nhân dân

Mặt trận các cấp và Liên hiệp các tổ 
chức hữu nghị Việt Nam các tỉnh trong 
cụm đã phối họp xây dựng chương 
trình, phân công trách nhiệm, đẩy 
mạnh các hoạt động đối ngoại nhân 
dân theo phương châm "chủ động, linh
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hoạt, sáng tạo, hiệu quả", góp phần 
tăng cưòng tình hữu nghị và đoàn kết, 
họp tác giữa nhân dân Việt Nam với 
nhân dân các nước trên thế giới. Tuyên 
truyền, vận động các tầng lớp nhân 
dân thực hiện chủ trương đối ngoại của 
Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà 
nước. Phát huy vai trò của cộng đồng 
ngưòi Việt Nam ở nước ngoài đóng góp 
có hiệu quả vào các hoạt động đoàn 
kết, hữu nghị, thúc đẩy các mối quan 
hệ họp tác góp phần xây dựng và phát 
triển đất nước. Mặt trận các cấp tăng 
cưòng trao đổi thông tin và quan hệ 
phối họp với các tổ chức quốc tế và các 
tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại 
Việt Nam để tăng cưòng hiểu biết, cơ 
hội họp tác, thu hút thêm nguồn lực, 
tham khảo kinh nghiệm quốc tế góp 
phần thực hiện các chương trình phát 
triển kinh tế - xã hội, giúp đỡ ngưòi 
nghèo, hoạt động nhân đạo từ thiện. 
Phát huy vai trò của cộng đồng ngưòi 
Việt Nam ở nước ngoài trong các hoạt 
động đoàn kết, hữu nghị, phát triển 
quan hệ họp tác quốc tế; mở rộng các 
hoạt động giao lưu, trao đổi với các tổ 
chức nhân dân các nước. Cụ thể như: 
Mặt trận tỉnh Bấc Giang đã trao 70 suất

quà cho 69 lưu học sinh Campuchia trị 
giá 35 triệu đồng, góp chung vào 
phong trào "Ươm mầm hữu nghị" giữa 
hai nước, hai dân tộc. Phối họp vói Hội 
hữu nghị Việt - Nga đón đoàn họp tác 
văn hóa và thương mại Siberia, Liên 
bang Nga để trao đổi, họp tác khoa học
- công nghệ sinh học trong lĩnh vực 
nông nghiệp thân thiện vói môi 
trường, đảm bảo an toàn cho sức khỏe. 
Phối họp vói một số doanh nghiệp là 
thành viên của Hội hữu nghị Việt - Lào 
và Công ty Bảo Việt thăm, tặng 70 suất 
quà trị giá 210 triệu đồng nhân dịp tết 
cổ truyền Bính Thân 2016. Mặt trận 
tỉnh Yên Bái đã phối họp tổ chức gặp 
mặt, tặng quà cho lưu học sinh Lào 
đang học tập tại các Trường Cao đẳng 
Sư phạm, Cao đẳng Y tế' Yên Bái nhân 
dịp Tết Cổ truyền BunPiMay của nước 
bạn Lào...

Về hoàn thiện cơ chế, nâng 
cao năng lực hoạt động 
của hệ thống Mạt trận Tổ 
quốc Việt Nam đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ trong 
giai đoạn mới

ANH: MẠNH QUANG

Mặt trận các tỉnh trong vùng đã 
chú trọng công tác xây dựng tiêu 
chuẩn cán bộ chuyên trách của từng 
cấp; coi trọng công tác đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ chuyên trách để có 
năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
Phát huy mạnh mẽ vai trò của đội 
ngũ chuyên gia, cộng tác viên nhằm 
nâng cao năng lực tham mưu và tổ 
chức triển khai công việc của ủy ban 
Mặt trận các cấp, nhất là công tác 
giám sát, phản biện xã hội. Quan tâm 
hướng dẫn hoạt động, bồi dưỡng 
phương pháp công tác, bảo đảm điều 
kiện hoạt động và chế độ chính sách 
phù họp cho Ban Công tác Mặt trận ở 
khu dân cư. Các hoạt động của Mặt 
trận đã hướng mạnh về cơ sở, địa 
bàn dân cư, giảm bớt tính hình thức; 
kết họp hoạt động của bộ máy 
chuyên trách với các hội đồng tư 
vấn, chuyên gia, cộng tác viên, làm 
tăng sức mạnh, giảm bớt những biểu 
hiện hành chính trong hoạt động 
của Mặt trận. Tiếp tục phối họp với 
các tổ chức thành viên tích cực tham 
gia xây dựng, củng cố và phát triển 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông 
qua kết nạp thêm thành viên là tổ
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chức và các cá nhân tiêu biểu, kết 
nạp đoàn viên, hội viên nhằm thu 
hút đông đảo các tầng lóp nhân dân 
tham gia các cuộc vận động, phong 
trào thi đua yêu nưóc, phù họp vói 
nhu cầu, nguyện vọng của các giai 
cấp, tầng lóp, thành phần đa dạng 
trong xã hội. Điển hình là Ban 
Thường trực Mặt trận tỉnh Phú Thọ 
đã phối họp vói Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 
tham mưu cho Tỉnh ủy kiện toàn 
công tác cán bộ cho hệ thống Mặt 
trận các cấp nên tỷ lệ Chủ tịch Mặt 
trận cấp tỉnh, cấp huyện tham gia 
Thường vụ là 100%, tỷ lệ cấp xã 
tham gia Thường vụ là 70,4%.

Đạt đưọc những kết quả trên đây 
là do sự nỗ lực của Mặt trận các cấp 
trong vùng, sự phối họp ngày càng 
hiệu quả của chính quyền và các tổ 
chức thành viên; sự quan tâm ủng hộ 
của các tầng lóp nhân dân trong vùng. 
Mặt trận các cấp trong cụm đã bám sát 
vào 5 nội dung chương trình hành 
động triển khai thực hiện sáng tạo, 
hiệu quả, linh hoạt phù họp vói tình 
hình trên địa bàn. Mỗi địa phương đều 
có cách làm hay, hiệu quả, khéo vận 
dụng, lồng ghép các phong trào, các 
cuộc vận động, các chương trình dự 
án để thực hiện tốt các nội dung đề ra 
theo chương trình hành động của Đại 
hội VIII, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bên cạnh những thành tích đạt 
được, Mặt trận các cấp trong cụm thi 
đua còn tồn tại một số hạn chế như: 
phương thức vận động, tập họp xây 
dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
của Mặt trận các cấp trong cụm chưa 
theo kịp những yêu cầu mói trong xã 
hội. Một số nơi, các cuộc vận động, 
các phong trào thi đua chưa tạo đưọc 
sự lan tỏa. Còn nhiều khó khăn trong 
triển khai các nhiệm vụ về giám sát 
và phản biện xã hội. Một số noi, hoạt 
động của Ban Thanh tra nhân dân, 
Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng 
chưa có nhiều kết quả; việc giám sát 
giải quyết khiếu nại, tố cáo của công 
dân còn hạn chế. ủy ban Mặt trận cơ 
sở và Ban Công tác Mặt trận ở khu 
dân cư nhiều nơi hoạt động chưa chủ 
động, thiếu nguồn lực. Công tác bố 
trí, tạo nguồn, phối họp luân chuyển 
cán bộ Mặt trận còn nhiều bất cập,

thiếu cơ chế chính sách thu hút cán 
bộ có năng lực. Một bộ phận cán bộ 
làm công tác Mặt trận năng lực còn 
hạn chế, chưa yên tâm công tác, 
thiếu nhiệt tình và trách nhiệm trong 
công việc. Chưa phát huy tốt vai trò, 
trách nhiệm của các ủy viên ủy ban, 
thành viên các hội đồng tư vấn và 
cộng tác viên. Những hạn chế, yếu 
kém trên đây là do một số quan điểm, 
chủ trương về đại đoàn kết toàn dân 
tộc, về công tác Mặt trận chậm đưọc 
cụ thể hóa bằng cơ chế, chính sách cụ 
thể. Vì vậy, động lực đổi mói bên 
trong hệ thống Mặt trận chưa mạnh, 
không ít cán bộ, đảng viên và không 
ít cấp ủy Đảng, chính quyền chưa 
nhận thức đúng về vị trí, vai trò của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và còn xem 
nhẹ công tác Mặt trận.

Để tiếp tục thực hiện các nội dung 
chương trình hành động của Mặt trận 
các cấp trong năm 2017, Mặt trận các 
tỉnh trong cụm thi đua vùng Trung du 
và miền núi phía Bấc đã đề ra một số 
nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tập trung triển khai và đẩy 
mạnh thực hiện Đề án số 01/ĐA- 
MTTW-BTT ngày 5/5/2015 về đổi mói 
công tác thông tin, tuyên truyền của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tiếp tục 
tăng cường công tác phối họp thống 
nhất hành động vói cả hệ thống chính 
trị các cấp, trên cơ sở bám sát 5 nội 
dung của Chương trình hành động Đại 
hội VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
Tuyên truyền, vận động các tầng lóp 
nhân dân thực hiện tốt các chủ 
trương, đường lối chính sách của Đảng 
đề ra tại Đại hội XII của Đảng. Căn cứ 
vào các nhiệm vụ chính trị và các 
phong trào, các cuộc vận động của 
Mặt trận và các tổ chức thành viên ở 
các địa phương để triển khai phối họp 
thực hiện trên cơ sở tăng cường tính 
thiết thực, tính hiệu quả trong công 
tác tuyên truyền, vận động; tránh 
tình trạng hô hào, hình thức, kém 
hiệu quả.

Hai là,t iế p  tục thực hiện có hiệu 
quả các cuộc vận động, các phong trào 
thi đua yêu nưóc do Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh phát 
động. Triển khai sâu rộng trong nhân

dân để thực hiện tốt cuộc vận động 
"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mói, đô thị văn minh". Tích cực 
vận động nhân dân tham gia hưởng 
ứng cuộc vận động "Người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Vận 
động đồng bào thực hiện tốt các 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở 
các địa phương nhằm giảm nghèo bền 
vững.

B a  là,v ận  động các tầng lóp nhân 
dân tích cực tham gia công tác xây 
dựng Đảng, xây dựng và củng cố 
chính quyền trong sạch vững mạnh. 
Tiếp tục thực hiện tốt công tác giám 
sát, phản biện xã hội, nấm bất tâm tư, 
nguyện vọng chính đáng của nhân 
dân để kiến nghị vói Đảng, Nhà nưóc, 
Quốc hội, nhất là tập họp ý kiến kiến 
nghị của nhân dân trong các kỳ họp 
của Quốc hội.

Bốn là, tiếp tục mở rộng, nâng cao 
hiệu quả, chất lưọng hoạt động đối 
ngoại nhân dân, mở rộng quan hệ đối 
ngoại đoàn kết hữu nghị họp tác; vận 
động các tổ chức phi chính phủ nưóc 
ngoài, các cá nhân, tổ chức trong 
nưóc hỗ trọ các chương trình an sinh 
xã hội cho hộ nghèo và đồng bào dân 
tộc vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó 
khăn.

Năm là, tiếp tục củng cố, kiện 
toàn kịp thời bộ máy cán bộ làm 
công tác Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh 
đến cơ sở. Trong đó chú trọng đến 
việc triển khai thực hiện Kết luận 
số'01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015  của 
Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam về đổi 
mói nội dung, phương thức hoạt 
động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
trong công tác dân tộc. Tổ chức các 
hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp 
vụ công tác Mặt trận cho cán bộ, 
công chức, người có uy tín, tiêu 
biểu nhằm nâng cao năng lực công 
tác tuyên truyền, vận động, tập họp 
nhân dân thực hiện các nhiệm vụ 
chính trị của đất nưóc, của địa 
phương. Thực hiện tốt công tác dân 
tộc, tôn giáo trên địa bàn các tỉnh 
nhằm đảm bảo an ninh, trật tự xã 
hội trên địa bàn cụm thi đua.»>
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Nhìn lại một nám thực hiện
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương M ặt trận Tổ quốc 
Việt Nam trả lời phỏng vấn báo chí về hoạt động của M ặt trận.

ẢNH: HOÀNG ANH

TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương 
M ặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phát huy vai trò nòng cốt của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
trong tập họp xây dựng khối 
Đại đoàn kết toàn dân tộc, 

những năm qua, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam đã phát động và chủ trì 
nhiều cuộc vận động, phong trào thi 
đua để khơi dậy sức mạnh to lớn của 
các tầng lớp nhân dân trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Để tiếp tục thúc đẩy các cuộc vận 
động, phong trào thi đua yêu nước 
hướng mạnh về từng cơ sở, cộng 
đồng dân của hộ gia đình; khấc phục 
tình trạng chồng chéo, bệnh chạy 
theo thành tích, không thực chất 
của phong trào; thực hiện đổi mới 
nội dung, phương thức hoạt động 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
tổ chức thành viên theo Chương 
trình hành động thực hiện Nghị 
quyết Đại hội VIII Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 85 năm 
ngày truyền thống của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam (18/11/1930
18/11/2016), ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát 
động toàn quốc Cuộc vận động "Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh".

Qua một năm thực hiện Cuộc vận 
động "Toàn dân đoàn kết xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh" cho 
thấy, Cuộc vận động đã nhận đưọc sự 
quan tâm của lãnh đạo Đảng, sự phối 
họp của Chính phủ, chính quyền các 
cấp, sự chủ động của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, thể hiện: Ban Bí thư

đã ra Chỉ thị số 10 - CT/TW ngày 
15/12/2016 về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với Cuộc vận động 
"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh"; Chính 
phủ và Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban 
hành Nghị quyết liên tịch số 88 ngày 
7/10/2016 về phối họp thực hiện 
giảm nghèo bền bững, xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh; cấp 
ủy nhiều tỉnh, thành phố đã ra chỉ 
thị hoặc văn bản chỉ đạo thực hiện 
Cuộc vận động. Tỉnh ủy Vĩnh Long và 
Tỉnh ủy Quảng Bình có Chỉ thị về 
Cuộc vận động, thành phố Cần Thơ, 
tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên.. có công 
văn chỉ đạo; ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
các tỉnh, thành phố đã ban hành kế 
hoạch thực hiện Cuộc vận động.

Tuy nhiên, việc triển khai thực

hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh" còn có một số khó khăn, 
vướng mấc cần tiếp tục tháo gỡ: 
Danh hiệu thi đua và tiêu chí đánh 
giá kết quả Cuộc vận động, cơ chế tài 
chính thực hiện Cuộc vận động, việc 
lồng ghép các danh hiệu thi đua của 
các cuộc vận động, phong trào thi 
đua ở cơ sở do cơ quan nhà nước chủ 
trì với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh"...

Để Cuộc vận động "Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh" thực sự trở thành phong 
trào hành động sâu rộng của các tầng 
lớp nhân dân ở cơ sở, cộng đồng khu 
dân cư trên cả nước, thời gian tới cần 
quán triệt và thực hiện tốt một số nội 
dung sau:
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Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương M ặt trận Tổ quốc Việt Nam đi kiểm tra cuộc vận động 
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.” tại thành phố H à Nội. ẢNH: LÊ PHƯƠNG

Thứ nhất, nâng cao nhận thức 
hơn nữa về Cuộc vận động "Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn mói, 
đô thị văn minh"

Các tổ chức trong hệ thống chính 
trị, trưóc hết là ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc các cấp và tổ chức chính trị - xã 
hội cần nhận thức sâu sấc hơn nữa về 
Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mói, đô thị văn 
minh". Theo đó, Cuộc vận động này 
đưọc mở ra trên cơ sở kế thừa, quy 
tụ và phát triển từ các cuộc vận 
động, phong trào đang diễn ra ở cơ 
sở, cộng đồng dân cư, trong đó có các 
cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam chủ trì, như: Cuộc vận động 
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa ở khu dân cư", Cuộc 
vận động "Ngày vì người nghèo"; và 
các phong trào do Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam phối họp vói cơ quan nhà 
nưóc chủ trì thực hiện: Phong trào 
"Cả nưóc chung sức xây dựng nông 
thôn mói", Phong trào "Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn

hóa", phong trào "Toàn dân bảo vệ 
an ninh Tổ quốc"... Cuộc vận động 
"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh" lấy xã, 
phường, thị trấn, khu dân cư là địa 
bàn chủ yếu tổ chức thực hiện. Việc 
bình xét, tôn vinh cá nhân, hộ gia 
đình, chi hội đoàn thể có nhiều 
thành tích trong Cuộc vận động do 
nhân dân lựa chọn.

Các cấp uỷ Đảng chỉ đạo chính 
quyền phối họp với ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức 
thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của 
cuộc vận động, đó là: Đoàn kết tham 
gia phát triển kinh tế, tích cực giúp 
nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao 
đời sống, khuyến khích làm giàu 
chính đáng; đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hoá, chăm lo sự nghiệp giáo 
dục, phát triển nguồn nhân lực, 
chăm sóc sức khoẻ nhân dân; xây 
dựng gia đình văn hoá; phát huy 
truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, 
tương thân, tương ái; đoàn kết tham 
gia bảo vệ môi trường, ứng phó với

biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh 
quan môi trường sáng, xanh, sạch, 
đẹp; đoàn kết chấp hành pháp luật, 
bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đoàn 
kết phát huy dân chủ, tích cực tham 
gia giám sát và phản biện xã hội, góp 
phần xây dựng hệ thống chính trị cơ 
sở trong sạch vững mạnh. Đồng thời 
các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, 
chỉ đạo và kiểm tra chính quyền các 
cấp thực hiện có hiệu quả quy chế 
phối họp giữa chính quyền và Uỷ ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bảo đảm 
cơ chế và điều kiện để ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp triển 
khai cuộc vận động, nhất là ở cấp xã 
và khu dân cư.

Thứ hai, chỉ đạo, phối họp thực 
hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mói, đô thị 
văn minh" là nhiệm vụ trọng tâm, 
thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

ủy ban Mặt trận Tổ quốc các địa 
phương tiếp tục tham mưu vói cấp ủy 
Đảng, phối họp vói chính quyền cùng
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cấp tổ chức quán triệt Chỉ thị số 10 - 
CT/TW của Ban Bí thư ngày 
15/12/2016 về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với Cuộc vận động 
"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh". Nghị 
quyết liên tịch số 88 ngày 7/10/2016 
của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam về phối họp thực hiện giảm 
nghèo bền bững, xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh cho các cấp, các 
ngành, các tổ chức. Theo đó, coi việc 
chỉ đạo, phối họp thực hiện có hiệu 
quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh" là nhiệm vụ trọng tâm, 
thường xuyên của các cấp ủy Đảng, 
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam các cấp; các cấp ủy Đảng tăng 
cường kiểm tra, gấn trách nhiệm của 
tổ chức đảng, đảng viên trong lãnh 
đạo, chỉ đạo, phối họp và tổ chức 
thực hiện cuộc vận động ở các cấp, 
các địa phương, là một trong những 
tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện 
nhiệm vụ chính trị hằng năm, cả 
nhiệm kỳ của cấp uỷ, tổ chức đảng 
các cấp và từng đảng viên.

Thứ ba, tiếp tục xây dựng, hoàn 
thiện cơ chế lồng ghép các danh 
hiệu trong các phong trào, cuộc 
vận động ở cơ sở, cộng đồng dân cư 
với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh"

Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 
15/12/2016 của Ban Bí thư trung 
ương Đảng đã nêu "Giao cho Ban Cán 
sự Đảng Chính phủ chỉ đạo các bộ, 
ngành và địa phương triển khai thực 
hiện Nghị quyết liên tịch số 
88/2016/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN, 
ngày 07/10/2016 giữa Chính phủ và 
Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam về giảm nghèo 
bền vững, xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh; thống nhất ban 
hành các nội dung, tiêu chí, danh 
hiệu thi đua, tránh chồng chéo; chỉ 
đạo các bộ, ngành và địa phương kịp 
thời giải quyết các khó khăn tạo điều 
kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
triển khai Cuộc vận động đến các xã, 
phường và khu dân cư". Để thực hiện

nội dung này của Chỉ thị, đề nghị các 
bộ, ngành Trung ương tiếp tục phối 
họp với họp với Ban Thường trực ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam xây dựng, bổ sung cơ chế và 
hướng dẫn việc lồng ghép các danh 
hiệu thi đua trong các phong trào, 
cuộc vận động ở cơ sở, khu dân cư với 
Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh" do Mặt trận Tổ quốc chủ trì để 
tránh chồng chéo, giảm thủ tục hành 
chính và tập trung nguồn lực thúc 
đẩy phong trào, cuộc vận động ở địa 
phương, cơ sở. Đề nghị Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch chủ trì phối họp 
với bộ có liên quan xây dựng tiêu chí 
bình xét khen thưởng các điển hình 
tiêu biểu trong Phong trào "Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa": 
Cá nhân tiêu biểu, gia đình tiêu biểu, 
khu dân cư tiêu biểu; xã đạt chuẩn 
văn hóa, bảo đảm các danh hiệu này 
là cơ sở, điều kiện để công nhận xã, 
huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 
đồng thời phối họp với Bộ Xây dựng 
xét phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị 
văn minh. Đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công 
an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn việc biểu dương, tôn 
vinh các điển hình tiêu biểu theo lĩnh 
vực đưọc giao trong phối họp thực 
hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh".

Thứ tư, đổi mới và nâng cao chất 
lưọng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết 
toàn dân tộc ở cơ sở, khu dân cư

Hằng năm vào dịp tổ chức Ngày 
hội đại đoàn kết toàn dân tộc - nhân 
ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam (18/11), ủy ban Mặt trận tổ 
quốc cấp xã và Ban Công tác Mặt trận 
ở khu dân cư có hình thức tôn vinh, 
biểu dương khen thưởng các cá nhân, 
hộ gia đình, dòng họ tiêu biểu có 
nhiều thành tích trong thực hiện 
Cuộc vận động. Để việc tôn vinh, biểu 
dương các điển hình tiêu biểu đi vào 
thực chất, tránh bệnh thành tích; 
căn cứ số lưọng hộ gia đình, mỗi khu 
dân cư lựa chọn tỷ lệ % cá nhân, hộ 
gia đình để khen thưởng. Ví dụ khu

dân cư có quy mô dưới 200 hộ thì lựa 
chọn không quá 10% số hộ để biểu 
dương khen thưởng, khu dân cư có 
từ 200 hộ đến dưới 300 hộ thì lựa 
chọn không quá 7% số hộ để biểu 
dương khen thưởng, khu dân cư có 
từ 300 hộ đến dưới 500 hộ thì lựa 
chọn không quá 5% số hộ để biểu 
dương khen thưởng, khu dân cư từ 
500 hộ đến dưới 1.000 hộ thì lựa 
chọn không quá 2% số hộ để biểu 
dương khen thưởng, khu dân cư có 
trên 1.000 hộ thì lựa chọn không quá 
1% số hộ để biểu dương khen 
thưởng...

Thứ năm, xây dựng cơ chế tài 
chính thực hiện Cuộc vận động "Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh"

Ban Thường trực ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ 
phối họp với Bộ Tài chính xây dựng, 
ban hành Thông tư hướng dẫn về kinh 
phí thực hiện Cuộc vận động "Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh". Trong khi chờ 
Thông tư ban hành, trước mất các địa 
phương sẽ áp dụng nội dung và mức 
chi theo Thông tư liên tịch số 
144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 
30/9/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn 
quản lý và sử dụng kinh phí hoạt 
động phong trào "Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa".

Thứ sá u ,  tiếp tục đổi mới vận
động xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ 
"vì người nghèo"

ủy ban Mặt trận Tổ quốc tuyên 
truyền, vận động giảm nghèo bền 
vững gấn với thực hiện Cuộc vận 
động "Toàn dân đoàn kết xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh". 
Việc tổ chức Quỹ "Vì người nghèo" 
trên cơ sở đổi mới hình thức vận 
động, khuyến khích và tạo điều 
kiện ủng hộ, giúp đỡ trực tiếp cho 
người nghèo, hộ nghèo; mở rộng đối 
tưọng hỗ trọ của Quỹ "Vì người 
nghèo". Hỗ trọ hộ nghèo, người 
nghèo, hỗ trọ hộ cận nghèo, hộ khó 
khăn đột xuất (nơi có điều kiện - 
thành phố, thị x ã ...) , góp phần 
thúc đẩy cuộc vận động hiệu quả.»*

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 161-162 (1+2/2017) 35



NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp 
TP Hà Nội
HOẠT Động ngày càng 
THIÈT t Hực, hiệu quà

LÊ HẰNG

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp TP Hà Nội vừa kết thúc một năm hoạt động đầy 
ấn tượng với những kết quả nổi bật, làm tiền đề để bước vào năm 2017 với bước 
phát triển mạnh mẽ hơn. Nhân dịp Xuân mới Đinh Dậu, Tạp chí Mặt trận đã có cuộc 
phỏng vấn đồng chí Vũ Hồng Khanh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Năm 2016, Thủ đô Hà Nội và cả 
nước đã vượt qua nhiều khó khăn, 
thách thức, đạt nhiều kết quả khả 
quan trên tất cả các lĩnh vực.
Trong thành tích chung đó có 
đóng góp rất quan trọng của 
MTTQ Việt Nam các cấp TP Hà 
Nội. Chủ tịch có thể cho biết một 
vài điểm nhấn đáng chú ý nhất 
trong công tác Mặt trận Thành 
phố năm 2016?
Đồng chí Vũ Hồng Khanh: Năm

2016 là năm đầu tiên triển khai thực 
hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ 
Thành phố, Nghị quyết Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng,
MTTQ Việt Nam các cấp TP Hà Nội đã 
bám sát nhiệm vụ chính trị của 
Thành phố, phối họp chặt chẽ với 
chính quyền và các tổ chức thành 
viên chủ động xây dựng kế hoạch.
Tập trung tuyên truyền, vận động 
các tầng lớp nhân dân, tích cực tham 
gia các phong trào thi đua yêu nước, 
các cuộc vận động (CVĐ), đẩy mạnh 
lao động sản xuất, xây dựng đời sống 
văn hoá, góp phần phát triển kinh tế
- xã hội, đảm bảo an ninh quốc 
phòng trên địa bàn Thủ đô. MTTQ 
Việt Nam Thành phố đã triển khai 
thực hiện hiệu quả chương trình

Đồng chí Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch Ủy ban M ặt trận Tổ quốc Việt Nam TP H à Nội 
phát biểu tại Hội nghị triển khai các Nghị quyết, Két luận Hội nghị Trung ương 4, 
khóaX IIcủa Thành ủy H à Nội. ẢNH: LÊ PHƯƠNG

phối họp thống nhất hành động theo 
hướng dẫn của Uỷ ban TƯ MTTQ Việt 
Nam, đạt đưọc nhiều kết quả toàn 
diện. Nổi bật là: MTTQ các cấp Thành 
phố đã làm tốt công tác tuyên truyền 
và triển khai thực hiện các bước 
trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm

kỳ 2016 - 2021; đặc biệt là triển khai 
thực hiện tốt các bước trong quy 
trình hiệp thương đảm bảo dân chủ, 
đúng luật. Qua 3 hội nghị hiệp 
thương đã lựa chọn đưọc những 
người tiêu biểu nhất trong những 
người tiêu biểu đưa vào danh sách 
chính thức để cử tri bầu làm đại biểu
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Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp 
nhiệm kỳ 2016-2021, tỷ lệ cử tri 
Thành phố đi bầu cử đạt 98,98 %. Uỷ 
ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã 
đưọc Thủ tướng Chính phủ tặng 
Bằng khen về công tác bầu cử.

Thực hiện CVĐ "Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh", Ban Thường trực ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã xây 
dựng và triển khai kế hoạch thực 
hiện CVĐ giai đoạn 2016 - 2020; tổ 
chức tập huấn, tuyên truyền nội 
dung CVĐ đến cán bộ MTTQ các cấp; 
chọn xây dựng các mô hình điểm 
thực hiện CVĐ gấn với nội dung thực 
hiện "Năm trật tự văn minh đô thị 
2016". Tổ chức Hội nghị đại biểu 
nhân dân bàn việc "Xây dựng đời 
sống văn hóa ở cơ sở".

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả CVĐ 
''Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 
Việt Nam", trong năm 2016, Ban chỉ 
đạo CVĐ Thành phố đã chỉ đạo các sở, 
ngành, MTTQ và các đoàn thể phối họp 
tổ chức nhiều hoạt động phong phú, 
sinh động như: Tổ chức các hội chọ để 
trưng bày, triển lãm giới thiệu về hàng 
Việt Nam chất lưọng cao; tổ chức 5 
tuần hàng Việt, 537 chuyến hàng Việt 
đến với người tiêu dùng là công nhân 
các khu công nghiệp, chế xuất, khu 
vực nông thôn, vùng đồng bào dân 
tộc. Tổ chức kết nối giữa các DN với 
người tiêu dùng để nâng cao chất 
lưọng sản phẩm, đặc biệt là tổ chức 
1.165 điểm bán hàng bình ổn giá trong 
dịp lễ, Tết phục vụ người tiêu dùng. 
Bên cạnh các hoạt động nêu trên, Ban 
chỉ đạo CVĐ còn tăng cường công tác 
kiểm tra, xây dựng và giới thiệu các 
mô hình; tổ chức bài bản có hiệu quả 
chương trình bình chọn "Hàng Việt 
Nam đưọc người tiêu dùng yêu thích", 
tạo tiếng vang trong xã hội.

Năm 2016 cũng là năm thực hiện 
có hiệu quả việc quyên góp ủng hộ 
người nghèo, ủng hộ đồng bào miền 
Trung, Tây Nguyên, miền núi phía Bấc 
bị xâm nhập mặn, bị thiệt hại do mưa 
lũ gây ra; ủng hộ Trường Sa thân yêu, 
thể hiện truyền thống tương thân 
tương ái, tấm lòng tình cảm và trách

nhiệm của nhân dân và cán bộ Thủ đô 
đối với nhân dân một số địa phương 
và các chiến sỹ ở các đảo Trường Sa 
thân yêu của chúng ta. Một điểm nổi 
bật nữa là, trong năm 2016, Ban 
Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam TP 
Hà Nội phối họp với Sở Tài nguyên và 
Môi trường và 8 tổ chức tôn giáo trên 
địa bàn xây dựng kế hoạch phối họp 
bảo vệ môi trường và ứng phó với biến 
đổi khí hậu. Tổ chức làm điểm ở 3 cơ 
sở là chùa Trung Hậu, Thánh thất Cao 
Đài và Họ Cơ giáo. ủy ban MTTQ Việt 
Nam Thành phố cũng phối họp với 
Công an thành phố chủ trì tổ chức Hội 
thảo khoa học "Bảo vệ môi trường trên 
địa bàn TP Hà Nội trong tình hình mới, 
tầm nhìn 2025". Đến nay 30 quận, 
huyện, thị xã và 18 xã, phường, thị 
trấn cùng các tổ chức tôn giáo triển 
khai cam kết về bảo vệ môi trường và 
ứng phó với biến đổi khí hậu.

Với những kết quả trên, ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội vinh dự 
đưọc Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất 
sấc năm 2016.

Năm 2017 là năm thứ hai thực 
hiện Nghị quyết Đại hội XII của 
Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
TP Hà Nội lân thứ XVI, Ban 
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP Hà Nội đã xây dựng 
chương trình hành động như thế 
nào để góp phân đưa Nghị quyết 
của Đảng vào cuộc sống?
Đồng chí Vũ Hồng Khanh: Để cụ 

thể hóa chủ trương, đường lối và tổ 
chức thực hiện những nội dung, 
nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII 
của Đảng và 8 chương trình công tác 
của Thành ủy khóa XVI, giai đoạn
2016 - 2020, Ban Thường trực ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội ban hành 
kế hoạch triển khai thực hiện trong 
hệ thống MTTQ Việt Nam TP Hà Nội 
phù họp với chức năng, nhiệm vụ. 
Mục tiêu nhằm tạo sự chuyển biến 
mạnh mẽ và phát huy vai trò của hệ 
thống MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trong 
việc đẩy mạnh tuyên truyền, tập họp 
phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc, vận động nhân dân tích 
cực tham gia các phong trào thi đua

yêu nước, các CVĐ. Tuyên truyền 
thực hiện nếp sống văn minh trong 
việc cưới, việc tang và lễ hội, văn hóa 
ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh 
lịch, văn minh. Nâng cao chất lưọng 
các hoạt động giám sát và phản biện 
xã hội (PBXH), phát huy dân chủ 
trong nhân dân, tham gia xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền trong 
sạch, vững mạnh thực hiện thấng lọi 
các nhiệm vụ chính trị của Thành 
phố giai đoạn 2016 - 2020.

Đây là một kế hoạch tổng thể với 
những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp 
cụ thể, sát thực, khả thi nhằm đưa 
Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 
Để thực hiện kế hoạch trên, Ban 
Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP Hà Nội đề nghị MTTQ các cấp, các 
các tổ chức thành viên căn cứ chức 
năng, nhiệm vụ của tổ chức mình chủ 
động xây dựng kế hoạch, phối họp 
thống nhất hành động để triển khai 
thực hiện đạt kết quả cao nhất, hoàn 
thành nhiệm vụ chính trị đưọc giao.

Lắng nghe ý kiến nhân dân, chủ 
động giám sát, phản biện những 
vấn đề người dân bức xúc để phát 
huy tinh thân đoàn kết, sáng tạo 
của nhân dân, xây dựng Đảng, 
xây dựng Nhà nước trong sạch, 
vững mạnh... là chủ trương nhất 
quán của MTTQ Việt Nam trong 
tình hình mới. Trên cương vị 
người đứng đâu Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP Hà Nội, theo Chủ 
tịch, MTTQ các cấp TP cân phải 
làm gì để Mặt trận ngày càng gân 
dân, sát dân?
Đồng chí Vũ Hồng Khanh: Luật 

MTTQ Việt Nam năm 2015 đã quy 
định: MTTQ là bộ phận của hệ thống 
chính trị của nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản 
Việt Nam lãnh đạo; là cơ sở chính trị 
của chính quyền nhân dân; nơi thể 
hiện ý chí, nguyện vọng, tập họp 
khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân... Để 
làm tốt vai trò là cầu nối giữa các 
tầng lớp nhân dân với Đảng, chính 
quyền, nhiều năm qua, MTTQ Việt 
Nam các cấp Thành phố và các tổ 
chức chính trị-xã hội Thành phố đã
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Chủ tịch Ủy ban Trung ương M ặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu M ặt trận Tổ quốc TP H à Nội tại 
H ội nghị Tổng két hoạt động cụm thi đua năm 2016. ẢNH: LÊ PHƯƠNG

tích cực tuyên truyền, vận động các 
tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước. Tuyên truyền, vận 
động cán bộ, đảng viên và các tầng 
lớp nhân dân thực hiện Chỉ thị 05 - 
CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính 
trị về đẩy mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh. Tuyên truyền sâu, rộng và 
triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 
khóa XII về "Tăng cường xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi 
sự suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, những biểu hiện 
"tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong 
nội bộ cán bộ, đảng v iê n ." .

MTTQ Việt Nam các cấp cũng chủ 
động nấm bất tư tưởng, nguyện vọng 
của các tầng lớp nhân dân, nấm bất 
và định hướng dư luận xã hội về các 
vấn đề nổi cộm mà nhân dân quan 
tâm. Định kỳ hàng tháng, tổ chức 
giao ban dư luận xã hội; cùng với Hội 
đồng tư vấn Tổng họp và Phân tích 
dư luận xã hội tổ chức các đoàn khảo

sát nấm tình hình tư tưởng trong cán 
bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 
dân, thực hiện tốt công tác tham 
mưu cho Ban Thường trực ủy ban 
MTTQ Việt Nam Thành phố báo cáo 
định kỳ về Ban Thường trực ủy ban 
TƯ MTTQ Việt Nam và Thành ủy, phục 
vụ có hiệu quả cho công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo của Đảng, sự quản lý điều 
hành của Nhà nước, góp phần vào sự 
phát triển bền vững của Thủ đô.

Đáng chú ý, với vai trò là người đại 
diện quyền lọi họp pháp, chính đáng 
của nhân dân, thực hiện Quyết định 
217, 218 của Bộ Chính trị về MTTQ Việt 
Nam và các tổ chức chính trị-xã hội 
tham gia giám sát và PBXH, tham gia 
xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền; tiếp tục là đơn vị đi đầu trong 
cả nước về hoạt động PBXH, năm qua 
MTTQ Việt Nam các cấp TP Hà Nội tổ 
chức 247 hội nghị PBXH; tập trung 
vào các dự thảo tờ trình của UBND TP 
và các địa phương về tình hình thực 
hiện kế hoạch, kinh tế, xã hội, trình 
HĐND cùng cấp. Điển hình như: Dự

thảo tờ trình về việc: "Quy định mức 
thu học phí đối với giáo dục mầm non, 
phổ thông công lập năm học 2016
2017 và mức thu học phí đối với giáo 
dục đại học, giáo dục nghề nghiệp 
công lập từ năm học 2016-2017 đến 
năm học 2020-2021 của TP Hà Nội"; 
Dự thảo Nghị quyết và Kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 
của TP Hà N ộ i. Việc tổ chức các hội 
nghị PBXH đã đi vào nề nếp, nội dung 
PBXH thiết thực, cụ thể, gấn với 
quyền lọi của nhân dân, đưọc dư luận 
nhân dân ủng hộ.

MTTQ các cấp đã chủ động, tích 
cực trong phối họp tham gia giám sát 
việc thực thi văn bản pháp luật, chế 
độ chính sách liên quan trực tiếp đến 
đời sống nhân dân, việc thực hiện 
Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị 
trấn, các chính sách an sinh xã hội, 
cải cách thủ tục hành chính, giám sát 
xây dựng nông thôn mới; giám sát 
các cơ quan chức năng trong việc giải 
quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri 
qua các kỳ tiếp xúc cử tri với đại biểu
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Quốc hội, đại biểu HĐND, giám sát 
việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của 
công dân... Bên cạnh những hoạt 
động giám sát độc lập và phối họp 
giám sát, MTTQ còn thông qua hoạt 
động giám sát của Ban Thanh tra 
nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của 
cộng đồng. Năm 2016, Ban Thanh tra 
Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của 
cộng đồng đã giám sát 5.642 cuộc, đề 
nghị thu hồi 23.318 m2 đất và 72,9 
triệu đồng về cho Nhà nước.

Phải khẳng định, MTTQ phải phấn 
đấu nhiều hơn nữa để trở thành 
ngưòi đại diện quyền và lọi ích họp 
pháp, chính đáng của nhân dân theo 
các quy định của Luật. Muốn vậy, 
phải tăng cưòng công tác nấm bất 
tâm tư, nguyện vọng chính đáng của 
nhân dân, sàng lọc ra những thông 
tin đúng đấn, xây dựng để phản ánh 
kịp thòi với cấp ủy Đảng, chính quyền 
các cấp. Đồng thòi, tổ chức tuyên 
truyền, vận động, đối thoại trực tiếp 
với nhân dân để nhân dân hiểu đúng 
và thực hiện, tạo sự đồng thuận. Để 
thực sự nâng cao vai trò, vị thế của 
MTTQ Việt Nam trong tình hình mới, 
thực sự nấm vai trò là cầu nối giữa 
nhân dân với Đảng, chính quyền và 
để chủ trương chính sách, pháp luật 
của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc 
sống, công tác giám sát và PBXH của 
MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính 
trị-xã hội cũng ngày càng phải đổi 
mới, thực sự mang hơi thở của cuộc 
sống, bám sát những vấn đề dân sinh 
bức xúc, đáp ứng nhu cầu, nguyện 
vọng chính đáng của nhân dân.

"Tương thân, tương ái", "uống 
nước nhớ nguồn'', "Đền ơn đáp 
nghĩa''... là truyền thống nhân ái, 
tốt đẹp của dân tộc ta. Là địa 
phương đi đầu trong cả nước về 
vấn đề này, nhân dịp Tết Nguyên 
đán 2017, xin Chủ tịch cho biết cụ 
thể hơn về một số' hoạt động của 
Mặt trận nhằm chăm lo cho người 
nghèo, hộ gia đình chính sách, 
người có cô n g . trên địa bàn 
Thành phố' và các hoạt động ủng 
hộ của nhân dân Thủ đô với các 
địa phương bị thiệt hại do mưa lũ 
gây ra?

Đồng chí Vũ Hồng Khanh: Nhân 
dân Thủ đô vốn có truyền thống đoàn 
kết, "tương thân tương ái" và ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội là một 
trong những đơn vị khơi dậy truyền 
thống ấy thông qua việc vận động 
nhân dân tham gia CVĐ ủng hộ ngưòi 
nghèo do ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam 
phát động. Xác định tham gia giảm 
nghèo là một trong những nhiệm vụ 
thưòng xuyên, đặc biệt quan trọng 
của công tác Mặt trận, 16 năm qua, 
ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã 
tích cực tuyên truyền, vận động các 
tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp và cá nhân cùng thực hiện có 
hiệu quả. CVĐ ủng hộ ngưòi nghèo đã 
trở thành thương hiệu, nhiệm vụ 
thưòng niên của Mặt trận và có sức 
lan tỏa mạnh mẽ, tô thêm truyền 
thống đoàn kết của dân tộc, tạo nên 
nguồn lực giúp ngưòi nghèo. Trong 
năm 2016, Quỹ "Vì ngưòi nghèo" 3 
cấp đã vận động được trên 50 tỷ 
đồng. Qua đó, đã hỗ trợ xây, sửa trên 
500 nhà Đại đoàn kết cho ngưòi 
nghèo; hỗ trợ giống, vốn, cây, con 
phát triển sản xuất cho 2.627 hộ; hỗ 
trợ 1.616 ngưòi nghèo khám chữa 
bệnh; thăm, tặng quà hộ nghèo nhân 
dịp lễ, Tết và hỗ trợ đột xuất khác trị 
giá 13 tỷ đ ồ n g . Quỹ "Vì ngưòi 
nghèo" ở nhiều địa phương đã thực 
sự trở thành nguồn lực giúp đỡ, động 
viên, khuyến khích để ngưòi nghèo, 
hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, đỡ 
nghèo, tạo dựng cuộc sống tốt hơn. 
Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 
2017, Thành phố đã có kế hoạch 
dành gần 285 tỷ đồng để tặng quà 
Tết cho 817.683 ngưòi nghèo, ngưòi 
có công, đối tượng chính sách trên 
địa bàn.

Đặc biệt, với tinh thần ''tương 
thân tương ái'', ''Hà Nội vì cả nước, cả 
nước với Hà Nội'', ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP Hà Nội đã làm tốt vai trò cầu 
nối, phối hợp với chính quyền và các 
tổ chức chính trị-xã hội tích cực vận 
động cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức, ngưòi lao động, các tầng 
lóp nhân dân và đoàn viên, hội viên 
ủng hộ các tỉnh đồng bằng sông Cửu

Long, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và 
miền Trung bị thiệt hại do xâm nhập 
mặn, hạn hán, thủy hải sản chết 
hàng loạt và thiên tai lũ lụt. Qua 2 
đợt vận động, MTTQ các cấp đã vận 
động ủng hộ được hơn 61 tỷ đồng; 
chuyển hỗ trợ nhân dân các tỉnh 
đồng bằng sông Cửu Long, Tây 
Nguyên, miền Trung, Nam Trung Bộ 
và miền núi phía Bấc trên 56 tỷ đồng. 
Hưởng ứng Lòi kêu gọi của ủy ban TƯ 
MTTQ Việt Nam, vận động toàn dân 
quyên góp ủng hộ đồng bào Nam 
Trung Bộ và Tây Nguyên khấc phục 
thiệt hại do lũ lụt gây ra, ngày 
22/12/2016, tại Hội nghị quán triệt 
Nghị quyết TW 4, Khóa XII do Thành 
ủy Hà Nội tổ chức, Chủ tịch ủy ban 
MTTQ Việt Nam Thành phố đã đọc Lòi 
kêu gọi, thu hút 1.200 cán bộ chủ 
chốt của Thành phố tham gia quyên 
góp ủng hộ và chỉ đạo các cơ sở tiếp 
tục quyên góp ủng hộ đồng bào Nam 
Trung Bộ và Tây Nguyên bị thiệt hại 
do mưa lũ gây ra. Ban Thường trực 
ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố 
cũng đã đề xuất với Thưòng trực 
Thành ủy làm Trưởng đoàn và trích 
quỹ ''Cứu trợ'' do MTTQ TP quản lý 12 
tỷ đồng, tổ chức 3 đoàn cứu trợ của 
Thành phố để đi hỗ trợ trực tiếp 
nhân dân 8 tỉnh: Thừa Thiên - Huế, 
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, 
Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và 
Gia Lai. MTTQ Việt Nam Thành phố 
cũng trích từ quỹ ''Vì ngưòi nghèo'' 
Thành phố 3 tỷ đồng để hỗ trợ tỉnh 
Lai Châu (2 tỷ đồng) và tỉnh Lào Cai 
(1 tỷ đồng). Quỹ "Vì Trưòng Sa thân 
yêu" vận động ủng hộ được 46 tỷ 
427,6 triệu đ ồ n g .

Trong dịp Tết Nguyên đán Đinh 
Dậu sấp tới, Ban Thưòng trực ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã có kế 
hoạch phối hợp với Sở LĐTB-XH, các 
tổ chức chính trị-xã hội và các địa 
phương tổ chức các đoàn đi thăm, 
tặng quà gia đình chính sách, gia 
đình có công, hộ n g h è o . trên địa 
bàn Thành phố; đồng thòi, thực hiện 
tốt vai trò giám sát của Mặt trận, đảm 
bảo mọi ngưòi, mọi nhà đều có Tết.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch.*
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NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN

Mật trận Tổ quốc Việt Nam 
TP Hồ Chí Minh
KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI NỘI DUNG, 
PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG
TRẦN TẤN NGỜI
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban 
M ặt trận Tổ quốc Việt Nam 
TP H ồ Chí Minh

N
ăm 2016, kinh tế Thành phô' 
Hồ Chí Minh (TP.HCM) tăng 
trưởng khá. Tổng sản phẩm 
trên địa bàn (GRDP) tăng 

8,05% so vói cùng kỳ, bằng 1,28 lần 
tôc độ tăng GDP của cả nưóc. Cải cách 
hành chính có chuyển biến, môi 
trường kinh doanh được cải thiện, 
sản xuất kinh doanh tiếp tục phát 
triển. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, 
giáo dục đào tạo có tiến bộ; an sinh 
xã hội được đảm bảo; an ninh chính 
trị, trật tự - an toàn xã hội được giữ 
vững. Đời sô'ng nhân dân không 
ngừng được cải thiện.

Tiếp tục phát huy truyền thô'ng 
đoàn kết, văn minh, hiện đại, nghĩa 
tình, ủy ban Mặt trận Tổ quô'c Việt 
Nam (UB.MTTQVN) TP.HCM đã chủ 
động triển khai các chương trình phô'i 
hợp thông nhất hành động, các kế 
hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả 
các nội dung công tác theo hưóng dẫn 
của ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam (uBtư MTTQVN) và chỉ 
đạo của Thành ủy. Kết quả mang lại 
khá toàn diện, mang tính vững chắc 
do có sự phôi hợp đồng bộ của chính 
quyền, sự hưởng ứng tích cực của các 
tổ chức thành viên, cá nhân tiêu 
biểu, sự nhiệt tình của cán bộ Mặt

Đoàn đại biểu M ặt trận Tổ quốc Thành phố H ồ Chí Minh tham dự lễ chào cờ vào 
sáng ngày 2/9/2016 trên tàu H Q  632 nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Quốc khánh nước 
Cộng hòa X ã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

trận các cấp và nhất là sự đồng thuận 
của đồng bào thành phô vói Mặt trận. 
Các cuộc vận động "Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mói, đô thị 
văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam"; Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ thành phô' lần thứ X, 
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quôc 
lần thứ XII, cuộc bầu cử đại biểu Quôc 
hội khóa XIV và đại biểu HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; các công 
trình chào mừng kỷ niệm 40 năm

ẢNH: KHÁNH VÂN

ngày thành phô' Sài Gòn - Gia Định 
chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí 
Minh (2/ 7 /1 9 76  - 2/7/2016) cùng 
những đợt sinh hoạt kỷ niệm các 
ngày lễ lón trong năm 2016 đã tạo 
thành sức mạnh tổng hợp.

Nhiều năm liền là đơn vị xuất sắc 
toàn diện dẫn đầu cụm thi đua, công 
tác Mặt trận trên địa bàn TP.HCM 
không chỉ dừng lại ở nội dung "làm 
gì" để hoàn thành nhiệm vụ chính trị
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H ội thi "Chọn người tiêu biểu đức tài của Nhân dân" tìm hiểu về Cuộc bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa X IV  và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ẢNH: KHÁNH VÂN

được giao mà luôn suy nghĩ, chủ 
động đề xuất các giải pháp "làm như 
thế nào" để đạt hiệu quả cao nhất, 
mang yếu tố bền vững. Xin minh họa 
một số hoạt động điển hình MTTQ 
thành phố đã thực hiện trong năm 
2G16 như sau:

Tổ chức Hội thi "Chọn ngưòi tiêu 
biểu đức tài của nhân dân". Hội thi 
được tổ chức từ cấp phưòng, xã, thị 
trấn đèn cấp quận, huyện với nhiều 
hình thức sáng tạo, thu hút được 
đông đảo đồng bào các giới tham dự. 
Bên cạnh những hình thức thi trấc 
nghiệm, biểu diễn tiểu phẩm theo 
quy định, còn có các hình thức khác 
như viè't tự luận (quận 5, 6, huyện 
Nhà Bè), vẽ tranh cổ động tuyên 
truyền (quận 2), văn nghệ...

Từ đầu tháng 4/2G16, Ban 
Thưòng trực UB.MTTQ quận, huyện 
đã tiến hành tổ chức hội thi cấp 
quận, huyện thu hút hơn sG.GGG 
ngưòi tham dự. Đến ngày 6/5/2G16, 
diễn ra hội thi cấp thành phố, với sự 
tham dự của 24 đội đại diện cho 24 
quận, huyện, thu hút trên 7GG ngưòi 
tham dự. Hội thi giúp cán bộ Mạt 
trận, đoàn viên, hội viên và nhân dân 
nấm vững quyền của công dân trong 
bầu cử, ứng cử; nấm vững tiêu chuẩn 
để đồng bào cử tri xem xét lựa chọn 
những đại biểu xứng đáng bầu vào 
Quốc hội, HĐND các cấp. Những hoạt 
động trên đã góp phần tổ chức thành 
công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp 
nhiệm kỳ 2G16 - 2G21, bầu đủ số 
lượng đại biểu ở cả 4 cấp.

Tổ chức đồng loạt lễ ra quân phát 
động thực hiện cuộc vận động "Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh" (TDĐK 
XDNTM, ĐTVM) tại 24 quận, huyện: 
Thực hiện Đề án số G4 và Thông tri 
số 1G của UBTW MTTQVN, Ban 
Thưòng trực UB.MTTQ thành phố đã 
hướng dẫn 24 quận, huyện đồng 
loạt tổ chức lễ phát động cuộc vận 
động "TDĐK XDNTM, ĐTVM" ’ trong 
ngày 14/8/2G 16. Mỗi quận, huyện

tổ chức tại 1 khu dân cư với sự tham 
dự của lãnh đạo Thành ủy, HĐND, 
Thưòng trực UBND thành phố và các 
tầng lớp nhân dân ở khu dân cư.

Sau lễ phát động, nhân dân các 
khu dân cư tổ chức các hoạt động cụ 
thể như: Thả 95Gkg cá xuống kênh 
Tàu Hủ - Bến Nghé (quận 1); tạng 
1GG giỏ nhựa thay túi nylon (quận 
s); lấp đạt camera an ninh (quận 4, 
1G); vận động xây dựng nhà tình 
nghĩa, trao tạng sG bình chữa cháy 
cho hộ dân (quận 4); trao tạng học 
bổng (quận 4, 5, 6, Tân Phú); tạng 
quà cho gia đình khó khăn, nạn nhân 
chất độc da cam (quận 5, 1G, Nhà 
Bè); tạng thẻ bảo hiểm y tế (quận 6); 
phát tò bướm tuyên truyền về cuộc 
vận động (quận s, 5), phòng chống 
dịch bệnh, về tiết kiệm điện (quận s,
6, 8, 12, Tân Bình, Bình Chánh, Cần 
Giò); vận động nhân dân đóng góp 
kinh phí mở rộng và nâng cấp hẻm 
(quận 7, Tân Phú); tổ chức xe hoa 
tuần hành (quận 8, Phú Nhuận); 
trồng gần 5GG cây xanh (quận Tân 
Phú, Tân Bình, huyện Nhà Bè, Bình 
Tân, Bình Chánh, Cần Giò); tạng 
thùng rác công cộng (quận Phú 
Nhuận); bàn giao nhà tình bạn

(huyện Nhà Bè). Ban Thưòng trực 
UB.MTTQ thành phố đã triển khai tập 
huấn Đề án số G4 và Thông tri số 1G 
của UBTW MTTQVN đến 24 quận, 
huyện, s22 phưòng, xã, thị trấn và 
1.99G khu dân cư trên địa bàn thành 
phố; tổ chức hội nghị chuyên đề 
triển khai nội dung cuộc vận động 
cho s6G chức sấc, cá nhân tiêu biểu 
trong tôn giáo và dân tộc.

Tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu 
quả công tác tuyên truyền về biên 
giới, biển đảo Tổ quốc và vận động 
Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì 
tuyến đầu Tổ quốc" với số tiền trên 
4G tỷ đồng chăm lo cho cán bộ, chiến 
sĩ và nhân dân tuyến đầu Tổ quốc. 
Cụ thể:

- Tổ chức đoàn đại biểu thành 
phố thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân 
dân huyện đảo Trưòng Sa, nhà giàn 
DK1 (các đảo Trưòng Sa Lớn, Song Tử 
Tây, Đá Nam, Đá Tây, Sinh Tồn Đông, 
Len Đao và nhà giàn DK1/14) với 
tổng kinh phí quà tạng hơn 28 tỷ 
đồng. Hỗ trợ các phương tiện, trang 
thiết bị chăm lo cho Hải quân vùng
2, vùng 4, Cục Kiểm ngư với số tiền 
hơn 8 tỷ đồng.
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- Thăm cán bộ, chiến sĩ vùng 5 
Hải quân, Bộ đội Biên phòng, trạm 
kiểm lâm, lực lượng kiểm ngư và 
nhân dân trên các đảo thuộc vùng 
biển Tây Nam (Thổ Chu, Hòn Khoai, 
Hòn Chuôi, Hòn Đôc, Nam Du) vói 
tổng kinh phí quà tặng 3,5 tỷ đồng. 
Tổ chức đoàn cán bộ MTTQ thành phô 
và quận, huyện thăm đồn biên phòng 
Long Khô't thuộc Bộ đội Biên phòng 
tỉnh Long An và trao tặng 2 căn nhà 
tình thương ở xã Thái Bình Trung, 
huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

- Tổ chức truyền hình trực tiếp 
Chương trình giao lưu nghệ thuật 
chủ đề "Hưóng về biên giói, biển đảo 
Tổ quôc" năm 2016, qua đó đã nhận 
được sự đóng góp ủng hộ Quỹ "Vì 
biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ 
quô'c" vói sô' tiền hơn 40 tỷ đồng.

Tiếp tục phát huy cuộc vận động 
chăm lo ngưòi nghèo vói sô' tiền vận 
động gần 132 tỷ đồng: Năm 2016, 
tình hình sản xuất kinh doanh của 
các doanh nghiệp còn khó khăn, 
nhưng vói truyền thông đoàn kết, 
nghĩa tình của các tầng lóp nhân dân 
Thành phô, Ban Thường trực 
UB.MTTQ - Ban vận động "Vì người 
nghèo" các cấp của TP.HCM đã vận 
động ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" 
vói sô tiền gần 132 tỷ đồng (trong đó 
cấp thành phô tổ chức truyền hình 
trực tiếp trên kênh HTV9 chương 
trình văn nghệ "Thành phô' nghĩa 
tình - kết nôi yêu thương" vận động 
ủng hộ hơn 35 tỷ đồng) để tập trung 
xây mói 441 căn nhà, sửa chữa chông 
dột 396 căn nhà, trao tặng hơn 
16.127 suất học bổng Nguyễn Hữu 
Thọ các cấp và phương tiện đi học, 
141 phương tiện làm ăn; hàng triệu 
suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 
và hộ có hoàn cảnh khó khăn...

Quyên góp 43 tỷ đồng cứu trợ 
đồng bào bị thiên tai lũ lụt, hạn hán 
tại 30 tỉnh: Nhằm thể hiện sự chia sẻ, 
động viên đồng bào, nhân dân các 
tỉnh miền Tây (ngập mặn), Tây 
Nguyên (hạn hán), miền Trung và 
miền Bắc (mưa, lũ) khắc phục những

hậu quả hết sức nặng nề về vật chất, 
tinh thần do thiên tai gây ra, Ban 
Thường trực UB.MTTQ thành phố đã 
tổ chức 3 đợt vận động cứu trợ vói số' 
tiền hơn 43 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào 
30 tỉnh.

Thực hiện công trình 40 ngàn thẻ 
Bảo hiểm y tế (BHYT) trao tặng các 
hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân kỷ 
niệm 40 năm ngày thành phố Sài Gòn
- Gia Định chính thức mang tên Chủ 
tịch Hồ Chí Minh: Nhằm tuyên truyền 
về ý nghĩa đặc biệt quan trọng của sự 
kiện phát huy truyền thố'ng thi đua 
yêu nưóc, thực hiện tốt công tác 
giảm nghèo bền vững, góp phần xây 
dựng "Thành phố văn minh - hiện đại
- nghĩa tình", Ban Thường trực 
UB.MTTQ thành phố đã thực hiện 
tặng 40.000 thẻ BHYT cho hộ cận 
nghèo, hộ còn nhiều khó khăn trong 
cuộc sống.

Tổ chức lễ tuyên dương 138 tấm 
gương thầm lặng mà cao cả lần 2: 
UB.MTTQVN thành phố phối hợp vói 
UNBD thành phố tổ chức lễ tuyên 
dương "Những tấm gương thầm lặng 
mà cao cả" lần 2, tôn vinh 138 gương 
(25 tập thể, 113 cá nhân) đã có 
những hoạt động, việc làm xuất phát 
từ tinh thần tự nguyện, tự giác, 
không vụ lợi, mang đậm tính nhân 
văn, nhân đạo, nghĩa tình, mang lại 
lọi ích cho cộng đồng, có sức lan tỏa 
mạnh mẽ, chung sức chung lòng xây 
dựng cộng đồng dân cư, cụ thể là: 
giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, 
cơ nhỡ, hoạn nạn được mọi người 
cảm phục, góp phần làm cho cuộc 
sống tươi đẹp hơn.

Đề xuất chính quyền nhanh 
chóng hoàn thành cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất cho 882 cơ 
sở tôn giáo: Xuất phát từ nhu cầu của 
các cơ sở tôn giáo về cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, xây dựng, 
sửa chữa cơ sở thờ tự theo quy định 
của pháp luật, Ban Thường trực 
UB.MTTQ thành phố đã hưóng dẫn 
các quận, huyện phối hợp vói các 
ngành có liên quan hỗ trợ các cơ sở

tôn giáo trên địa bàn quận, huyện có 
nhu cầu xin cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất lập thủ tục, hồ sơ 
theo quy định, giải quyết các vấn đề 
vưóng mắc, phát sinh có liên quan.

Tăng cường các hoạt động đôi 
ngoại nhân dân:

- Tổ chức ký kết hợp tác vói Mặt 
trận Lào xây dựng đất nưóc thủ đô 
Viêng Chăn và tỉnh Champasak giai 
đoạn 2016 - 2019: Tiếp tục củng cô 
và xây dựng lòng tin chính trị trong 
quan hệ quôc tế, đẩy mạnh hợp tác 
giữa Mặt trận hai địa phương, hai 
quôc gia; góp phần tăng cường hơn 
nữa môi quan hệ truyền thông, tình 
đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn 
diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và 
nhân dân hai nưóc Việt Nam - Lào, 
cũng như môi quan hệ hữu nghị, hợp 
tác, kết nghĩa giữa TP.HCM vói thủ đô 
Viêng Chăn và tỉnh Champasak.

- Tổ chức đoàn đại biểu UB.MTTQ 
thành phô sang thăm và trao đổi nội 
dung ghi nhó hợp tác giai đoạn 2017
- 2019 vói Mặt trận Đoàn kết Phát 
triển Tổ quôc Campuchia thủ đô 
Phnôm Pênh và vói Chính hiệp 
Thượng Hải - Trung Quôc.

Công tác tuyên truyền, vận động 
của MTTQ thành phô' không ngừng 
được nâng cao, đổi mói nội dung, 
hình thức phong phú: Các hội nghị 
tập huấn công tác Mặt trận, hội nghị 
chuyên đề dành cho các vị chức sắc 
tôn giáo, đại biểu dân tộc, kiều bào 
và các đôi tượng ngoài Đảng tiếp tục 
được thực hiện vói sự mở rộng về sô 
lượng và yêu cầu chất lượng thông 
tin. Bên cạnh đó, trang thông tin 
điện tử mỗi năm cập nhật trên 10.000 
tin, bài và hình ảnh; bản tin mỗi 
tháng phát hành 3.600 cuôn, góp 
phần nâng cao công tác tuyên truyền, 
vận động. Việc thực hiện Bảng tin 
màn hình Led trưóc cơ quan UB.MTTQ 
thành phô đã thông tin miễn phí cho 
các doanh nghiệp thực hiện tôt cuộc 
vận động "Người Việt Nam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam".»*

42 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 161-162 (1+2/2017)



cưừng
hỂn

NGUYÊN Sĩ ĐẠI

Bốn
nghìn
năm
thế
hể

phục
rong
bay,
Nước
đểi
mới
rở

ràng

Chín
mươi
triệu
sức

triều
dầng
thác
để,
Dần

hách

Cầu Đối

O M

cừ
Đảng

kết
đoàn
toàn
dần
tộc;
xầy

Lựa
íòng
Dần,
huy
động

M O I*

tiềm
năng;
xầy
cuộc*

*sống
huy

hoàng
cùng
thừi
đai.

HƠH

v ạ n g

rở
với
năm

chầu.

XUÂN ĐINH DẬU 2017



ĐUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HÔI ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

TANG CƯỜNG Sự LÃNH ĐẠO 
CỦA ĐÀNG
vê' đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của 
Mật trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thê’ nhân dân
GS.TS HOÀNG CHÍ BẢO
H ội đồng Lý luận Trung ương

1. Đổi mới chính trị và hệ 
thống chính trị - sự cần 
thiết và bức xúc đặt ra 
trước tình hình mới, yêu 
cầu mới

Trong việc khỏi xướng đường lối 
đổi mới và lãnh đạo, tổ chức thực hiện 
công cuộc đổi mới ỏ nước ta suốt 30 
năm qua (1986 - 2016), Đảng ta luôn 
nhấn mạnh phải đổi mới toàn diện và 
đồng bộ các lĩnh vực của đời sống. 
Cùng vói đổi mói tư duy, đặc biệt là tư 
duy kinh tế, coi đó là tiền đề nhận 
thức để đổi mới trong thực tiễn, Đảng 
ta chú trọng đổi mới hai lĩnh vực then 
chốt, cốt yếu, đó là đổi mới kinh tế và 
đổi mới chính trị, trong đó có đổi mới 
hệ thống chính trị.

Thực tiễn cho thấy, 30 năm qua, 
chúng ta đã đạt được những thành 
tựu to lớn, quan trọng về đổi mới 
kinh tế và ỏ một mức độ nhất định, 
cũng đã đạt được những kết quả bước 
đầu trong đổi mới hệ thống chính trị 
các cấp, từ Trung ương tới địa phương 
và cơ sỏ. Đó là một nỗ lực lớn để thực 
hiện tính đồng bộ giữa đổi mới kinh 
tế' và đổi mới chính trị. Tuy nhiên, 
trải qua 30 năm, qua sáu kỳ đại hội 
đại biểu toàn quốc của Đảng, từ Đại 
hội VI (1986) đến Đại hội XI (2011) 
trong thời kỳ đổi mới, gắn liền với mỏ 
cửa và hội nhập quốc tế, với Cương 
lĩnh 1991 và 2011, với Hiến pháp mới 
2013, việc đổi mới chính trị và hệ 
thống chính trị tuy kết quả đạt được

GS.TS Hoàng Chí Bảo phắt biểu tại Hội thảo Giải pháp đổi mới nội dung, 
phương thức hoạt động của M TTQ  Việt Nam trong tình hình mới. ANH' HẢI ÂU

là quan trọng nhưng vẫn chưa tương 
xứng, chưa thật đồng bộ với đổi mới 
kinh tế, chưa đáp ứng được yêu cầu 
mà thực tiễn đặt ra. Nhiều vấn đề của 
đổi mới chính trị và hệ thống chính 
trị vẫn còn phải tiếp tục nghiên cứu 
lý luận và tổng kết thực tiễn để đổi 
mới chính trị, trước hết là đổi mới hệ 
thống chính trị thực sự trỏ thành 
động lực thúc đẩy đổi mới kinh tế, 
xây dựng xã hội dân chủ và nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước 
phát triển nhanh và bền vững, đẩy 
mạnh hội nhập quốc tế và hiện đại 
hóa đất nước. Đảng ta với tư cách là 
một Đảng cầm quyền, lại duy nhất 
cầm quyền, không chỉ tăng cường sự 
lãnh đạo đối với đổi mới kinh tế mà 
còn đối với đổi mới chính trị và hệ 
thống chính trị. Một trong những vấn 
đề quan trọng và bức xúc đang đặt ra 
lúc này là tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với đổi mới nội dung và

phương thức hoạt động của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 
nhân dân.

Đại hội XII của Đảng gần đây (20
- 28/01/2016) đã thông qua Nghị 
quyết và các văn kiện, đã đưa ra 
những quyết sách quan trọng đối với 
sự phát triển của đất nước và dân tộc 
trong thời kỳ mới, có thể nói là thời 
kỳ phát triển bước ngoặt của nước ta.

Nếu chặng đường 30 năm qua ví 
như cuộc đổi mới lần thứ nhất thì Đại 
hội XII đánh dấu sự khỏi đầu của đổi 
mới lần thứ hai với những thời cơ, 
vận hội mới và cũng đứng trước 
những thách thức mới, trên con 
đường phát triển nhanh và bền vững.

Đổi mới lần thứ nhất, nỗ lực của 
toàn Đảng, toàn dân chủ yếu hướng 
vào đổi mới kinh tế, đã chuyển đổi 
thành công từ nền kinh tế kế hoạch
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hóa với cơ chế quản lý tập trung, 
quan liêu sang nền kinh tế' hàng hóa, 
áp dụng cơ chế thị trường, xây dựng 
và phát triển mạnh mẽ kinh tế thị 
trường, hội nhập kinh tế quốc tế rồi 
mở rộng sang hội nhập quốc tế. Đổi 
mới lần thứ nhất đã đạt được những 
thành tựu quan trọng mà nổi bật là, 
giữ vững ổn định chính trị, tăng 
cường đại đoàn kết dân tộc và củng 
cố đồng thuận xã hội, bảo đảm được 
định hướng xã hội chủ nghĩa của đổi 
mới và phát triển; đưa đất nước ra 
khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã 
hội trầm trọng từ giữa thập kỷ 80 thế 
kỷ XX sau một thập kỷ đổi mới (1986
- 1996), không để xảy ra khủng 
hoảng chính trị. Đây là thành công 
lớn, cho thấy năng lực lãnh đạo và 
bản lĩnh cầm quyền của Đảng ta 
trong bối cảnh phức tạp của thế giới 
và trong nước. Một dấu mốc quan 
trọng khác là, nhờ đổi mới, nước ta 
đã ra khỏi tình trạng lạc hậu, kém 
phát triển, có mặt trong các nước 
đang phát triển với mức thu nhập 
trung bình thấp và đã chủ động hội 
nhập quốc tế (1996 - 2006). Một diện 
mạo mói của Việt Nam đã hình thành 
với Thế và Lực mới. Đó là cơ sở và 
tiền đề quan trọng để giờ đây, đất 
nước bước vào cuộc đổi mới lần thứ 
hai mà Đại hội XII là sự khởi đầu cho 
khởi nghiệp sáng tạo, nâng cao tiềm 
lực và thực lực của đất nước, năng 
lực cạnh tranh quốc gia trong một 
thế giới toàn cầu hóa và hội nhập.

Cuộc đổi mới lần thứ hai này phải 
nhằm đưa nước ta trở thành một 
nước công nghiệp hiện đại, đổi mới 
mô hình tăng trưởng, thành nước có 
thu nhập trung bình cao, phải giải 
quyết thành công những điểm nghẽn 
của phát triển bằng những đột phá 
vào chính những điểm nghẽn đó, 
nghẽn về thể chế, về hạ tầng kỹ 
thuật - công nghệ, về chất lượng 
nguồn nhân lực mà ta đã phát hiện ra 
từ Đại hội XI.

Do đó, tất yếu đặt ra từ Đại hội 
XII, phải chú trọng vào đổi mới chính 
trị và hệ thống chính trị, trong khi 
vẫn tiếp tục đẩy mạnh đổi mới kinh 
tế, đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 
khoảng 7%/năm, phấn đấu nâng thu

nhập quốc dân bình quân đầu người 
lên 3.200 - 3.500 USD/người/năm.

Nhiệm kỳ khóa XII và tiến trình 
đổi mới lần hai này, đòi hỏi phải có 
chuyển biến thực sự trong đổi mới 
chính trị và hệ thống chính trị sao 
cho thật đồng bộ với đổi mới kinh tế.

Những điểm nhấn quan trọng của 
đổi mới chính trị và hệ thống chính 
trị mà Đại hội XII đã nêu ra là:

- Đặt lên hàng đầu yêu cầu xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng 
lãnh đạo, cầm quyền thực sự trong 
sạch, vững mạnh, nâng cao được 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của Đảng, làm cho Đảng ngang tầm 
nhiệm vụ. Xây dựng Đảng về tư 
tưởng lý luận, chính trị, tổ chức, đạo 
đức và văn hóa. Xây dựng gắn liền 
với chỉnh đốn.

- Xây dựng và phát huy nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, thực hành dân 
chủ, nhất là dân chủ trong Đảng, 
thúc đẩy dân chủ trong xã hội.

- Đẩy mạnh cải cách thể chế để 
tăng cường giám sát và kiểm soát 
quyền lực, tạo lập và thực hiện cơ 
chế để nhân dân (thông qua Mặt trận 
và các đoàn thể) tham gia xây dựng 
Đảng, xây dựng Nhà nước, quản lý 
nhà nước đồng thời phát huy thực sự 
quyền làm chủ, vai trò làm chủ của 
người dân. Tăng cường các hoạt động 
phản biện xã hội, giám sát xã hội của 
dân, của Mặt trận và các đoàn thể 
nhân dân, đấu tranh có kết quả, hiệu 
quả với quan liêu, tham nhũng, tệ 
nạn và các tiêu cực xã hội. Muốn vậy 
phải ra sức đổi mới nội dung, phương 
thức hoạt động của Mặt trận và các 
đoàn thể của dân. Đảng tăng cường 
sự lãnh đạo đối với Mặt trận, với các 
đoàn thể để thực hiện những mục 
tiêu, nhiệm vụ đổi mới đó.

- Đảng trong sạch vững mạnh, 
Nhà nước trong sạch vững mạnh, hệ 
thống chính trị thực sự của dân, vì 
dân, hướng tới dân ở cơ sở để thực 
sự là một hệ thống chính trị trong 
sạch, vững mạnh, chất lượng, hiệu 
quả, tạo lập môi trường xã hội lành 
mạnh vì sự tiến bộ và phát triển 
bền vững.

Rõ ràng, Đại hội XII đã đặt ra và 
xác định những vấn đề hệ trọng về 
đổi mới chính trị, hệ thống chính trị 
nước ta. Tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với đổi mới nội dung, 
phương thức hoạt động của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 
nhân dân chẳng những làm cho Mặt 
trận và các đoàn thể mạnh lên mà 
còn làm cho Đảng, Nhà nước cũng 
mạnh lên, trưởng thành về mọi mặt, 
ngang tầm nhiệm vụ, tạo ra sức 
mạnh cố kết Đảng với Nhà nước, với 
nhân dân chặt chẽ, mật thiết hơn để 
thực hiện thắng lợi hệ mục tiêu của 
đổi mới.

2. Đảng lãnh đạo đổi mới 
nội dung và phương thức 
hoạt động của Mặt trận 
trong tình hình mới, trước 
yêu cầu mới

Đổi mới nội dung và phương thức 
hoạt động không chỉ đặt ra đối với 
Mặt trận và các đoàn thể nhân dân 
trong hệ thống chính trị mà còn đặt 
ra trước hết đối với Đảng và Nhà nước 
do Đảng lãnh đạo. Giải quyết vấn đề 
rộng lớn và phức tạp này liên quan 
đến đổi mới nhận thức, đổi mới tư 
duy lãnh đạo, quản lý, đổi mới tổ 
chức bộ máy (hệ thống thiết chế), đổi 
mới thể chế, trong đó nhấn mạnh cải 
cách thể chế, ở đây là cải cách thể chế 
chính trị (trong đó không thể không 
đẩy mạnh cải cách hành chính, cải 
cách tư pháp) đồng thời còn phải đổi 
mới chính sách. Nội dung và phương 
thức hoạt động của Mặt trận, của các 
đoàn thể bao giờ cũng gắn liền với tổ 
chức, mô hình tổ chức và đặc biệt là 
chất lượng cán bộ, nói rộng hơn là 
chất lượng nhân lực trong chính giới 
và trong xã hội, cả trong hoạt động 
chấp chính và tham chính.

Do đó, đây là cả một hệ vấn đề 
phức tạp chi phối và chế ước lẫn nhau.

Đảng thực thi vai trò lãnh đạo 
của mình đối với Mặt trận, định 
hướng các quan điểm, nguyên tắc và 
phương hướng lãnh đạo Mặt trận để 
Mặt trận - một thành viên hết sức 
quan trọng của hệ thống chính trị
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chủ động đổi mới nội dung và 
phương thức hoạt động của mình, 
góp phần tích cực vào đổi mới nội 
dung, phương thức hoạt động của 
Đảng, của Nhà nước và hệ thống 
chính trị nói chung. Như vậy, Đảng 
lãnh đạo Mặt trận bằng định hướng ở 
tầm chiến lược về quan điểm, 
nguyên tấc, xác định phương hướng, 
mục tiêu, yêu cầu mà cũng tạo môi 
trường và điều kiện (cùng với Nhà 
nước và xã hội) để Mặt trận tự đổi 
mới chứ Đảng không làm thay cho 
Mặt trận, càng không thể áp đặt, ra 
lệnh cho Mặt trận được. Điều này 
tưởng như đã rõ và hiển nhiên 
nhưng trong thực tế' lại chưa hẳn 
như vậy, xét cả hai phía chủ thể: 
Đảng và Mặt trận.

Vậy, một nhận thức chung về 
Đảng lãnh đạo Mặt trận, tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối vói Mặt trận 
từ yêu cầu đổi mới nội dung và 
phương thức hoạt động nên được xác 
định như thế nào? Có mấy điểm phải 
làm rõ, đó là:

Thứ nhất, mối quan hệ giữa Đảng 
và Mặt trận trong hệ thống chính trị.

Thứ hai, mối quan hệ giữa Nhà 
nước và Mặt trận trong xã hội.

Thứ ba, tính đặc thù của Mặt trận 
trong cơ cấu tổ chức Mặt trận, giữa 
Mặt trận với các tổ chức thành viên, 
nguyên tấc và phương thức hoạt 
động của Mặt trận.

Làm rõ ba vấn đề nêu trên để xác 
định đúng chức năng và nhiệm vụ 
của Đảng, Nhà nước và Mặt trận cùng 
các tổ chức thành viên là khác nhau, 
từ đó thấy rõ Đảng lãnh đạo Mặt trận 
như thế nào? Nhà nước thực hiện 
trọng trách quản lý sẽ tác động tới 
Mặt trận ra sao? Mặt trận tác động 
trở lại với Đảng và Nhà nước như thế 
nào, xuất phát từ tính đặc thù của 
Mặt trận, từ vai trò, trọng trách của 
Mặt trận đối với xã hội và nhân dân.

Ngoài những điểm khác nhau đó, 
Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn 
thể lại cùng có điểm chung, đó là sự 
thống nhất ở mục đích vì Dân, vì Dân 
chủ và thực hiện quyền làm chủ của 
nhân dân, thực hiện lý tưởng, mục

tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội, thực hiện thấng lợi mục tiêu của 
đổi mới, "dân giàu, nước mạnh, dân 
chủ, công bằng, văn minh".

Đảng và Mặt trận đều là những 
thành viên của hệ thống chính trị. 
Đảng cũng đồng thời là thành viên 
của Mặt trận. Song Đảng là lực lượng 
lãnh đạo xã hội và Nhà nước, với tư 
cách và vị thế Đảng cầm quyền.

Do đó, tuy tham gia vào Mặt trận 
và hệ thống chính trị nhưng Đảng là 
hạt nhân lãnh đạo Mặt trận, lãnh 
đạo Nhà nước và hệ thống chính trị. 
Địa vị và thẩm quyền lãnh đạo đó 
của Đảng đã được thể chế hóa thành 
luật, được hiến định trong bộ luật 
cao nhất, luật cơ bản của Nhà nước 
là Hiến pháp (Điều 4, Khoản 1, 2, 3 
trong Hiến pháp năm 2013). Địa vị 
pháp lý của Đảng đã được thừa 
nhận, được khẳng định, đó là tính 
chính danh, chính đáng của Đảng. 
Uy tín và ảnh hưởng rộng lớn của 
Đảng trong xã hội còn cho thấy, 
Đảng lãnh đạo và cầm quyền không 
chỉ chính danh, chính đáng mà còn 
xứng đáng, được cả dân tộc và nhân 
dân thừa nhận. Song, Đảng tồn tại 
và hoạt động trong điều kiện xã hội 
đang đổi mới và hội nhập, dân chủ 
hóa ngày càng mở rộng, nhà nước 
pháp quyền ngày một hoàn thiện, 
luật pháp là công cụ quan trọng bậc 
nhất của quản lý, tinh thần thượng 
tôn pháp luật được đề cao và tôn 
trọng, đòi hỏi mọi tổ chức và cá 
nhân, không có bất cứ một ngoại lệ 
nào, đều phải tuân thủ pháp luật, 
chịu sự kiểm soát và điều tiết của 
pháp luật. Do đó, trong khi lãnh đạo 
Nhà nước, Mặt trận, hệ thống chính 
trị và các doàn thể nhân dân, Đảng 
phải hết sức chú trọng thực hiện 
pháp luật, cán bộ đảng viên và mọi 
tổ chức Đảng phải gương mẫu, chấp 
hành pháp luật, bảo vệ pháp luật. 
Điều đó có nghĩa là, hoạt động của 
Đảng phải là hợp hiến, không để xảy 
ra tình trạng vi hiến, đồng thời 
trong lãnh đạo Nhà nước, Đảng chú 
trọng lãnh đạo xây dựng và thực 
hiện cơ chế bảo hiến. Đảng mạnh từ 
sức mạnh của nhà nước pháp quyền. 
Đảng mạnh còn từ sức mạnh đại

đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng 
thuận của xã hội mà Mặt trận là lực 
lượng nòng cốt để quy tụ sức mạnh 
ấy từ sức dân, lòng dân. Đó là cơ sở 
xã hội bền vững của chế độ, của 
Đảng và Nhà nước.

Quan hệ giữa Mặt trận với Nhà 
nước (cả lập pháp, hành pháp, tư 
pháp) cũng cần phải đặt trong tương 
quan với hệ thống chính trị. Cần lưu 
ý nhận rõ, Mặt trận và Nhà nước đều 
tham gia bình đẳng như nhau trong 
hệ thống chính trị, Nhà nước với đặc 
trưng quyền lực, người thực hiện sự 
ủy quyền của dân, thực thi quyền lực 
do dân trao cho để đem lại quyền và 
lợi (lợi ích) cho dân, đồng thời dùng 
quyền lực, quyền uy của nhà nước 
pháp quyền của dân để bảo vệ nhân 
dân. Do đó, Nhà nước là rường cột 
của hệ thống chính trị. Mặt trận bao 
gồm một tập hợp lớn các tổ chức xã 
hội, tham gia vào hệ thống chính trị, 
tạo nên một liên minh chính trị - xã 
hội rộng lớn nhất, là cơ sở chính trị
- xã hội của Đảng, của chính quyền. 
Là linh hồn của khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc, việc Mặt trận tham gia 
vào hệ thống chính trị làm cho cơ sở 
xã hội rộng lớn của hệ thống chính 
trị, của Đảng và Nhà nước không 
ngừng được mở rộng, được đi sâu từ 
cơ sở tới Trung ương, từ Trung ương 
xuống tận cơ sở. Sự tham gia của Mặt 
trận vào hệ thống chính trị, quan hệ 
mật thiết giữa Mặt trận với Đảng, với 
Nhà nước, với các đoàn thể làm cho 
tiếng nói của Mặt trận phản ánh lợi 
ích, quyền lực, ý chí, nguyện vọng 
của nhân dân, làm cho Mặt trận và hệ 
thống chính trị in đậm nét đặc trưng 
xã hội, dân tộc và nhân dân.

Tuy nhiên, xét về mặt cơ cấu tổ 
chức, có sự phân định mang tính 
nguyên tấc cần phải nhận rõ: Mặt 
trận và Nhà nước đều tham gia vào 
hệ thống chính trị, Đảng tham gia 
vào Mặt trận nhưng Nhà nước phải ở 
ngoài Mặt trận. Vì sao lại như vậy? 
Câu trả lòi chỉ có thể là, Nhà nước là 
tổ chức quyền lực, có chức năng quản 
lý (còn có thể gọi là cai trị, thống trị, 
thống quản) còn Mặt trận mang đặc 
trưng đại diện cho quyền lực xã hội, 
quyền lực nhân dân, kể cả tự quản,
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nó ở bên ngoài quyền lực Nhà nước. 
Xã hội có hai loại hình thiết chế 
quyền lực: quyền lực Nhà nước bởi 
Nhà nước, quyền lực ngoài Nhà nước, 
đặc trưng bởi Mặt trận và các thiết 
chế xã hội dân sự. Không như vậy sẽ 
lẫn lộn trong chức năng, nhiệm vụ và 
phương thức hoạt động của các tổ 
chức, làm cho vấn đề ủy quyền và 
thực thi sự ủy quyền của dân không 
rành mạch, khó thực hiện, nhất là có 
nguy cơ nhà nước hóa, hành chính 
hóa trong tổ chức, trong hoạt động 
của các tổ chức ngoài nhà nước. Chỗ 
phức tạp của đổi mới nội dung, 
phương thức hoạt động của Mặt trận 
và các đoàn thể nhân dân là ở đó.

Lại có một trường hợp khác (có 
tính đặc thù) cần làm rõ. Đó là, xét 
về nguyên tắc thì Nhà nước ở ngoài 
Mặt trận nhưng có những bộ phận 
của Nhà nước lại tham gia vào công 
việc hoạt động của Mặt trận, đó là 
quốc phòng và an ninh. Tính đặc 
thù này do hoàn cảnh lịch sử nước 
ta, do yêu cầu xây dựng gắn liền với 
bảo vệ, dựng nước đi liền với giữ 
nước quy định. Bởi thế, để thực 
hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, là 
mục tiêu trung tâm của Mặt trận, 
phải gắn với phong trào toàn dân 
tham gia bảo vệ Tổ quốc, xây dựng 
nền quốc phòng toàn dân, huy động 
sức mạnh toàn dân trong chiến 
tranh nhân dân, tạo thành sức 
mạnh của thế trận lòng dân.

Về đặc thù của tổ chức và hoạt 
động của Mặt trận có thể nhận rõ ở 
mấy dấu hiệu sau:

- Mặt trận bao gồm các tổ chức 
thành viên, về nguyên tắc, Mặt trận 
là liên hiệp các tổ chức, là liên minh 
chính trị xã hội rộng lớn nhất, Mặt 
trận dường như không có cá nhân, 
trừ một số trường hợp tiêu biểu (nhà 
hoạt động tôn giáo, xã hội, trí thức, 
nhân sỹ, đại diện người Việt Nam ở 
nước ngoài).

- Do đó, Mặt trận hoạt động theo 
nguyên tắc hiệp thương dân chủ chứ 
không phải tập trung dân chủ. Đảng 
lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể 
cũng trên tinh thần dân chủ, tuyên 
truyền, vận động, thuyết phục, hiệp

thương để đoàn kết, đồng thuận chứ 
không áp đặt, ra lệnh.

Trên đây là những điểm cốt yếu lý 
luận về quan hệ Đảng - Nhà nước - 
Mặt trận - Đoàn thể, trong Mặt trận 
và trong hệ thống chính trị, cùng 
đồng quy vào mục tiêu phục vụ nhân 
dân, dân tộc và cộng đồng xã hội.

Xuất phát từ thực tế đó, Đảng 
lãnh đạo Nhà nước thể chế hóa 
đường lối, quan điểm Nghị quyết của 
Đảng, Đảng lãnh đạo Mặt trận bằng 
tuyên truyền, vận động, thuyết phục 
và hiệp thương. Để Mặt trận tự đổi 
mới nội dung và phương thức hoạt 
động theo sự lãnh đạo của Đảng, cần 
phải tập trung giải quyết những vấn 
đề gì?

- Trước hết, Đảng không ngừng 
đổi mới tư duy, nâng cao trình độ 
nhận thức lý luận về Mặt trận, về hệ 
thống chính trị và quan tâm giáo dục 
nhận thức trong Đảng và trong xã 
hội, tạo sự thống nhất nhận thức để 
thống nhất hành động trong toàn 
Đảng, toàn dân. Giáo dục ý thức 
chính trị để đề cao vai trò của Mặt 
trận và các đoàn thể, sâu xa mà nói, 
là giáo dục dân chủ, thấm nhuần tinh 
thần trọng dân, trọng pháp, vì dân, 
tin dân, gần dân, học dân, hỏi dân. 
Đây là một trong những tư tưởng lớn 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà tất cả 
các tổ chức, tất cả mọi người, đặc 
biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản 
lý chủ chốt các cấp, cùng với đội ngũ 
4,5 triệu đảng viên phải thấm nhuần 
và gương mẫu thực hành, làm gương 
cho xã hội, cho toàn dân noi theo.

- Đảng lãnh đạo Mặt trận một 
cách dân chủ và khoa học, bằng sức 
mạnh của đạo đức và văn hóa, sao 
cho Mặt trận bằng sự đổi mới nội 
dung và phương thức hoạt động của 
mình mà thực sự tiêu biểu cho sức 
mạnh Dân chủ - Đoàn kết và Đồng 
thuận của toàn xã hội. Đây là động 
lực chính trị và tinh thần rất quan 
trọng đối với ổn định - đổi mới và 
phát triển đất nước. Đảng ta đã từng 
nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân 
tộc là nhân tố quyết định thắng lợi 
của đổi mới và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta. Vai trò quan trọng

của Mặt trận, các tổ chức thành viên 
của Mặt trận, của các đoàn thể nhân 
dân là ở đó.

- Đảng lãnh đạo Mặt trận vừa trực 
tiếp, thông qua Cương lĩnh, đường 
lối, Nghị quyết của Đảng, thông qua 
đại diện của Đảng bên cạnh Mặt trận 
lại vừa gián tiếp thông qua Nhà nước, 
nhất là lãnh đạo Nhà nước để thể chế 
hóa sự lãnh đạo bằng luật pháp và 
các chính sách phát triển kinh tế - xã 
hội, phân bổ các nguồn lực đầu tư 
phát triển, thông qua các ủy ban và 
các cơ quan chuyên môn của Quốc 
hội (ủy ban Dân nguyện, Hội đồng 
Dân tộc, ủy ban Các vấn đề xã hội, 
các ủy ban về giáo dục, y tế, thanh 
thiếu niên...). Đây là một kênh rất 
quan trọng để thực hiện vai trò lãnh 
đạo của Đảng đối với Mặt trận thông 
qua Đảng đoàn Mặt trận.

- Giải quyết các vấn đề đang 
vướng mắc từ nhận thức đến cơ chế, 
chính sách, điều kiện hoạt động cũng 
như các vấn đề phát sinh trong quan 
hệ giữa Mặt trận với Đảng, với Nhà 
nước, với các tổ chức xã hội để Mặt 
trận chủ động đổi mới hoạt động, từ 
nội dung đến phương thức.

Trong một thời gian dài, những 
vấn đề cụ thể, thiết thực này đã 
được phát hiện nhưng lại chậm giải 
quyết và giải quyết chưa triệt để, ít 
hiệu quả, làm chậm bước tiến của đổi 
mới chính trị và hệ thống chính trị 
nói chung và tự đổi mới của Mặt trận 
nói riêng.

Có mấy vấn đề nổi lên và biểu 
hiện thành các mâu thuẫn phải giải 
quyết sau đây:

+ Xác định vai trò, chức năng và 
nhiệm vụ chính yếu của Mặt trận. Cái 
quan trọng cần đến tiếng nói của Mặt 
trận, đó là hoạt động giám sát, tư 
vấn và phản biện đường lối, chính 
sách, nhất là với Nhà nước. Đây phải 
là tiếng nói độc lập, có thẩm quyền vì 
Mặt trận là hình ảnh của xã hội dân 
chủ, là tiếng nói tư vấn phản biện 
của tổ chức đại diện cho nhân dân 
đối với Đảng và Nhà nước của dân. 
Hầu hết nỗ lực và tinh lực của Mặt 
trận phải tập trung vào lĩnh vực này,
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tức là tham chính trong một xã hội 
dân chủ, một nhà nước pháp quyền. 
Không thể và không nên để Mặt trận 
hoạt động như hiện nay, làm thay 
các tổ chức, các bộ, ban, ngành đủ 
mọi thứ việc: cứu nạn, cứu hộ, xóa 
đói giảm nghèo, nhà tình nghĩa, xây 
dựng khối phố dân cư, gia đình văn 
hóa. trong khi cái chính yếu của 
Mặt trận là giám sát, tư vấn, phản 
biện xã hội để kiểm soát quyền lực, 
thực hành dân chủ, xây dựng Đảng, 
Nhà nước và bảo vệ chế độ. thì chưa 
chú trọng đẩy mạnh.

+ Để xác lập đúng vị trí, vai trò, 
trách nhiệm đó của Mặt trận thì phải 
coi trọng hoạt động tham chính một 
cách dân chủ, bình đẳng của Mặt 
trận. Ngay cả khi Mặt trận đóng vai 
trò hiệp thương dân chủ trong quá 
trình bầu cử thì cũng phải đề cao 
thẩm quyền, trách nhiệm của Mặt 
trận, thay mặt dân, tìm ra những đại 
biểu xứng đáng của dân, "chọn đúng 
người, giao đúng việc, kiểm tra 
thường xuyên", "bộ máy phục vụ 
chính trị chứ chính trị không phục 
vụ bộ máy" (Lênin), không đối xử với 
Mặt trận theo kiểu Mặt trận thụ động 
chấp hành, thừa hành, "như một 
thiết chế tượng trưng, hình thức". 
Mặt trận góp sức, góp tâm trí, sáng 
kiến, năng lực, bản lĩnh làm nên sức 
mạnh của dân tộc, của chính thể chứ 
không phải là hình thức trang trí, 
điểm xuyết, biểu trưng cho cái vẻ bề 
ngoài của dân chủ.

Mặt trận tập hợp trong mình bao 
nhiêu tổ chức thành viên, đại diện 
cho cả cộng đồng dân tộc, nhân dân 
và xã hội. Do đó tiếng nói của Mặt 
trận là tiếng nói phản ánh, thỉnh 
nguyện, tập hợp, yêu cầu, đòi hỏi, 
đối thoại, thảo luận, tranh luận 
trong chính trị, với chính giới để 
phục vụ nhân dân tốt nhất một 
cách chủ động, sáng tạo, đề xuất 
sáng kiến, khuyến nghị và kiến 
nghị với Đảng và Nhà nước chứ 
không chỉ thực hiện, chấp hành thụ 
động một chiều.

+ Đẩy mạnh thực hành dân chủ 
một cách thiết thực, mà Đảng và Nhà 
nước phải làm gương mẫu, Mặt trận

và các đoàn thể làm nòng cốt (nhất là 
Đoàn Thanh niên - lực lượng chính trị 
hậu bị của Đảng, nguồn trữ năng dồi 
dào của xã hội). Thực hành dân chủ 
là sức mạnh để chống quan liêu, 
tham nhũng, là thực hành văn hóa 
để xây dựng văn hóa chính trị trong 
Đảng, trong Nhà nước, Mặt trận và 
các đoàn thể. Các hình thức và biện 
pháp nên làm và cần làm tốt hiện nay 
là những gì? Là tạo lập thói quen trao 
đổi, thảo luận, tranh luận, đối thoại 
với các diễn đàn, các câu lạc bộ, các 
hội thảo và tọa đàm với sự hỗ trợ đắc 
lực của các phương tiện báo chí 
truyền thông. Các nhà lãnh đạo Đảng 
và Nhà nước, các thủ lĩnh Mặt trận và 
thủ lĩnh các đoàn thể cần gặp gỡ, 
giao tiếp, đối thoại thường xuyên với 
dân thuộc các đối tượng, nhất là với 
lớp trẻ, coi đây như một nhu cầu văn 
hóa. Về việc này, ta có cả một kho 
báu để vận dụng, đó là di sản tư 
tưởng - đạo đức - phong cách Hồ Chí 
Minh. Tiếp tục thực hiện quyền chất 
vấn mà Quốc hội đã làm tốt từ những 
kỳ họp Quốc hội trong những khóa 
vừa qua, các đại biểu của dân tại 
Quốc hội đã chất vấn các Bộ trưởng, 
từ chỗ chất vấn một số Bộ trưởng đến 
chỗ tất cả các thành viên Chính phủ, 
từ Thủ tướng đến các Bộ trưởng đều 
phải sẵn sàng một tâm thế trả lời bất 
cứ một vấn đề gì mà các đại biểu 
Quốc hội nêu ra với tinh thần đối 
thoại dân chủ, thẳng thắn và minh 
bạch giải trình.

Ngay trong Đảng, từ Trung ương 
đến các cấp ủy địa phương, theo tinh 
thần Nghị quyết Đại hội XII cũng phải 
đưa hoạt động chất vấn vào các 
chương trình nghị sự. Công khai kết 
quả bỏ phiếu tín nhiệm trong Đảng, 
Nhà nước và đoàn thể. Đó là những 
việc làm cần thiết trong đời sống 
chính trị, trong xây dựng văn hóa 
dân chủ.

+ Cuối cùng, cần phải có chiến 
lược cán bộ, có kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng lâu dài đội ngũ cán bộ Đảng, 
Mặt trận và các đoàn thể về mọi mặt, 
từ năng lực, trình độ chuyên môn, tư 
tưởng chính trị, đạo đức và phong 
cách công tác, nhất là phương pháp, 
kỹ năng và phong cách dân vận. Xét

đến cùng, cán bộ là quyết định. Cán 
bộ nào thì phong trào ấy. Phải bảo 
đảm có đội ngũ cán bộ ngang tầm 
nhiệm vụ.

3. Đảng lãnh đạo đổi mới 
nội dung và phương thức 
hoạt động của các đoàn 
thể nhân dân đáp ứng yêu
_ _* ■ ___ í  • /  _ I 1 • \ I Acầu đổi mới chính trị và hệ 
thống chính trị

Các đoàn thể của nhân dân hay tổ 
chức quần chúng là một tập hợp rất 
đa dạng, nhiều loại hình, mô hình và 
cấp độ.

Trước hết, phải kể đến các đoàn 
thể tham gia vào hệ thống chính trị 
cũng đồng thời là những tổ chức 
thành viên của Mặt trận. Đó là: Công 
đoàn (cơ quan lãnh đạo là Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam). Đây là tổ 
chức chính trị - xã hội của công 
nhân và lao động ở nước ta. Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam, tổ chức chính 
trị - xã hội của phụ nữ, phấn đấu 
theo mục tiêu vì sự bình đẳng của 
phụ nữ, vì bình đẳng giới và tiến bộ 
của phụ nữ. Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh, tổ chức chính trị - 
xã hội của đoàn viên thanh niên, của 
thế hệ trẻ. Đây là một tổ chức đặc 
thù, ngoài Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh, còn có Hội Liên 
hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh 
viên Việt Nam do Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ 
đạo, còn có Đội Thiếu niên Tiền 
phong Hồ Chí Minh, Đội Nhi đồng 
Tháng Tám, đều do Đoàn Thanh niên 
phụ trách; Hội Nông dân Việt Nam, 
tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp 
nông dân Việt Nam với số lượng tổ 
chức và hội viên rất đông đảo vì 
nước ta vẫn là nước nông nghiệp. 
Hội Cựu chiến binh Việt Nam, tổ chức 
chính trị - xã hội của các quân nhân 
đã giải ngũ hoặc nghỉ hưu. Họ có vị 
thế và tiếng nói rất quan trọng trong 
đời sống chính trị.

Cùng với Đảng, Nhà nước, Mặt 
trận, năm tổ chức nêu trên là những 
bộ phận hợp thành của hệ thống 
chính trị, của Mặt trận.
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Như vậy, trong hệ thống chính trị 
nước ta (có ở tất cả các cấp) do Đảng 
lãnh đạo có cơ cấu tổ chức xác định, 
gồm tám tổ chức - chủ thể đó, gồm 
hai loại thiết chế: chính trị (Đảng và 
Nhà nước) và chính trị - xã hội. Ngoài 
ra, ở nước ta còn có các tổ chức xã 
hội - nghề nghiệp (Liên hiệp các Hội 
khoa học kỹ thuật công nghệ, Liên 
hiệp các Hội văn học - nghệ thuật, 
Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Cựu giáo 
c h ứ c .)  và rất nhiều các hội có đặc 
tính xã hội và nghề nghiệp khác (Hội 
Xuất bản, Hội Nghề cá, Hội Huyết 
học, Hội và Hiệp hội Quyền tác giả, 
Hội Đông y ...).

Theo xu hướng phát triển của dân 
chủ, của xã hội dân sự, thì Nhà nước 
cũng sẽ giảm dần chức năng chính trị 
và tăng dần chức năng xã hội, chức 
năng phục vụ, làm cho Nhà nước 
đóng vai trò "Nhà cung cấp dịch vụ 
công lớn nhất" của cộng đồng dân 
cư. Gần đây, người ta nói nhiều đến 
vai trò Nhà nước trong "kiến tạo phát 
triển", bằng các tác nhân như thể 
chế và chính sách để thúc đẩy khởi 
nghiệp, sáng tạo trong xã hội, với 
mục đích khai thác tốt nhất các năng 
lực sáng tạo của cá nhân và cộng 
đồng, thúc đẩy sự phát triển cá nhân 
và cộng đồng, phát triển vùng, địa 
phương và cơ sở. Đổi mới nội dung và 
phương thức hoạt động của các đoàn 
thể cũng hướng theo mục đích đó, 
quy tụ vào đoàn kết, họp tác, chia sẻ 
trách nhiệm xã hội và liên kết xã hội 
để phát triển: kinh tế thịnh vưọng, 
xã hội công bằng, dân chủ, cá nhân 
có môi trường hoạt động sáng tạo, 
phát triển tự do các năng lực sẵn có, 
vì lọi ích và hài hòa lọi ích giữa cá 
nhân và cộng đồng. Tinh thần khởi 
nghiệp sáng tạo mang ý nghĩa phát 
triển nhân văn vì con người. Chính 
giới trong trọng trách của mình (chấp 
chính) phải thúc đẩy sự phát triển 
ấy. Hoạt động tham chính của các tổ 
chức và của từng cá nhân theo đúng 
các yêu cầu chuẩn mực dân chủ - 
pháp quyền và nhân văn. Các đoàn 
thể của nhân dân mà trước hết là các 
tổ chức chính trị và chính trị - xã hội 
trong hệ thống chính trị phải đi tiên 
phong trong đổi mới, từ quan niệm

(tư duy) đến nội dung và phương 
thức hoạt động để đáp ứng những 
đòi hỏi của phát triển.

Đảng lãnh đạo các đoàn thể cũng 
như Đảng lãnh đạo Mặt trận, nói 
rộng ra là lãnh đạo toàn xã hội, 
trong đó có Nhà nước phải chú 
trọng lãnh đạo tư tưởng, chính trị, 
lãnh đạo hoạt động xã hội, lãnh đạo 
xây dựng thể chế, chính sách, lãnh 
đạo công tác cán bộ. theo đúng 
đặc thù của các tổ chức, và phù họp 
với các đối tưọng, tạo định hướng, 
tạo môi trường, tạo điều kiện cho 
các đoàn thể tự đổi mới, tự phát 
triển. vì đoàn viên, hội viên của 
mình và góp phần vào phát triển 
cộng đồng xã hội.

Có mấy điểm cần nhấn mạnh 
dưới đây:

- Thông qua tổ chức Đảng và 
đảng viên trong các đoàn thể để thực 
thi vai trò lãnh đạo của Đảng, để 
phát triển vững mạnh cơ sở xã hội 
của Đảng.

- Hướng các đoàn thể vào các 
hoạt động thực tiễn nhằm thực hiện 
các chức năng: giáo dục tư tưởng 
chính trị, bảo vệ các quyền và lọi ích 
họp pháp của đoàn viên, hội viên, tổ 
chức của mình, làm công tác xã hội 
và dân vận trong mỗi tổ chức và 
phối họp với các tổ chức khác để 
cùng thúc đẩy các hoạt động thực 
hành dân chủ, củng cố khối đại 
đoàn kết và đồng thuận xã hội, 
tham gia xây dựng Đảng, quản lý 
Nhà nước, giám sát, tư vấn và phản 
biện xã hội. Một vấn đề thời sự bức 
xúc mà các đoàn thể cần tham gia và 
đóng góp có hiệu quả, đó là chống 
tham nhũng, tệ nạn và tiêu cực xã 
hội, gây dựng dư luận xã hội tích 
cực, lành mạnh vào việc chấn hưng 
đạo đức dân tộc vốn đang bị suy 
thoái, xây dựng văn hóa và con 
người. Làm đưọc như vậy, các đoàn 
thể sẽ có nội dung hoạt động phong 
phú, bám sát thực tiễn, khấc phục 
đưọc tính đơn điệu, hành chính và 
sơ cứng, đem lại lọi ích thiết thực 
cho đoàn viên, hội viên để có sức 
hấp dẫn lôi cuốn họ vào tổ chức. Các 
phương pháp và phương thức hoạt

động do đó cũng đổi mới theo, phù 
họp với đặc trưng của từng tổ chức, 
đáp ứng nhu cầu của đối tưọng, 
khấc phục sự thụ động, trì trệ, hành 
chính hóa, quan liêu hóa.

- Chú trọng các hình thức sinh 
hoạt chính trị nhằm giáo dục lý 
tưởng, giáo dục truyền thống, thực 
hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước. Các chương trình hoạt 
động đặc thù của từng đoàn thể, vào 
lúc này phải đặc biệt chú trọng giáo 
dục lòng yêu nước, tinh thần dân 
tộc, đấu tranh bảo vệ độc lập chủ 
quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đấu tranh 
phản bác các luận điệu tuyên truyền 
xuyên tạc và chống phá chê đô, 
chống diễn biến hòa bình và tự diễn 
biến, tự chuyển hóa, bảo vệ Đảng, 
bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân.

- Với các tổ chức và đoàn thể, việc 
gây dựng lực lưọng và phong trào 
trong hoạt động xã hội, trong chuyên 
môn, trong tổ chức đời sông văn hóa 
tinh thần. là mối quan tâm thường 
xuyên của Đảng, Nhà nước và xã hội. 
Phải chú trọng tổ chức chỉ đạo thực 
hiện phong trào thi đua yêu nước, 
phong trào người tốt việc tốt, nhân 
các điển hình tiên tiến, tạo ra những 
xung lực mới để phát triển chính 
mình và phát triển cộng đồng. Thực 
hiện chỉ dẫn của Hồ Chí Minh "Thi 
đua là yêu nước, yêu nước phải thi 
đua". Đó cũng chính là môi trường 
để giáo dục, đào tạo cán bộ, môi 
trường văn hóa để xây dựng và phát 
triển xã hội.

- Từng tổ chức, đoàn thể phải 
chủ động chăm lo công tác cán bộ và 
thực hiện chính sách cán bộ, bảo 
đảm có một đội ngũ cán bộ năng 
động sáng tạo, có tư duy đổi mới, có 
bản lĩnh, trên cơ sở đưọc đào tạo - 
bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp 
vụ, kinh nghiệm và vốn sống thực 
tiễn, có phẩm chất đạo đức trong 
sáng, tận tâm tận lực phục vụ sự 
nghiệp chung. Chủ động đề xuất với 
Đảng và Nhà nước những vấn đề về 
chính sách cán bộ và những chủ 
trương, phương hướng lớn trong xây 
dựng, phát triển tổ chức, đoàn thể 
vững mạnh.**
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uân đến, nghĩ về nhiệm vụ 
quản lý, bảo vệ vùng trời, 
Vùng biển, đảo của T o quốc
theo tinh thân Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Trung tướng, TS LÊ HUY VỊNH
Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân

Đất nước đã bước sang năm
2017 - năm Đinh Dậu có 
nhiều ý nghĩa lịch sử: Đất 
nước vào Xuân, cả nước tưng 

bừng phấn khởi lập nhiều thành tích 
mới: mừng Xuân, mừng Đảng ta 87 
năm ngày thành lập (03/2/1930 - 
03/2/2017). Với tinh thần đổi mới,

khí thế mới, Bộ đội Phòng không - 
Không quân luôn luôn nêu cao tinh 
thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu 
đánh bại mọi hành động xâm lưọc 
của địch; chủ động đối phó có hiệu 
quả với chiến tranh xâm lưọc kiểu 
mới; cùng các lực lưọng khác thực 
hiện thấng lọi nhiệm vụ tác chiến

quản lý, bảo vệ vững chấc chủ quyền 
vùng trời, vùng biển, đảo, thềm lục 
địa của Tổ quốc.

Quán triệt và thực Nghị quyết Đại 
hội lần thứ XII của Đảng: "Phát huy 
mạnh mẽ sức mạnh tổng họp của 
toàn dân tộc, của cả hệ thống chính

Trung tướng L ê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (người đứng thứ hai từ 
trái sang) kiểm tra Sở chỉ huy Sư đoàn Không quân 371. ẢNH: XUÂN THUẬN
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Trung tướng L ê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ kiểm tra kíp chỉ huy
Sư đoàn Không quân 372. ẢNH: XUÂN THUẬN

trị để bảo vệ vững chấc độc lập, chủ 
quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh 
thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà 
nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ 
nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, bảo vệ lọi ích quốc gia-dân tộc; 
bảo vệ nền văn hóa dân tộc; giữ vững 
môi trường hòa bình, ổn định chính 
trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn 
xã hội"1. Để thực hiện tốt chủ 
trương, đường lối của Đảng, phải tập 
trung xây dựng Quân chủng vững 
mạnh toàn diện (cách mạng, chính 
quy, tinh nhuệ, hiện đại), không 
ngừng nâng cao trình độ sẵn sàng 
chiến đấu và sức mạnh chiến đấu, 
kiên quyết không để Tổ quốc bị bất 
ngờ vì các tình huống trên không; 
xây dựng Quân chủng thực sự là lực 
lưọng nòng cốt trên mặt trận đối 
không và thế trận phòng không nhân 
dân bảo vệ Tổ quốc.

Hơn nửa thế kỷ xây dựng, chiến 
đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, mà trực tiếp là Quân uỷ Trung 
ương, Bộ Quốc phòng, sự đùm bọc 
giúp đỡ của nhân dân các địa phương 
nơi đóng quân, Bộ đội Phòng không- 
Không quân đã vưọt lên mọi khó 
khăn, gian khổ, hy sinh, lập nhiều 
chiến công oanh liệt, góp phần cùng 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta 
hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải 
phóng dân tộc; bảo vệ vững chấc Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; 
đồng thời, thông qua thực tiễn chiến 
đấu, Bộ đội Phòng không-Không 
quân đã sáng tạo nên nhiều cách 
đánh độc đáo, bổ sung vào nền nghệ 
thuật quân sự Việt Nam nhiều bài 
học, kinh nghiệm trong đó bài học về 
xây dựng Bộ đội Phòng không-Không 
quân vững mạnh về chính trị làm cơ 
sở nâng cao sức mạnh tổng họp đánh

thấng địch ngay từ trận đầu, loạt đạn 
đầu có ý nghĩa, giá trị lịch sử và thực 
tiễn vô cùng sâu sấc, tô thấm thêm 
truyền thống: "Trung thành tuyệt 
đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân 
dân; xây dựng nên ý chí chiến đấu, 
tiến công kiên quyết, anh dũng, kiên 
cường; mưu trí, sáng tạo, tự lực, tự 
cường, không ngừng vươn lên làm 
chủ khoa học-kỹ thuật hiện đại, phát 
huy hiệu quả mọi trang bị, vũ khí, 
đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể, 
cùng quân và dân cả nước lập nên 
những chiến công vang dội".

Ngày nay, chúng ta xây dựng đất 
nước ở thời kỳ chiến lược mới trong 
bối cảnh thế giới đang thay đổi rất 
nhanh, phức tạp, khó lường, hòa 
bình, độc lập dân tộc, họp tác và 
phát triển vẫn là xu thế lớn. Nghị 
quyết Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: 
"Châu Á-Thái Bình Dương, trong đó

1. Đ ảng Cộng sản V iệt Nam, Văn kiện Đại hội đại b iểu toàn qu ốc  lần thứ  XII, Nxb CTQG, Hà Nội 2016, tr. 147.
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có khu vực Đông Nam Á đã trở thành 
một cộng đồng, tiếp tục là trung tâm 
phát triển năng động, có vị trí địa- 
kinh tế-chính trị chiến lược ngày 
càng quan trọng; đây cũng là khu vực 
cạnh tranh chiến lược giữa một sô' 
nước lớn, có nhiều nhân tô' bất ổn; 
tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, 
đảo trong khu vực và trên biển Đông 
còn diễn ra gay gắt"2 khó lường; bởi 
vậy, Đảng ta yêu cầu: "Có kế sách 
ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, 
xung đột từ sớm, từ xa; chủ động 
phòng ngừa, phát hiện sớm và triệt 
tiêu các nhân tô bất lợi, nhất là các 
nhân tô bên trong có thể xảy ra đột 
biến"3. Hơn bao giờ hết, Bộ đội Phòng 
không-Không quân phải luôn luôn 
nêu cao cảnh giác cách mạng; trong 
khi tập trung cao vào nhiệm vụ trung 
tâm quản lý, bảo vệ bầu trời, không 
bao giờ được lơi lỏng nhiệm vụ trực 
ban sẵn sàng chiến đấu. Để bảo vệ 
vững chắc Tổ quô'c xã hội chủ nghĩa 
trong tình hình mới, mà cô't lõi là giữ 
vững độc lập, chủ quyền, thông nhất, 
toàn vẹn lãnh thổ, chế độ xã hội chủ 
nghĩa và môi trường hòa bình, ổn 
định để phát triển đất nước, Bộ đội 
Phòng không-Không quân phải luôn 
kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội, ra sức xây dựng thế 
trận phòng không-không quân vững 
chắc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ 
quyền vùng trời, vùng biển, đảo 
trong tình hình mới.

Biển đảo và vùng trời trên biển 
đảo là chủ quyền lãnh thổ thiêng 
liêng, bất khả xâm phạm. Địa bàn 
vùng biển, đảo có vị trí địa chiến lược 
đặc biệt quan trọng, là "tuyến đầu", 
"cửa ngõ", là "phên dậu" của mỗi 
quô'c gia. Lịch sử hàng nghìn năm tồn 
tại và phát triển của dân tộc Việt Nam 
đã chứng minh rằng, dựng nước phải 
đi đôi với giữ nước. Do đó, trong tâm 
thức của mỗi người Việt Nam, vùng 
trời, vùng biển, đảo của Tổ quô'c, là 
chủ quyền lãnh thổ phải được bảo vệ 
vững chắc. Đây là nhiệm vụ của toàn 
Đảng, toàn dân, của các lực lượng vũ

trang nhân dân, trong đó có Bộ đội 
Phòng không-Không quân giữ vai trò 
quan trọng, nòng côt trong quản lý, 
bảo vệ chủ quyền vùng trời, vùng 
biển, đảo của Tổ quôc.

Phấn đấu thực hiện tôt nhiệm vụ 
chính trị mà Đảng và nhân dân giao 
phó, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân 
chủng Phòng không-Không quân 
luôn xác định, phải thường xuyên 
quán triệt sâu sắc và chấp hành 
nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng, mệnh lệnh của cấp trên và đặt 
chỉ tiêu phấn đấu cụ thể cho từng 
mục tiêu, nhiệm vụ, trong đó tập 
trung thực hiện tôt những nội dung 
cơ bản sau:

Trước hết, tiếp tục phát huy truyền 
thông đơn vị anh hùng lực lượng vũ 
trang nhân dân, tập trung xây dựng 
Bộ đội Phòng không-Không quân vững 
mạnh toàn diện; lấy xây dựng về chính 
trị làm cơ sở có chất lượng tổng hợp 
ngày càng cao, có sô lượng phù hợp và 
có lực lượng dự bị mạnh đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững 
chắc bầu tròi của Tổ quốc. Xây dựng 
Quân chủng theo hướng cách mạng 
chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; cần 
tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện 
nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của 
của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khóa XII); thực hiện Đề án 
của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quôc 
phòng và của Đảng ủy, BTL Quân 
chủng Phòng không-Không quân về 
quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 4 (khóa XII) về: 
"Tăng cường xây dựng, chỉnh đôn 
Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lôi 
sông, những biểu hiện "tự diễn biến", 
"tự chuyển hoá" trong nội bộ". Đảng 
ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng 
không-Không quân chỉ đạo nâng cao 
nhận thức về ngăn chặn, đẩy lùi sự 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lôi sông, những biểu hiện "tự 
diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội 
bộ; nắm vững nhiệm vụ của Quân đội,

của Quân chủng và của từng đơn vị. 
Giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ 
đội về âm mưu, thủ đoạn của các thế 
lực thù địch; bảo vệ vững chắc chủ 
quyền vùng trời, vùng biển, đảo của 
Tổ quô'c trong tình hình mới. Từ đó đề 
cao cảnh giác, xây dựng bản lĩnh chính 
trị vững vàng, tin tưởng vào đường lôi 
lãnh đạo của Đảng; kiên quyết khắc 
phục mọi biểu hiện mơ hồ, ảo tưởng, 
chủ quan, mất cảnh giác, "tự diễn 
biến", "tự chuyển hóa", dẫn tới bi 
quan, dao động, thiếu tin tưởng vào 
sức mạnh tổng hợp của chiến tranh 
nhân dân trong mặt trận đôi không. 
Chú trọng giáo dục tinh thần yêu 
nước, yêu chế độ, kế thừa và phát huy 
truyền thông đánh giặc giữ nước bảo 
vệ vùng trời, vùng biển đảo, biên giới 
của Tổ quôc trong các cuộc kháng 
chiến đã qua, đặc biệt là kinh nghiệm 
về nghệ thuật tác chiến của Bộ đội 
Phòng không-Không quân trong cuộc 
kháng chiến chông Mỹ cứu nước. Trên 
cơ sở đó, ra sức rèn luyện, tu dưỡng, 
xây dựng ý chí quyết tâm, quyết đánh 
và biết thắng địch, dù chúng có vũ 
khí, trang bị hiện đại. Tiếp tục nâng 
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 
của các tổ chức Đảng; xây dựng các tổ 
chức cơ sở Đảng trong sạch, vững 
mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn 
vị vững mạnh toàn diện, nhất là các 
chi bộ làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến 
đấu, cơ động lực lượng làm nhiệm vụ 
trên hướng biển, đảo của Tổ quô'c,... 
tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 
sô' 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về: 
"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh"; đẩy 
mạnh phong trào thi đua quyết thắng, 
kiên quyết đấu tranh chông các quan 
điểm sai trái, các biểu hiện tiêu cực, 
giữ vững và tăng cường trận địa tư 
tưởng của Đảng trong từng đơn vị.

Hai là, chủ động nắm chắc tình 
hình hoạt động của địch trên không, 
trên biển đảo, sẵn sàng chiến đấu cao; 
kịp thời có phương án tăng cường sức 
mạnh chiến đấu cho các hướng trọng 
điểm và trong các thời gian cao điểm,

2. Đ ảng Cộng sản V iệt Nam, Văn kiện Đại hội đại b iểu toàn quố c  lần thứ  XII, Nxb CTQG -ST, H. 2016, tr. 18 -19.
3. Đ ảng Cộng sản V iệt Nam, Văn kiện Đại hội đại biể’ u toàn quố c  lần thứ  XII, Nxb CTQG -ST, H. 2016, tr. 149.
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ngay trong những ngày đón Xuân 
Đinh Dậu, bảo đảm cho các lực lưọng 
Phòng không-Không quân có khả 
năng chiến đấu cao, có thể tác chiến 
độc lập, liên tục không để bị bất ngờ; 
có khả năng cơ động cao và khả năng 
phối họp tác chiến có hiệu quả với các 
lực lưọng vũ trang khác; xây dựng, 
củng cố, tăng cường sức chiến đấu 
cho các lực lưọng Phòng không- 
Không quân tại chỗ trên các đảo phía 
trước, lực lưọng thường trực chiến 
đấu trên từng vùng biển, đảo và tổ 
chức xây dựng chuẩn bị lực lượng cơ 
động sẵn sàng chi viện cho tác chiến 
bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong mọi 
tình huống.

Ba là, nâng cao chất lưọng huấn 
luyện, trình độ và khả năng sẵn sàng 
chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
mới. Tác chiến của Bộ đội Phòng 
không-Không quân trong quản lý, 
bảo vệ chủ quyền vùng trời, vùng 
biển đảo là một dạng đặc thù của "tác 
chiến phòng không", trong không 
gian rộng (cả trên đất liền và trên 
biển, đảo...); đối tượng tác chiến sử 
dụng vũ khí công nghệ cao, chủ động 
tiến công ta bằng nhiều thủ đoạn kỹ 
thuật, chiến thuật hiện đại, lập 
"vùng cấm bay",... Vì vậy, bên cạnh 
việc rèn luyện ý chí, xây dựng bản 
lĩnh chính trị vững vàng, lực lưọng 
phòng không của Quân chủng phải 
không ngừng nâng cao chất lưọng 
huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật 
đánh địch bằng vũ khí, trang bị hiện 
có và vũ khí, trang bị hiện đại. Trong 
huấn luyện, thực hiện tốt các 
phương châm, nguyên tấc, các mối 
kết họp; tích cực đổi mới nội dung, 
chương trình, phương pháp huấn 
luyện sát với tình huống, đối tưọng 
tác chiến, yêu cầu nhiệm vụ, địa bàn 
hoạt động, tổ chức, biên chế, khả 
năng bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ 
thuật và cách đánh của Bộ đội Phòng 
không-Không quân. Chú trọng nâng 
cao chất lưọng huấn luyện đội ngũ 
cán bộ chỉ huy các cấp, bảo đảm nấm 
vững quan điểm, nghệ thuật quân sự, 
nguyên tấc tác chiến chiến dịch, 
chiến thuật; nâng cao trình độ tổ 
chức chỉ huy, hiệp đồng, khả năng 
xử lý linh hoạt các tình huống tác

chiến, bảo đảm chỉ huy đơn vị chiến 
đấu giành thấng lọi. Đồng thời, chú 
trọng huấn luyện phân đội, kíp chiến 
đấu, đảm bảo vừa giỏi tác chiến độc 
lập trên các địa bàn, vừa giỏi tác 
chiến hiệp đồng trong đội hình Quân 
chủng và đội hình binh chủng họp 
thành. Trong đó, lấy huấn luyện cho 
cán bộ, kíp chiến đấu sở chỉ huy, kíp 
chiến đấu phân đội làm trung tâm; 
nâng cao trình độ cán bộ và nhân 
viên chuyên môn kỹ thuật, làm chủ 
vũ khí, khí tài, nấm chấc binh khí xạ 
kích chiến thuật, xử lý linh hoạt, 
hiệu quả các tình huống tác chiến 
thông thường và phức tạp... Trước 
những đặc điểm mới của chiến tranh 
hiện đại, cần chú trọng huấn luyện 
nâng cao khả năng tác chiến cơ động 
trên nhiều địa hình phức tạp, huấn 
luyện đêm, huấn luyện phòng tránh, 
đánh địch tiến công đường không, 
đường biển, huấn luyện triển khai, 
thu hồi nhanh vũ khí, khí tài; nhất 
là, huấn luyện bộ đội sử dụng thành 
thạo các loại vũ khí, trang bị, đánh 
bằng khí tài trong điều kiện phức 
tạp: đêm tối, sương mù, địch khống 
chế điện tử,...

Bốn là, thường xuyên rà soát, bổ 
sung, điều chỉnh các kế hoạch, 
phương án tác chiến phù họp với yêu 
cầu nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng 
biển trong tình hình mới. Tiếp tục 
xây dựng, hoàn thiện thế trận phòng 
không trên tuyến biên giới, biển đảo 
và cả nước, nhất là trên những địa 
bàn chiến lược, hướng tiến công chủ 
yếu của địch. Tổ chức các cuộc diễn 
tập có đối kháng với nhiều lực lượng 
tham gia ở các quy mô khác nhau, 
nhằm thống nhất các nội dung hoạt 
động và nâng cao trình độ hiệp đồng 
tác chiến giữa các lực lượng trong và 
ngoài Sư đoàn. Đẩy mạnh việc đào 
tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến 
thức năng lực của đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo, chỉ huy các cấp và khả 
năng sẵn sàng chiến đấu, duy trì 
nghiêm kỷ luật, các chế độ canh, trực 
ở các cấp, nhất là chế độ trực chỉ 
huy, trực ban, trực chiến quản lý 
vùng trời, kịp thời xử lý các tình 
huống, kiên quyết không để bị bất 
ngờ, lỡ thời cơ.

Năm là, tiếp tục quán triệt sâu 
sấc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 
trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII 
của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ 
Quân chủng Phòng không-Không 
quân lần thứ IX và Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 4 (khóa XII); chủ 
động tham mưu cho Quân uỷ Trung 
ương, Bộ Quốc phòng về những vấn 
đề bảo vệ chủ quyền vùng trời trên 
biển, đảo, không để bị bất ngờ, lỡ 
thời cơ với các tình huống trên 
không, trên các vùng biển, đảo xa bờ. 
Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng 
Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên 
phòng, và lực lượng vũ trang địa 
phương tuyến ven biển vùng Duyên 
hải; góp phần xây dựng thế trận quốc 
phòng toàn dân, tạo nên sức mạnh 
tổng hợp trong quản lý và bảo vệ 
vững chấc chủ quyền vùng trời, vùng 
biển, đảo của Tổ quốc.

Quản lý và bảo vệ vững chấc chủ 
quyền vùng trời, vùng biển, đảo của 
Tổ quốc trong tình hình mới là trách 
nhiệm của các cấp các ngành và của 
cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của 
các lực lượng vũ trang đứng chân 
trên hướng biển, trong đó Bộ đội 
Phòng không-Không quân - là lực 
lượng trực tiếp cùng với Bộ đội Hải 
quân và các lực lượng quốc phòng 
hoạt động trên các vùng biển, đảo 
của Tổ quốc có nhiệm vụ quản lý, bảo 
vệ vững chấc chủ quyền vùng trời, 
vùng biển đảo của Tổ quốc.

Với trọng trách nặng nề đó, bước 
vào Xuân Đinh Dậu, Bộ đội Phòng 
không-Không quân đã và đang làm 
hết sức mình để xứng đáng với niềm 
tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân 
dân giao phó. Để thực hiện tốt 
nhiệm vụ chính trị này, Đảng uỷ, Bộ 
Tư lệnh Quân chủng Phòng không- 
Không quân rất mong được sự quan 
tâm của Đảng, Nhà nước mà trực 
tiếp là Quân uỷ Trung ương, Bộ 
Quốc phòng, sự phối hợp hiệp đồng 
của các lực lượng vũ trang nhân dân 
và sự giúp đỡ hiệu quả của các cấp, 
các bộ, ngành để Quân chủng hoàn 
thành xuất sấc nhiệm vụ chính trị 
được giao trong giai đoạn cách 
mạng mới.*
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LÀM TỐT CÔNG TÁC DÂN VẬN
trong bầo tồn và phát huy những giá trị 
tiến bộ của văn hóa tín ngưỡng dân gian 
các dân tộc ở nước ta

■

TS. THÀO XUÂN SÙNG
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực 
Ban Dân vận Trung ương thăm hộ gia đình dân tộc L a  Hủ - Pa Vệ Sủ - Mường Tè - 
L a i Châu. ẢNH ĐÀO HÙNG

1. Tiếp tục thực hiện tốt 
những chủ trương của 
Đảng về giữ gìn và phát 
huy các giá trị tiến bộ của 
văn hóa dân gian các dân 
tộc ở nước ta

1.1. Cản thấu hiểu sâu sắc quá 
trình lịch sử phát triển văn hóa Việt 
Nam và tính đặc trưng của nó.

Quá trình tiến hóa, phát triển của 
loài ngưòi, trong đó có cộng đồng các 
dân tộc Việt Nam là một quá trình 
lịch sử phát triển văn hóa. ở Hy Lạp, 
thuật ngữ văn hóa cũng xuất hiện rất 
sớm và có nguồn gốc từ Latinh 
(cultura) bao hàm ý nghĩa là cày cấy, 
trồng trọt, nuôi dưỡng, chăm sóc... 
Lúc đảu là chăm sóc, vun trồng cây 
cối, sau phát triển thành chăm sóc, 
vun trồng ngưòi - tức giáo dục. Đến 
thế' kỷ XIX ở châu Âu, các ngành 
khoa học phát triển mạnh mẽ, khoa 
học về văn hóa ra đòi.

Trong thòi kỳ cận đại và hiện đại, 
khi xuất hiện tác động lẫn nhau giữa 
văn hóa châu Á, văn hóa châu Âu và 
văn hóa Đông Nam Á với sự hòa họp 
các giá trị văn hóa, ở Việt Nam đã diễn 
ra một quá trình cách tân văn hóa và 
từng bước hiện đại hóa nền văn hóa 
truyền thống thông qua tiếp nhận có 
chọn lọc những giá trị văn hóa nhân 
văn theo như chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh là phương Đông hay phương 
Tây có cái gì hay, có cái gì tốt là phải 
học lấy để tạo ra nền văn hóa Việt

Nam (như bộ chữ Quốc ngữ mẫu tự 
Latinh hiện nay). Trong quá trình 
hình thành, phát triển, đổi mới và hội 
nhập quốc tế, chúng ta đều thấy một 
sự thật hiển nhiên là tính thống 
nhất, tính nhiều nguồn và tính đa 
dạng đã trở thành đặc trưng của văn 
hóa Việt Nam, không chỉ vì Việt Nam 
có 54 dân tộc cùng dựng nước đi đôi 
với giữ nước mà còn vì cộng đồng dân 
tộc Việt Nam biết tiếp nhận có chọn 
lọc những giá trị tốt đẹp của nhiều 
nền văn hóa nhân loại. Đặc trưng đặc 
sắc nhất của cộng đồng các dân tộc ở 
Việt Nam qua giao lưu và tiếp thu tinh 
hoa của nhiều nền văn minh là mỗi 
dân tộc, tộc ngưòi đều có bản sắc văn 
hóa riêng độc đáo, góp phản làm nên

sự phong phú, đa đạng của nền văn 
hóa Việt Nam thống nhất với lịch sử 
chung, truyền thống chung và tương 
lai chung, tạo ra các giá trị văn hóa 
để tồn tại và phát triển vì mục đích 
chân chính là "độc lập, tự do, hạnh 
phúc" của muôn dân. Trong quá trình 
hội nhập và giao lưu văn hóa, có một 
đặc trưng hay một quy luật mà mỗi 
dân tộc ở nước ta với tư cách tộc 
ngưòi không đưọc quên, là chỉ có 
những giá trị văn hóa bên ngoài nào 
phù họp với nhu cảu của cộng đồng 
các dân tộc Việt Nam đưọc Việt Nam 
hóa mới có thể trở thành những 
thành tố hữu cơ cấu thành văn hóa 
Việt Nam mà cuộc đòi và sự nghiệp 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một mẫu
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mực tuyệt vòi nhất của tiến trình lịch 
sử dân tộc.

1 .2. Từ sự trải nghiệm vô cùng 
phong phú và tiếp thu, đón nhận có 
chọn lọc những giá trị văn hóa của 
nhân loại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ 
nghĩa Mác-Lênin, phát triển sáng tạo 
chủ nghĩa Mác-Lênin với tư tưởng Vì 
Dân và dựa vào nhân dân, coi nhân 
dân là gốc, nhân dân là chủ và nhân 
dân làm chủ, phải giữ mối liên hệ 
mật thiết với nhân dân và luôn lắng 
nghe ý kiến của nhân dân để Đảng có 
đưòng lối và Nhà nước có chính sách 
đúng đắn.

Vì "sự ham muốn, ham muốn tột 
bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn 
toàn độc lâp, dân ta được hoàn toàn 
tự do, đồng bào ai cũng có com ăn áo 
mặc, ai cũng được học hành", chủ 
nghĩa yêu nước, thưong dân đã đưa 
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đến 
với chủ nghĩa Mác-Lênin nhằm xây 
dựng một nền văn hóa Việt Nam có 
tính chất dân tộc, khoa học và đại 
chúng vì mục tiêu đưa dân tộc Việt 
Nam sánh vai với các dân tộc trên thế 
giới. Câu nói bất hủ của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh: "Một dân tộc dốt là một 
dân tộc yếu"1 đã trở thành tư tưởng 
mang tính chân lý, hướng cả đồng 
bào các dân tộc trong đại gia đình 
Việt Nam vưon tới đỉnh cao của văn 
hóa. Trong mục đọc sách ở phần cuối 
tập Nhật ký trong tù (1942-1943), 
lần đầu tiên lãnh tụ Hồ Chí Minh 
viết: "Ý nghĩa của Văn hóa: Vì lẽ sinh 
tồn cũng như mục đích của cuộc 
sống, loài ngưòi mới sáng tạo và phát 
minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, 
pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn 
hóa, nghệ thuật, những công cụ cho 
sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và 
các phưong thức sử dụng, toàn bộ 
những sáng tạo và phát minh đó tức 
là văn hóa". Và Ngưòi nêu ra một 
định nghĩa về văn hóa: "Văn hóa là 
sự tổng hợp mọi phưong thức sinh 
hoạt cùng với biểu hiện của nó mà

loài ngưòi đã sản sinh ra nhằm thích 
ứng những nhu cầu của đòi sống và 
đòi hỏi của sự sinh tồn"2.

"Ham muốn tột bậc" của lãnh tụ 
Hồ Chí Minh chính là "nhu cầu đòi 
sống" và khát vọng của nhân dân ta 
vì "sự sinh tồn". Từ nhận thức đó, 
lãnh tụ Hồ Chí Minh đã chỉ rõ nội 
dung, yêu cầu về xây dựng nền văn 
hóa dân tộc theo năm điểm: "1- Xây 
dựng tâm lý: Tinh thần độc lập tự 
cường. 2- Xây dựng luân lý: Biết hy 
sinh mình, làm lợi cho quần chúng.
3- Xây dựng xã hội: Mọi sự nghiệp có 
liên quan đến phúc lợi của nhân dân 
trong xã hội. 4- Xây dựng chính trị: 
Dân quyền. 5- Xây dựng kinh tế-xã 
hội"3. Qua chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, chúng ta thấy rõ tính tất 
yếu phải xây dựng tất cả các mặt 
kinh tế, chính trị, xã hội, đạo đức, 
tâm lý con ngưòi là toàn bộ những 
giá trị vật chất và những giá trị tinh 
thần mà nhân dân các dân tộc nước 
ta tạo ra vì mục đích sống của con 
ngưòi như chính Chủ tịch Hồ Chí 
Minh mong muốn "biến một nước dốt 
nát, cực khổ thành một nước văn hóa 
cao và đòi sống tưoi vui hạnh phúc"4.

1.3. Cho nên, trong quá trình 
phát triển kinh tế thị trưòng và hội 
nhập quốc tế, bảo tồn và phát huy 
các giá trị văn hóa tốt đẹp của nhân 
dân các dân tộc, tiếp nhận tinh hoa 
văn hóa nhân loại và xây dựng nền 
văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà 
bản sắc dân tộc mà cốt lõi là nhận 
thức được những giá trị con ngưòi và 
những giá trị tốt đẹp của nền văn 
hóa dân tộc luôn là đưòng lối, chủ 
trưong lớn của Đảng ta.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về gây 
dựng cho nhân dân các dân tộc nước 
ta là một nền văn hóa mới có cả ba 
tính chất dân tộc, khoa học, đại 
chúng đã được thể hiện sâu sắc 
thành những nội dung cốt lõi trong 
Đề cưong Văn hóa năm 1943 của 
Đảng, được Đại hội II của Đảng năm

1951 khẳng định phải "Xây dựng một 
nền văn hóa Việt Nam có tính chất 
dân tộc, khoa học, đại chúng"5. Trong 
công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta 
xác định tính chất của nền văn hóa 
Việt Nam là một nền văn hóa tiên 
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc tức bao 
hàm trong đó tính dân tộc, tính khoa 
học, tính hiện đại, tính nhân văn, 
tính đại chúng. Tiên tiến là nội dung 
xã hội chủ nghĩa, là khoa học, hiện 
đại, biết tiếp nhận có chọn lọc tinh 
hoa văn hóa nhân loại. Đậm đà bản 
sắc dân tộc là biết kế thừa, phát huy 
và phát triển những giá trị truyền 
thống tốt đẹp, trong đó có những giá 
trị tiến bộ của văn hóa tín ngưỡng 
của mỗi dân tộc tộc người cho phù 
hợp với hoàn cảnh của đất nước.

Trên định hướng đúng đắn ấy của 
Đảng, các nhà lãnh đạo quản lý và 
nhà khoa học ngày càng chú trọng 
nghiên cứu sâu sắc hon những giá trị 
của con ngưòi và đặt toàn bộ những 
giá trị này trên co sở khoa học. Giá 
trị luôn luôn có tính khách quan và 
tính xã hội, xuất hiện từ mối quan hệ 
xã hội giữa chủ thể và đối tượng, có 
giá trị vật chất (những sản phẩm lao 
động sáng tạo và phát minh như ăn, 
mặc, ở, ngủ, đi lại...) và giá trị tinh 
thần (những sản phẩm như khoa 
học, ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, 
cưong lĩnh chính trị, hiến pháp, pháp 
luật, luật tục, quy ước, hưong ước, 
tín ngưỡng, tôn giáo, văn hóa, nghệ 
th u ậ t ..) .  Giá trị cá nhân (những sản 
phẩm như tư tưởng, quan điểm, phát 
minh khoa học, kiến trúc, đạo đức, 
tính cách, tình c ả m .)  và giá trị cộng 
đồng (những sản phẩm cao đẹp như 
ý thức "nước mất nhà tan", "nước 
Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là 
một", "Không có gì quý hon độc lập, 
tự do", "Mình vì mọi người, mọi 
ngưòi vì mình", "Thưong ngưòi như 
thể thưong th â n " .) .  Dưới ánh sáng 
của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh, chúng ta quan niệm giá 
trị văn hóa là những sản phẩm do

1,2. Hồ C h í M inh: Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2002, t4, tr. 8, 431.
3,5. Hồ C h í M inh: Sđd, t3, tr. 431, 494.
4. Hồ C h í M inh: Sđd, t8, tr. 494.
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chính con người tạo ra cho mình tù 
chính bàn tay và khối óc của mình, vì 
lọi ích, hạnh phúc của con người.

Trên bình diện cả nước, chủ nghĩa 
yêu nước là văn hóa hàng đầu và 
quan trọng nhất đưọc hình thành rất 
sớm trong hoàn cảnh cộng đồng các 
dân tộc Việt Nam dựng nước luôn đi 
đôi với giữ nước, trở thành sức mạnh 
của sự cấu kết bền chặt trong quan 
hệ giữa các dân tộc ở nước ta và luôn 
là sọi chỉ đỏ xuyên suốt của lịch sử 
Việt Nam, luôn là biểu hiện tình cảm 
đạo đức của con người Việt Nam. 
Đoàn kế't, đoàn kế't, đại đoàn kế't trở 
thành giá trị văn hóa thấm sâu vào 
tư tưởng, tình cảm, tâm hồn, triết lý 
nhân sinh và tư duy chính trị của mỗi 
người Việt Nam yêu nước, nguyên tấc 
ứng xử cho mọi dân tộc và mọi thế 
hệ người Việt Nam, một vấn đề có ý 
nghĩa chiến lưọc và quy luật sống còn 
của dân tộc Việt Nam. Cần cù, khéo 
léo và sáng tạo là giá trị văn hóa 
truyền thống hun đúc nên nền văn 
hóa mang đậm bản sấc dân tộc Việt 
Nam với một lịch sử chung và truyền 
thống chung, một tiếng Việt và một 
bộ chữ Quốc ngữ chung, một vận 
mệnh và một tương lai chung. Kiên 
nhẫn, kiên cường và thương người, 
vì nghĩa luôn là giá trị văn hóa nổi 
bật trong quá trình tồn tại và phát 
triển của cộng đồng các dân tộc Việt 
Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc 
lập dân tộc gấn liền với chủ nghĩa xã 
hội là giá trị văn hóa mói đánh dấu 
một sự chuyển biến về chất của dân 
tộc Việt Nam, trong đó độc lập, tự do 
là giá trị trung tâm mà mỗi người Việt 
Nam dựa vào đó để tồn tại và phát 
triển. Văn hóa tín ngưỡng dân gian 
của nhân dân các dân tộc đều gấn 
liền với các giá trị văn hóa chung vùa 
nêu trên, đồng thòi thể hiện bản sấc 
riêng độc đáo và phong phú của mỗi 
dân tộc, tộc người. Trong hình thái 
cư trú xen kẽ, đã và đang diễn ra 
hiện tưọng đồng hóa tự nhiên (nhất 
là về văn hóa, hôn nhân và ngôn 
ngữ), song tên gọi và ý thức tự giác 
dân tộc (văn hóa, ý thức tộc người, 
ngôn ngữ) vẫn luôn đưọc bảo tồn. 
Đặc biệt ngôn ngữ riêng của mỗi dân 
tộc đưọc duy trì trong nội bộ tùng

dân tộc và có một số ngôn ngữ dân 
tộc thiểu số (tiếng Tày, tiếng Thái, 
tiếng Mông...) trở thành ngôn ngữ 
giao tiếp của nhiều dân tộc ở vùng 
các dân tộc cư trú xen kẽ và đặc thù 
văn hóa này chi phối mạnh mẽ sinh 
hoạt tín ngưỡng cả tích cực và tiêu 
cực, đòi hỏi phải có chính sách dân 
tộc phù họp và phát triển nguồn 
nhân lực và xây dựng đội ngũ cán bộ 
ở vùng dân tộc.

Tính độc đáo, đa dạng và phong 
phú của văn hóa các dân tộc nước ta 
vùa thể hiện sâu sấc ở sấc thái văn 
hóa vùng, vùa thể hiện ở sấc thái văn 
hóa tộc người giữa ba cấp độ là nhóm 
dân tộc gần gũi nhau về ngôn ngữ, 
các nhóm địa phương trong một dân 
tộc và tùng dân tộc. Tinh hoa văn 
hóa tín ngưỡng của tùng dân tộc thể 
hiện hầu hết trên các lĩnh vực cuộc 
sống như kiến trúc nhà ở, ăn uống, y 
phục, trang sức, văn hóa, nhạc cụ, 
ứng xử, ngôn ngữ, vật dụng sản 
xuất, nông sản phẩm, gia súc gia 
cầm, nhất là luật tục trong hôn nhân, 
tang lễ và thờ cúng tổ tiên về nghi lễ 
cũng khác nhau. Trong thực trạng 
kinh tế - xã hội phát triển ở trình độ 
thấp, phong tục tập quán sản xuất 
lạc hậu, văn hóa trồng trọt và chăn 
nuôi có những nét không giống 
nhau, có dân tộc chỉ nuôi bò và có 
dân tộc chỉ nuôi trâu, có dân tộc 
quen săn bất và hái lưọm gấn với môi 
trường tự nhiên của tùng vùng, có 
dân tộc ở nhà đất và có dân tộc ở nhà 
sàn, cố kết theo dòng họ và thôn 
bản, hầu hết các dân tộc ở nước ta 
còn lưu giữ và chịu nhiều loại hình 
tín ngưỡng dân gian chi phối khá rõ 
nét. Tù lâu, nhiều hình thức tín 
ngưỡng và nghi lễ đã ăn sâu vào nếp 
sống của các dân tộc, trở thành 
phong tục tập quán và là một trong 
những yếu tố văn hóa của mỗi dân 
tộc. Trong quan niệm về đời sống 
cộng đồng và sản xuất vì sự sinh tồn. 
Các dân tộc ở Việt Nam lưu giữ nhiều 
tri thức văn hóa dân gian, dân ca, 
dân vũ, dân nhạc rất phong phú, có 
giá trị nghệ thuật và giáo dục chân - 
thiện - mỹ rất cao, mà giá trị tiến bộ 
căn bản là bảo vệ sự sinh tồn và phát 
triển của dân tộc trong dòng chảy

của lịch sử, với sự đề cao giá trị cộng 
đồng và ý thức tự giác dân tộc. Quần 
chúng và các nghệ nhân luôn là bảo 
tàng sống lưu giữ lấy những tinh hoa 
văn hóa và giá trị tiến bộ của văn hóa 
tín ngưỡng bằng truyền miệng hoặc 
chữ viết, đưọc biểu hiện tư tưởng 
tình cảm một cách độc đáo. Văn hóa 
tín ngưỡng giữ một vị trí đặc biệt 
quan trọng như nền tảng của sự cố 
kết cộng đồng.

2. Một số suy nghĩ về việc 
làm tốt công tác dân vận 
trong bảo tồn và phát huy 
những giá trị tiến bộ của 
văn hóa tín ngưỡng dân 
gian các dân tộc ở nước ta

2.1 . Thứ nhất, trong điều kiện 
phát triển kinh tế thị trường theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 
nhập quốc tế, phương hướng công tác 
dân vận đúng đấn về bảo tồn và phát 
huy những giá trị tiến bộ của văn hóa 
tín ngưỡng dân gian là phải thực hiện 
tốt hơn nữa chính sách dân tộc và 
chính sách tín ngưỡng của Đảng, Nhà 
nước ta vì hạnh phúc của nhân dân.

Chúng ta đều biết kinh tế thị 
trường là nền kinh tế vận hành theo 
cơ chế thị trường, ở đó thị trường 
quyết định về sản xuất và phân phối, 
lưu thông hàng hóa bằng phương 
thức mua và bán, người trao đổi hàng 
hóa có quyền tự do và hoạt động mua 
bán đưọc thực hiện trên cơ sở một 
kết cấu hạ tầng tối thiểu với một hệ 
thống thị trường ngày càng đông đủ, 
các đối tác hoạt động mua bán đều 
theo đuổi lọi ích của mình và lọi ích 
cá nhân là động lực trực tiếp của sự 
phát triển kinh tế, đảm bảo sự thống 
nhất mục tiêu kinh tế với các mục 
tiêu chính trị - xã hội và sự quản lý 
của Nhà nước, sự chi phối mạnh mẽ 
của phân công và họp tác quốc tế với 
quá trình hội nhập quốc tế về kinh 
tế giữa các quốc gia diễn ra ngày 
càng mạnh mẽ. Bên cạnh những ưu 
thế của nền kinh tế thị trường (tự 
động đáp ứng nhu cầu, huy động 
đưọc tối đa mọi tiềm năng của xã hội, 
tạo ra động lực mạnh mẽ để thúc đẩy 
hoạt động của các doanh nghiệp đạt
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Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương cùng đoàn công tác 
khảo sát khu vực biên giới Y Tý, Bát Sát, Lào Cai. ẢNH ĐÀO HÙNG

hiệu quả cao và phản ứng nhanh 
nhạy, tăng cường học hỏi lẫn nhau 
và áp dụng khoa học công nghệ mói 
hiện đại), đồng bào các dân tộc nưóc 
ta đang chứng kiến những khuyết tật 
của nó (động lực lọi nhuận tạo ra môi 
trường thuận lọi dẫn đến nguy cơ vi 
phạm pháp luật, thương mại hóa các 
giá trị đạo đức và đời sống tinh thần 
làm suy thoái những giá trị truyền 
thống tốt đẹp, cạnh tranh thiếu lành 
mạnh và vô tổ chức dẫn đến mất cân 
đối vĩ mô, xu hưóng độc quyền làm 
hạn chế nghiêm trọng các ưu điểm 
của nền kinh tế thị trường và tạo ra 
phân hóa giàu nghèo, lọi ích chung 
dài hạn của xã hội không được chăm 
lo và gia tăng tệ nạn tham nhũng, tài 
nguyên thiên nhiên và môi trường bị 
tàn phá một cách nghiêm trọng có hệ 
thống). Vì vậy, Đảng ta đề ra đường 
lối "Định hưóng xã hội chủ nghĩa" 
trong phát triển kinh tế - xã hội tổng 
quát "Dân giàu, nưóc mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh"; "Tiếp tục 
hoàn thiện cơ chế, chính sách, đảm 
bảo các dân tộc bình đẳng, tôn trọng, 
đoàn kết, giải quyết hài hòa quan hệ 
giữa các dân tộc".

Trong quá trình phát triển kinh 
tế thị trường định hưóng xã hội chủ 
nghĩa và hội nhập quốc tế, ngoài 
những mặt trái của kinh tế thị 
trường và hạn chế của chính sách 
phát triển dân tộc, đạo Công giáo và 
đạo Tin lành cũng thâm nhập và 
phát triển đột biến vào nhiều vùng 
dân tộc thiểu số nưóc ta đã tác động 
mạnh mẽ đối vói văn hóa tín ngưỡng 
dân gian của nhiều dân tộc, đặt ra 
một vấn đề rất to lón là cải biến đổi 
mói hay bỏ hẳn văn hóa tín ngưỡng 
dân gian cổ truyền? Mối quan hệ 
giữa bảo tồn văn hóa dân gian 
truyền thống (nhất là tín ngưỡng 
mang tính luật tục về hôn nhân, 
tang lễ, thờ cúng tổ tiên) vói những 
yếu tố tiến bộ xen lẫn yếu tố lỗi thời 
và yêu cầu phát triển theo mục tiêu 
tổng quát về kinh tế - xã hội đặt ra 
những thách thức mói, đòi hỏi phải 
có sự thay đổi phù họp và đổi mói 
mà đa số nhân dân các dân tộc đều 
mong muốn đưọc bảo tồn và phát 
huy theo hưóng cải biến đổi mói văn 
hóa tín ngưỡng dân gian truyền 
thống trên cơ sở xóa bỏ dần từng 
bưóc những yếu tố lỗi thời và có hại,

không ai muốn bỏ tất cả những giá 
trị tiến bộ của tín ngưỡng dân gian 
truyền thống và quay lưng vói dân 
tộc mình. Đơn cử như trong dân tộc 
Mông, qua các cuộc thăm dò ý kiến, 
hầu hết bộ phận người Mông theo 
đạo Công giáo, đạo Tin lành và cái 
gọi là "tín ngưỡng Dương Văn Mình" 
cũng như đa số người Mông không 
tin theo đạo Công giáo, đạo Tin lành 
và "Tín ngưỡng Dương Văn Mình" 
đều cho rằng văn hóa phong tục tập 
quán và văn hóa tín ngưỡng dân gian 
của dân tộc Mông chỉ có một số quy 
ưóc không còn phù họp, đồng thời 
khẳng định phần nhiều là tốt và 
không bỏ được.

Trong tình hình đó, việc bảo tồn 
và phát huy những giá trị tiến bộ của 
văn hóa tín ngưỡng dân gian của các 
dân tộc phải trên cơ sở kiên định 
quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng 
Cộng sản Việt Nam về dân tộc và tín 
ngưỡng, tôn giáo là rất quan trọng. 
Đảng ta luôn chủ trương "lấy dân làm 
gốc" xây dựng chế độ mói "từ nhân 
dân mà ra" và trở về "phục vụ nhân 
dân", một chế độ "của dân, do dân, vì
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dân", để cho "dân biết, dân hiểu, dân 
bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát" 
và dân được hưởng mọi phúc lợi, xã 
hội "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh"; vì khát vọng 
đó, văn hóa dân gian và văn hóa tín 
ngưỡng dân gian bao giò cũng là nền 
tảng của văn hóa dân tộc Việt Nam để 
giữ vững hồn "Nước Việt Nam là một, 
dân tộc Việt Nam là một" một quốc 
gia đa dân tộc và đa tín ngưỡng tôn 
giáo với sự phát triển rực rỡ của một 
nền văn hóa quốc gia kết tinh ở CHỦ 
NGHĨA YÊU NƯỚC. Mỗi cấp ủy, tổ chức 
Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ 
quốc, tổ chức chính trị - xã hội, hội 
quan chúng và ngưòi dân đều phải 
thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đòi sống văn 
hóa" gắn với công cuộc xây dựng 
nông thôn mới và giảm nghèo bền 
vững vì mục tiêu đạt tới "Các dân tộc 
trong đại gia đình Việt Nam bình 
đẳng, đoàn kết, thương yêu, tôn 
trọng và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ"6.

Qua các giai đoạn cách mạng, tư 
tưởng "tín ngưỡng tự do và Lương 
Giáo đoàn kết" 7 của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đề ra trong "những nhiệm vụ 
cấp bách của Nhà nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa" ngày 3/9/1945 được 
Đảng và Nhà nước ta từng bước thể 
chế hóa, cụ thể hóa thành quan 
điểm, chính sách mà đỉnh cao là Nghị 
quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 
của Hội nghị lan thứ bảy Ban chấp 
hành TW Đảng (khóa IX) và Pháp 
lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo tháng 
6/2004, xác định "Tín ngưỡng tự do 
và Lương Giáo đoàn kết" là một nội 
dung cơ bản nhất của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và của Đảng trong chiến lược 
đại đoàn kết dân tộc vì độc lập dân 
tộc và vì chủ nghĩa xã hội. Về mối 
quan hệ giữa tín ngưỡng, tôn giáo và 
văn hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
Đảng ta luôn quan niệm tín ngưỡng, 
tôn giáo vừa là một bộ phận cấu 
thành của văn hóa, vừa là di sản văn 
hóa của nhân loại và coi trọng phát 
huy những giá trị tốt đẹp về văn hóa 
có trong tín ngưỡng, tôn giáo và đạo

thò cúng tổ tiên để làm giàu thêm 
nền văn hóa của cộng đồng các dân 
tộc Việt Nam, nhất là xây dựng đạo 
đức bác ái và nhân nghĩa. Cho nên, 
phải thông qua thực hiện tốt các 
chính sách phát triển đất nước và 
chính sách dân tộc để thực hiện nhất 
quán chính sách "Tín ngưỡng tự do 
và Lương Giáo đoàn kết" nhằm xây 
dựng con ngưòi mói Việt Nam trong 
thòi kỳ mới.

2.2. Thứ hai, bảo tồn và phát huy 
những giá trị tiến bộ của văn hóa tín 
ngưỡng dân gian đồng thòi hạn chế 
và loại bỏ dan những mặt lỗi thòi của 
nó trong quá trình xây dựng con 
ngưòi Việt Nam.

Việc bảo tồn và phát huy những 
giá trị tiến bộ của văn hóa tín ngưỡng 
dân gian của nhân dân các dân tộc 
phải theo phương hướng chung của sự 
nghiệp văn hóa nước ta là phát huy 
chủ nghĩa yêu nước và truyền thống 
đại đoàn kết dân tộc, ý thức độc lập tự 
chủ "Nước Việt Nam là một, dân tộc 
Việt Nam là một" và quyết tâm đạt tới 
mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân 
chủ, công bằng, văn minh".

Nhiệm vụ quan trong hàng đau và 
thưòng xuyên là học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh, vận dụng sáng tạo và phù hợp 
vào hoàn cảnh từng địa phương và 
dân tộc, làm cho tư tưởng Hồ Chí 
Minh luôn là nền tảng tư tưởng và lý 
luận của nền văn hóa của nhân dân 
các dân tộc dân tộc trong phát huy 
những giá trị tiến bộ của văn hóa tín 
ngưỡng dân gian để xây dựng con 
ngưòi mới. Một trong những chuẩn 
mực giá trị văn hóa tốt đẹp là tinh 
than đoàn kết các dân tộc, các tang 
lớp nhân dân, các dòng họ, cố kết 
chặt chẽ để xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. Các giá trị tiến bộ của văn hóa 
dân gian như ý chí tự lực tự cưòng và 
tự chủ sáng tạo, uống nước nhớ 
nguồn và thò cúng ngưòi có công, 
bác ái vị tha, yêu thương và giúp đỡ 
lẫn nhau của nhân dân các dân tộc 
phải luôn được các cấp ủy, chính

quyền, mặt trận Tổ quốc, tổ chức 
chính trị - xã hội quan chúng phát 
huy mà cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang 
nhân dân là nòng cốt. Cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức, chiến sĩ 
các lực lượng nhân dân phải luôn tự 
đấu tranh và kiên quyết đấu tranh 
phòng chống sự suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
"tự diễn biến", "tự chuyển hóa" 
trong nội bộ nhằm xây dựng con 
ngưòi Việt Nam có những đức tính 
tốt đẹp.

Tiếp tục xây dựng và phát triển 
nếp sống văn minh trong việc cưới, 
việc tang, lễ hội với các quy định, quy 
chế, quy ước phù hợp ở mỗi cơ quan 
làng bản, dòng họ theo hướng cụ thể 
về những điều phải giữ gìn, những 
điều phải xóa bỏ, những điều phải cải 
biến đổi mới để xây dựng con ngưòi 
mới Việt Nam có tâm, có trí, có tam, 
có trách nhiệm vì khát vọng "dân 
giàu, nước mạnh, dân chủ, văn 
minh". Chỉ khi những đức tính tốt 
đẹp như yêu nước thương ngưòi, vì 
nước quên thân, vì dân phục vụ, vì 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; 
ý chí lao động sáng tạo để thoát 
nghèo và kém phát triển; ý thức tập 
thể đoàn kết và hợp tác vì lợi ích 
chung; sống lành mạnh, can kiệm, 
liêm chính, chí công vô tư, trung 
thực, kỷ cương và tự tôn hiếu học và 
chăm làm, có kỹ thuật và năng suất 
cao, luôn tận tụy và tận tâm được 
phát huy thì sự nghiệp xây dựng con 
ngưòi mới mới thành công. Đồng thòi 
với việc phát huy những giá trị tiến 
bộ của văn hóa tín ngưỡng dân gian, 
phải quan tâm tuyên truyền, vận 
động toàn thể cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức, chiến sĩ lực 
lượng vũ trang nhân dân và nhân dân 
các dân tộc bài trừ, xóa bỏ những hủ 
tục lạc hậu và tệ nạn mê tín dị đoan. 
Khắc phục những hạn chế và lỗi thòi 
của tín ngưỡng, tôn giáo. Chúng ta 
đều biết tín ngưỡng là niềm tin của 
con ngưòi được thể hiện thông qua 
những nghi lễ gắn liền với phong tục,

ó. Đ ảng Cộng sản V iệt Nam: Văn kiện đại hội Đại biể’ u toàn qu ố c  lần thứ  XI, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, tr. 81.
7. Hồ C h í M inh: Sđd, t4, tr.9.
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tập quán truyền thống để mang lại sự 
bình an về tinh thần cho cá nhân và 
cộng đồng. Còn tôn giáo là tín 
ngưỡng của những ngưòi cùng chung 
một tổ chức có hệ thống giáo lý, giáo 
luật; bộ máy giáo hội; lực lượng tín 
đồ; hệ thống nghi lễ, thò cúng cầu 
nguyện; cơ sở vật chất, công cụ, 
phương tiện hoạt động. Tín ngưỡng 
về hôn nhân, tang lễ và thò cúng tổ 
tiên ở nhiều dân tộc còn nhiều mặt 
lỗi thòi và hủ tục nặng nề (như tảo 
hôn, hôn nhân cận huyết thống, 
thách cưói, cưói to linh đình, để 
ngưòi chế't ở ngoài áo quan, để tang 
nhiều ngày, mổ nhiều gia súc, giỗ tổ 
lấy phong bì tiền, tổ chức lễ mê tín 
dị đoan, mất tôn ti trật tự, ứng xử 
hẹp hòi, lối sống vụ lợi, ích kỷ, cá 
nhân chủ nghĩa) cần khấc phục, xóa 
bỏ bằng cách tiếp tục khảo sát kỹ 
lưỡng và cân nhấc từng chủ trương cụ 
thể để vận động thành công.

2.3. Thứ ba, tiếp tục triển khai 
thực hiện tốt Quyết định số 1270/QĐ- 
TTg, ngày 27/7/2011 của Thủ tưóng 
chính phủ về việc bảo tồn và phát 
triển văn hóa các dân tộc thiểu số 
Việt Nam đến năm 2020, xây dựng 
môi trưòng văn hóa và tập hợp đội 
ngũ văn nghệ sĩ các dân tộc trên mọi 
lĩnh vực của cuộc sống để sưu tầm và 
sáng tác vì sự phát triển con ngưòi.

Tích cực triển khai các dự án 
thành phần theo quyết định số 
1270/QĐ-TTg, ngày 27/7/2011 của 
Thủ tưóng Chính phủ tuyên truyền 
giáo dục nhằm nâng cao ý thức tự 
hào, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ 
chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức 
chính trị - xã hội, hội quần chúng và 
đồng bào các dân tộc trong việc bảo 
tồn và phát huy những giá trị tiến bộ 
của văn hóa tín ngưỡng dân gian của 
mỗi dân tộc. Tiếp tục điều tra sưu 
tầm, hệ thống hóa, nghiên cứu các 
thiết chế cổ truyền, chế độ tự quản 
của cộng đồng theo luật tục, lễ hội, 
tang ma, cưói hỏi, nhạc cụ, nhạc múa, 
kiến trúc nhà ở, dụng cụ cầm tay, vật 
dụng, trang phục, trang sức, vv... để

bảo tồn, phát huy mặt tiến bộ và phát 
triển thích ứng vói thòi kỳ hội nhập 
mạnh mẽ hiện nay. Ưu tiên bố trí 
nhân lực và kinh phí để khôi phục, 
phục dựng lại các giá trị văn hóa Tín 
ngưỡng dân gian theo hưóng nâng 
cao và khuyến khích đội ngũ những 
ngưòi làm công tác sáng tác, dịch 
thuật, phê bình nhằm phản ánh 
những nhân tố mói tốt đẹp trong 
quan hệ giữa con ngưòi vói con 
ngưòi, vói xã hội, vói thiên nhiên, 
phê phán cái xấu và độc hại. Ban 
hành các chế độ, chính sách cụ thể 
thích đáng cho các nghệ nhân tài giỏi 
và gia đình nghệ nhân, để họ làm bảo 
tàng lưu giữ và truyền dạy cho thế hệ 
sau tạo đội ngũ kế thừa và tiếp tục 
giữ gìn những giá trị văn hóa tín 
ngưỡng dân gian. Giúp đỡ, hỗ trợ 
đồng bào các dân tộc sản xuất những 
sản phẩm văn hóa vật thể và phi vật 
thể để đưa ra thị trưòng bán và để no 
cái bụng, coi đây là một trong những 
cách bảo tồn và phát huy những giá 
trị tiến bộ của văn hóa dân gian trong 
quá trình xây dựng con ngưòi mói.

Chủ thể sáng tạo là đồng bào các 
dân tộc cần hiểu biết, nhận thức 
đúng đấn những giá trị tiến bộ của 
văn hóa tín ngưỡng dân gian của dân 
tộc mình, cũng như các dân tộc anh 
em trên địa bàn và trên cả nưóc, bằng 
cách giữ được ngôn ngữ dân tộc mình 
và đọc thông viết thạo chữ Quốc ngữ, 
từ đó bảo vệ và phát triển những giá 
trị tiến bộ đó. Trưóc sự tác động 
mạnh mẽ của nền kinh tế thị trưòng 
và hội nhập, sự chung tay giúp đỡ 
của Đảng và Nhà nước cùng nhân dân 
cả nưóc là rất quan trọng, nhưng chủ 
thể sáng tạo văn hóa tín ngưỡng dân 
gian đóng vai trò quan trọng nhất. 
Các già làng, ngưòi có uy tín, nghệ 
nhân dân gian, trí thức dân tộc thiểu 
số phải chủ động hưóng dẫn bằng 
những việc làm thiết thực, về giữ gìn 
những giá trị tiến bộ và loại bỏ 
những hủ tục lạc hậu của văn hóa tín 
ngưỡng dân gian cho nhân dân nhất 
là các thế hệ sau và thanh thiếu niên.

ở đây, chúng ta phải luôn nhó là 
những giá trị của văn hóa tín ngưỡng 
dân gian là những sáng tác sản phẩm 
sáng tạo kiệt tác truyền khẩu từ 
Nhân dân và được lưu truyền lại 
trong dân gian, nên cần được ghi 
chép lại bằng văn bản và lưu giữ.

Có thể nói, lịch sử dựng nưóc và 
giữ nưóc của cộng đồng các dân tộc 
Việt Nam, nhất là từ khi có Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và Đảng ta lãnh đạo, đã 
minh chứng rằng: sự phát triển của 
quốc gia là điều kiện phát triển của 
từng dân tộc và sự phát triển của 
từng dân tộc là biểu hiện sức sống 
của cộng đồng quốc gia. Từng dân tộc 
ở nưóc ta đều có những giá trị văn 
hóa tín ngưỡng dân gian và có những 
đóng góp chung tinh hoa văn hóa của 
dân tộc mình vào vưòn hoa văn hóa 
muôn sấc ngàn hương của cộng đồng 
dân tộc Việt Nam, tạo thành sức mạnh 
vật chất và tinh thần "Nưóc Việt Nam 
là một, dân tộc Việt Nam là một" của 
đất nưóc. Cho nên, Đảng ta đã đề ra 
đưòng lối "các dân tộc trong đại gia 
đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, 
thương yêu, tôn trọng và giúp đỡ lẫn 
nhau cùng tiến bộ", chỉ có Đảng ta 
mói có thể đánh tan được tư tưởng sai 
lầm của một số bộ phận cán bộ và 
nhân dân là tư tưởng dân tộc lón hay 
tư tưởng dân tộc hẹp hòi (chỉ biết yêu 
dân tộc mình và cho dân tộc mình là 
cao quý hơn cả, có thành kiến vói dân 
tộc khác và cho các dân tộc khác đều 
là thấp kém) và tự ti dân tộc. Đảng ta 
nhất quán "Chống những thái độ, 
hành động biểu thị tư tưởng dân tộc 
hẹp hòi"8, "Chống các biểu hiện, kỳ 
thị, hẹp hòi, chia rẽ dân tộc"9 là 
những tàn dư của chế độ phong kiến 
và thực dân đế quốc. Dưói sự lãnh đạo 
đúng đấn của Trung ương Đảng, 
chúng ta tin tưởng cán bộ và nhân 
dân các dân tộc sẽ biết bảo tồn, phát 
huy những giá trị tiến bộ của văn hóa 
tín ngưỡng dân gian trong quá trình 
phát triển kinh tế thị trưòng và hội 
nhập quốc tế để phát huy tốt hơn sức 
mạnh đại đoàn kết dân tộc.»*

8. Đ ảng Cộng sản V iệt Nam: Văn kiện Đại hội đại b iểu toàn qu ố c  lần thứ  VI, Nxb. CTQG, H, 1987, tr. 7-98.
9. Đ ảng Cộng sản V iệt Nam: Sđd, H. 2006, tr. 121-122.
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Nguồn mạch nào
làm nên sức mạnh Đại Việt 
thế ky XIII?

Nhà văn Hoàng Quốc H ải tại buổi ra mắt hai bộ tiểu thuyết “Bão táp triều Trần” và 
“Tám triều vua Lý” nhân dịp kỷ niệm Ỉ000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ả N H  PV

Nhà văn HOÀNG QUỐC HẢI

Thế kỷ thứ XIII, nhân dân Việt 
Nam dưới sự dẫn dắt của bộ 
máy nhà nước thuộc vương 
triều Tran, đã làm nên một kỳ 

tích khiến cả nhân loại còn kinh ngạc 
tới tận ngày nay. Từ khi Thành - Cát 
Tư - Hãn khẳng định vai trò đế quốc 
của mình từ 1206, thế giới chứng 
kiến vó ngựa Mông Cổ đã tung hoành 
như thế nào. Quân Mông Cổ đã hủy 
diệt không biết bao nhiêu thành trì, 
tàn sát cơ man nào là sinh linh, 
chinh phục và thống trị không biết 
bao nhiêu quốc gia từ Tây sang Đông. 
Đế quốc Mông Cổ trải dài từ bò Bắc 
Hải tới Thái Bình Dương, chiếm một 
lãnh thổ liên lục địa tới 24 triệu km2, 
kéo thành một dải tới gan 10 .000km.

Quân đội Mông Cổ vừa dũng mãnh 
vừa tàn bạo, gây nối khiếp sợ kinh 
hoàng cho bất cứ quốc gia nào mà nó 
chinh phục. Đến nỗi nhà sử học Ba - 
Tư (Iran) phải ngậm ngùi ghi lại: "Nơi 
đâu có dấu chân ngựa Mông Cổ, noi 
đó không còn một ngọn cỏ".

Thật vậy, quân Mông Cổ của 
Thành - Cát Tư - Hãn đi khắp bốn 
phương, không hề có địch thủ. Nước 
Nga mênh mông, vĩ đại là thế, nước 
Trung Hoa thòi nào cũng đông dân 
nhất thế giới, kho ngưòi kho của 
khổng lồ, vậy mà cả hai quốc gia này 
đều gục ngã dưới vó ngựa Hồ, và đều 
bị Mông Cổ đặt nền thống trị tới cả 
trăm năm như Trung Quốc và gan 250 
năm như nước Nga. Thế nhưng cả ba 
lan (1258, 1285, 1288) quân Mông Cổ 
xâm lăng Đại Việt, thì cả ba lan chúng 
đều bị đánh bại một cách thảm hại.

Vì sao nhân dân Đại Việt thế kỷ XIII

làm được điều đó? Ai cũng bảo do nhà 
Tran quy tụ được lòng dân, và biến 
lòng dân thành sức mạnh để giữ nước.

Nhưng làm cách nào nhà Tran quy 
tụ được lòng dân, mà nhiều triều đại 
khác không làm được để nước mất, nhà 
tan, thân bại, danh liệt khiến ngàn 
năm sau lịch sử còn chê trách, như cha 
con Hồ Quý Ly đau thế kỷ XV.

Nhà Tran biết việc quy tụ lòng 
ngưòi, không thể chỉ bằng những lòi 
nói ngọt ngon và sự hứa hẹn xa vòi. 
Cũng không thể quy tụ lòng ngưòi 
bằng sự ép buộc, đòn roi hoặc bỏ đói, 
hoặc làm nhục. Trái lại phải bằng thái 
độ chân thành của triều đình đối với 
toàn dân, và bằng các hành vi cụ thể 
để đem lại quyền lợi thiết thực cho 
họ, thì đó mới là sự thuyết phục.

Nhà Tran đã làm tất cả những gì 
can phải làm, để ngưòi dân tạm hài 
lòng về cuộc sống,đó mới là cơ sở để 
thu phục lòng ngưòi. Trước hết là 
chính sách "Ngụ binh ư nông", nghĩa 
là không bứt ngưòi nông phu ra khỏi 
ruộng đồng, không ảnh hưởng đến 
mùa vụ, mà vẫn có đội quân dự bị to 
lớn và rộng khắp. Tiếp theo, nhà Tran 
dùng chính sách thả bớt nông nô, 
cấp ruộng cũng như khuyến khích họ 
khai hoang vỡ hóa, lại cho họ làm 
chủ luôn đất ấy. Vậy là cùng một lúc, 
ngưòi nông dân tự do và cả nông nô 
vừa được giải phóng, được quyền tự 
quyết về nhân thân và tư hữu tài 
sản. Đó là những thứ quyền thiêng 
liêng của mỗi cá thể ngưòi, khi được 
giải phóng nó sẽ đem lại cho xã hội 
nguồn sáng tạo và sức mạnh vô tận.
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Và để có nhiều lúa gạo, nhà Trần tiến 
hành việc đắp đê từ thượng nguồn 
tói biển, vừa ngăn lũ mùa mưa, vừa 
tích nước cho mùa khô cày cấy. Lại 
lập ra mỗi tỉnh một sở để săn sóc đê 
kè quanh năm, và giao chức trách cụ 
thể cho hai viên quan đứng đầu ty 
sở, gọi là Hà đê Chánh phó sứ (chế độ 
này nhà Lê và nhà Nguyễn còn tiếp 
nối cho đến trước năm 1945). Khi đắp 
đê, cưong giới lấn vào đất của dân 
đến đâu, Nhà nước mua theo thòi giá.

Để giải phóng sức sản xuất, làm 
cho xã hội có thêm nhiều của cải, 
nhà Trần còn tiến hành việc bán 
ruộng quốc điền cho dân cày, mỗi 
mẫu 5 quan tiền.

Ngoài ra, chế độ dùng ngưòi tài 
không phân biệt thành phần xuất 
thân, ngưòi tài không nhất thiết phải 
qua khoa cử, đỗ đạt.

Trưòng đại học lớn nhất từ Quốc 
Tử giám đổi thành Quốc Tử viện. 
Nghĩa là không chỉ dành riêng cho 
con cái trong Hoàng gia và con các 
nhà quan lớn, mà trong dân gian, ai 
đủ sức cho thi vào đó học. Nghĩa là xã 
hội mở hết các loại cửa để thu hút 
ngưòi tài. Bởi vậy, đã có chàng trai 
đan sọt (Phạm Ngũ Lão) trở thành 
Thượng tướng. Các gia nô cũng trở 
thành tướng tài (Yết Kiêu, Dã Tượng). 
Khuyến khích cả ngưòi Man, có tài 
cũng cho làm tướng như Hà Bổng, Hà 
Khuất; ngay cả việc họ mưu làm phản 
cũng thuyết phục họ quay về với 
triều đình. Sau đó hai cha con đều trở 
thành tướng đánh giạc giỏi, như cha 
con Trịnh Giác Mật ở Đà Giang.

Và khi giạc đã lăm le tiếp giáp 
biên thùy, triều đình vẫn còn mở Hội 
nghị Diên Hồng để hỏi kế các bô lão 
trong toàn quốc. Sự thật đây là cuộc 
động viên tinh thần ngưòi dân ở phút 
chót, để hạ quyết tâm trước khi toàn 
quân, toàn dân vào trận quyết tử, tìm 
đưòng quyết sinh cho cả dân tộc.

Đấy là việc dân, còn việc quân 
thì sao?

Hưng Đạo vưong Trần Quốc Tuấn 
thống lĩnh chư quân, ông dạy tướng 
lĩnh phải biết yêu thưong sĩ tốt như 
tình cha con, phải biết dè xẻn máu

Nhà văn Hoàng Quốc Hải đi điền dã đồn biên phòng Vạn Hoa, Quảng Ninh cùng 
nhà nhiễp ảnh Đỗ Kha. ẢNH: PV

xưong binh sĩ như máu xưong của 
chính mình.

Trần Hưng Đạo viết "Tướng sĩ hịch 
văn" là để truyền cho toàn quân lòng 
căm giận quân thù, nuôi ý chí giết 
giặc, bảo vệ non sông, bò cõi. Ông 
đau đớn trước cảnh đất nước bị giạc 
đe dọa nghiêm trọng, và ông truyền 
cảm hứng căm giận ấy cho toàn 
quân: "Ta thưòng tới bữa quên ăn, 
nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, 
nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa 
xả thịt lột da, nuốt gan uống máu 
quân thù. Dù cho trăm thân này phoi 
ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong 
da ngựa ta cũng vui lòng". Chính vì 
thế mà giạc chưa vào cõi, binh lính 
đã tự mình xăm hai chữ "Sát thát" 
vào cánh tay, tỏ rõ ý chí chiến đấu 
tới cùng. Rõ ràng là trước khi chiến 
tranh nổ ra từ rất lâu, nhà Trần đã 
tìm ra được sức mạnh để kháng giạc
- đó là lòng dân, là sức dân. Vì vậy 
trong xã hội, không một lớp ngưòi 
nào không được Nhà nước quan tâm 
săn sóc, không một ai bị kỳ thị hoạc 
bị gạt ra rìa xã hội.

Khối đoàn kết toàn dân ấy, chính 
là nguồn mạch làm nên sức mạnh

siêu thần nhập hóa, khiến đội quân 
bất khả chiến bại của Hốt - Tất - Liệt 
phải ba lần gục ngã khi chúng tràn 
vào xâm lăng Đại Việt.

Chính ý chí sắt đá của nhân dân 
Đại Việt đã làm nản lòng kẻ thù, làm 
tiêu tan ý chí nô dịch Đại Việt mà 
chúng đã đeo đẳng non nửa thế kỷ 
với ba cuộc xâm lăng cực kỳ tàn bạo, 
và cuối cùng buộc chúng phải tuyên 
cáo bãi binh, công nhận nền độc lập, 
tự chủ của nhân dân Đại Việt.

Bài học rút ra từ lịch sử, là nguồn 
mạch làm nên sức mạnh của một 
quốc gia, chính là lòng dân, là sức 
dân, nhưng tự nó chưa thể trở thành 
sức mạnh, nếu không được trân 
trọng, nuôi dưỡng và biết cách quy 
tụ, khoi nguồn.

Do nắm được bí quyết tạo ra sức 
mạnh, nên trước lúc qua đòi, Trần Hưng 
Đạo còn di ngôn khi Trần Anh Tông hỏi 
kế sách để giữ nước: "Bệ hạ hãy khoan 
thư sức dân để làm kế sâu gốc bền rễ, 
đó là thượng sách để giữ nước".

Lịch sử để lại cho ta nhiều kinh 
nghiệm vô giá rút ra từ lịch sử những 
bài học và dùng nó vào việc nuôi dân, 
giữ nước để nước được cưòng thịnh.**
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TỔNG QUAN KINH TẾ 2016
và dự báo 2017

Sự khởi sắc của khu vực doanh nghiệp trong nước, và FDI, xu hướng hồi phục nhanh 
của thị trường bất động sản tạo thuận lợi cho nền kinh tễ phát triển. ẢNH' PHAN TUẤN

PGS.TS NGUYỄN SINH CÚC
Hội Thống kê Việt Nam

1. Tổng quan kinh tế 
năm 2016

Năm 2016 là năm khởi đảu của Kế 
hoạch 5 năm 2016 - 2020, có ý nghĩa 
quan trọng trong việc thực hiện các 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
do Đại hội đại biểu toàn quốc lản thứ 
XII đề ra. Bước vào năm 2016, kinh 
tế nước ta phát triển theo hướng hội 
nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế 
giới và khu vực với tác động của 
nhiều yếu tố cả thuận lọi và khó 
khăn đan xen, nhưng trong đó khó 
khăn nhiều hơn thuận lọi.

Về thuận lọi: Các động lực tăng 
trưởng chủ yếu trong những tháng 
cuối năm 2015 tiếp tục đưọc phát huy 
trong năm 2016. Sự phục hồi và tăng 
trưởng cao của ngành công nghiệp 
chế biến, chế tạo, nhò giá đảu vào 
thấp và sức mua của thị trưòng trong 
nước tăng khá. Sự khởi sắc của khu 
vực doanh nghiệp trong nước, và FDI, 
xu hướng hồi phục nhanh của thị 
trưòng bất động sản, CPI thấp, lãi suất 
ổn định, tài chính lành mạnh. Thực 
hiện các hiệp định FTA, cộng đồng 
ASEAN nên các hoạt động đảu tư và 
sản xuất kinh doanh của khu vực 
doanh nghiệp trong nước có những 
cải thiện, xuất khẩu đưọc đẩy mạnh. 
Sức mua và tổng cảu thị trưòng trong 
nước tiếp tục tăng. Các chế định của 
các Luật Doanh nghiệp, Luật Đảu tư 
sửa đổi thông thoáng hơn sớm đưọc 
thực hiện trong đòi sống kinh tế.

Về khó khăn: Tăng trưởng kinh tế, 
thương mại toàn cảu năm 2016 thấp 
hơn so với dự báo, giá nhiều hàng hóa 
cơ bản và giá dảu thô ở mức thấp. Tình

hình kinh tế thế giới biến động phức 
tạp. Biến đổi khí hậu diễn ra nhanh 
hơn, khốc liệt hơn, kéo dài từ đảu năm 
đến cuối năm. Thiên tai, rét đậm, rét 
hại ở phía Bắc, hạn hán lịch sử kéo dài 
ở Đồng bằng sông Cửu Long, Nam 
Trung Bộ, Tây Nguyên, xâm nhập mặn 
chưa từng có ở đồng bằng sông Cửu 
Long, sự cố ô nhiễm môi trưòng biển 
rất nghiêm trọng ở 4 tỉnh miền Trung, 
mưa lớn, lũ lụt lịch sử kéo dài ở các 
tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng nặng 
nề đến kinh tế - xã hội nước ta, nhất 
là sản xuất và đòi sống của ngưòi dân. 
Thiệt hại do mưa lũ ở miền Trung năm 
2016 lên tới hơn 1,7 tỷ USD, lớn nhất 
trong nhiều năm nay. Thiên tai nặng 
nề đã làm ngành nông nghiệp thiệt hại 
khoảng 1% GDP. Riêng vụ ô nhiễm môi 
trưòng biển do Formosa gây ra đã làm 
thiệt hại 0,3% GDP của cả năm. Việc 
giá dảu thế giới giảm mạnh cũng đã

ảnh hưởng lớn đến ngành công nghiệp 
hóa dảu và xuất khẩu dảu (cả năm chỉ 
xuất 15 triệu tấn dảu, thấp hơn 1 triệu 
tấn so với 2015).

Nhận thức đảy đủ bối cảnh đó, 
ngay từ đảu năm, thực hiện các 
nghị quyết của Đảng và Quốc hội, 
Chính phủ mới với tinh thản liêm 
khiết, kiến tạo, khởi nghiệp, sáng 
tạo, lấy mục tiêu phát triển kinh tế 
theo hướng bền vững hiệu quả, vì 
dân, vì doanh nghiệp đã chỉ đạo 
triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết 
liệt các nhiệm vụ, giải pháp thực 
hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội. Ngay từ đảu năm, Chính phủ 
đã tập trung ban hành các cơ chế, 
chính sách phát triển kinh tế 2016 
và kế hoạch 2016-2020. Với sự nỗ 
lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn 
dân và cộng đồng doanh nghiệp,
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tình hình kinh tế nước ta năm 2016 
đã có chuyển biến tích cực và đạt 
được kết quả quan trọng trên hầu 
hết các lĩnh vực, song khó khăn, 
thách thức còn nhiều.

1.1. Những điểm sáng đáng ghi 
nhận.

Kinh tế hồi phục rõ nét, tuy không 
đạt mục tiêu đề ra nhưng vẫn là điểm 
sáng đáng ghi nhận. Tốc độ tăng 
trưởng kinh tế cả năm tuy không đạt 
kế hoạch (6,7%) nhưng vượt lên 
những khó khăn thách thức vô cùng 
lớn, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 
tăng 6,21%. Đây là tốc độ tăng cao so 
với 3 năm trước đó (năm 2012 tăng 
5,25% và năm 2013 tăng 5,4% và năm
2014 tăng 5,98%) và thấp hơn năm 
2015. Không chỉ tăng trưởng khá cao 
mà xu hướng tăng quý sau cao hơn 
quý trước (quý I tăng 5,48%; quý II 
tăng 5,78%; quý III tăng 6,56% và quý
IV tăng 6,68%. Như vậy, tốc độ tăng 
trưởng kinh tế năm nay vẫn là một 
điểm sáng đáng ghi nhận, tăng trưởng 
khá bền vững, quý sau cao hơn quý 
trước. Việt Nam vẫn là nước có tốc độ 
tăng trưởng kinh tế cao so với các 
nước trong khu vực năm 2016. (Theo 
WB dự báo, kinh tế thế giói năm 2016 
tăng 3,5%, Trung Quốc tăng 6,3%, các 
nước ASEAN tăng 3,8-4%, Ấn Độ tăng 
6,8%, EU tăng 1,8%).

Trong mức tăng chung của toàn 
nền kinh tế, khu vực nông, lâm 
nghiệp và thủy sản tăng 1,36%, khu 
vực công nghiệp và xây dựng tăng 
7,57% so với 6,42% năm 2014, khu 
vực dịch vụ tăng 6,98% so với 6,33% 
năm 2015.

Quy mô nền kinh tế năm 2016 
theo giá hiện hành đạt 4.502,7 nghìn 
tỷ đồng so với 4.192,9 nghìn tỷ đồng 
năm 2015, GDP bình quân đầu 
ngưòi/năm 2016 đạt 48,6 triệu đồng, 
tương đương 2.215 USD so với 45,7 
triệu đồng, tương đương 2109 USD 
năm 2015, tăng 106 USD so với mức 
tăng 57 USD năm 2015. Cơ cấu kinh tế 
năm 2016 đã có xu hướng chuyển dịch 
tích cực, trong đó khu vực nông, lâm 
nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 
16,32%, khu vực công nghiệp và xây 
dựng chiếm tỷ trọng 32,72% và khu

vực dịch vụ chiếm cao nhất 40,92%. 
Ba tỷ trọng tương ứng của năm 2015 
là: 17,00%; 33,25% và 39,73% . Cơ cấu 
tương ứng của năm 2014 là: 17,70%; 
33,21%; 39,04%. Đó cũng là điểm sáng 
thứ hai đáng ghi nhận và điểm sáng 
này đã mở ra một xu hướng mới có 
nhiều triển vọng về chuyển đổi nền 
kinh tế nước ta từ nông nghiệp sang 
công nghiệp và dịch vụ có hiệu quả 
hơn trong những năm tới.

Do kinh tế tăng trưởng khá nên 
thu, chi ngân sách Nhà nước chuyển 
biến tích cực, tài chính ngân hàng 
phát triển và tăng trưởng khá.

Tổng thu ngân sách Nhà nước 
tính đến ngày 30/12 đã vượt dự toán 
cả năm 0,7%, trong đó ngân sách các 
địa phương vượt 15% dự toán. Đó là 
thành tựu nổi bật rất đáng ghi nhận 
là điểm sáng thứ ba của kinh tế Việt 
Nam năm 2016. Các khoản thu nội địa 
đều đạt và vượt dự toán; riêng thu từ 
dầu thô 37,7 nghìn tỷ đồng, bằng 
69,2%. Trong thu nội địa, nhiều 
khoản thu đạt khá và vượt dự toán 
năm: Thu thuế bảo vệ môi trưòng; 
thu tiền sử dụng đất; lệ phí trước bạ; 
thuế thu nhập cá nhân, thuế công, 
thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà 
nước. Riêng thu từ doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu 
thô) đạt 147,7 nghìn tỷ đồng, bằng 
93% dự toán năm; thu từ khu vực 
doanh nghiệp Nhà nước 193 nghìn tỷ 
đồng, bằng 75%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ 
đầu năm đến thòi điểm 28/12/2016 
ước tính đạt 1.135,5 nghìn tỷ đồng, 
bằng 89,2% dự toán năm, trong đó 
chi đầu tư phát triển 190 nghìn tỷ 
đồng, bằng 83,1% (riêng chi đầu tư 
xây dựng cơ bản 157,5 nghìn tỷ đồng, 
bằng 75%); chi phát triển sự nghiệp 
kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, 
quản lý hành chính đạt 786 nghìn tỷ 
đồng, bằng 96%; chi trả nợ và viện 
trợ 150,3 nghìn tỷ đồng, bằng 96,3%. 
Bội chi ngân sách cả năm ước đạt mục 
tiêu đề ra khoảng 5%.

Hoạt động ngân hàng, bảo hiểm 
có tiến bộ.

Tính đến thòi điểm 28/12/2016, 
tăng trưởng tín dụng đạt 16,46% so

với thòi điểm cuối năm 2015, là mức 
tăng cao nhất kể từ năm 2011; huy 
động vốn của các tổ chức tín dụng 
tăng 16,88%; tổng phương tiện 
thanh toán tăng 16,5%. Thanh khoản 
của hệ thống ngân hàng thương mại 
tiếp tục được cải thiện, đảm bảo khả 
năng thanh toán và chi trả của hệ 
thống, góp phần kiểm soát lạm phát 
và ổn định kinh tế' vĩ mô. Tỷ giá hối 
đoái bình quân của đồng Việt Nam so 
với đô la Mỹ và giá vàng khá ổn định 
suốt cả năm. Lãi suất tín dụng ổn 
định ở mức thấp.

Thị trưòng bảo hiểm năm 2016 có 
nhiều hoạt động hướng tới nâng cao 
chất lượng dịch vụ và sản phẩm. Các 
cơ chế', chính sách trong hoạt động 
bảo hiểm cũng từng bước được hoàn 
thiện và phù hợp hơn với mọi đối 
tượng tham gia. Doanh thu phí bảo 
hiểm toàn thị trưòng ước tính tăng 
22,1% so với năm trước, trong đó 
doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 
tăng 30,5%; doanh thu phí bảo hiểm 
phi nhân thọ tăng 12,5%. Tỷ lệ thực 
bồi thưòng bảo hiểm gốc trong bảo 
hiểm phi nhân thọ ước tính 32,98% 
(cùng kỳ năm 2015 là 41,47%).

Các ngành sản xuất và dịch vụ 
đều có xu hướng tăng trưởng khá.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công 
nghiệp cả năm 2016, tăng 7,5% so với 
năm 2015 (quý I tăng 7,4%; quý II 
tăng 7,1%; quý III tăng 7,1%; quý IV 
tính tăng 8,2%). Tốc độ này thấp hơn 
mức tăng 9,8% của năm 2015 và 7,6% 
của năm 2014 do ngành khai khoáng 
giảm sút mạnh. Trong các ngành 
công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo 
tăng 11,2%, đóng góp 7,9 điểm phần 
trăm vào mức tăng chung; ngành sản 
xuất và phân phối điện tăng 11,5%, 
đóng góp 0,8 điểm phần trăm; ngành 
cung cấp nước và xử lý rác thải, nước 
thải tăng 7,2%, đóng góp 0,1 điểm 
phần trăm; ngành khai khoáng giảm 
sâu ở mức 5,9%, làm giảm 1,3 điểm 
phần trăm mức tăng chung.

Chỉ số  tiêu thụ toàn ngành công 
nghiệp chế' biến, chế' tạo tăng 8,4% 
so với cùng kỳ  năm 2015.

Chỉ số tồn kho toàn ngành công 
nghiệp chế biến, chế tạo tại thòi
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điểm 1/12/2016 tăng 8,1% so với 
cùng thòi điểm năm trước, là mức tồn 
kho thấp nhất trong nhiều năm qua 
(cùng thòi điểm năm 2015 tăng 
9,5%); tỷ lệ tồn kho bình quân 11 
tháng năm 2016 là 66,1%. Đó là 
những dấu hiệu tốt và rất đáng ghi 
nhận của ngành công nghiệp năm 
2016 chuyển từ khai thác tài nguyên 
thiên nhiên sang công nghiệp chế 
biến, chế tạo gắn với yêu cảu thị 
trưòng trong nước và xuất khẩu.

Giá trị sản xuất xây dựng năm 
2016 tăng 10,1% so với năm 2015, 
bao gồm: Khu vực Nhà nước tăng 
1,7%; khu vực ngoài Nhà nước tăng 
12,5%; khu vực có vốn đảu tư nước 
ngoài giảm 10,9%. Trong tổng giá trị 
sản xuất, giá trị sản xuất xây dựng 
công trình nhà ở tăng 13,6%.

Hoạt động thương mại, dịch vụ có 
mức tăng trưởng cao.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và 
doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt
3.527.4 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% 
(loại trừ yếu tố giá tăng 7,8%) cao 
hơn mức tăng 9,5% của năm 2015).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và 
doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 
2016 đạt 3.527,4 nghìn tỷ đồng, 
tăng 10 ,2% so với năm trước (năm
2015 tăng 9,8%), nếu loại trừ yếu tố 
giá thì còn tăng 7,8%, thấp hơn mức 
tăng 8,5% của năm trước do sức mua 
không biến động lớn, trong khi giá 
tiêu dùng năm nay tăng cao hơn so 
với năm 2015.

Vận tải hành khách năm 2016 đạt
3.620.5 triệu lưọt khách, tăng 9,6% 
so với năm trước và 171,3 tỷ lượt 
khách/km, tăng 11%. Vận tải hàng 
hóa cả năm đạt 1.275,4 triệu tấn, 
tăng 10,6% so vói năm trước và 240,7 
tỷ tấn/km, tăng 4,3%.

Doanh thu lĩnh vực viễn thông 
năm 2016 ước tính đạt 381,7 nghìn 
tỷ đồng, tăng 6,6% so với năm 2015.

Xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch 
vụ tăng cao.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 
năm 2016 đạt 175,9 tỷ USD, tăng 
8,6% so với năm trước (năm 2015

tăng 7,9%), trong đó khu vực kinh tế 
trong nước đạt 50,0 tỷ USD, tăng 
4,8%, khu vực có vốn đảu tư nước 
ngoài (kể cả dảu thô) đạt 125,9 tỷ 
USD, tăng 10,2% (nếu không kể dảu 
thô, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 
đạt 123,5 tỷ USD, tăng 11,8%). Nếu 
loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng 
hóa xuất khẩu năm 2016 đạt 179,2 tỷ 
USD, tăng 10,6% so với năm 2015, 
đạt kế hoạch đề ra.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 
năm 2016 ước tính đạt 173,3 tỷ USD, 
tăng 4,6% so với năm trước, trong đó 
khu vực kinh tế trong nước đạt 71,1 
tỷ USD, tăng 4%; khu vực có vốn đảu 
tư nước ngoài đạt 102,2 tỷ USD, tăng 
5,1%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim 
ngạch hàng hóa nhập khẩu năm 2016 
đạt 183 tỷ USD, tăng 10,5% so với 
năm 2015. Cán cân thương mại hàng 
hóa tính chung cả năm 2016 xuất 
siêu 2,68 tỷ USD, trong đó khu vực 
kinh tế trong nước nhập siêu 21,02 
tỷ USD; khu vực có vốn đảu tư nước 
ngoài xuất siêu 23,70 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu dịch vụ năm 
2016 ước tính đạt 12,3 tỷ USD, tăng 
8,9% so với năm 2015, trong đó dịch 
vụ du lịch đạt 8,3 tỷ USD, chiếm 
67,3% và tăng 12,2%; dịch vụ vận tải
2.4 tỷ USD, chiếm 20% và tăng 0,7%. 
Kim ngạch nhập khẩu dịch vụ năm 
2016 ước tính đạt 17,7 tỷ USD, tăng 
7% so với năm trước, trong đó dịch 
vụ vận tải đạt 8,9 tỷ USD, chiếm 
50,6% và tăng 3,8%; dịch vụ du lịch
4.5 tỷ USD, chiếm 25,4% và tăng 
27,9%. Nhập siêu dịch vụ năm 2016 
là 5,4 tỷ USD, bằng 44,1% kim ngạch 
xuất khẩu dịch vụ.

Du lịch khỏi sắc khá toàn di ện.

Khách quốc tế đến nước ta trong 
năm đạt 10,01 triệu lượt ngưòi, tăng 
26% so với năm trước (tăng hơn 2 
triệu lưọt khách). Đây là lản đảu tiên 
Việt Nam đón trên 10 triệu lượt 
khách quốc tế, gấp 2 lản lượng khách 
đến nước ta năm 2010. Trong đó, 
khách đến bằng đưòng hàng không 
đạt 8,26 triệu lượt người, tăng 
31,7%; đến bằng đưòng bộ đạt 1,47 
triệu lượt ngưòi, giảm 2,3%; đến 
bằng đưòng biển đạt 284,8 nghìn

lượt ngưòi, tăng 67,7%.

Lạm phát được kiềm chế, đạt mục 
tiêu đề ra.

CPI tháng 12/2016 tăng 4,74% so 
với tháng 12/2015, bình quân mỗi 
tháng tăng 0,4%. CPI bình quân năm 
2016 tăng 2,66% so với bình quân 
năm 2015. Mức tăng CPI tháng 
12/2016 so với cùng kỳ năm 2015 và 
mức tăng CPI bình quân năm 2016 so 
với bình quân năm 2015 tăng cao hơn 
so với năm trước, nhưng thấp hơn 
nhiều so với mức tăng CPI bình quân 
của một số năm gản đây, đồng thòi 
vẫn nằm trong giới hạn mục tiêu 5% 
mà Quốc hội đề ra.

Lạm phát cơ bản tháng 12/2016 
tăng 0,11% so với tháng trước và tăng 
1,87% so với cùng kỳ năm trước. Lạm 
phát cơ bản bình quân năm 2016 tăng 
1,83% so với bình quân năm 2015.

Chỉ số  gi á vàng và đô la Mỹ ổn định.

Giá vàng trong nước biến động 
theo giá vàng thế giới. Chỉ số giá 
vàng tháng 12/2016 giảm 2,52% so 
với tháng trước; tăng 10,98% so với 
cùng kỳ năm 2015; bình quân năm 
2016 tăng 5,95% so với năm 2015. 
Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 12/2016 
tăng 1,52% so với tháng trước và 
tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2015; 
bình quân năm 2016 tăng 2,23% so 
với năm 2015.

Số lượng doanh nghiệp tăng kỷ  
lục, hoạt động doanh nghiệp khởi sắc.

Tính chung cả năm 2016, số 
doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 
đạt mức kỷ lục với 110,1 nghìn 
doanh nghiệp, tăng 16,2% so với năm 
2015. Tổng vốn đăng ký là 891,1 
nghìn tỷ đồng, tăng 48,1% (nếu tính 
cả 1.629,8 nghìn tỷ đồng vốn đăng 
ký tăng thêm của các doanh nghiệp 
đang hoạt động thì tổng số vốn đăng 
ký và bổ sung thêm vào nền kinh tế 
trong năm 2016 là 2.520,9 nghìn tỷ 
đồng); số vốn đăng ký bình quân một 
doanh nghiệp thành lập mới năm 
2016 đạt 8,1 tỷ đồng, tăng 27,5% so 
với năm 2015. Tổng số lao động đăng 
ký của các doanh nghiệp thành lập 
mới trong năm 2016 là 1.268 nghìn 
ngưòi, bằng 86,1% năm 2015. Trong

64 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 161-162 (1+2/2017)



DIỄN ĐÀN ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

năm 2016 có 26.689 doanh nghiệp 
quay trở lại hoạt động, tăng 24,1% so 
với năm trước, nâng tổng số doanh 
nghiệp đăng ký thành lập mới và 
quay trở lại hoạt động lên gần 136,8 
nghìn doanh nghiệp. Đây là tín hiệu 
mới, hiệu quả của Luật Doanh nghiệp 
và Luật Đầu tư sửa đổi và chỉ đạo 
quyết liệt của Chính phủ kiến tạo với 
nhiều cơ chế chính sách mới tác động 
trực tiếp đến doanh nghiệp.

ậ J. 4

Hoạt động của doanh nghiệp có 
khỏi sắc.

Kết quả điều tra về xu hướng kinh 
doanh của các doanh nghiệp ngành 
công nghiệp chế biến, chế' tạo trong 
quý IV/2016 cho thấy: Có 80,6% sô' 
doanh nghiệp đánh giá tình hình sản 
xuất kinh doanh quý IV ổn định và 
tôt hơn quý trước (có 41,2% sô' doanh 
nghiệp đánh giá tôt lên; 39,4% sô 
doanh nghiệp đánh giá ổn định), 
trong khi 19,4% sô' doanh nghiệp 
đánh giá còn gặp khó khăn. Dự báo 
trong quý I/2017, có 81,1% số doanh 
nghiệp đánh giá tình hình sản xuất 
kinh doanh sẽ ổn định và tôt lên, 
trong đó có 42,6% sô doanh nghiệp 
đánh giá xu hướng sẽ tôt lên; 38,5% 
sô doanh nghiệp cho rằng tình hình 
sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và 
18,9% sô doanh nghiệp dự báo khó 
khăn hơn.

Tổng vôn đầu tư toàn xã hội thực 
hiện năm 2016 theo giá hiện hành 
ước tính đạt 1.485,1 nghìn tỷ đồng, 
tăng 8,7% so với năm 2015 và bằng 
33% GDP, đạt mục tiêu đề ra. Vôn nhà 
nước đạt 557,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 
37,6% tổng vôn và tăng 7,2%; vôn 
khu vực ngoài Nhà nước đạt 579,7 
nghìn tỷ đồng, chiếm 39% và tăng 
9,7%; vôn khu vực có vôn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài đạt 347,9 nghìn tỷ 
đồng, chiếm 23,4% và tăng 9,4%.

Thu hút vôn FDI đạt mức cao và 
là điểm sáng của năm 2016.

Tính chung tổng vôn đăng ký của 
các dự án cấp mới, cấp vôn bổ sung 
và đầu tư theo hình thức góp vôn, 
mua cổ phần trong năm 2016 đạt 
24.372,7 triệu USD, tăng 7,1% so vói 
năm trước.

L ê khởi công Dự ấn đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn M ai Dịch
cầu Thăng Long.

Cả năm 2016 cả nước đã thu hút 
2.556 dự án cấp phép mới, với sô vôn 
đăng ký đạt 15.182,3 triệu USD, tăng 
27% về sô dự án và giảm 2,5% về vôn 
đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. Có 
1.225 lượt dự án đăng ký điều chỉnh 
vôn đầu tư với sô vôn tăng thêm đạt 
5.765,1 triệu USD, tăng 50,5% về sô 
dự án và giảm 19,7% về vôn tăng 
thêm. Trong năm 2016 có 2.547 
doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có nhà 
đầu tư nước ngoài góp vôn mua cổ 
phần (với tỷ lệ vôn lớn hơn 50% vôn 
điều lệ hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có 
điều kiện) với tổng vôn đầu tư là 
3.425,3 triệu USD.

Vôn đầu tư trực tiếp nước ngoài 
thực hiện năm 2016 đạt 15,8 tỷ USD, 
tăng 9% so với năm 2015, đạt mức 
cao nhất từ trước đến nay.

1.2. Những hạn chế, bất cập.

Nông nghiệp tiếp tục giảm sút 
trong năm 2016. Tôc độ tăng trưỏng 
GDP của khu vực này chỉ đạt 1,36%, 
thấp nhất kể từ năm 2011 đến nay. 
Khu vực nông lâm thủy sản chỉ chiếm 
tỷ trọng 16,32% GDP so với 17% năm
2015. Trong khu vực nông, lâm 
nghiệp và thủy sản, ngành lâm 
nghiệp có mức tăng cao nhất với 
6,11%, nhưng do chiếm tỷ trọng thấp 
nên chỉ đóng góp 0,04 điểm phần

ẢNH:PHAN TUẤN

trăm vào mức tăng chung; ngành 
nông nghiệp với quy mô trong khu 
vực lớn nhất (khoảng 75%) chỉ tăng 
thấp ở mức 0,72%, đóng góp 0,09 
điểm phần trăm; ngành thủy sản 
tăng 2,80%, đóng góp 0,09 điểm 
phần trăm. Khu vực nông, lâm 
nghiệp và thủy sản năm nay gặp 
nhiều khó khăn do diễn biến bất lợi 
của thòi tiết và sự cố môi trưòng biển 
xảy ra tại vùng biển các tỉnh Bấc 
Trung bộ và mưa lũ lớn tại các tỉnh 
Nam Trung bộ trong những tháng 
cuối năm, hạn hán gay gất vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long và Tây 
nguyên đầu năm.

Sản lượng thuỷ sản năm 2016 đạt
6.728,6 nghìn tấn, tăng 2,7% so với 
năm trước, trong đó cá đạt 4.843,3 
nghìn tấn, tăng 2,5%; tôm đạt 823,9 
nghìn tấn, tăng 3,3%. Hoạt động 
nuôi trồng thủy sản những tháng 
đầu năm gặp khó khăn do thòi tiết 
thay đổi thất thưòng, tình trạng ô 
nhiễm nguồn nước, thị trưòng xuất 
khẩu giảm mạnh, giá thu mua sản 
phẩm không ổn định. Những tháng 
cuối năm, tình hình đã khởi sấc hơn 
nhưng nhìn chung kết quả nuôi 
trồng thủy sản cả năm đạt thấp. Sản 
lượng thủy sản nuôi trồng năm 2016 
ước tính đạt 3.604,3 nghìn tấn, tăng 
2,6% so với năm trước. Sự cố môi
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trưòng biển xảy ra cuối tháng Tư tại 
vùng biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng 
Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế 
gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt 
đã ảnh hưởng đến hoạt động khai 
thác thủy sản của các tỉnh ven biển 
miền Trung cũng như của cả nước. 
Năm 2016, sản lượng thủy sản khai 
thác ước tính đạt 3.124,3 nghìn tấn, 
tăng 2,9% so với năm 2015 là mức 
tăng thấp so với các năm gản đây.

Trong công nghiệp: Ngành công 
nghiệp khai khoáng giảm sâu ở mức 
5,9%, làm giảm 1,3 điểm phản trăm 
mức tăng chung toàn ngành năm
2016. Đáng chú ý là ngành khai thác 
dảu thô giảm sâu nhất do giá dảu thô 
trên thị trưòng thế' gới giảm kéo dài 
trong cả năm 2016 nhưng chưa có 
dấu hiệu phụ hồi.

Tính bền vững của tăng trưởng 
doanh nghiệp không cao. Số doanh 
nghiệp ngừng hoạt động cũng còn rất 
lớn và tăng cao so năm 2015. Theo 
báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh 
doanh (Bộ KH&ĐT), năm 2016 số 
lượng lớn doanh nghiệp ròi bỏ thị 
trưòng tăng cao bất thưòng và số DN 
phải tạm ngừng hoạt động vẫn rất 
lớn. Cụ thể, số DN đăng ký tạm ngừng 
kinh doanh có thòi hạn của cả nước là 
19.917 DN, tăng 4.268 doanh nghiệp 
so với cùng kỳ năm trước (27,3%). Số 
doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động 
không thòi hạn hoặc chò giải thể của 
cả nước là 40.750 DN, giảm gản
15.000 DN so với cùng kỳ (giảm 
26,9%). Như vậy, tính chung số DN 
tạm ngừng hoạt động có thòi hạn, 
không thòi hạn và chò giải thể trong 
năm 2016 vào khoảng hơn 60.600 DN.

Cơ cấu kim ngạch xuất khẩu năm
2016 vẫn chậm chuyển biến, tỷ trọng 
kinh tế' khu vực TDI vẫn còn rất cao, 
trên 71%, còn khu vực kinh tế trong 
nước chỉ chiếm 29%. Các mặt hàng 
xuất khẩu chủ lực vẫn chủ yếu là hàng 
gia công, lắp ráp, bằng nguyên liệu 
nước ngoài, như điện thoại, máy vi 
tính, có mặt hàng nông lâm thủy sản 
tăng rất chậm, thậm chí giảm như gạo.

Lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam 
năm 2016 đạt gản 4,9 triệu tấn với trị 
giá 2,2 tỉ USD, giảm 26% về khối

lượng và giảm 21% về giá trị so vói 
năm 2015. Trung Quốc vẫn tiếp tục 
đứng vị trí thứ nhất về thị trường 
nhập khẩu gạo của Việt Nam vói 36% 
thị phần. Xuất khẩu gạo sang thị 
trường này giảm 21% về khối lượng và 
giảm 12% về giá trị so vói năm ngoái.

Nhiều thị trường có giá trị xuất 
khẩu gạo giảm mạnh trong năm qua 
như Philippines (giảm 65%), Malaysia 
(giảm 48%), Mỹ (giảm 33%), 
Singapore, Indonesia, Bờ Biển Ngà và 
Hong Kong đều đồng loạt giảm tiêu 
thụ gạo Việt trong năm 2016. Như 
vậy, sản lượng xuất khẩu gạo cả năm 
thấp hơn tói 1,6 triệu tấn so vói dự 
báo mà Hiệp hội Lương thực Việt Nam 
(VFA) đưa ra từ đầu năm.

Cũng theo báo cáo của Bộ 
NN&PTNT, kim ngạch xuất khẩu nông
- lâm - thủy sản năm 2016 đạt hơn 
32 tỉ USD, tăng 5% so vói năm 2015. 
Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt 
hàng nông sản chính ước đạt 15 tỉ 
USD, tăng 8% so vói năm 2015.

Trong bối cảnh khó khăn thách 
thức rất lón do thiên tai và biến 
động bất lợi của thị trường thế giói 
nhưng nền kinh tế nưóc ta năm
2016 vẫn tiếp tục phát triển và tăng 
trưởng khá. Mặc dù còn nhiều khó 
khăn, hạn chế nhưng tình hình kinh 
tế năm 2016 của nưóc ta tiếp tục 
chuyển biến tích cực, đạt kết quả 
khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh 
vực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát 
được kiểm soát; sản xuất kinh doanh 
tiếp tục phát triển; tái cơ cấu nền 
kinh tế đạt một số kết quả; đầu tư 
khu vực tư nhân chuyển biến mạnh 
mẽ; niềm tin của xã hội và thị 
trường tăng lên. Tốc độ tăng trưởng 
kinh tế đạt mức khá, thu ngân sách 
vượt dự toán năm, tài chính lành 
mạnh, hoạt động ngân hàng, bảo 
hiểm ổn định, du lịch khởi sắc toàn 
diện, số doanh nghiệp tăng nhanh, 
thu hút FDI đạt mức khá cao, nhất là 
vốn FDI thực hiện. Các trung tâm 
kinh tế lón tiếp tục phát huy vai trò 
đầu tàu tăng trưởng, làm động lực 
phát triển của các vùng và cả nưóc; 
nhiều địa phương khó khăn đã nỗ 
lực vươn lên. Quản lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường và ứng phó vói

biến đổi khí hậu được chú trọng. Cải 
cách hành chính, môi trường đầu tư 
kinh doanh, năng lực cạnh tranh có 
tiến bộ. Khó khăn, hạn chế tuy còn 
nhiều nhưng chủ yếu do các nguyên 
nhân khách quan, hệ thống cơ sở hạ 
tầng yếu kém và một phần do tổ 
chức chỉ đạo thực hiện, của các 
ngành và địa phương. Đó chỉ là 
những hạn chế, bất cập tạm thời 
trong quá trình phát triển và hội 
nhập kinh tế thế giói của nưóc ta. 
Đó cũng là những bài học quý giá về 
quản lý và điều hành nền kinh tế 
Việt Nam theo hưóng hiệu quả, bền 
vững và hội nhập kinh tế thế giói 
trong những năm tói, trưóc mắt là 
năm 2017, theo mục tiêu do Đại hội 
XII của Đảng đã đề ra.

2. Dự báo năm 2017
Bưóc vào năm 2017, kinh tế nưóc 

ta phát triển theo hưóng hội nhập 
sâu vào nền kinh tế thế giói và khu 
vực do tác động của nhiều yếu tố, cả 
thuận lợi nhiều hơn và khó khăn 
không ít.

Về thuận lợi: Các động lực tăng 
trưởng chủ yếu trong năm 2016 tiếp 
tục được phát huy trong năm 2017. 
Sự phục hồi và tiếp tục tăng trưởng 
cao của khu vực dịch vụ và công 
nghiệp chế biến, chế tạo, và sức mua 
của thị trường trong nưóc tăng như 
quý IV 2016. Sự khởi sắc của khu vực 
doanh nghiệp trong nưóc, và FDI, xu 
hưóng hồi phục nhanh của thị trường 
bất động sản, thực hiện các hiệp định 
FTA, cộng đồng ASEAN nên các hoạt 
động đầu tư và sản xuất kinh doanh 
của khu vực doanh nghiệp trong 
nưóc có những cải thiện, nhờ tiếp 
cận thuận lợi hơn các nguồn vốn, 
xuất khẩu được đẩy mạnh. Khu vực 
FDI phát triển nhanh vói khả năng 
cạnh tranh cao và nhờ thị trường ổn 
định, giá xuất khẩu các sản phẩm chế 
biến, chế tạo của khu vực này không 
có biến động lón.

Về khó khăn: Giá dầu thô và giá 
nông sản thế giói giảm thấp và thị 
trường xuất khẩu nông sản bị thu hẹp, 
ảnh hưởng trực tiếp đến xuất khẩu và 
nguồn thu của ngân sách Nhà nưóc. Sự 
tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế
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Trung Quốc, việc hình thành cộng 
đồng ASEAN vào cuối năm 2016 và việc 
ký kết và triển khai các hiệp định 
thương mại tự do FTA cũng gây ra 
những khó khăn, thách thức rất lớn. 
Hiệp định TPP không còn cũng là khó 
khăn đối với kinh tế nước ta trong 
năm 2017. Trong khi đó, trình độ công 
nghệ phổ biến còn lạc hậu, chất lượng 
sản phẩm kém, khả năng cạnh tranh 
thấp sẽ là những khó khăn rất lớn cho 
sự phát triển trong năm 2017, cản có 
các giải pháp chính sách để khắc phục 
cả trong năm 2016 và trong trung và 
dài hạn. Biến đổi khí hậu và thiên tai 
vẫn là khó khăn lớn đối với kinh tế 
nước ta, nhất là nông nghiệp năm
2017 và các năm sau. Hậu quả thiên 
tai năm 2016 vẫn còn khó khắc phụ 
trong năm tới, nhất là các công trình 
thủy lợi của các tỉnh miền Trung và sự 
cố môi trưòng biển Formosa.

Trên cơ sở đánh giá bối cảnh trên, 
dự báo tình hình kinh tế nước ta năm
2017 sẽ đạt các chỉ tiêu tổng quát 
như sau:

Trong năm 2017, nền kinh tế 
nước ta dự báo vẫn tiếp tục đà phục 
hồi, ổn định theo xu hướng năm sau 
cao hơn năm trước (đã hình thành 
từng năm 2013-2015). Theo đó, kinh 
tế vĩ mô ổn định hơn, lạm phát được 
kiểm soát ở mức thấp và tương đối ổn 
định là điều kiện quan trọng để đạt 
được mục tiêu tăng trưởng GDP cao 
hơn năm 2016. Cụ thể:

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 
tăng khoảng 6,5-6,7%; chỉ số sản 
xuất toàn ngành công nghiệp tăng 
9%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 
khoảng 9-10 %; tỷ lệ nhập siêu so 
với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 5 
tỷ USD; tỷ lệ bội chi ngân sách Nhà 
nước so với GDP là 4,9-50%; Tổng vốn 
đảu tư phát triển toàn xã hội chiếm 
khoảng 31-32% GDP; chỉ số giá tiêu 
dùng (CPI) tăng khoảng 4-5 %; tốc 
độ tăng vốn FDI đạt 10-12% (kể cả 
các dự án tăng vốn); vốn FDI thực 
hiện khoảng 14 tỷ USD, tăng khá 
năm 2016; khách du lịch nước ngoài 
đến Việt Nam đạt khoảng 12-14 triệu 
lượt ngưòi, tăng 11% so năm 2016.

Các dự báo trên đây tuy có cao

hơn so năm 2016, nhưng với thế và 
lực mới được tạo ra trong những năm 
gản đây, với bối cảnh mới của năm
2017, Việt Nam hoàn toàn đủ khả 
năng đạt và vượt các chỉ tiêu trên.

Nhìn chung, triển vọng của kinh tế 
nước ta trong năm 2017 có nhiều yếu 
tố tích cực nhưng các ngành, các cấp 
và các doanh nghiệp phải nhận thức 
đúng và đủ những khó khăn, thách 
thức trên chặng đưòng phía trước để 
kịp thòi có giải pháp khắc phục vượt 
qua, đồng thòi chủ động tận dụng cơ 
hội nhằm thực hiện tốt nhất mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, 
theo Nghị quyết của Chính phủ, tạo đà 
phát triển mạnh cho những năm tiếp 
theo, tập trung vào những công việc 
trọng tâm sau đây:

Một là, tập trung nguồn lực và 
chính sách khôi phục lại hậu quả của 
lũ lụt và hạn hán trong năm 2016, 
nhất là hệ thống các công trình thủy 
lợi, nuôi trồng thủy sản, giống cây 
trồng, vật nuôi, cơ sở hạ tảng khác... 
để phát triển nông nghiệp, thủy sản 
theo hướng thị trưòng, bảo đảm nông 
sản hàng hóa Việt Nam đứng vững 
khi tham gia cạnh tranh với các nước 
trong giai đoạn hội nhập sâu rộng 
vào thị trưòng quốc tế. Năm 2017 cản 
tập trung xây dựng định hướng cụ 
thể về thị trưòng đảu ra trên cơ sở 
đẩy mạnh mô hình sản xuất theo 
chuỗi giá trị, liên kết chặt chẽ giữa 
sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu 
thụ, xuất khẩu, tạo ra sản phẩm 
nông sản sạch theo các hợp đồng bao 
tiêu ổn định và có tính pháp lý cao. 
Tăng cưòng xuất khẩu nông sản đã 
qua chế biến, áp dụng và đổi mới 
công nghệ trong nuôi trồng, chế' biến 
để tăng năng suất và nâng cao chất 
lượng, tăng tính cạnh tranh đối với 
những mặt hàng nông sản xuất khẩu. 
Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo 
hướng bền vững, hiệu quả, tăng chất 
lượng và độ an toàn thực phảm, nông 
nghiệp sạch thay cho tăng số lượng 
bằng mọi giá.

Thứ hai,th ự c  hiện rà soát, hoàn 
thiện thể chế, chính sách để chủ 
động hội nhập và hội nhập có hiệu 
quả với nền kinh tế thế giới. Kịp thòi 
tuyên truyền, hướng dẫn doanh

nghiệp tiếp cận thông tin đảy đủ về 
Cộng đồng ASEAN, FTA. Khẩn trương 
chuẩn bị các điều kiện cản thiết, xây 
dựng cơ chế, chính sách phù hợp để 
sẵn sàng tham gia thị trưòng cạnh 
tranh toàn cảu trên mọi mặt: Trình 
độ quản lý, chất lượng nguồn nhân 
lực, chất lượng và tiêu chuẩn kỹ 
thuật hàng hóa xuất nhập khẩu, 
thương hiệu sản phẩm... Phát triển 
mạnh thị trưòng nội địa với nhiều 
loại sản phẩm được sản xuất trong 
nước đi đôi với đa dạng hóa thị 
trưòng xuất khẩu. Nhanh chóng phát 
triển các ngành công nghiệp phụ trợ, 
gồm cả ngành sản xuất sản phẩm 
phải nhập khẩu hiện nay và ngành 
sản xuất sản phẩm xuất khẩu có giá 
trị gia tăng cao để giảm áp lực nhập 
khẩu yếu tố đảu vào, góp phản kiểm 
soát tình trạng nhập siêu, tiến tới 
giữ và ổn định cán cân thương mại ở 
mức hợp lý.

Thứ ba, trong thòi gian tới, xu 
hướng dòng vốn nước ngoài đổ vào 
thị trưòng Việt Nam sẽ tăng mạnh, vì 
vậy các doanh nghiệp trong nước phải 
chủ động và tích cực khai thác thông 
tin và tìm kiếm đối tác để có cơ hội 
tham gia vào chuỗi cung ứng, sản 
xuất, kinh doanh toàn cảu; đồng thòi 
trang bị kiến thức cản thiết trong bối 
cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng và 
gay gắt hiện nay. Bên cạnh đó, cộng 
đồng doanh nghiệp cản tập trung 
nghiên cứu hướng tới hình thành mối 
liên kết chặt chẽ giữa các doanh 
nghiệp để nâng cao trình độ chuyên 
môn hóa trong quy trình sản xuất sản 
phẩm cùng ngành nhằm tiết kiệm chi 
phí, tăng năng suất lao động, bảo 
đảm cạnh tranh bền vững.

Thứ tư,tă n g  cưòng các giải pháp 
thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, 
bảo đảm thu đúng, thu đủ; quản lý chi 
ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu 
quả; chủ động triển khai các giải pháp 
cân đối thu chi ngân sách Nhà nước 
phù hợp với tình hình thực tế, chống 
gian lận thương mại trong tình hình 
mới. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực thuế, 
hải quan. Thực hiện các giải pháp điều 
hành thị trưòng chứng khoán phát 
triển ổn định, lành mạnh.**
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CÔNG NGHIỆP HÓA, 
HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP

• • • 

để đưa công nghệ cao vào nông nghiệp
PGS. NGUYỄN LANG
Ủy viên Hội đồng Tư vấn về Kinh tễ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Một số nét về quá trình 
phát triển nông nghiệp 
Việt Nam

Nông nghiệp Việt Nam hình thành 
và phát triển từ nghề săn bất, hái 
lượm trong xã hội nguyên thủy. Một 
trong những nguyên nhân dẫn đến 
việc chuyển từ săn bất, hái lượm sang 
sản xuất nông nghiệp bất nguồn từ 
việc tăng năng suất lao động và kinh 
nghiệm thực tế' của đòi sống, từ săn 
bất đã chuyển thành chăn nuôi. Các 
cuộc phân công lao động xã hội đã có 
tác động mạnh đến phát triển nông 
nghiệp theo hướng phát triển sản 
xuất hàng hóa với quy mô ngày càng 
lớn. Trong đó:

Cuộc phân công lao động xã hội 
lần thứ nhất, tách chăn nuôi và trồng 
trọt thành hai ngành chuyên môn 
hóa. Quá trình này cũng đã dẫn loài 
ngưòi phát triển các công nghệ thích 
ứng để phát triển sản xuất nông 
nghiệp, vận dụng công nghệ sinh học 
qua việc biết lựa chọn, lai tạo 
giống,... Mặt khác, cuộc phân công 
lao động này cũng đã dẫn đến việc 
hình thành trao đổi sản phẩm giữa 
hai ngành, phát triển sản xuất hàng 
hóa, phát triển thị trưòng. Do đó, các 
quy luật kinh tế thị trưòng đã bất đầu 
phát huy tác động một cách tự phát.

Cuộc phân công lao động xã hội 
lần thứ hai, tách sản xuất thủ công 
nghiệp khỏi nông nghiệp cũng tạo 
điều kiện phát triển sản xuất hàng 
hóa của hai ngành đó.

Cuộc phân công lao động xã hội
lần thứ ba, với việc hình thành tầng 
lớp thương nhân cũng là nguyên

nhân thúc đẩy quá trình phát triển 
sản xuất hàng hóa của các ngành 
kinh tế nói chung, của nông nghiệp 
nói riêng.

Cuộc cách mạng khoa học, công 
nghệ và cuộc cách mạng công nghiệp 
(công nghiệp hóa) đã đẩy nền kinh tế 
và trình độ phát triển của xã hội loài 
ngưòi lên một trình độ cao hơn và với 
tốc độ phát triển cực nhanh. Giai 
đoạn này được mở đầu vào thòi đại 
Phục hưng tại các nước Tây Âu và còn 
thưòng được gọi là giai đoạn công 
nghiệp hóa TBCN. Tác động đến nông 
nghiệp thể hiện chủ yếu qua mấy đặc 
điểm chính sau đây:

Thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp
với hệ thống các máy kéo, máy gặt 
đập, máy phun thuốc trừ sâu và trừ 
cỏ, máy b ơ m . Trong lĩnh vực này, có 
thể cần thấy có hai xu hướng khác 
nhau, chủ yếu là: (1) Tại các nước đất 
rộng, ngưòi thưa thì mỗi hộ gia đình 
nông dân sở hữu một diện tích đất 
canh tác tương đối lớn. Trong điều 
kiện đó, việc cơ giới hóa nông nghiệp 
đi theo hướng sử dụng các loại máy có 
công suất cao. (2) Tại nước đất hẹp, 
ngưòi đông (như Nhật Bản), diện tích 
canh tác của từng hộ có quy mô nhỏ 
nên xu hướng cơ giới hóa nông nghiệp 
đi theo hướng sử dụng các loại máy 
nhỏ, có công suất tương ứng, phù hợp 
với diện tích canh tác của hộ gia đình.

Thực hiện thủy lợi hóa nông 
nghiệp vói các hệ thống tưói tiêu khoa 
học. Điều cần lưu ý là hệ thống thủy 
lợi được thiết kế phù hợp với đặc điểm 
địa hình của một vùng đất lớn. Trên cơ 
sở đó, thiết kế các hệ thống thủy lợi 
nhánh (thủy lọi nhỏ, thứ cấp) để đưa

nước về đến từng mảnh ruộng cần 
được tưới tiêu. Do đó, thòi điểm vận 
hành, huy động hệ thống thủy lợi phụ 
thuộc vào đặc điểm công nghệ của 
từng loại cây trồng cụ thể. Đồng thòi, 
đòi hỏi các mảnh ruộng riêng lẻ cũng 
phải được tưới tiêu cùng một lúc. Nói 
cách khác, hệ thống thủy lợi liên quan 
đến yêu cầu trồng trọt giống cây nào 
phải theo mô hình đồng trà nên dẫn 
đến nhu cầu hình thành và phát triển 
các vùng chuyên canh nông nghiệp.

Thực hiện hóa học hóa nông 
nghiệp với việc phát triển các loại 
phân bón hóa học, các thuốc trừ sâu, 
thuốc diệt cỏ d ạ i .  Điều cần lưu ý là 
các sâu bệnh, cỏ dại phát triển không 
giới hạn vào những mảnh ruộng cụ 
thể nên việc trừ sâu, diệt cỏ dại mang 
tính chất phải được tiến hành trên 
một vùng rộng, khoanh lại không cho 
sâu, cỏ dại phát triển lan tràn ra cả 
cánh đồng lớn, tương ứng với hệ 
thống thủy lọi. Cần lưu ý đúng mức 
hơn là bên cạnh mặt tích cực mà hóa 
học hóa đã làm cho nông nghiệp phát 
triển với tốc độ cao thì hóa học hóa 
nông nghiệp có mặt tiêu cực là đã làm 
ô nhiễm môi trưòng và môi sinh. Do 
đó, ngày nay thế giới đã và đang có 
sự chuyển biến từ hóa học hóa nông 
nghiệp sang nông nghiệp xanh, thân 
thiện với môi trưòng, đồng thòi bảo 
đảm an toàn thực phẩm.

Một số nét về đặc điểm 
phát triển nông nghiệp 
Việt Nam trước công 
nghiệp hóa

Có thể khẳng định, nông nghiệp 
Việt Nam cũng có quá trình phát triển
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có tính quy luật nói chung, tuy nhiên 
vì đặc điểm địa lý, đặc điểm kinh tế - 
xã hội của Việt Nam có những sự khác 
biệt nên quá trình phát triển nông 
nghiệp Việt Nam có một số đặc điểm 
chủ yếu cản quan tâm đúng mức.

Thực hiện cuộc phân công lao 
động lần thứ nhất với đặc điểm riêng, 
nông dân chăn nuôi gia cảm và gia 
súc nhỏ (lợn) là chủ yếu nên việc 
phát triển ngành chăn nuôi phụ 
thuộc vào phát triển nông nghiệp vì 
các vật nuôi này ăn lương thực. Mặt 
khác, phân (chất thải của chăn nuôi) 
lại quay về phục vụ phát triển nông 
nghiệp. Một trong những nguyên 
nhân chủ yếu dẫn đến thực trạng này 
là do diện tích hẹp, ngưòi đông nên 
không có đồng cỏ rộng để tiến hành 
chăn nuôi đại gia súc (trâu, b ò . )  vì 
những loài này ăn cỏ nên không phụ 
thuộc vào nông nghiệp.

Cuộc phân công lao động xã hội
lản thứ hai không tách hẳn công 
nghiệp ra khỏi nông nghiệp. Cuộc 
phân công lao động này dẫn đến hình 
thành các làng chuyên sản xuất thủ 
công nghiệp, tiến hành sản xuất công 
nghiệp ngay trên địa bàn sinh sống 
theo công thức ly nông bất ly hương. 
Do đó, ngưòi nông dân tuy chuyển 
sang lấy sản xuất thủ công nghiệp 
làm nguồn thu nhập chủ yếu nhưng 
vẫn giữ hệ thống ruộng làng, duy trì 
sản xuất nông nghiệp ở mức độ thích 
hợp. Sau này, nghề thủ công của các 
làng này có phát triển lên theo hình 
thức di cư lên các thành thị để hình 
thành các phố nghề nhưng vẫn duy 
trì mối quan hệ truyền thống của làng 
xã đối với làng nghề xuất thân.

Cuộc phân công lao động xã hội lản
thứ ba tuy đã dẫn đến hình thành 
tảng lớp thương nhân, nhưng chỉ là 
những tiểu thương là chủ yếu. Một 
trong những nguyên nhân chủ yếu 
dẫn đến thực trạng này vì sản xuất 
nông nghiệp vẫn dừng lại ở trình độ 
của một nền nông nghiệp tiểu nông, 
một nền sản xuất hàng hóa nhỏ, giản 
đơn chưa đủ sức phát triển thành một 
nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa 
mở rộng. Điều này thể hiện ở việc hình 
thành các chợ tại các làng nhưng vì 
lượng hàng hóa nông sản quá nhỏ nên

chỉ họp chủ yếu theo phiên chứ không 
phải họp hàng ngày. Đồng thòi, lại có 
cơ chế quy định lệch ngày họp phiên 
chợ của các làng để khi đó, các tiểu 
thương có thể mua hàng từ chợ này 
chuyển đến bán ở phiên chợ của làng 
khác. Cũng do đó, việc hình thành 
tảng lớp tiểu thương đi thu mua gom 
nông sản để phát triển sản xuất hàng 
hóa nông sản, mở rộng thị trưòng 
nông sản, có vai trò đặc biệt quan 
trọng trong giai đoạn này.

Sản xuất nông nghiệp Việt Nam 
vẫn dừng lại ở trình độ sản xuất thủ 
công của một nền nông nghiệp tiểu 
nông. Điều này thể hiện trong việc 
vẫn phải lấy con trâu, con bò làm 
nguồn động lực chủ yếu. Vẫn sử dụng 
các nông cụ thủ công cảm tay (cuốc, 
xẻng, cày b ừ a ,.)  và vận chuyển 
bằng gồng g á n h . là chủ yếu. Thế 
nhưng, cũng cản ghi nhận việc đã 
biết sử dụng năng lượng của nguồn 
nước chảy để sản xuất những nông cụ 
có trình độ tự động hóa mà điển hình 
là các con (xe) nước để tự động đưa 
nước từ dưới suối, sông lên bò, làm 
các cối giã gạo tự động. Ngoài ra, do 
chưa thực hiện việc hóa học hóa nông 
nghiệp nên, trong thực tế, đã áp 
dụng nền nông nghiệp xanh, thân 
thiện với môi trưòng.

Một số nội dung của quá 
trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp 
Việt Nam

Sau năm 1954, Việt Nam mới bước 
vào giai đoạn công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nền kinh tế với một số nét chủ 
yếu tại miền Bắc. Đại hội Đảng Lao 
động Việt Nam (Khóa III) xác định: 
"Nhiệm vụ trung tâm của cả thòi kỳ 
quá độ ở miền Bắc nước ta là công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, nhằm 
biến nước ta từ một nước nông nghiệp 
lạc hậu thành một nước có công 
nghiệp hiện đại và nông nghiệp hiện 
đại". Hội nghị Trung ương lản thứ 5 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa 
III) đã có Nghị quyết "Về vấn đề phát 
triển nông nghiệp trong kế hoạch 5 
năm lản thứ nhất (1961-1965). Nghị 
quyết có xác định rõ "Nhiệm vụ và 
phương hướng chung phát triển nông

nghiệp của chúng ta trong thòi gian 
này là: Tích cực củng cố, phát triển hợp 
tác xã nông nghiệp và nông trưòng 
quốc doanh làm cơ sở vững chắc để 
phát triển nông nghiệp. Kết hợp hoàn 
thiện quan hệ sản xuất mới với việc 
phát triển sức sản xuất, xây dựng cơ sở 
vật chất kỹ thuật cho nông nghiệp; kết 
hợp chặt chẽ việc hợp tác hóa với thủy 
lợi hóa dản dản và cải tiến công cụ, cải 
tiến kỹ thuật, tiến tới một bước cơ giới 
h ó a ." .  Đại hội VII của Đảng đã tiếp 
tục xác định và làm rõ thêm "Công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa là con đưòng 
thoát khỏi nguy cơ tụt hậu xa hơn so 
với các nước chung quanh"5. Hội nghị 
Ban Chấp hành Trung ương lản thứ 5, 
(Khóa IX) có Nghị quyết về "Đẩy nhanh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn thòi kỳ 2001-2010". 
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 
lản thứ 7, (Khóa X) có Nghị quyết "Về 
nông nghiệp, nông dân, nông thôn" để 
tiếp tục triển khai nhiệm vụ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp.

Đưòng lối công nghiệp hóa XHCN ở 
nước ta phải phát triển đồng bộ cả hai 
ngành công nghiệp và nông nghiệp. 
Trên cơ sở đó, đưòng lối, chủ trương 
của Đảng đã ngày càng xác định rõ 
hơn nội dung của quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp 
(bao gồm hiện đại hóa nông nghiệp, 
phát triển nông dân về mọi mặt và 
công nghiệp hóa nông thôn).

1. Tổ chức lại sản xuất nông 
nghiệp để tiếp nhận công nghệ hiện 
đại, CNH, HĐH nông nghiệp. Như trên 
đã đề cập đến, công nghệ hiện đại 
không chấp nhận mô hình kinh tế 
tiểu nông nên chúng ta phải chuyển 
lên xây dựng những mô hình tổ chức 
sản xuất nông nghiệp có quy mô lớn. 
Trong điều kiện đất hẹp, ngưòi đông, 
chúng ta đã chọn mô hình HTX nông 
nghiệp và nông trưòng quốc doanh. 
Qua đó, chúng ta thực hiện được bước 
đi đảu tiên của quá trình tổ chức lại 
sản xuất nông nghiệp là quá trình tập 
trung hóa sản xuất. Thế nhưng, vì 
nhiều nguyên nhân khác nhau nên 
chúng ta đã dừng lại ở trình độ hiệp 
tác giản đơn nên hạn chế khả năng 
tiếp nhận công nghệ mới.

Sau năm 1975, nhiệm vụ tổ chức
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lại sản xuất nông nghiệp lại được triển 
khai một cách tự phát, rõ nhất là trong 
việc tiến hành tổ chức chăn nuôi theo 
kiểu công nghiệp. Còn trong lĩnh vực 
trồng trọt thì việc tổ chức lại sản xuất 
theo kiểu công nghiệp tuy có được 
triển khai một cách tự phát nhưng 
chậm chạp. Về phương diện này, có 
thể dẫn một số tình huống sau đây :
(1) Thực hiện việc dồn điền đổi thửa 
để hình thành những thửa ruộng có 
diện tích lớn hơn, khấc phục tình 
trạng manh mún khi giao quyền sử 
dụng ruộng đất cho các xã viên theo 
cơ chế khoán 100. (2) Việc thực hiện 
dồn điền đổi thửa này còn dẫn đến 
việc hình thành mô hình mà hiện nay 
chúng ta gọi là những cánh đồng mẫu 
lớn. Theo đó, các hộ gia đình nông dân 
có ruộng liền kề nhau trên cùng một 
cánh đồng, có hình thức thích hợp liên 
kết với nhau để hình thành những 
thửa ruộng có quy mô lớn phù hợp với 
việc sử dụng các máy kéo lớn để phục 
vụ khâu làm đất. Sau khi đã làm xong 
đất, các hộ gia đình lại tiếp tục trực 
tiếp canh tác trên mảnh ruộng của 
mình theo phương thức tự sản tự tiêu. 
(3) Đã tự phát hình thành các vùng 
chuyên canh các loại cây với quy mô 
lớn. Thế nhưng trên vùng chuyên canh 
này đồng thòi tồn tại các đơn vị sản 
xuất có quy mô khác nhau, thuộc 
thành phần kinh tế khác nhau như các 
hộ gia đình, các tổ sản xuất, các HTX 
và các nông trưòng. Vùng chuyên 
canh, về thực chất là vùng sản xuất 
hàng hóa nông sản, có quy mô và sản 
lượng lớn, có khả năng phù hợp với 
trình độ sản xuất hàng hóa mở rộng 
của nền sản xuất lớn, tạo thành cơ sở 
nguyên liệu cho các nhà máy chế biến 
nông sản. Thế nhưng vì hình thành 
một cách tự phát và các đơn vị sản 
xuất lại tiến hành kinh doanh theo 
phương thức tự sản tự tiêu nên sản 
phẩm của vùng chuyên canh không có 
tiêu chuẩn thống nhất, ngưòi sản xuất 
lại phụ thuộc và các tiểu thương đi 
mua gom sản phẩm của từng đơn vị 
sản xuất. Do đó, vai trò của các vùng 
chuyên canh bị hạ thấp.

Chúng ta có thể tiến hành tập 
trung hóa lao động và tập trung hóa 
ruộng đất một cách phù hợp với định 
hướng XHCN để có thể hoặc vận dụng

các công nghệ hiện đại, hoặc như 
kiểu của nước rộng ngưòi thưa, hoặc 
như kiểu của nước đất hẹp, ngưòi 
đông. Vấn đề là chọn công nghệ nào 
phù hợp với loại cây trồng, con nuôi 
và vận dụng phù hợp với đặc điểm 
điều kiện lịch sử - xã hội của nước ta.

2. Đưa công nghệ hiện đại vào quá 
trình CNH, HĐH nông nghiệp Việt 
Nam. Trong lĩnh vực này, có thể xem 
xét trên một số khía cạnh chủ yếu sau 
đây.

Trên lĩnh vực thủy lợi, cùng với 
việc duy trì hệ thống đại thủy nông 
đã được xây dựng dưới thòi Pháp 
thuộc, chúng ta đã đầu tư xây dựng 
hệ thống đại thủy nông Bấc-Hưng- 
Hải. Đồng thòi các HTX nông nghiệp 
cũng xây dựng hệ thống thủy lợi nhỏ 
phục vụ tưới tiêu diện tích canh tác 
của mình. Sau ngày giải phóng miền 
Nam, chúng ta cũng đã nghiên cứu 
nhiều phương án khác nhau về thủy 
lợi hóa vùng Đồng bằng sông Cửu 
long theo tinh thần chung sống với 
lũ... Ngoài ra, còn đầu tư xây dựng 
các hồ chứa nước phục vụ nhiệm vụ 
tưới tiêu chủ đ ộ n g ,. Thế nhưng, vì 
nhiều nguyên nhân khác nhau, chúng 
ta vẫn chưa thể chủ động khấc phục 
nạn hạn hán, nạn lũ lụt nghiêm trọng 
tại một số vùng. Mặt khác việc sử 
dụng nguồn nước ngầm cũng như để 
phát triển tình hình phá rừng, như ở 
Tây Nguyên, cũng đã bất đầu có dấu 
hiệu gây suy giảm nguồn nước này. 
Nhìn chung, trong lĩnh vực này, 
chúng ta chưa có giải pháp dài hạn rõ 
ràng, có hiệu lực và hiệu quả để hạn 
chế tác hại của thiên tai do biến đổi 
khí hậu gây ra. Một biểu hiện của 
tình trạng này là sự phát triển của 
nạn lũ ống, lũ quét, nước mặn xâm 
nhập ngày càng sâu vào các dòng 
s ô n g ,. Phải chăng một trong những 
nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình 
trạng này là chúng ta đã để nạn lâm 
tặc tàn phá rừng nên tạo thành một 
nguyên nhân làm tăng tác hại của 
thiên nhiên (báo tố, hiện tượng El 
nino, biến đổi khí h ậ u .) .

Theo xu thế chung trên thế giới,
chúng ta đã thực hiện hóa học hóa 
nông nghiệp. Do đó, sau thòi kỳ vận 
động dùng phân hữu cơ (phân

chuồng, hố xí hai ngăn, bèo hoa dâu, 
cây điền thanh,...) và chống sâu bệnh 
theo kinh nghiệm cổ truyền (dùng lá 
soan, các thiên dịch chống sâu bọ như 
rắn, ế c h . . )  chúng ta đã dần chuyển 
sang sử dụng phân bón hóa học (vô 
cơ) và các thuộc diệt cỏ, thuốc trù 
sâu. Một kết qủa rõ rệt là đã tăng 
năng suất cây trồng, một trong 
những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến 
việc một số nông sản (gạo, cà phê, 
t i ê u , . )  đã trở thành những mặt 
hàng chiếm lĩnh một thị phần quan 
trọng trên thị trường thế giới. Song 
con đường hóa học hóa nông nghiệp 
cũng có mặt trái là gây ô nhiễm môi 
trường, môi sinh và là làm cho đất 
nông nghiệp bị thoái h ó a , .  Đồng 
thời cũng chú ý đúng mức hơn là quá 
trình hóa học hóa sản xuất nông 
nghiệp đã làm cho nông nghiệp nước 
ta phụ thuộc vào việc nhập khẩu các 
loại hóa chất, phân bón vô cơ tù nước 
ngoài. Mặt khác, cũng cần chú ý đúng 
mức hơn đến xu thế hạn chế tác hại 
của hóa học hóa nông nghiệp, tránh 
vết xe đổ của quá trình này, dẫn đến 
xu thế phát triển nông nghiệp xanh, 
thân thiện với môi trường, môi sinh ở 
phạm vi trên thế giới để vận dụng 
một cách thích họp vào điều kiện 
nước ta.

Cải tiến công cụ lao động để tiến 
lên cơ giới hóa, do đặc điểm xuất phát 
quá thấp nên trong những năm đầu, 
người nông dân thiếu cả nông cụ 
thường nên dẫn đến việc phát động 
phong trào sản xuất nông cụ thường 
và nông cụ cải tiến. Có một thòi gian, 
ngay cả nhà máy Gang thép Thái 
Nguyên cũng phải tổ chức một bộ 
phận sản xuất nông cụ thường cho 
nông dân. Quá trình này gắn với quá 
trình cải tiến nông cu, trong đó có 
vấn đề nghiên cứu cải tiến lưõi c à y .  
Đồng thời cũng cải tiến cả cách trồng 
mạ thẳng hàng để tận dụng công 
năng của các nông cụ cải tiến dùng 
diệt cỏ dại. Trong quá trình này, cũng 
có nghiên cứu và ứng dụng một số 
nông cụ của nông dân Nhật Bản như 
máy cày cầm tay, máy cắm m ạ ,.  
Bước tiếp theo là giai đoạn đưa cơ khí 
nhỏ vào trong quá trình sản xuất 
nông nghiệp như máy xay sát, máy 
b ơ m ,. Để vận hành một số máy bơm
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điện (trong điều kiện nguồn dảu bị 
hạn chế), ngành điện lực cũng đảu tư 
xây dựng các trạm biến áp để cung 
cấp điện năng chạy các trạm bơm. 
Giai đoạn tiếp theo là đưa máy cày lớn 
vào trong nông nghiệp với việc thành 
lập các trạm máy kéo cấp huyện để 
phục vụ các HTX nông nghiệp trong 
phạm vi huyện. Thế nhưng, vì nhiều 
lý do khác nhau, đã hình thành câu 
tổng kết dân gian là "trâu đen ăn cỏ, 
trâu đỏ ăn gà" nên hiệu quả của việc 
cơ giới hóa đó đã bị hạn chế. Tuy 
nhiên cũng cản thấy là nông nghiệp 
nước ta, trong thòi gian gản đây, 
cũng đã tăng cưòng việc cơ giới hóa, 
không những trong việc phát triển hệ 
thống cơ khí nhỏ và còn phát triển cả 
hệ thống cơ khí lớn mà một điển hình 
là đã bắt đảu sử dụng hệ thống máy 
gặt đập liên hoàn.

Về giống, chúng ta cũng từng 
bước cải tiến hệ thống giống cây, con 
theo hướng nhập đưa những giống có 
năng suất cao vào trong nông nghiệp, 
khắc phục tình trạng thiếu nông 
phẩm ngay trên thị trưòng nội địa để 
đi tới chiếm lĩnh một thị phản nhất 
định trên thị trưòng thế giới. Mặt trái 
của xu thế này là đã dẫn đến sự phụ 
thuộc vào nguồn nhập khẩu giống, 
đặc biệt là đã bắt đảu nhập khẩu và 
sử dụng nguồn giống biến đổi gien 
(GMO), một lĩnh vực còn đang gây 
nhiều tranh cãi trên phạm vi thế giới. 
Đồng thòi với việc chạy theo các loại 
giống có năng suất cao nên cũng 
không quan tâm đảm bảo duy trì được 
nguồn gien của nông sản Việt Nam, 
đã hình thành qua hàng ngàn năm 
chọn lọc, lai tạo. Thế nhưng cũng cản 
nhận thức đúng mức hơn là nhu cảu 
về nông sản (lương thực, thực phẩm, 
nông sản làm nguyên liệu cho công 
nghiệp chế b iế n , .)  đã có sự chuyển 
hóa thành yêu cảu nâng cao chất 
lượng nông sản, gắn với yêu cảu đảm 
bảo các nguồn nông sản sạch.

CNH, HĐH nông nghiệp là để 
chuyển nền nông nghiệp, từ trình độ 
là nền tiểu nông, thủ công lạc hậu 
thành một nền nông nghiệp hiện đại. 
Đây là một quá trình đã được triển 
khai ở các nước đã thực hiện CNH để 
chuyển từ một nền nông nghiệp sản

xuất nhỏ, thủ công, lạc hậu lên một 
nền sản xuất lớn cơ giới hóa, hiện đại 
hóa. Do đó, để CNH, HĐH nông 
nghiệp, chuyển lên thành một nền 
nông nghiệp hiện đại, chúng ta có 
điều kiện thừa kế kinh nghiệm của 
các nước để vận dụng một cách thích 
hợp vào điều kiện lịch sử - xã hội của 
nước ta.

1 - Căn cứ vào những quy luật 
phát triển của xã hội loài ngưòi, từ 
một phương thức sản xuất cũ chuyển 
lên một phương thức sản xuất mới, có 
thể gợi ý một số nội dung chủ yếu của 
quá trình CNH, HĐN nông nghiệp 
nước ta như sau.

- CNH, HĐH lực lượng sản xuất 
nông nghiệp nước ta. Về phương diện 
này, từ các nội dung đã được đề cập 
đến ở trên, có thể nêu một số vấn đề 
chủ yếu sau đây:

(1) - Phát triển và xây dựng cơ sở 
vật chất kỹ thuật của một nền nông 
nghiệp hiện đại. Đó là quá trình cơ 
giới hóa nông nghiệp, xây dựng hệ 
thống tưới tiêu một cách khoa học, 
thực hiện hóa học hóa sản xuất nông 
nghiệp có mức đ ộ , .  Thế nhưng hiện 
nay, thế giới đã bắt đảu thấy mặt 
trái của quá trình hóa học hóa nông 
nghiệp và đang chuyển sang áp dụng 
công nghệ xanh, thân thiện với môi 
trưòng.

(2) - Tổ chức lại sản xuất nông 
nghiệp theo hướng tăng quy mô của 
các đơn vị sản xuất và hình thành các 
vùng chuyên canh để có khả năng 
tiếp nhận một cách có hiệu quả công 
nghệ hiện đại. Việc tăng quy mô của 
các đơn vị sản xuất được triển khai 
tại một nước đất hẹp, ngưòi đông cản 
phát triển chủ yếu theo hướng kết 
hợp chế độ sở hữu tư nhân với chế độ 
sở hữu chung bằng những hình thức 
thích hợp như HTX, hình thành các 
cánh đồng mẫu lớn, vùng chuyên 
c a n h ,.  Qua đó các chủ sở hữu tư 
nhân cùng phối hợp với nhau để thực 
hiện việc quản lý quá trình sản xuất 
theo các tiêu chuẩn chất lượng phù 
hợp với nhu cảu của thị trưòng và 
công nghệ hiện đại được ứng dụng.

(3) - Phát triển và hình thành 
ngưòi nông dân mới, một nhân tố cấu

thành của lượng sản xuất mới tương 
ứng với trình độ phát triển của cơ sở 
vật chất hiện đại để quản lý và vận 
hành cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại 
với hiệu quả cao. Đó cũng là quá trình 
thực hiện CNH, HĐH, cải tạo ngưòi 
nông dân để chuyển ngưòi nông dân, 
từ một ngưòi tiểu nông, trở thành 
ngưòi lao động bộ phận trong quá 
trình tiếp nhận và vận dụng công 
nghệ hiện đại để đưa sản xuất nông 
nghiệp lên trình độ một nền nông 
nghiệp hiện đại.

- Xây dựng quan hệ sản xuất mới 
phù hợp với trình độ phát triển lực 
lượng sản xuất của một nền nông 
nghiệp hiện đại. Về phương diện này, 
có thể phải nhắc lại vấn đề phát triển 
quan hệ sản xuất theo định hướng 
XHCN phải thực hiện sự tập trung hóa 
ruộng đất bằng kết hợp một cách 
thích hợp chế độ sở hữu tư nhân với 
chế độ sở hữu chung. Nói một cách 
khác, không thực hiện sự tập trung 
hóa ruộng đất bằng cách tập trung 
ruộng đất vào quyền sở hữu của một 
số ngưòi, qua đó dẫn đến việc một số 
hộ nông dân phải mất đi quyền sở 
hữu tư nhân đối với ruộng đất mà 
cách mạng đã mang lại cho họ theo 
khẩu hiệu ngưòi cày có ruộng. Về 
phương diện này cũng cản nhận thức 
một cách đúng mức là quyền sử dụng 
tài sản (trong đó có tài sản là ruộng 
đất) đã trở thành một loại hàng hóa 
được lưu thông một cách phổ biến 
trên thị trưòng để từ đó hình thành 
chế độ sở hữu hạn chế trong mối 
quan hệ giữa ngưòi có quyền sở hữu 
tài sản với ngưòi đã được nhượng 
quyền sử dụng tài sản đó. Đây là một 
vấn đề được thể chế hóa một cách 
thích hợp trong Bộ luật Dân sự của 
các nước trên thế giới.

- Phải qua một thòi kỳ quá độ để 
chuyển từ một nền nông nghiệp tiểu 
nông, thủ công và lạc hậu để phát 
triển thành một nền nông nghiệp 
hiện đại. Với Việt Nam, đó còn là thòi 
kỳ quá độ để chuyển nền kinh tế 
nước ta từ một nền sản xuất nhỏ lên 
sản xuất lớn XHCN.*
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Ông Nguyễn Phương Hùng năm nay 5? tuổi, nhà ông đã có 3 đời gắn bó với nghề rèn, với lòng nhiệt huyễt, yêu nghề, đễn nay hàng 
ngày ông vẫn nổi lửa và được gọi là “người cuối cùng giữ lửa của nghề rèn”.

Người cuối cùng giữ lửa
cho nghề rèn tại phố cổ Hà Nôi
KỲ ANH

Nghề thợ rèn (còn gọi là nghề 
Quai búa) đã xuất hiện ở Việt 
Nam từ thòi Pháp thuộc. Sử 
sách ghi có 2 nguồn thợ, một 

nhóm khá đông đảo đã đến lập 
nghiệp ở khu vực Tân Khai - Tân Lập, 
còn nhóm kia thì kéo đến khu vực 
gần Cửa Nam, sau này thành phố 
Sinh Từ. Nhiều năm sau, nghề rèn 
phát đạt, mở rộng thêm, một số thợ 
đến các khu vực Kim Mã, Hàng Bột, Ô

Cầu Dền... Đến cuối thế kỷ 19, ngưòi 
Pháp mở mang phố xá, nghề rèn nở 
rộ, có một con phố mà mọi ngưòi đi 
qua đều thấy bễ rèn phì phò, tiếng 
quai búa đinh tai, từ đấy hình thành 
phố Lò Rèn. Trước đây cả phố Lò Rèn 
làm nghề "Quai búa" nhưng qua 
nhiều năm tháng, khi đất nước phát 
triển, những công việc nạng nhọc 
chân tay đã nhưòng cho máy móc thì 
dần dần nghề này bị mai một, hầu 
hết các hộ dân tại phố này đã chuyển

đổi ngành nghề kinh doanh khác 
theo xu thế kinh tế thị trưòng. Chỉ 
còn duy nhất 1 ngưòi ngày ngày vẫn 
cạm cụi với nghề "chân lấm, tay bùn, 
ăn no vác nạng" này đó là ông 
Nguyễn Phương Hùng, năm nay 57 
tuổi, nhà ông 3 đòi gấn bó với nghề 
rèn. Với lòng nhiệt huyết, yêu nghề, 
hàng ngày ông vẫn nổi lửa và ông 
được coi là "ngưòi cuối cùng giữ lửa 
của nghề rèn" trong hệ thống phố 
nghề tại Hà Nội.
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Chiếc búa là vật dụng quan trọng, 
nó đã đi theo ông Hùng hàng chục 
năm nay.

Chiếc đài radio là vật dụng không thể thiêu mỗi Với tính tỉ mỉ và cần cù, hàng ngày ông vẫn 
khi ông làm việc. "'quai búa” làm ra những sản phẩm theo

đơn đặt hàng.

Bữa cơm của ông rất đạm bạc, chỉ rau, 
củ quả.

Nhiều khách hàng đến đặt hàng 
của ông.

Kỹ thuật tôi thép ủ dầu là bí truyền riêng 
của ông để tạo ra những sản phẩm tốt.

Sau bữa cơm, ông thường 
nghỉ ngơi, đọc báo thư giãn 
để lấy sức làm việc tiếp.

Ồng Hùng tâm sự: "Nhà ông đã 3 đời theo nghề 
đến nay con ông không còn theo nghề này nữa”’.

Những sản phẩm mà ông đã tạo ra như 
mũi khoan, mũi đục..v.v..
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để phát triển bền vững đất nước
PGS.TSKH TRỊNH THỊ KIM NGỌC
Ủy viên Hội đồng Tư vẫn về Văn hóa X ã hội, Ủy ban Trung ươngMặt trận Tổquốc ViệtNam

Kinh tế, xã hội và văn hoá là 
những trụ cột trọng yếu 
trong quá trình phát triển 
của một quốc gia. Trong đó, 

văn hóa không chỉ là nền tảng tinh 
thần của xã hội, nó còn là trụ cột 
quan trọng để một quốc gia có thể 
phát triển bền vững. Không phải là 
không có cơ sở khi Tổ chức UNESCO 
cổ súy và khuyến khích các dân tộc 
nhận thức văn hóa theo nghĩa rộng 
"Văn hóa là tất cả những gì do con 
ngưòi sáng tạo ra vì mục tiêu tồn tại 
và phát triển" và theo đó, văn hóa 
được hiểu là nền tảng của sự phát 
triển. Thực tiễn cuộc sống nhân loại 
chứng minh, phát triển bền vững các 
quốc gia không chỉ dựa trên nền tảng 
kinh tế, mà văn hóa mói là nền tảng 
quan trọng nhất. Vói một nền văn 
hiến lâu đòi vói hơn 4.000 năm lịch 
sử, Việt Nam cũng đã tạo dựng được 
một nền văn hóa Việt Nam độc đáo, 
giàu bản sắc. Khẳng định vai trò của 
văn hóa trong sự nghiệp giải phóng 
dân tộc, giải phóng con ngưòi, sinh 
thòi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng 
nhận định: Văn hóa soi đường cho 
quốc dân đi. Tuy nhiên, trong công 
cuộc chấn hưng văn hóa, xây dựng 
nền tảng cho phát triển bền vững 
hiện nay, chúng ta vẫn đang phải đối 
mặt vói không ít thách thức.

Vai trò văn hóa qua một số 
bài học lịch sử

Ngay từ thòi cổ đại, văn hóa đã 
được chứng minh là trụ cột trong sự

Phong tục xin chữ ông Đồ ngày Tết.

trỗi dậy của các nền văn minh rực rỡ 
của nhân loại, làm nên sự hùng 
cường của nhiều quốc gia; đồng thòi, 
mặt khác văn hóa cũng có khả năng 
hủy diệt các nền văn minh rực rỡ... 
Nhìn lại lịch sử vào thế kỷ VI Trước 
CN, nhò có các chính sách văn hóa, 
chính trị và giao thương phù hợp, Hy 
Lạp lại trở thành một cái nôi về lịch 
sử - văn hóa thế giói trên một khu 
vực rộng lón hơn nhiều so vói diện 
tích địa lý của Hy Lạp hiện giờ. Cũng 
trên mảnh đất này vào thế kỷ V. 
Trưóc CN, Athens không chỉ được ghi 
nhận là một quốc gia hùng cường, mà 
còn là một trung tâm của tri thức và 
nghệ thuật vói những tên tuổi lẫy

ẢNH: KỲ ANH

lừng thế giói cổ đại. Nền văn minh 
Hy lạp và Athens đã để lại nhiều dấu 
ấn quan trọng trong lịch sử nhân loại 
vói những giá trị văn hóa nghệ thuật 
xuất sắc. Tuy nhiên, chúng ta cũng 
đã nghe nhiều về các văn minh đã 
từng rực rỡ thòi cổ đại, nay đã hoàn 
toàn biến mất: Đế chế Inca ở Nam Mỹ, 
Nền văn minh Maya ở Trung Mỹ, Nền 
văn minh trên sống Hằng, hay nền 
văn minh Rapa Nui trên Đảo Phục 
sinh... Nhiều ý kiến cho rằng, bên 
cạnh sự biến động của môi trưòng, 
những nguyên nhân do cách thức 
bảo vệ của con ngưòi là điều mà ít ai 
có thể phủ nhận.
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Cần một nhận thức đầy đủ 
về yếu tố văn hóa trong 
phát triển bền vững

Khi nhân loại chuẩn bị bước vào 
thế kỷ XXI, trong Chương trình nghị 
sự toàn cảu cho thế kỷ XXI tại Rio 
Dzanero năm 1992 đã bàn về khái 
niệm phát triển bền vững và xác định 
đây là Một sự phát triển thỏa mãn 
những nhu cảu của thế hệ hiện tại 
mà không làm hại đến khả năng đáp 
ứng những nhu cảu của thế hệ tương 
lai. Theo đó, phát triển bền vững 
được chú trọng theo ba trụ cột là: 
Thứ nhất, bền vững về mặt kinh tế - 
là sự tăng trưởng nhanh, an toàn và 
chất lượng; Thứ hai, bền vững về mặt 
xã hội là đảm bảo công bằng xã hội 
và phát triển con ngưòi, coi chỉ số 
phát triển con ngưòi (HDI) là tiêu chí 
nhân văn nhất của sự phát triển của 
một quốc gia; Thứ ba, bền vững về 
môi trưòng - là việc sử dụng, khai 
thác hợp lý tài nguyên và cải thiện 
chất lượng môi trưòng sống. Trong ba 
trụ cột nêu trên, với tư cách là lối 
sống, cách thức làm ăn, cách ứng xử 
của con ngưòi với con ngưòi trong xã 
hội và con ngưòi với thiên n h iê n . 
văn hóa có vai trò định hướng, là yếu

tố xuyên suốt và chi phối cả 3 bình 
diện của phát triển.

Về mục tiêu, mọi quá trình phát 
triển dù có thể khác nhau về phương 
thức thức vận động, xét cho cùng đều 
hướng tới sự phát triển trưòng tồn, 
bền vững của chính con ngưòi - là yếu 
tố trung tâm, quyết định sự thành bại 
của mọi sự vận động phát triển... Sẽ 
không thể gọi là phát triển bền vững, 
nếu sự vận động này không đáp ứng 
ngày càng tốt hơn nhu cảu sống và sự 
phát triển của con ngưòi trong hiện 
tại và cả tương lai.

Tuy nhiên, nhận thức về phát 
triển bền vững trên đây dưòng như 
chưa nêu bật được vai trò quan trọng 
đó, mà chỉ coi văn hóa là một nội 
dung trong phát triển xã hội. Điều dễ 
thấy là, trong bộ chỉ số phát triển con 
ngưòi đã thiếu vắng hẳn bình diện 
văn hóa, cũng như các chỉ số văn hóa. 
Trên thực tế, văn hóa chi phối toàn 
bộ đòi sống xã hội - nếu xã hội đó là 
xã hội "Loài ngưòi", bởi văn hóa 
không tồn tại ngoài "Con ngưòi". Mặt 
khác, con ngưòi sẽ không thể gọi là 
con ngưòi hoàn thiện khi không có 
ngôn ngữ và văn hóa để nhận thức và 
điều chỉnh hành vi. Theo cách hiểu

đó, văn hóa và con ngưòi không tách 
ròi nhau. Về điều này, thật dễ hiểu 
khi các nhà triết học đã gọi vãn hoá 
và con ngưòi là cặp đôi biện chứng.

Sự đổi mới trong nhận 
thức của Đảng ta về vai trò 
văn hóa trong bối cảnh 
phát triển mới

Sau 50 thống nhất đất nước và 30 
năm thực hiện công cuộc đổi mới, từ 
một nước nông nghiệp lạc hậu Việt 
Nam đã được thế giới nhìn nhận là 
quốc gia tiên phong với nhiều thành 
tựu trong tăng trưởng kinh tế và xóa 
đói giảm nghèo. Nhò đó, chất lượng 
cuộc sống của đại đa số ngưòi dân đều 
được nâng lên và đến năm 2009 Việt 
Nam đã bước ra khỏi nhóm các nước 
nghèo trên thế giới. Với một nền văn 
hiến lâu đòi với hơn 4.000 năm lịch 
sử, Việt Nam cũng đã tạo dựng cho 
mình một nền văn hóa Việt Nam giàu 
bản sắc. Ngay từ khi mới ra đòi, trong 
Đề cương Vãn hóa Việt Nam nãm 1943, 
Đảng ta đã đề xuất nhiệm vụ xây dựng 
một nền vãn hoá mới; Chủ trương Xây 
dựng và phát triển nền vãn hoá Việt 
Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 
đã được Đảng ta đề ra trong Nghị
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quyết Trung ương 5 khoá VIII (1998). 
Sau đó, vấn đề xây dựng vãn hoá, 
phát triển con ngưòi Việt Nam lại tiếp 
tục được Đại hội IX (2001), Đại hội X 
(2006), Đại hội XI (2011) vói các nghị 
quyế't hội nghị Trung ương từng bưóc 
hoàn thiện. Sau 15 nãm thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII, 
trưóc những biến động của bối cảnh 
trong nưóc và quốc tế và những tác 
động của mặt trái của cơ chế thị 
trưòng... bình diện vãn hóa là nền 
tảng tinh thần của xã hội cũng gặp 
nhiều thách thức. Không phủ nhận 
rằng, đòi sống vật chất của đại đa số 
ngưòi dân đã khỏi sắc. Tuy nhiên, 
nhiều giá trị truyền thống của dân tộc 
lại bị mai một, đạo đức xã hội có chiều 
hưóng xuống cấp, tình trạng lãng phí, 
tệ quan liêu, tham nhũng, các căn 
bệnh giả dối, bệnh hình thức, cùng 
nhiều vấn nạn xã hội đang có chiều 
hưóng gia tãng... Thực trạng đó đòi 
hỏi Đảng ta phải có những quan điểm 
chỉ đạo mói và các giải pháp phù hợp, 
đủ mạnh để ngăn chặn những tác 
động tiêu cực từ bên ngoài, cũng như 
các vấn đề xuất phát từ những mâu 
thuẫn nội tại, ảnh hưỏng đến sự 
nghiệp phát triển văn hóa, con ngưòi 
và sự bền vững của các tiến bộ xã hội. 
Chính vì vậy Hội nghị Trung ương 9 
khóa XI (tháng 5/2014) đã nhất trí 
ban hành nghị quyết mói về "Xây 
dựng và phát triển văn hóa, con ngưòi 
Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển 
bền vững đất nước".

Kế thừa, bổ sung và phát huy 
những kết quả đạt được trong 30 
năm đổi mói, Báo cáo Chính trị Đại 
hội XII của Đảng đã tiếp tục nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc phát 
triển văn hoá và con ngưòi Việt Nam, 
đồng thòi đề ra một nhiệm vụ tổng 
quát: "Xây dựng nền văn hoá Việt 
Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 
tộc, con ngưòi Việt Nam phát triển 
toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển 
bền vững đất nưóc và bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa". Trên 
cơ sỏ 6 nhiệm vụ, 4 nhóm giải pháp 
của Nghị quyết Trung ương 9 khoá 
XI, Nghị quyết Đại hội XII đã nghiên 
cứu, tổng hợp lại thành 7 nhiệm vụ 
và giải pháp phù hợp hơn vói những

đặc thù xã hội của giai đoạn hiện 
nay. Đặc biệt Đảng chú trọng tói vấn 
đề xây dựng nhân cách, đạo đức con 
ngưòi Việt Nam trong thòi kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tại Đại hội XII của Đảng, khi nói 
về phát triển văn hóa và con ngưòi 
Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng nhấn mạnh: "Xây dựng môi 
trưòng văn hoá lành mạnh, tạo điều 
kiện để xây dựng con ngưòi Việt Nam 
đẹp về nhân cách, đạo đức, tâm hồn; 
cao về trí tuệ, năng lực, kỹ năng sáng 
tạo; khoẻ về thể chất; nâng cao trách 
nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý 
thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật". 
Điều này có nghĩa phát triển văn hóa 
không thể tách ròi phát triển con 
ngưòi và phát triển bền vững. Muốn 
vậy, trưóc hết cần phải chấn hưng 
văn hóa, xây dựng một nền văn hóa 
hiện đại trên cơ sỏ những giá trị 
truyền thống vốn có, để con ngưòi 
trỏ thành chủ thể đích thực của một 
quá trình phát triển nhân văn - sự 
phát triển của con ngưòi, do con 
ngưòi và vì con người. Nếu không, 
các thành quả của tiến bộ xã hội, 
cùng các giá trị truyền thống quý báu 
của dân tộc, cũng sẽ chịu sự lôi cuốn 
của các lợi ích vật chất . và tất cả có 
thể sẽ biến mất ngay trưóc mắt 
chúng ta. Và các thế hệ mai sau của 
dân tộc có lẽ sẽ chỉ được tiếp nhận 
từ cha ông chúng một sự phát triển 
què quặt, đầy tủi ro và mâu thuẫn.

Một số thách thức trong chấn 
hưng và phát huy vai trò của 
văn hóa vì mục tiêu phát 
triển bền vững ở nước ta

Văn hóa được hiểu là động lực và 
mục tiêu của sự nghiệp phát triển. 
Bỏi, văn hóa do con ngưòi sáng tạo 
ra, nhưng lại có khả năng chi phối 
toàn bộ hoạt động sống của con 
ngưòi, hưóng tói việc làm cho con 
ngưòi ngày một hoàn thiện vói 
những phẩm chất và kỹ năng ngày 
càng phù hợp hơn vói yêu cầu của sự 
nghiệp phát triển. Như vậy, con 
ngưòi mói xứng đáng và hoàn thành 
sứ mệnh là chủ thể của phát triển. 
Khi nói đến sự hùng cưòng của một

quốc gia, người ta không chỉ do bằng 
một yếu tố là sự giàu có, mà còn chú 
trọng tói nhân tố con người thông 
qua các giải Nobel về khoa học hay 
văn chương, các thành tích trong thể 
thao, hay tên tuổi của những người 
có tiếng nói tác động đến dân chúng 
và vận mệnh của đất nưóc.

Văn hóa còn là hệ điều tiết của 
phát triển. Bỏi lẽ, chính văn hóa là 
nhân tố phát huy mặt tích cực, hạn 
chế mặt tiêu cực của các nhân tố 
khách quan và chủ quan, của các 
điều kiện bên trong và bên ngoài, bảo 
đảm cho sự phát triển được hài hòa, 
cân đối và bền vững. Trong nền kinh 
tế thị trường, một mặt văn hóa dựa 
vào chuẩn mực vốn có của văn hóa 
đó là chân, thiện, mỹ để khuyến 
khích người lao động không ngừng 
phát huy sáng kiến, nâng cao kỹ 
năng nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu 
không ngừng tăng lên của xã hội.

Nếu hiểu sự vận động phát triển 
một cách biện chứng, toàn diện và 
sâu sắc thì trong bản thân sự vận 
động không thể thiếu nhân tố con 
người vói tư cách là chủ thể, là động 
lực quan trọng nhất của phát triển. 
ở nưóc ta, con người Việt Nam vói 
những phẩm chất và kỹ năng cần 
thiết, chính là nhân tố quyết định sự 
hưng, suy xã hội Việt Nam. Tuy 
nhiên, từ tiếp cận nguồn nhân lực, 
động lực chủ yếu thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội và phát triển bền 
vững giờ đây không chỉ là sức lao 
động và vốn, mà bao gồm cả tri thức, 
khoa học, kỹ thuật, công nghệ... Khi 
con người nắm được tri thức và công 
nghệ, sẽ tạo nên nguồn vốn con 
người to lón, là động lực quan trọng 
bậc nhất của công cuộc phát triển 
này. Trong thòi đại tri thức, cùng vói 
giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ 
còn được coi là quốc sách hàng đầu; 
thiếu vai trò của khoa học công nghệ 
chúng ta không thể thực hiện thành 
công sự nghiệp đổi mói. Trong hoàn 
cảnh ỏ nưóc ta, khoa học công nghệ 
có nhiệm vụ cung cấp kịp thời luận 
cứ khoa học cho các quyết sách quan 
trọng của Đảng và Nhà nước; đóng 
góp thiết thực vào việc nâng cao hiệu 
quả và sức khả năng cạnh tranh của
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nền kinh tế, đáp ứng các mục tiêu 
chiến lược phát triển kinh tế' - xã hội 
của đất nước giai đoạn sấp tói.

Tuy nhiên, trong công cuộc phát 
triển ở nước ta, chúng ta đang gặp 
không ít thách thức. Thách thức lớn 
nhất hiện nay là phải nâng cao nhanh 
chóng năng lực khoa học công nghệ để 
thực hiện quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa rút ngấn, trong điều kiện 
đất nước còn nghèo, vốn đầu tư hạn 
hẹp, trình độ phát triển nói chung còn 
có khoảng cách khá xa so với nhiều 
nước trên thế giói và trong khu vực. 
Trong khi đó, nguồn nhân lực khoa 
học công nghệ còn quá mỏng, vừa yếu 
lại vừa thiếu, kết quả nấm bất công 
nghệ mới chưa bền vững.

Một số vấn đề xã hội ở nước ta vừa 
thể hiện một cấp độ văn hóa chưa 
hoàn thiện, vừa để làm cho đất nước 
nghèo đi. Ví dụ: tai nạn giao thông. ở 
nước ta, tai nạn giao thông đã làm 
giảm 1,5 - 2% GDP mỗi năm của đất 
nước. Mà nguyên nhân chủ yếu là do 
sự thiếu văn hóa của ngưòi tham gia 
giao thông, điều khiển xe sau khi 
uống bia rượu say sưa, hoặc chạy ẩu, 
tranh giành khách... Bên cạnh đó, 
còn nhiều tệ nạn xã hội làm cho đất 
nước nghèo đi như: việc xả rác gây ô 
nhiễm môi trưòng, phá rừng gây sạt 
lở đất, dịch bệnh HIV/AIDS gia tăng... 
Tất cả các tệ nạn xã hội trên đều có 
nguyên nhân từ việc thiếu văn hóa, 
không tôn trọng kỷ cương phép nước 
của con ngưòi.

Mặt khác, nếu con ngưòi quá 
quan tâm vào sự gia tăng tri thức, 
phát triển của trí tuệ, của khoa học 
công nghệ cũng sẽ dẫn đến việc tăng 
trưởng thiếu bền vững; đồng thòi 
cũng có khả năng gây ra những ảnh 
hưởng tiêu cực đến đến lối sống, đạo 
đức xã hội nói riêng, văn hoá và môi 
trưòng nói chung. Nếu chỉ chú trọng 
nâng cao trình độ khoa học công 
nghệ mà không chú trọng các yếu tố 
đạo đức, lối sống... thì không thể có 
được một xã hội phồn vinh và hạnh 
phúc. Phát triển kinh tế phải hướng 
vào mục tiêu văn hoá, hướng vào sự 
hoàn thiện con ngưòi, hoàn thiện xã 
hội. Đó là sự phát triển hiện đại. Một

chính sách phát triển đúng đấn là 
chính sách làm cho các yếu tố cấu 
thành văn hóa thấm sâu vào tất cả 
các lĩnh vực sáng tạo của con ngưòi: 
văn hóa trong sản xuất, văn hóa 
trong quản lý, văn hóa trong lối 
sống, văn hóa trong giao tiếp, văn 
hóa trong sinh hoạt gia đình, ngoài 
xã hội, văn hóa trong giao lưu và hợp 
tác quốc tế... Nói cách khác, hàm 
lượng trí tuệ, hàm lượng văn hóa 
trong các lĩnh vực của đòi sống con 
ngưòi càng cao bao nhiêu thì khả 
năng phát triển kinh tế - xã hội càng 
trở nên hiện thực bấy nhiêu.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
trong sự nghiệp chấn hưng 
văn hóa

Là Tổ chức liên minh chính trị, 
liên hiệp tự nguyện của các tổ chức 
chính trị - xã hội và các cá nhân tiêu 
biểu, đại diện cho mọi tầng lớp nhân 
dân trong xã hội, trong mọi thòi kỳ 
cách mạng, Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam đã luôn tiên phong trong công 
tác xây dựng và chấn hưng văn hóa, 
thông qua việc đề xuất, chủ trì triển 
khai các cuộc vận động ở các cấp 
Trung ương cũng như địa phương. 
Xuất phát từ yêu cầu đổi mới nội 
dung phương thức hoạt động, nâng 
cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam trong thòi kỳ mới, 
Mặt trận đã sáng kiến đề xuất các 
cuộc vận động lớn và các phong trào 
rộng khấp cả nước. Điển hình là: 1) 
Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết 
xây dựng cuộc sống mới ở khu dân 
cư"; 2) Phong trào "Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đòi sống văn hóa"; 3) 
Tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn 
dân tộc"; 4) Sáng kiến đề xuất Cuộc 
vận động toàn dân ủng hộ "Ngày vì 
ngưòi nghèo", 5) Tổ chức phong trào 
"Đền ơn đáp nghĩa", các hoạt động 
nhân đạo, từ thiện; 6) Chủ trì thực 
hiện giám sát Quy chế dân chủ ở cơ 
sở, giữ gìn kỷ cương phép n ư ớ c .; 7) 
chủ trì điều phối phong trào phòng, 
chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo 
đảm an toàn giao thông, chăm lo sự 
nghiệp giáo dục bảo vệ sức khỏe 
nhân dân, bảo vệ môi trưòng, thực 
hiện chương trình dân số - kế hoạch

hóa gia đình. và rất nhiều hoạt 
động thiết thực khác. Đặc biệt, mỗi 
khi cộng đồng nào đó, vùng miền nào 
đó ở nước ta gặp khó do thiên tai hay 
sự cố do con ngưòi, dưới ngọn cò của 
Mặt trận Tổ quốc, cả cộng đồng các 
dân tộc Việt Nam đều sẵn sàng sẻ 
chia, đều ghé vai tiếp sức.

Các cuộc vận động do Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề xuất và 
chủ trì trong những năm qua đã có ý 
nghĩa và những tác động xã hội vô 
cùng to lớn đối với việc củng cố nền 
tảng tinh thần xã hội, góp phần chấn 
hưng văn hóa xây dựng một xã hội 
văn minh. Các cuộc vận động nêu 
trên còn là tiếng nói khơi dậy trong 
nhân dân lòng tự hào dân tộc, ý thức 
không ngừng bảo tồn, xây dựng và 
phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên 
tiến đậm đà bản sấc dân tộc. Nhò đó, 
nhiều giá trị truyền thống của dân 
tộc như tình yêu thương đồng bào, 
tinh thần chia sẻ khó khăn trong 
cộng đồng được phát huy, các hủ tục 
lạc hậu trong cuộc sống cũng nhò đó 
được đẩy lùi d ầ n . .  Đó chính là 
những hoạt động thiết thực, những 
việc làm cụ thể để chấn hưng văn 
hóa. Trên cơ sở đó, tạo thêm nguồn 
lực mới góp phần cùng Đảng và Nhà 
nước từng bước thực hiện thành công 
mục tiêu vì "Dân giàu, nước mạnh, 
dân chủ, công bằng, văn minh" mà 
Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề 
xuất và nỗ lực phấn đấu.

Nhìn nhận vai trò của văn hóa 
trong phát triển bền vững là đặt văn 
hoá trong mối quan hệ biện chứng 
với phát triển và thừa nhận sự tác 
động qua lại giữa văn hoá, kinh tế xã 
hội và môi trưòng. Sự tác động của 
văn hoá đối với các bình diện phát 
triển được thực hiện thông qua việc 
thiết lập và ứng dụng những khuôn 
mẫu hành vi, những giá trị đạo đức 
và giá trị tinh thần được xã hội thừa 
nhận. Trên cơ sở đó định hướng cho 
kinh tế - xã hội phát triến theo cái 
đúng, cái tốt, cái đẹp, cái nhân văn - 
chúng ta gọi là chân thiện mỹ. Như 
vậy, với vai trò động lực phát triển 
của mình, văn hóa cũng tham gia vào 
việc lựa chọn con đưòng phát triển 
lâu dài của đất nước.»*
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Đổi mới nội dung, phương thức 
tổ chức thực hiện các cuộc vân động, 
phong trào thi đua trong thời kỳ mới

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ươngMặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh
trao quà cho người dân trong Ngày hội Đại đoàn két toàn dân tộc tại ấp 2,
xã Tân Lập, huyện Đông Phú, tỉnh Bình Phước. ẢNH: HƯƠNG DIỆP

HOÀNG CHƯƠNG
Phó trưởng Ban Phong trào, cơ quan Ủy ban 
Trung ươngMặt trận Tổ quốc Việt Nam

Xuất phát từ những yêu cầu 
đối vói việc đổi mói tổ chức 
và hoạt động của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các đoàn 

thể chính trị - xã hội trong giai đoạn 
mói, một trong những nội dung quan 
trọng góp phần cho sự đổi mói đó là 
đổi mói, nâng cao chất lượng các 
cuộc vận động, các phong trào thi 
đua yêu nưóc nhằm thực hiện mục 
tiêu: tạo sự chuyển biến thực sự, 
phát huy tính chủ động, sáng tạo 
trong công tác tập hợp, vận động các 
tầng lóp nhân dân.

Hồ Chủ tịch đặc biệt quan tâm 
đến vấn đề thi đua yêu nước, coi đó 
là một bộ phận không thể thiếu được 
trong công tác quản lý của Nhà nước, 
Bác căn dặn: "Thi đua ái quốc phải có 
phương hướng đúng và vững... Phải 
có kế hoạch tỉ mỉ. Kế hoạch ấy phải 
do từng đơn vị nhỏ, từng gia đình, 
từng cá nhân bàn bạc kỹ, hiểu biết 
thấu, vui vẻ là m . nội dung của kế 
hoạch phải thiết thực, rõ ràng, đúng 
mực". Người viết: "Trong phong trào 
thi đua chung thì phải gom góp sáng 
kiến, rút kinh nghiệm, tổng kết kinh 
nghiệm, trao đổi và phổ biến kinh 
nghiệm. Sáng kiến và kinh nghiệm 
cũng như những con suối nhỏ chảy 
vào sông to, những dòng sông to 
chảy vào bể cả. Không biết quý trọng 
sáng kiến và phổ biến kinh nghiệm 
tức là lãng phí của dân tộc". Gần 70 
năm qua, thấm nhuần và thực hiện 
sáng tạo những quan điểm của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, 
thông qua các cuộc vận động, phong 
trào thi đua yêu nước đã là động lực 
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội;

tạo ra khí thế của toàn Đảng, toàn 
dân và toàn quân chung sức, chung 
lòng, năng động, sáng tạo, vượt qua 
mọi khó khăn, phát huy truyền 
thống yêu nước, các phong trào thi 
đua thành động lực cách mạng, thực 
hiện mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, 
dân chủ, công bằng, văn minh".

Trong giai đoạn vừa qua, hoạt động 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có 
những chuyển biến tích cực; nội dung 
và phương thức hoạt động của Mặt 
trận tiếp tục được đổi mới theo tinh 
thần Nghị quyết Đại hội XI, Đại hội XII 
của Đảng và Nghị quyết Đại hội VII, 
VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hiện 
nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang 
chủ trì thực hiện Cuộc vận động "Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 
đô thi văn minh" trên cơ sỏ đổi mới 2 
cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa ỏ khu dân cư", 
Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"

trưóc đây và Cuộc vận động "Ngưòi 
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam". Phối hợp thực hiện các cuộc vận 
động, phong trào thi đua lón của 
Đảng, Chính phủ như: Phong trào 
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đòi sống 
văn hóa", Phong trào "Cả nưóc chung 
sức xây dựng nông thôn mói" trong đó 
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 
trị - xã hội tham gia thực hiện nhiều 
nội dung, giải pháp cơ bản. Cùng vói 
đó là phối hợp thực hiện các phong 
trào của các bộ, ngành về nhiều lĩnh 
vực thông qua các chương trình phối 
hợp vói Ban Thưòng trực Uỷ ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như: 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
(Phong trào Đền ơn đáp nghĩa; Toàn 
dân tham gia phòng, chống mại dâm; 
Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em). 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
(Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đòi sống văn hóa"). Bộ Công an
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(Phong trào Toàn dân tham gia phòng, 
chống tội phạm; phòng, chống ma túy; 
phòng, chống mua bán người; Phong 
trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc"). ủy ban An toàn giao thông 
Quốc gia (Phong trào "Toàn dân tham 
gia đảm bảo an toàn giao thông"). Bộ
Y tế (Phong trào Toàn dân tham gia 
phòng, chống HIV/AIDS; Vệ sinh yêu 
nước nâng cao sức khỏe nhân dân; An 
toàn thực phẩm; Bảo hiểm Y tế toàn 
dân; Hiến mô, bộ phận cơ thể người; 
Phòng chống tác hại thuốc lá). Bộ Tài 
nguyên và Môi trường (Phong trào 
Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường); 
Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Toàn 
dân tham gia bảo vệ đường biên, cột 
mốc; giúp nhân dân vùng biên giới xóa 
đói, giảm nghèo).

Nhiều phong trào của các tổ chức 
thành viên như: Phong trào "Nông 
dân thi đua sản xuất, kinh doanh 
giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, 
giảm nghèo và làm giàu chính đáng" 
của Hội Nông dân Việt Nam; Phong 
trào "Thi đua, tình nguyện xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc" của Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phong 
trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao 
động sáng tạo, xây dựng gia đình 
hạnh phúc"; "Phong trào 5 không, 3 
sạch" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam; Phong trào "Nêu gương sáng, 
hiến công, hiến kế vì quê hương đất 
nước" của Hội Cựu chiến binh Việt 
Nam; Phong trào "Toàn dân đoàn kết 
xây dựng cuộc sống mới ỏ khu dân 
cư, sống tốt đời - đẹp đạo" của ủy 
ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; 
Phong trào "Xây dựng chùa cảnh tinh 
tiến và tham gia các hoạt động nhân 
đạo từ thiện" của Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam; Phong trào: "Xây dựng xã 
hội học tập" của Hội Khuyến học Việt 
Nam; Phong trào: "Mỗi tổ chức, mỗi 
cá nhân gắn với một địa chỉ nhân 
đạo" của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; 
phong trào: "Vì nạn nhân chất độc da 
cam Việt Nam" của Hội Nạn nhân chất 
độc da cam/dioxin và nhiều phong 
trào, cuộc vận động khác.

Thông qua các cuộc vận động, 
phong trào công tác vận động, tập 
hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân 
thực hiện các chủ trương, chính sách

của Đảng và Nhà nưóc được tăng 
cưòng, khơi dậy các nguồn lực, 
truyền thống đoàn kết, tạo nên sức 
mạnh nội lực ngay trong mỗi ngưòi 
dân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng 
dân cư; tạo tiền đề và điều kiện cho 
việc thực hiện quy chế dân chủ ỏ cơ 
sỏ, phát huy quyền dân chủ trực tiếp 
của nhân dân bằng hình thức tự 
quản ỏ cơ sỏ, khu dân cư; phát huy 
tinh thần đoàn kết, gắn kết trong 
tình làng, nghĩa xóm, từng hộ gia 
đình; đòi sống vật chất và tinh thần 
của nhân dân từng bưóc được cải 
thiện; tình hình chính trị - xã hội ổn 
định; vị thế của nưóc ta không ngừng 
được nâng cao trên trưòng quốc tế.

Quá trình tổ chức thực hiện các 
cuộc vận động, phong trào thi đua đã 
phát huy và thực hiện tốt hơn quyền 
làm chủ của nhân dân, góp phần hình 
thành phong trào rộng lón và đa dạng 
trong các tầng lóp nhân dân. Từ thực 
tiễn tổ chức thực hiện, Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội 
đã đề xuất nhiều chủ trương, chính 
sách vói Đảng, Nhà nưóc liên quan tói 
lợi ích chính đáng, hợp pháp của các 
tầng lóp nhân dân. góp phần làm sáng 
tỏ thêm về lý luận và sự đòi hỏi phải 
đổi mói phương thức lãnh đạo của 
Đảng đối vói hoạt động của hệ thống 
chính trị ỏ nưóc ta.

Thông qua việc tổ chức thực hiện 
các cuộc vận động, phong trào thi đua, 
các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt 
trận và các đoàn thể ỏ cơ sỏ tiếp tục 
được củng cố về tổ chức và hoạt động. 
Mặt trận Tổ quốc các cấp đã thể hiện 
sự đổi mói về nội dung và phương thức 
hoạt động sát hợp vói thực tiễn, khắc 
phục bệnh hình thức; chất lượng, hiệu 
quả công tác Mặt trận được khẳng 
định rõ nét. Sự phối hợp giữa chính 
quyền, các ngành và Mặt trận Tổ quốc 
được lồng ghép vói nhiều chương trình 
đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc 
sống của nhân dân.

Tuy nhiên, thực tiễn đang đặt ra 
nhiều vấn đề cần quan tâm giải quyết 
như: trong công tác chỉ đạo, phối hợp 
tổ chức thực hiện các cuộc vận động, 
phong trào của Đảng, Nhà nưóc, Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị
- xã hội còn có những chồng chéo.

Trên một địa bàn dân cư có nhiều cuộc 
vận động, phong trào cùng triển khai 
thực hiện; có nhiều danh hiệu, tiêu 
chí hướng dẫn công nhận các danh 
hiệu của bộ, ngành, chưa có sự phối 
hợp thống nhất; nội dung trùng lắp, 
một số tiêu chí, quy trình thực hiện 
chưa thực sự phù hợp với thực tiễn.

Nhiều địa phương tổ chức thực 
hiện chưa xác định được nội dung 
trọng tâm, trọng điểm, kết quả thực 
hiện chung chung, chưa rõ ràng. 
Công tác tuyên truyền chưa được 
quan tâm đầy đủ, chưa đổi mới, hiệu 
quả hạn chế. Việc tôn vinh, biểu 
dương, khen thưỏng còn hạn chế. 
Việc bình bầu các danh hiệu thi đua 
ỏ cơ sỏ và khu dân cư một số nơi còn 
hình thức, chưa chú trọng nâng cao 
chất lượng mà chạy theo số lượng. 
Nội dung, tiêu chí dàn trải là nguyên 
nhân dẫn đến tình trạng chạy theo 
thành tích. Việc ủng hộ, giúp đỡ 
người nghèo ỏ một số nơi chưa thực 
sự thúc đẩy, động viên hộ nghèo 
vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trên cơ sỏ những vấn đề nêu trên, 
chúng ta cần mạnh dạn đổi mới để 
phù hợp hơn trong giai đoạn mới. Về 
nội dung, cơ chế thực hiện, trên địa 
bàn dân cư nên thống nhất, lồng 
ghép việc thực hiện các cuộc vận 
động, phong trào thông qua cuộc vận 
động "Toàn dân đoàn kết xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh" do 
ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam chủ trì phát động. Cuộc vận 
động đã được Ban Bí thư ban hành 
Chỉ thị, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch 
ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam ban hành Nghị quyết Liên 
tịch. Nội dung Cuộc vận động toàn 
diện các mặt của đời sống xã hội, thể 
hiện qua 5 nội dung là: Đoàn kết 
tham gia phát triển kinh tế, tích cực 
giúp nhau giảm nghèo bền vững, 
nâng cao đời sống, khuyến khích làm 
giàu chính đáng. Đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp 
giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, 
chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây 
dựng gia đình văn hóa; phát huy 
truyền thống đền ơn đáp nghĩa, 
tương thân tương ái. Đoàn kết tham 
gia bảo vệ môi trường, ứng phó với
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biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh 
quan môi trưòng sáng, xanh, sạch, 
đẹp. Đoàn kết chấp hành pháp luật, 
bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đoàn 
kết phát huy dân chủ, tích cực tham 
gia giám sát và phản biện xã hội, góp 
phần xây dựng hệ thống chính trị cơ 
sở trong sạch, vững mạnh.

Cơ chế chỉ đạo, phối hợp tổ chức 
thực hiện giữa Đảng, Nhà nước, Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị
- xã hội từ Trung ương đến địa 
phương thống nhất: Đảng lãnh đạo, 
chỉ đạo; Chính phủ, chính quyền đưa 
ra mục tiêu, tiêu chí, đảm bảo điều 
kiện hoạt động; Mặt trận Tổ quốc và 
các tổ chức thành viên tổ chức thực 
hiện các cuộc vận động, phong trào 
theo sự chỉ đạo của Đảng và đạt mục 
tiêu, tiêu chí của Nhà nước đề ra. 
Thống nhất chỉ đạo từ Trung ương 
đến cấp xã chỉ có 1 ban chỉ đạo chung 
cho các cuộc vận động, phong trào thi 
đua. ở khu dân cư có 1 ban vận động 
cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh" do Ban công tác Mặt trận trực 
tiếp chủ trì, trên cơ sở thống nhất các 
ban vận động hiện có. Thống nhất 
danh hiệu thi đua và quy trình, thủ 
tục công nhận các danh hiệu thi đua, 
đảm bảo các danh hiệu thi đua phản 
ánh đúng chất lượng, thực sự thúc 
đẩy phong trào thi đua yêu nước. Các 
chương trình mục tiêu quốc gia, các 
phong trào thi đua do Mặt trận Tổ 
quốc chủ trì phối hợp với các bộ, 
ngành lấy khu dân cư là địa bàn tổ 
chức thực hiện và lồng ghép trong 
Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh". Nhà nước đảm bảo điều kiện, 
cơ chế để Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể 
các cấp thực hiện cuộc vận động; 
quan tâm tổ chức bộ máy và cán bộ 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
đoàn thể chính trị - xã hội để đáp ứng 
yêu cầu về trình độ lý luận, năng lực 
thực tiễn và kỹ năng công tác tuyên 
truyền, vận động quần chúng.

Đối với Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể chính trị - xã hội cần đổi 
mới công tác tuyên truyền, vận động, 
thuyết phục đoàn viên, hội viên và 
quần chúng nhân dân nhận thức đầy

đủ về vị trí, vai trò, chức năng, 
nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các đoàn thể chính trị - xã 
hội. Đa dạng hoá các hình thức tập 
hợp nhân dân và tập trung hướng 
mạnh các hoạt động về cơ sở, phù 
hợp với đặc điểm từng địa phương. 
Phát huy tiềm năng sáng tạo của các 
tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội 
viên, tập trung đẩy mạnh các phong 
trào thi đua yêu nước trên tất cả các 
lĩnh vực của đòi sống kinh tế, văn 
hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, 
làm cho đất nước phát triển bền 
vững. Xây dựng và nhân rộng mô 
hình, điển hình tiên tiến trên các 
lĩnh vực của đòi sống xã hội, với hình 
thức phong phú, đa dạng, phù hợp 
với đặc điểm đối tượng vận động theo 
phương châm không bỏ sót đối 
tượng, ở đâu có quần chúng, ở đó có 
công tác vận động và quần chúng 
được tổ chức, lãnh đạo thông qua 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
đoàn thể chính trị - xã hội.

Cổ vũ, động viên kịp thòi những 
cách làm hay, sáng tạo và có hình 
thức tôn vinh đối vói các tập thể, cá 
nhân, cộng đồng, doanh nghiệp, 
doanh nhân có những cống hiến, 
đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp 
phát triển của đất nước.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
đoàn thể chính trị - xã hội chủ động 
phối hợp với các cơ quan thông tin, 
tuyên truyền của Đảng và Nhà nước 
để tuyên truyền, định hướng dư luận 
xã hội, phản ánh, nấm bất tư tưởng 
và khuyến khích cách làm hay, sáng 
tạo của đoàn viên, hội viên và nhân 
dân trong các phong trào cách mạng 
của quần chúng.

Về một số nội dung cụ thể, Mặt 
trận và các đoàn thể chính trị - xã 
hội cần quan tâm, đổi mới thực hiện 
là: Mặt trận Tổ quốc thể hiện rõ vai 
trò chủ trì, hiệp thương để mỗi tổ 
chức đảm nhận những phần việc cụ 
thể và chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai 
trong hệ thống tổ chức mình, gấn với 
triển khai các cuộc vận động, phong 
trào của từng tổ chức như: Hội Nông 
dân, chủ trì nội dung giúp nhau phát 
triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, 
phối hợp với Liên minh các Hợp tác

xã xây dựng các mô hình về liên kết 
sản xuất; mô hình hợp tác xã kiểu 
mới. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh, theo dõi các hoạt động bảo 
vệ môi trưòng; Phong trào "Toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc"; giữ gìn an 
ninh trật tự, chấp hành quy định về 
an toàn giao thông. Hội Phụ nữ xây 
dựng gia đình hạnh phúc; giữ gìn bản 
sấc văn hóa; chăm sóc sức khỏe nhân 
dân; vệ sinh an toàn thực phẩm. Hội 
Cựu chiến binh, tuyên truyền, giáo 
dục pháp luật, truyền thống quê 
hương, đất nước. Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam phụ trách về thi đua 
sáng tạo, chú trọng triển khai Cuộc 
vận động tại các địa phương, khu vực 
có khu công nghiệp, khu chế xuất.

Thực hiện mỗi xã, phưòng, thị 
trấn có ít nhất 1 mô hình về thực 
hiện các nội dung của Cuộc vận động 
như: giúp nhau phát triển kinh tế; 
đảm bảo môi trưòng; giữ gìn trật tự 
trị an; xây dựng gia đình hạnh phúc; 
chăm sóc bảo vệ trẻ em; xây dựng đô 
thị văn m in h . ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các tổ chức thành 
viên ở xã, phưòng hiệp thương thống 
nhất tất cả các hộ nghèo, các trưòng 
hợp khó khăn hoạn nạn, không nơi 
nương tựa đều được đoàn thể hỗ trợ, 
tư vấn để thoát nghèo bền vững.

Đề cao tính chủ động, sáng tạo của 
tỉnh, thành phố, trên cơ sở thực tế của 
địa phương mình, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam các tỉnh, thành phố phối hợp 
với ủy ban nhân cùng cấp đề ra nội 
dung, giải pháp thực hiện Cuộc vận 
động theo hướng: Xác định nội dung 
trọng tâm, mục tiêu cụ thể thực hiện 
về những vấn đề nhân dân đang quan 
tâm nhất, phù hợp với địa phương, cơ 
sở để có thể định lượng được kết quả 
sau từng năm và tổng hợp được kết 
quả khi tiến hành sơ kết, tổng kết. Các 
tỉnh, thành phố, cùng với việc tập 
huấn, triển khai cuộc vận động, chọn 
điểm chỉ đạo, xây dựng mô hình để rút 
kinh nghiệm, có giải pháp phù hợp với 
địa phương. Quan tâm nhiều hơn công 
tác truyền thông, tuyên truyền, giới 
thiệu các gương điển hình tiên tiến, 
mô hình tiêu biểu ở cơ sở trên các 
phương tiện thông tin tuyên truyền; 
trước hết là của cơ quan, đơn vị, tổ 
chức mình.*
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HẲI DƯƠNG
Bình yên trên những cung đường

PHAN ANH TUẤN

Những ngày qua, nhiều địa phương của miền Bắc, trong đó có tỉnh Hải Dương, 
phải hứng chịu những đợt lạnh có cường độ cao, trong khi mùa hè thì oi nóng 
đến đỉnh điểm. Tuy nhiên, dù trong điều kiện thời tiết giá rét thấu xương hoặc oi 
nóng như thiêu đốt nhưng vẫn luôn có những lực lượng phải "ngâm mình" trong 
thời tiết khắc nghiệt để đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, đó là 
những chiến sĩ Cảnh sát Giao thông của tỉnh Hải Dương.

Đại tá Hà Xuân Duy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương tặng hoa chúc mừng chién công cho tập thể cán bộ, chién sĩ Phòng 
Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt. Ả N H  PHAN TUẤN
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Đại tá Hà Xuân Duy - Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng chiên công cho tập thể cán bộ, chiên sĩ Đội CSGTsố 2.
ẢNH:PHAN TUẤN

Với không ít người dân, nghĩ 
đến lực lượng Cảnh sát Giao 
thông là nghĩ đến những 
hình ảnh đẹp về người chiến 

sỹ Công an áo vàng. Có biết bao Cảnh 
sát Giao thông dũng cảm trong công 
việc, nhân hậu trong đời thường, 
đang phải dầm mưa, dãi nấng ở nhiều 
chốt điều khiển giao thông, nhiều 
cung đường nguy hiểm để đảm bảo 
an toàn giao thông cho người và 
phương tiện đi lại. Cảnh sát Giao 
thông cũng phải đối mặt với muôn 
vàn hiểm nguy, thậm chí đe dọa đến 
tính mạng và cả những bệnh nghề 
nghiệp... Có không ít đối tượng vi 
phạm Luật Giao thông đã có lời lẽ, 
hành động thiếu sự tôn trọng đối với 
lực lượng Cảnh sát Giao thông, tuy

nhiên các cán bộ, chiến sĩ vẫn luôn 
giữ thái độ bình tĩnh, tuyên truyền 
để người dân hiểu và chấp hành các 
quy định của pháp luật.

Có thể kể ra một số vụ việc tiêu 
biểu, thể hiện được những vất vả, sự 
hi sinh và những phẩm chất của 
người chiến sĩ Cảnh sát Giao thông 
tỉnh Hải Dương:

- Ngày 12/2/2008, cán bộ, chiến 
sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông Đường 
bộ Đường sát Công an tỉnh Hải Dương 
đã kiểm tra, thu giữ 1.588 kg pháo 
các loại do Trung Quốc sản xuất. 
Chiến công lớn này đã được Bộ Công 
an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an 
tỉnh động viên, khen thưởng, tạo sức 
lan tỏa trong mỗi cán bộ, chiến sĩ 
Cảnh sất Giao thông.

- Ngày 17/12/2014, trong quá 
trình tuần tra kiểm soát tại Quốc lộ 
18, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát 
Giao thông số 1 - Phòng Cảnh sát 
Giao thông Đường bộ Đường sát Công 
an tỉnh Hải Dương đã nhặt được 100 
triệu đồng. Bằng nghiệp vụ, cảnh sát 
đã tìm và trả lại số tiền trên cho 
người đánh rơi.

- Mới đây, vào ngày 9/12/2015 
trên Quốc lộ 37 thuộc địa bàn huyện 
Nam Sách, tổ công tác số 2 thuộc 
Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ 
Đường sát Công an tỉnh Hải Dương 
lại tiếp tục kiểm tra và bất giữ được 
189 kg pháo hoa do Trung Quốc sản 
xuất, được vận chuyển trên xe tải 
BKS 99A-04844.

Những chiến công này cũng góp
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phần đưa Hải Dương thoát khỏi tỉnh 
nóng về TTATGT nhưng với cán bộ, 
chiến sĩ Cảnh sát Giao thông tỉnh 
Hải Dương thì vẫn còn nhiều trăn 
trỏ cần giải quyết. Vấn đề cơ sỏ hạ 
tầng cần được nâng cấp khi mà 
hàng đoàn xe tải, xe khách hàng 
ngày lăn bánh trên Quốc lộ, sức 
nặng của những xe trọng tải lớn là 
áp lực không nhỏ đối với con đường 
và trỏ thành "tử thần xa lộ" trong 
cái nhìn của người dân. Trước thực 
trạng đó, thời gian qua Công an Hải 
Dương đã phối hợp với các ban 
ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên 
địa bàn tích cực đưa các nội dung về 
ATGT đến với từng doanh nghiệp. 
Hàng trăm buổi tuyên truyền, giải 
thích pháp luật ATGT đã được Phòng 
Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và 
Công an huyện tổ chức tại các 
doanh nghiệp, cấp phát đĩa CD và 
hàng vạn tờ rơi tuyên truyền về 
ATGT cho công nhân, đồng thời 
thông báo hàng nghìn trường hợp 
công nhân vi phạm Luật Giao thông 
về doanh nghiệp.

Trong tình hình mới, nhiệm vụ 
bảo vệ an ninh, trật tự đang đặt ra 
hết sức nặng nề, đòi hỏi phải tiếp tục 
phát huy sức mạnh tổng hợp của cả 
hệ thống chính trị và của toàn dân 
để bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân 
dân... Bối cảnh đó đòi hỏi mỗi chiến 
sĩ Cảnh sát Giao thông tỉnh Hải 
Dương đều phải nhận thức rõ trách 
nhiệm của bản thân, qua đó thấy 
được tầm quan trọng của sự nghiệp 
bảo vệ an ninh, trật tự đất nước; đề 
cao tinh thần cảnh giác, chủ động 
phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội 
phạm cũng như tích cực giúp đỡ, cảm 
hóa người vi phạm pháp luật, tái hòa 
nhập cộng đồng; tuyên truyền hướng 
dẫn người dân đề cao tinh thần cảnh 
giác, tích cực phòng chống các âm 
mưu và hành động chống phá của kẻ 
thù; quán triệt thực hiện tốt các 
quan điểm, giải pháp của Đảng, Nhà 
nước trong đấu tranh phòng, chống 
diễn biến hòa bình và tự diễn biến,

Đại tá Hà Xuân Duy - Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa
chúc mừng chién công cho cá nhân đồng chí Nguyễn Lương Trọng - Đội trưởng Đội
CSGT số 2. ẢNH: PHAN TUẤN

tự chuyển hóa trong nội bộ.

Với những nỗ lực và chủ trương 
sát thực, cũng như sự quan tâm, chỉ 
đạo sát sao của Ban Giám đốc Công 
an tỉnh trong việc đầu tư mạnh mẽ 
cơ sỏ hạ tầng, tăng cường nhân lực 
và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
tình trạng ATGT trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương những năm gần đây có 
những chuyển biến rõ rệt. Thực 
trạng ùn tắc đã giảm đáng kể, tai 
nạn giao thông ít đi và người dân 
tham gia giao thông ngày càng có ý 
thức hơn.

Với thành tích xuất sắc trong 
công tác đấu tranh phòng chống tội 
phạm, nhiều cá nhân và tập thể 
trong lực lượng Cảnh sát Giao thông 
tỉnh Hải Dương đã được khen

thưỏng, biểu dương chiến công. 
Những nỗ lực đó cũng giúp cho hình 
ảnh người chiến sĩ Cảnh sát Giao 
thông trỏ nên quen thuộc và gần gũi 
hơn với nhân dân. Không thể kể hết 
những chiến công mà Công an tỉnh 
Hải Dương đã ghi dấu ấn trong từng 
thời kỳ, cũng như những hy sinh, 
gian khó, nhọc nhằn mà chiến sĩ 
cảnh sát đang phải ngày đêm đối 
mặt với những tuyến đường để hoàn 
thành nhiệm vụ đảm bảo TTANGT. Và 
ngày ngày, dù mưa hay nắng, dù rét 
mướt hay nắng như đổ lửa, những 
cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hải 
Dương, trong đó có lực lượng Cảnh 
sát Giao thông, vẫn miệt mài trên 
các chốt, các cung đường để đảm 
bảo an toàn cho người và những 
chuyến xe qua.»>
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flznh inh tục té nước trong 3 ngày lê Tết.

Truyền thống TET LÀO
XIPAXAY VONGPASERT lâm, nông nghiệp, khoáng sản và "Bun Pi May Lào", "P i!

m  1: 1. thủy điện. Nhìn chung kinh tế của Can" hay gọi là "Bun ISở Thông tin, Vàn hóa và Du lịch 21. " ,
Attapeu - Cộng hòa DCND Lào

Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân 
dân Lào là một quốc gia 
không có biển, nằm ở khu 
vực Đông Nam Á. Lào có biên 

giới phía Tây Bấc giáp Myanmar và 
Trung Quốc, phía Đông giáp Việt 
Nam, phía Nam giáp Campuchia và 
phía Tây giáp Thái Lan. Lào có diện 
tích 236.800 km2, dân số 6.472.400 
ngưòi theo thống kê năm 2016, trong 
đó nữ giới chiếm hơn 50%, gồm 49 bộ 
tộc được chia làm 3 hệ chính là: Lào 
Lùm, Lào Thâng và Lào Sùng; đất 
nước Lào có 17 tỉnh, 1 thủ đô (Viêng 
Chăn). Lào còn được gọi là "đất nước 
triệu voi" hay là "đất nước Chăm Pa) 
và có ngôn ngữ là tiếng Lào. Lào có 
nhiều núi non bao phủ bởi rừng 
xanh, đỉnh cao - thấp từ Bấc đến 
Nam, diện tích còn lại là bình nguyên 
và cao nguyên. Sông Mê kông chảy 
dọc gần hết biên giới phía Tây và dãy 
núi Trường Sơn chạy dọc theo biên 
giới phía Đông, khí hậu trong khu 
vực là khí hậu nhiệt đới gió mùa với 
hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa 
khô. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến 
tháng 11 và mùa khô từ tháng 12 đến 
tháng 4 năm sau.

Về phát triển kinh tế - xã hội, Lào 
có nguồn tài nguyên phong phú về

lâm, nông nghiệp, khoáng sản và 
thủy điện. Nhìn chung kinh tế của 
đất nước Lào đang phát triển song 
chưa có cơ sở đảm bảo ổn định, chủ 
yếu do sức sản xuất thấp, nguồn vốn 
dựa vào bên ngoài còn lớn, trong khi 
nội lực còn yếu. Tình hình đất nước 
Lào cơ bản ổn định, an ninh chính trị 
và trật tự xã hội được giữ vững, toàn 
dân đoàn kết nhằm bảo vệ chủ quyền 
quốc gia và vùng lãnh thổ của mình.

Về truyền thống văn hóa và con 
ngưòi Lào có khá nhiều nét tương 
đồng với ngưòi Việt, nhân dân Lào có 
nhiều phong tục tốt đẹp được hình 
thành trong quá trình lịch sử. Những 
phong tục tập quán ấy trở thành lệ 
làng, được các thành viên trong bản 
mưòng thừa nhận và tự giác thực 
hiện. Am thực Lào mang những 
phong cách đặc trưng rất riêng và độc 
đáo. Ngưòi Lào ăn gạo nếp là chính, 
các món ăn có đặc điểm là dùng 
những gia vị như gừng, me, lá chanh 
và nhiều loại ớt khô rất cay. Món ăn 
tiêu biểu của ngưòi Lào là sự pha trộn 
giữa cay và ngọt, được trung hòa 
thêm thảo mộc và mấm cá (pa đek).

Văn hóa lễ hội ở nước Cộng hòa 
Dân chủ Nhân dân Lào là xứ sở của lễ 
hội, tháng nào trong năm cũng có. 
Mỗi năm có 4 lần tết: Tết Dương lịch, 
Tết Nguyên Đán (như ở một số nước 
Á Đông), Tết Hmong (tháng 12) và 
Tết Lào vào (tháng 4), (phiên ân):

Bun Pi May Lào", "Pi Mai, Kud Sống 
Can" hay gọi là "Bun Hót Nằm"; đây 
là Tết theo Phật lịch vì đạo Phật ở 
Lào có từ lâu đòi phát triển mạnh 
mẽ, trở thành quốc đạo. Các nhà 
chiêm tinh học tính ngày tháng theo 
phật lịch. Ngưòi dân Lào gọi tết là vui 
tết chứ không gọi là ăn tết, tất cả các 
cuộc vui được chuẩn bị theo truyền 
thống tôn giáo, phù hợp với phong 
tục tập quán của ngưòi Lào.

Phong tục lễ hội Tết Lào thưòng 
được tổ chức ngày 13 đến ngày 15 
tháng 4 hoặc ngày 14 đến ngày 16 
tháng 4 dương lịch hàng năm, 3 ngày 
đó là ngày chính, ngưòi Lào cả nước 
được nghỉ, không làm việc và cũng 
không có các hoạt động buôn bán, 
ngày đầu tiên cũng là ngày cuối cùng 
của năm cũ, ngưòi dân cả nước đều 
lưu ý lau dọn sạch sẽ trong nhà ngoài 
ngõ, chuẩn bị nước thơm và hoa. 
Nước thơm là một hỗn hợp gồm nước, 
nghệ, bồ kết nướng, hoa và dầu 
thơm, nước được ướp hương hoa hoặc 
hương liệu thiên nhiên. Vào buổi 
chiều, ngưòi dân trong làng tập 
trung ở chùa để làm lễ cúng Phật, cầu 
nguyện, nghe các nhà sư giảng đạo, 
cầu mong sức khỏe và hạnh phúc cho 
cả năm. Sau đó, họ rước tượng Phật 
ra một gian riêng trong 3 ngày và mở 
cửa để mọi ngưòi có thể vào tấm 
Phật. Nước thơm sau khi tưới lên các 
tượng Phật sẽ được hứng lại đem về 
nhà để sức vào ngưòi làm phước.
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Ngày thứ hai không được tính đến vì đó là giao 
thời giữa năm cũ và năm mới. Ngày thứ ba cũng là 
ngày cuối cùng với nhiều hoạt động tưng bừng 
khắp nơi. Trước khi té nước, người ta thường dành 
cho nhau những lời chúc tốt lành để tỏ lòng tôn 
kính. Đồng thời, người dân còn té nước vào các 
nhà sư, chùa và cây cối xung quanh chùa để tỏ 
lòng tôn kính. Người trẻ tuổi té nước những người 
lớn tuổi để chúc sống lâu và thịnh vượng. Bạn bè 
té nước vào nhau. Người dân Lào tin rằng nước sẽ 
giúp gột rửa điều xấu xa, bệnh tật và cầu chúc 
năm mới sống lâu, sạch sẽ và mạnh khỏe, ai bị ướt 
nhiều là hạnh phúc nhiều. ngoài ra trong. Ngày 
tết khách đến xông nhà được chủ nhà buộc vào 
cổ tay một vòng chỉ xanh hoặc đỏ, biểu tượng cho 
hạnh phúc và sức khỏe. Trong suốt ba ngày tết, ai 
có nhiều chỉ buộc cổ tay được coi là người sẽ gặp 
may mắn cả năm.

Tục té nước ngày Tết cổ truyền "Bun Pi May" 
của Lào còn có nét đặc trưng là trong những ngày 
này không kể dù lạ hay quen, dù có hay không có 
địa vị trong xã hội cũng đều được gia chủ tiếp đón 
ân cần như nhau và được thể hiện sự quý trọng 
bằng những "gầu" nước dội lên khắp người khi 
đến thăm. Mọi người không chỉ té nước vào nhau 
mà còn té vào nhà cửa, đồ thờ cúng, súc vật và 
công cụ sản xuất để gột rửa điều xấu xa, bệnh tật 
và cầu chúc năm mới sống lâu, mạnh khỏe.

Bên cạnh các nghi thức trên, trong thời gian 
lễ hội, một số hoạt động vui chơi khác cũng sẽ 
được tổ chức dọc theo sông Mê kông như chương 
trình biểu diễn của các nhóm nhạc dân gian, thi 
đấu bóng chuyền, bóng đá trên cát và xây lâu đài 
cát. Dự lễ thi đua múa, hát và thi hoa hậu những 
đêm hội, các cô gái trẻ, các chàng trai đều tham 
gia múa ca, (lăm vông) tự nhiên thoải mái, tự do, 
mang đậm màu sắc dân tộc.

Nền văn hóa độc đáo của người Lào được thể 
hiện trong ngày lễ hội vui chơi là chủ yếu, tuy 
nhiên người Lào cũng chuẩn bị đồ ăn, thức uống 
thịnh soạn hơn ngày thường, đặc biệt không thể 
thiếu rượu, bia. Ngày tết, từ sáng sớm dân làng 
diện những bộ đồ đẹp nhất, các chàng trai, cô 
gái với đủ áo váy màu sắc sặc sỡ tập trung tại sân 
chùa để dự lễ tắm Phật. Trong ngày tết này, 
người Lào rất chú trọng tới việc ăn món lạp, đặc 
biệt là các doanh nhân, lạp có nghĩa lộc. Lạp ỏ 
đây thường được làm bằng thịt gà, cá hay thịt bò 
tươi, sau đó đem trộn với gia vị và ăn với xôi 
nóng. Người dân té nước để cầu may, bình yên 
cho cả năm, mang lại ý nghĩa sự mát mẻ, phôn 
vinh cho vạn vật, ấm no, hạnh phúc trong cuộc 
sống của con người và là dịp nuôi dưỡng và hun 
đúc nghệ thuật dân tộc.»*

Tục dâng cơm cho các nhà sư trong buổi tét sáng ngày thứ ba.

Tục tắm Phật trong 3 ngày tét.

Tục buộc chỉ cổ tay trong dịp tét.
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Phom tục đon năm mởi độc đao
ở các nước trên thế giới

THU ANH (Tổng hợp)
"Chúc mừng năm mới" là câu nói đầu tiên phổ biến vào thời khắc chuyển 
giao từ năm cũ sang năm mới ở khắp nơi trên thế giới. Mỗi quốc gia lại 
có những cách chào đón năm mới theo các phong tục truyền thống và 
những nét đặc sắc riêng.

Trung Quốc
Tết cổ truyền ỏ Trung Quốc là dịp lễ 

truyền thống lớn nhât và long trọng 
nhât của quốc gia này. Theo tâp tục 
dân gian Trung Quốc, dịp Tết cổ truyền 
là khoảng thời gian bắt đâu từ ngày 23 
tháng Chạp âm lịch, kéo dài đến ngày 
rằm tháng Giêng năm mới. Trong thời 
gian này, ngày 30 tháng Chạp giao 
thừa và mông môt Têt là thời điểm 
quan trọng nhât.

Trước tết, mọi người thường quét

dọn nhà cửa, giặt giũ với ý nghĩa là gạt 
bỏ rủi ro của năm cũ, đón mừng sự 
may mắn của năm mới. Họ trang 
hoàng nhà cửa bằng cách dán câu đối, 
tranh têt, thắp đèn lông.

Tôi 30 têt, cả gia đình quây quân 
cùng ăn bữa cơm đoàn tụ. Các món ăn 
là những món truyền thống trong đó 
không thể thiếu đâu phụ, cá, gà, sủi 
cảo... với ý nghĩa mang lại sự may 
mắn. Vào đêm giao thừa, mọi người 
thường đốt pháo hoa. Việc đốt pháo

Tết âm lịch là ngày lễ lớn tại Trung Quốc, mọi người chào đón năm mới với những 
món ăn mang ý nghĩa trường thọ. Bên cạnh đó, không thể thiếu những màn múa lân 
sư rồng đặc sắc. ẢNH: EPA

hoa được cho là giúp đẩy lùi những 
linh hồn xấu xa và đem lại may mắn.

Các hoạt đông trong ngày têt ỏ 
Trung Quốc rất phong phú, trong đó 
không thể thiếu hôi Hoa đăng và 
những màn trình diễn lân sư rồng đặc 
sắc. Theo quan niệm của người Trung 
Quốc, lân - sư - rồng là 3 con vật thần 
thoại giúp xua đuổi tà ma, tượng trưng 
cho thịnh vượng, hạnh phúc và may 
mắn. Việc trao phong bao lì xì màu đỏ 
rất phổ biến vào dịp Tết ỏ Trung Quốc. 
Hầu hết trẻ em đang đi học đều được 
nhận lì xì.

Bên cạnh đó, cắt giấy cũng là một 
trong những việc làm được ưa chuộng 
trong năm mới. Mọi người thường cắt 
các chữ như giàu sang, thịnh vượng 
trên giấy đỏ. Người Trung Quốc tin 
rằng việc dán giấy màu đỏ trên cửa sẽ 
đem lại may mắn và hạnh phúc cho cả 
gia đình.

Thái Lan
Đối với người Thái Lan, Tết cổ 

truyền không phải vào ngày 1 tháng 
Giêng âm lịch như một số quốc gia 
trong khu vực mà diễn ra vào trung 
tuần tháng 4 hàng năm. Ngày Tết ỏ 
Thái Lan có tên gọi là Songkran. Tuy 
nhiên, về mặt ý nghĩa, Tết Songkran 
hay còn gọi là Tết té nước của người 
Thái không khác biệt so với tết truyền 
thống của một số nước châu Á khác.
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Tết Songkran theo phong tục của 
người Thái có tên gọi chính thức là 
T'rut-Song-kran. T'rut trong tiếng Thái 
nghĩa là cuối năm, còn Song-kran 
nghĩa là mặt trời bất đầu một vòng 
quay mới. Vì thế, T'rut-Song-kran có 
nghĩa là kết thúc một năm cũ, bất đầu 
một năm mới theo lịch của người Thái. 
Đối với người dân quốc gia Đông Nam 
Á này, Tết Songkran chính là biểu

tượng của tình đoàn kết và tình cảm 
gia đình.

Bạn có thể thấy các hình ảnh hất 
nước tung tóe một cách vui vẻ vào 
người nhau trên đường phố Thái Lan 
vào những ngày đầu năm mới, nhưng 
ở trong gia đình, phong tục này nhẹ 
nhàng và chân thành hơn. Những 
người trẻ tuổi rót chậm rãi nước ướp 
cánh hoa nhài từ vai xuống lưng hoặc

lên tay nngười lớn tuổi trong khi nói 
những lời chúc tốt lành cho năm mới. 
Đổi lại, các vị trưởng lão sẽ xin được 
thứ lỗi cho những lời mấng mỏ khấc 
nghiệt họ đã sử dụng trong năm qua 
và đưa ra một lời chúc về sức khỏe và 
trí tuệ đối với các thành viên ít tuổi 
trong gia đình. Kết thúc nghi lễ là việc 
buộc dây quanh cổ tay người kia trong 
khi ngưòi buộc đọc một lòi cầu nguyện 
phước lành. Lễ hội Songkran còn bao 
gồm cả việc lau dọn nhà cửa, rửa 
tượng Phật bằng nước thom, đến thăm 
đền chùa và mang biếu các nhà sư trái 
cây tưoi, áo mới và những món ăn 
ngon.

Singapore
Theo lịch, thời gian nghỉ Tết âm 

lịch chính thức chỉ kéo dài trong ba 
ngày, nhưng người dân Singapore 
thường mất cả tuần nghỉ để ăn mừng, 
thăm hỏi người thân và bạn bè. Người 
Singapore rất coi trọng việc vui đón 
Tết âm lịch cổ truyền. Diễn ra cùng 
thời điểm vói Tết Nguyên đán của 
người Việt Nam, những ngày Tết ở 
Singapore thường diễn ra Lễ hội mùa 
xuân với 3 sự kiện nổi bật: Lễ hội Hoa 
đăng, Lễ hội Singapore River Hongbao 
và Lễ hội đường phố Chingay cùng 
nhiều hoạt động khác.

Bữa ăn tất niên thường tăng gấp

Ngày Tết ở Thái Lan có tên gọi là Songkran. Trong bốn ngày lê hội, người dân vảy 
nước thơm vào người nhau, tượng trưng cho sự trong sạch và đổi mới. ẢNH: SBS.COM.AU
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NHỮNG VẤN ĐỀ ỌUỐC TẾ

đôi về số lượng thực phẩm vì đây là 
thòi điểm mọi thành viên trong gia 
đình sinh sống, làm việc và học tập từ 
khấp noi trên thế giói về đoàn tụ. 
Giống như Trung Quốc, ngưòi 
Singapore ăn những món ăn có ý 
nghĩa may mấn, phong bao lì xì được 
tặng cho trẻ nhỏ.

Trong suốt 15 ngày từ đêm Giao 
thừa cho đến hết ngày 15 tháng 
Giêng, trên đất nưóc Singapore đâu 
đâu cũng diễn ra các hoạt động vui 
xuân, là dịp để ngưòi ta đi thăm họ 
hàng, bạn bè và đãi tiệc nhau. Cũng

lẫy vói một chuỗi những hoạt động 
giải trí dành cho trẻ em, ngưòi lón và 
cả ngưòi già, tạo nên một sân choi lí 
tưởng cho cả gia đình.

Lễ hội đưòng phố Chingay ở 
Singapore thưòng bất đầu diễn ra từ 
ngày thứ Bảy đầu tiên của năm mói ở 
khu vực vịnh Marina và kết thúc vào 
ngày rằm tháng Giêng, cũng là kết 
thúc tết. Hoạt động này thu hút hàng 
ngàn du khách và ngưòi dân địa 
phưong cùng tham gia diễu hành trên 
đưòng phố.

¡S jS sä

Mâm cơm truyền thống ngày tết ỏ 
Hàn Quốc thường gồm bánh bao, súp 
Dduk guk hoặc Mandu guk, xôi, mì, trái 
cây tươi với sự có mặt của đông đủ các 
thành viên. Bên cạnh đó, cũng giống 
như bánh chưng hay bánh tét của Việt 
Nam, bánh Tteok guk không thể thiếu 
trong ngày tết của Hàn Quốc. Loại 
bánh này được xem như "linh hồn" 
trong mâm cô vào những dịp lễ, tết 
truyền thống của xứ sỏ Cao Ly.

Trong những ngày Tết, nhà nào 
cũng treo Bok jo ri ỏ ngoài cửa. Bok jo 
ri là một cái xẻng bằng rơm dùng để

Vào dịp tét, trẻ em Hàn Quốc được thỏa sức tham gia vào các trò 
chơi dân gian tổ chức tại những nơi công cộng. ẢNH: KOOGLE TV

Nhiều người Nhật đổ tới các ngôi chùa để đi lê đầu năm.
ẢNH: JAPANTRAVEL

vào dịp này, ngưòi dân Singapore sẽ 
đi du xuân vói nhiều hoạt động khác 
nhau như đến các đền chùa để lễ thần 
phật xin lộc đầu năm và cả năm mói, 
hoặc vãn cảnh ở các vưòn hoa, công 
viên, khu di tích, danh thắng văn 
hóa, hoặc các khu vui chơi giải trí 
trong cả nưóc...

Lễ hội hoa đăng là hoạt động đầu 
tiên của tháng các hoạt động Lễ hội 
Chunjie, diễn ra ở khu Chinatown - 
trung tâm của Lễ hội Tết âm lịch ở 
Singapore. Bên cạnh đó, lễ hội 
Singapore River Hongbao đã trở thành 
sự kiện văn hóa thưòng niên trong Lễ 
hội mùa xuân ở Singapore bắt đầu từ 
năm 1987. Sự kiện này thưòng được 
tổ chức tại Công viên Esplanade lộng

Hàn Quốc
Năm mói là ngày lễ lón nhất ở Hàn 

Quốc, ngưòi dân thưòng dành những 
ngày này cho gia đình và ngưòi thân. 
Giống như Việt Nam, năm mói ở Hàn 
Quốc cũng bất đầu từ ngày 1 tháng 
Giêng âm lịch, nhưng trên thực tế, 
không khí Tết đã tràn ngập từ những 
ngày cuối năm trước đó. Vào ngày 30 
Tết, các gia đình đều đã dọn dẹp nhà 
cửa sạch sẽ. Buổi tối trưóc giao thừa, 
họ thưòng tấm bằng nưóc nóng để tẩy 
trần.

Trong những ngày Tết, mọi ngưòi 
đều mặc trang phục truyền thống 
Hanbok hoặc chọn cho mình những bộ 
quần áo đẹp nhất để hành lễ thờ cúng 
tổ tiên.

xúc thóc gạo roi vãi. Ngưòi Hàn Quốc 
treo vật này ngoài cửa vói mong muốn 
nhận được phúc lộc quanh năm.

Vói trẻ em Hàn Quốc, Tết còn là dịp 
chúng được thỏa sức tham gia vào các 
trò choi dân gian tổ chức tại những 
noi công cộng như: jegichagi tức đá 
cầu, choi yutnori, đánh cò, thả diều... 
Hầu hết các trò choi dân gian trong 
ngày Tết đều dành cho trẻ em.

Nhật Bản
Trong thòi cổ đại, ngưòi Nhật Bản 

cũng tổ chức đón tết âm lịch, nhưng 
kể từ khi Nhật Bản sử dụng lịch 
phương Tây vào năm 1873, ngưòi Nhật 
đã chuyển sang đón tết dưong lịch 
theo châu Âu.
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ở Nhật Bản, năm mới gọi là 

Oshogatsu, là dịp tụ họp gia đình nên 
tất cả của hàng, văn phòng, co quan 
đều đóng cừa. Tết ở Nhật Bản kéo dài 
tới 2 tuần. Trong năm mới, người ta 
thường treo một vòng làm bằng rom 
khô trước cừa nhà vì đó là biểu tượng 
của niềm vui và sự may mấn. Trong 
năm mới khi gặp nhau, người ta 
thường cười to với hy vọng sẽ vui vẻ 
quanh năm. Để xua tan mọi điều xui 
xẻo trong đêm Giao thừa, người Nhật 
thường rung chuông 100 lần.

Theo truyền thống, trong những

Cũng giống như nhiều dân tộc 
khác ở châu Á, ngày mùng 1 tết rất 
quan trọng đối với người dân Mông Cổ. 
Họ quan niệm mọi sinh hoạt trong 
ngày đó diễn ra thế nào thì cả năm 
cũng sẽ như vậy.

Vào ngày đầu năm mới, mọi người 
dậy sớm trước khi mặt trời mọc, họ 
mặc trang phục dân tộc mới đầy màu 
sấc tượng trưng cho sự hòa hợp. Riêng 
cánh nam giới thì kéo nhau lên núi 
hướng về phía mặt trời mọc và cầu 
nguyện.

men, rượu cùng các sản phẩm từ
sua.

Anh
ở Anh, lễ đón năm mới không được 

tổ chức long trọng như lễ Giáng sinh. 
Vào đêm cuối cùng của năm cũ, người 
ta tụ tập ở Quảng trường Trafalgar và 
Piccally Circus, hay quanh những noi 
có thể nghe được tiếng chuông đồng 
hồ Big Ben của thủ đô London báo 
hiệu năm mới đã đến. Nửa đêm người 
Anh lấng nghe tiếng chuông nhà thờ 
ngân vang, cùng nhau chạm cốc, hát

Ở Mông Cổ, Tết là dịp để mọi người sum họp gia đình, thờ 
cúng tổ tiên, đi chơi và thăm bạn bè. Họ chuyền tay nhau 
miễng vải màu xanh tượng trưng cho niềm tin, lòng thành.

ẢNH: MONGOLIATRIPS.COM

Người dân tại thủ đô London thường tụ tập quanh những nơi 
có thể nghe được tiếng chuông đồng hồ Big Ben báo hiệu nàm 
mới đã đến.

ẢNH: THE TELEGRAPH

ngày đầu năm, các cô gái được sai ra 
đồng bứt hái nhiều loại cây cỏ (không 
độc) khác nhau. Tới ngày mùng bảy 
Tết, chủ nhà đem nấu những lá "lộc 
xuân" đó với gạo thành món ăn đặc 
biệt dùng để ăn sáng.

Mông Cổ
Ngày tết cổ truyền âm lịch ở Mông 

Cổ được gọi là tết Tsagaan Sar, hoặc tết 
Tháng Trấng. Đối với người Mông Cổ, 
Tsagaan Sar không chỉ là một ngày lễ 
cổ truyền báo hiệu kết thúc một mùa 
đông dài và lạnh lẽo để đón chào một 
mùa xuân mới, mà nó còn là thời điểm 
cho việc quây quần sum họp gia đình 
và thất chặt những mối quan hệ trong 
xã hội.

Mặt trời vừa ló dạng là những 
người trong gia đình gặp gỡ và chào 
hỏi nhau. Sự kính trọng người cao 
tuổi được in sâu trong nền văn hóa 
Mông Cổ. Vào ngày mùng 1 Tết, 
người Mông Cổ thường tụ họp ở nhà 
của người lớn tuổi nhất trong gia 
tộc để chúc tết. Trong khi chúc tết, 
các thành viên trong gia đình cầm 
và chuyền tay nhau những miếng 
vải dài gọi là khadag, tượng trưng 
cho lòng thương, điềm lành. Sau đó, 
mọi người cùng ăn uống và trao cho 
nhau những món quà, cầu chúc một 
năm mới thịnh vượng, ấm no.

Món ăn truyền thống trong tết 
Tsagaan sar là các sản phẩm làm 
từ sữa, bánh buuz, th ịt cừu, thịt 
bò; thức uống thì có sữa ngựa lên

hò và nhảy múa trong không khí tưng 
bừng, náo nhiệt đón mừng năm mới.

Đêm giao thừa, người Anh mang 
rượu và bánh ngọt đi chúc Tết. Họ 
không gõ cữa mà tiến thẳng vào nhà 
bạn bè hoặc người thân. Theo phong 
tục của người Anh, sau giao thừa, 
người đầu tiên bước vào nhà xông đất 
sẽ báo hiệu năm mới tốt lành hay xui 
xẻo. Nếu người khách đầu tiên là đàn 
ông tóc đen hoặc là người vui vẻ, hạnh 
phúc và giàu có thì chủ nhà cũng may 
mấn cả năm. Nếu người khách đầu tiên 
là cô gái tóc vàng nhạt hoặc là người u 
buồn, nghèo khó, bất hạnh chủ nhà sẽ 
gặp nhiều tai họa và khó khăn trong 
năm mới. Người đến làm khách trong 
đêm giao thừa trước khi nói chuyện
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Người Mỹ đón chào năm mới tại New York.

phải còi lửa bếp lò, chúc chủ nhà may 
mắn. Bữa tiệc đón mừng năm mói bất 
đầu từ 8h tối giao thừa đến sáng sóm 
hôm sau mói kết thúc.

Mỹ
Năm mói, ngưòi Mỹ thưòng đi thăm 

hỏi gia đình, họ hàng và bạn bè hoặc 
tổ chức ăn uống. Tuy nhiên, ngày đầu 
tiên của năm mói luôn là một ngày khá 
tĩnh lặng vói nhiều ngưòi Mỹ, họ 
thưòng ở nhà bên ngưòi thân suốt cả 
ngày.

Rất nhiều ngưòi Mỹ đón mừng năm 
mói vói những bữa tiệc tổ chức tại gia 
đình hay tập trung ăn uống ở những 
điểm công cộng. Vào đêm 31/12, hàng 
ngàn ngưòi Mỹ tập trung ở Quảng

cũng biết là họ ăn bấp cải vói hy vọng 
nó sẽ mang đến cho mình may mắn và 
tiền bạc. Còn ở miền nam, bữa ăn 
truyền thống trong năm mói gồm đậu, 
hành, gạo, thịt lợn muối xông khói...

ẢNH: TRAVEL INSURANCE PLUS

trường Thòi Đại (Times Square). Họ 
đứng sát bên nhau cùng đón chò 
khoảnh khấc đầu tiên của năm mói. 
Khi chuông đồng hồ điểm đúng 12 giò, 
họ ôm hôn nhau, nhảy múa theo 
những điệu nhạc vui vẻ và cụng ly 
chúc nhau những điều tốt đẹp nhất.

Điều thú vị là ở chỗ có nhiều ngưòi 
mặc trang phục nhiều màu sắc và ăn 
những đồ ăn đặc biệt. Những ngưòi 
mong muốn tìm thấy tình yêu thực sự 
thưòng chọn những bộ đồ màu vàng 
còn những ngưòi hy vọng kiếm được 
nhiều tiền thì mặc trang phục màu 
bạc.

Có những ngưòi khác lại đón chào 
năm mói bằng những bữa ăn ngon. 
Song có một điểm mà không phải ai

“Cây thông năm mới số 1” được đặt ở quảng trường cung điện Kremli và là địa điểm 
vui chơi của thiếu nhi khắp cả nước trong dịp năm mới. ẢNH: SHUTTERSTOCK.COM

Nga
Trước đây, ngày Tết ở Nga diễn ra 

vào tháng 3 hàng năm. Từ năm 1.700 
ngày tết ở Nga đã chuyển sang ngày 
1/1 đầu năm theo lệnh của Nga hoàng 
Pie I. Vào ngày này, mọi nhà đều bày 
những cây thông năm mói tuyệt đẹp 
và làm món bánh nưóng cổ truyền 
(Kulebeak). Suốt đêm giao thừa, ngưòi 
dân ăn uống, múa hát, chúc sức khỏe 
và tặng quà cho nhau.

Theo phong tục, một cây thông to 
sẽ được đặt ở Quảng trưòng cung điện 
Kremli (Moscow). Đây là "cây thông 
năm mói số 1" của nưóc Nga và trở 
thành địa điểm vui choi của thiếu nhi 
khấp cả nưóc.

Đến 12h đêm giao thừa, ông già 
Noel sẽ xuất hiện bên cạnh nàng công 
chúa tóc vàng, vai mang theo túi quà 
để phân phát cho trẻ em và cùng nhau 
nhảy múa dưói cành thông. Một đặc 
trưng nữa trong lễ Tết ở Nga là việc 
ông già Tuyết và bà chúa Tuyết tặng 
quà cho trẻ em.

Bên cạnh đó, ngưòi Nga cũng đón 
năm mói trong màn trình diễn pháo 
hoa và những buổi tiệc linh đình, gồm: 
thịt, đậu xanh, dưa chua, hành, sốt 
mayonnaise, cà rốt và khoai tây. Đầu 
năm mói, ngưòi dân Nga có phong tục 
tặng bánh mì và muối cho khách quý.

Ý
Ngưòi dân tại Ý thích đón Tết bằng 

sự vui choi cuồng nhiệt và không bao 
giò quên mừng quà cho nhau. Ngưòi Ý 
có tập tục ném những đồ đạc cũ qua 
cửa sổ để biểu thị rằng họ đã sẵn sàng 
chào đón năm mói và những thay đổi 
mói. Trong đêm giao thừa, không một 
ai ra đưòng vì có lệ, hễ chuông đồng 
hồ đánh xong 12 tiếng, ngưòi Ý vứt 
hết ra đưòng phố mọi đồ cũ, bàn ghế 
hỏng, thậm chí cả giưòng hỏng. Theo 
tập tục cũ: nếu nửa đêm giao thừa vứt 
hết đồ cũ, thì trong năm mói, ngưòi ta
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Người dân tại Ý thích đón Tết bằng sự vui chơi cuồng nhiệt. ẢNH: NUNISH.COM

sẽ tậu được những đồ vật đó còn mói 
tinh.

Ngoài ra, vào ngày đầu năm mói, 
mọi ngưòi nhóm một lò lửa cháy rực, 
giữ suốt ngày đêm không để tất. Tục lệ 
này có nguồn gốc từ La Mã cổ đại. Thòi 
đó mọi ngưòi cho rằng, lửa mà loài 
ngưòi dùng lúc đầu lấy từ mặt tròi. 
Nếu như ngày đầu năm, trong nhà để 
mất lửa thì cả năm sẽ không được thấy 
mặt tròi.

CHLB Đức
Xưa kia, Tế't ở Đức trùng vói lễ 

Phục sinh, từ năm 1310 trùng vói Noel 
và từ năm 1691 mói chuyển sang ngày 
1/1. Lễ đón năm mói ở Đức kéo dài 
trong một tuần. 15 phút trước giao 
thừa mọi ngưòi đều ngồi yên trên ghế, 
khi chuông đồng hồ điểm họ đều dòi

khỏi ghế và ném một vật nặng ra phía 
sau coi như vứt bỏ mọi khó khăn, hoạn 
nạn để bước vào năm mói.

Đêm giao thừa tại Đức, mỗi nhà 
thường bày lên trên bàn tiệc một chiếc 
đĩa có đựng 12 củ hành. Các củ hành 
được khoét những lỗ nhỏ và rấc muối 
vào. Mỗi củ hành được đặt tên cho mỗi 
tháng trong năm. Người Đức có phong 
tục nhúng chì đã nấu chảy vào nước 
lạnh và dựa vào hình dáng của viên chì 
trong nước để dự đoán tưong lai sẽ ra 
sao. Nếu hình dáng viên trì có hình 
trái tim thì sẽ có đám cưới, hình con 
tàu là chuyến đi du lịch...

Khi đồng hồ điểm 0h đêm giao 
thừa cũng là lúc mà người dân ở Đức 
ôm và trao nhau những nụ hôn nồng 
thấm, chúc nhau năm mới an lành 
bằng câu nói "Gutes Nue Jahr" hay

"Happy New Year". Sau đó, mỗi gia 
đình sẽ quây quần bên nhau trong 
những bữa tiệc thịnh soạn vói đầy đủ 
món ăn và cùng nhau xem các chương 
trình truyền hình đặc biệt. Họ thưòng 
để lại một phần các món trong các bữa 
ăn đầu năm mói cho đến sau nửa đêm 
để đảm bảo rằng năm tói đồ ăn của 
mình không bao giờ hết. Ngoài ra, 
ngưòi ta còn cho vào tủ đựng thức ăn 
một con cá chép vì tin rằng nó mang 
lại sự thịnh vượng. Ngưòi Đức cũng 
quan niệm nếu ăn cà rốt và bấp cải sẽ 
mang đến sự ổn định về tài chính.

Brazil
Vào đêm giao thừa, khấp các thành 

phố trên toàn Brazil đều tổ chức tiệc 
mừng. Đặc biệt là ở Rio de Janeiro, mọi 
ngưòi sẽ tói bò biển để ngấm pháo 
hoa. Ngưòi dân ở đây sẽ mặc nguyên 
bộ đồ trấng vào đêm giao thừa để xua 
tà ma (màu trấng được coi là màu may 
mấn). Họ sẽ nhảy qua sóng 7 lần, mỗi 
ngày một lần trong tuần đầu tiên của 
năm mói và thả hoa xuống biển.

Tiệc mừng năm mói thưòng là tiệc 
về tín ngưỡng nhưng ngày nay nó đã 
trở thành một buổi trình diễn lón 
dành cho du khách lẫn ngưòi dân. Việc 
chuẩn bị cho bữa tiệc năm mói thưòng 
bất đầu vào sáng ngày 31/12 của năm 
cũ và tói giữa đêm, pháo hoa bất đầu 
bừng lên. Bữa tiệc ánh sáng kéo dài 
khoảng 30 phút và trong thòi điểm đó, 
mọi ngưòi cầu nguyện những điều ưóc 
nhân dịp năm mói như tiền bạc, tình 
yêu, sức khoẻ.»>

Người dân Đức tập trung tại Brandenburg, Berlin đề chào 
đón thời khắc giao thừa. ẢNH: NYDAILYNEWS.COM

Người dân ăn mừng năm mới tại bờ biển Rio de Janeiro.
ẢNH: FORBES
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NHŨNG VẨN ĐỀ QUỐC TẾ

Gà trống
BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG 
CỦA NHIỀU QUỐC GIA

HỒNG NHUNG
(Nguồn: gouvernement.fr, franceintheus.org, wikipedia)

Ngày nay, với nhiều người, gà có thể đơn thuần chỉ là nguyên liệu để chế biến những 
món ẩm thực hảo hạng, hay được nuôi như thú cưng trong nhà. Tuy nhiên, tại nhiều 
quốc gia trong đó có Việt Nam, nhiều đời nay gà được coi là biểu tượng của sự chung 
thủy, tần tảo và chữ tín. Còn ở nhiều nước châu Âu và một số khu vực khác, hình ảnh 
con gà, mà cụ thể là gà trống, có tầm ảnh hưởng quan trọng đến tinh thần của con 
người, thậm chí được lấy làm biểu tượng cao quý của nhiều quốc gia.

Ngày trước, gà Gaulois (Gô-loa) 
được gọi là "Gallus Gallus".

Đây là sự choi chữ bỏi trong 
tiếng Latinh, Gallus có nghĩa 

là con gà trống, đồng thòi có nghĩa là 
ngưòi dân xứ Gaule - vùng đất tưong 
ứng với đại bộ phận lãnh thổ nước 
Pháp ngày nay.

Sỏ dĩ ngưòi Pháp xưa chọn con gà 
trống làm biểu tượng bỏi lẽ, nó là một 
con vật oai vệ, mào nhọn và cổ đỏ 
rực, đuôi dài màu xám xanh, cong lên 
như những đoản kiếm. Ngoài ra, sự 
cảnh giác và lòng dũng cảm của 
những chú gà trống cũng là những lý 
do khiến nó trỏ thành biểu tượng của 
ngưòi Pháp.

Vào thòi Trung cổ, gà trống Gô-loa 
được ngưòi Pháp sử dụng như một 
biểu tượng tôn giáo, thể hiện niềm hy 
vọng và đức tin. Hình ảnh những con 
gà trống thưòng xuất hiện trên các 
tháp chuông nhà thò, tháp canh.

Đến thòi Phục hưng (thế kỷ XV- 
XVI), hình ảnh con gà trống gắn liền 
với sự hình thành của nước Pháp.
Dưới các vưong triều ỏ thòi kỳ này 
như Valois hay Bourbon, các bản 
chạm khắc và trên những đồng tiền 
đều có mang hình ảnh gà trống. Mặc

9*1 V '
/ v >  V- • V 17 \

j/ '-ị?/ \ ' V1 \
ị ỉ t í i  1 í  l á ặ y ’ Đồng 20 franc được

đúc năm 1899 mang
. hình con gà trống.

. ẢNH: COULEURNATURE.

dù chỉ còn là những biểu tượng nhỏ, 
hình ảnh gà trống Gô-loa từ thòi đó 
vẫn có thể được tìm thấy ỏ cả hai bảo 
tàng Louvre và cung điện Versailles 
hiện nay.

Vào thế kỷ thứ I, Cách mạng Tư 
sản Pháp đã chính thức chấp nhận lấy 
hình tượng con gà trống để thể hiện 
bản sắc quốc gia. Nó nổi bật trên đồng 
tiền ecu, trên chiếc mũ đỏ của các 
chiến sĩ cách mạng, trên con dấu của 
nền Tổng tài thứ nhất. Hình ảnh của 
thần Bác ái luôn gắn với một chiếc 
gậy có con gà trống ỏ đầu gậy.

Về sau, Hoàng đế Napoleon thay 
thế nền Cộng hòa bằng một đế chế và 
lấy hình tượng chim phượng hoàng 
thay cho con gà trống. Vị Hoàng đế 
này nói: "Gà trống không có sức

mạnh, không thể là hình ảnh của một 
vưong triều như nước Pháp". Sau một 
thòi gian vắng bóng, đến năm 1830, 
hình ảnh gà trống được khôi phục, nó 
lại xuất hiện trên các lá cò và trên cúc 
áo của đội cảnh vệ quốc dân Pháp.

Con dấu của nền Cộng hòa thứ hai 
(1848-1852) cho thấy hình ảnh thần 
Tự do cầm một tay lái được trang trí 
bằng hình ảnh một con gà trống. Tuy 
nhiên, xuất hiện bên cạnh hình ảnh 
đó là hình ảnh con đại bàng, biểu 
tượng ưa thích của Napoleon II, như 
là dấu hiệu của một đế chế lâu dài.

Dưới nền Cộng hòa thứ ba (1870
1940), cánh cổng sắt của điện Elysées 
(phủ Tổng thống) đã được tô điểm 
bằng một con gà trống và được gọi là 
"Cổng gà trống". Hiện cánh cổng này
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vẫn được mọi ngưòi chiêm ngưỡng. 
Đồng 20 franc được đúc năm 1899 
cũng mang hình con gà trống. Bên 
cạnh đó, hình ảnh gà trống cũng 
thỉnh thoảng xuất hiện trên những 
chiếc tem thư.

Trong Thế chiến thứ nhất (1914
1918), tinh thần yêu nưóc nồng nàn 
đã biến gà trống Gô-loa trở thành 
biểu tượng của sức kháng cự và sự 
dũng cảm của nưóc Pháp trưóc con 
đại bàng nưóc Phổ. Việc sử dụng hình 
ảnh gà trống Gô-loa thông qua cách 
truyền đạt của các họa sĩ biếm họa đã 
mang lại những thành công lón, bỏi 
lẽ, biểu tượng gà trống đại diện cho 
nưóc Pháp đã được bất nguồn từ tầng 
lóp nông dân, vốn dũng cảm và có 
tinh thần chiến đấu cao.

Hiện nay, tuy gà trống Gô-loa 
không còn là biểu tượng chính thức 
của nưóc Cộng hòa Pháp, nhưng nó 
vẫn thể hiện một khía cạnh nào đó về 
quốc gia này. Đặc biệt, nó vẫn là biểu 
tượng của các đoàn vận động viên 
quốc gia trong các cuộc đua tài thể 
thao quốc tế.

Hơn 100 năm qua, đội tuyển bóng 
đá quốc gia Pháp đã tự hào mang trên 
mình chiếc áo thi đấu có hình con gà 
trống Gô-loa. Kể từ khi xuất hiện lần 
đầu tiên trên áo đồng phục màu xanh 
lam của tuyển Pháp ở trận thấng Bỉ 
5-2 vào năm 1909, đến nay gà Gô-loa 
trở nên phổ biến và còn đặc biệt 
được trang trí trên ngực áo thi đấu 
của đội tuyển quốc gia Pháp chiến 
thấng World Cup vào năm 1998.

Trên huy hiệu của đội bóng bầu 
dục của nưóc này cũng có hình gà 
Gô-loa. Hồi năm 1997, khi ủy ban 
Olympic quốc gia Pháp bỏ hình gà 
trên logo của mình, ngay lập tức 
ngưòi dân Pháp đã xuống đưòng tuần 
hành phản đối, cho rằng sự thay đổi 
ấy làm tổn thương giá trị của dân 
tộc.

Bên cạnh đó, phần lón ngưòi dân 
Pháp đến bây giò vẫn coi gà trống 
Gô-loa là biểu tượng của sự chân 
thành và tươi sáng. Tiếng gáy của gà 
vào mỗi sóm giúp họ vượt qua bóng 
tối và tội lỗi.

Giống gà Gô-loa được cổ động viên 
Pháp mang theo đ ể cổ vũ cho đội 
tuyển bóng đá quốc gia tại World 
Cup 2014 ở Brazil. ẢNH : G O AL .C O M

Trên thực tế, không chỉ có Pháp 
chọn hình ảnh gà trên làm biểu 
tượng của mình, mà đối vói rất quốc 
gia gà trống đóng một vai trò vô cùng 
quan trọng. Nó hiện diện nhiều trong 
nhiều nền văn hóa phương Đông và 
phương Tây. Là vật nuôi được thuần 
hóa từ lâu trong lịch sử, gà gấn bó 
vói cuộc sống con ngưòi, nhất là 
trong tôn giáo và thần thoại. Từ thòi 
cổ đại, gà đã là một loài vật linh 
thiêng trong một số nền văn hóa và 
gấn chặt vói nhiều hệ thống tín 
ngưỡng và thò cúng tôn giáo vói tư 
cách là lễ vật (vật hiến tế hay vật tế 
thần). Con gà có vai trò quan trọng 
trong đòi sống ngưòi dân, ở vùng 
nông thôn, tiếng gà trống gáy là 
tiếng đồng hồ báo thức cho con 
ngưòi ở những vùng quê êm ả. Trong 
văn hóa phương Đông, gà là một 
trong 12 con giáp vói biểu tượng Dậu 
và cũng nằm trong lục súc.

ở châu Âu, tại các nưóc chịu ảnh 
hưởng của văn hóa Ba Tư xưa như Hy 
Lạp, Italia... thì hình ảnh gà trống 
có tầm ảnh hưởng quan trọng đến 
tinh thần của con ngưòi. Tranh vẽ 
đầu tiên về gà ở châu Âu được tìm 
thấy trên món đồ gốm Korinthos niên 
đại thế kỷ 7 trưóc Công nguyên. Bên 
cạnh đó, từ xa xưa, trên các món đồ 
gốm sứ châu Âu đã xuất hiện hình 
ảnh những chú gà trống ưỡn ngực bệ 
vệ in một cách tinh xảo. Hình gà còn 
xuất hiện trong các vật dụng, công 
trình kiến trúc trong nhà thò và các 
nơi trang nghiêm, cổ kính. Ngưòi Hy 
Lạp cổ đại thưòng không dùng gà để 
hiến tế, có lẽ là do nó vẫn được xem

là loài vật ngoại lai. Nhờ sở hữu tính 
dũng cảm mà gà trống được xem là 
tượng trưng của thần Ares, Heracles 
và Athena. Người Hy Lạp cũng tin 
rằng ngay đến sư tử cũng còn sợ gà 
trống. Nhiều truyện cổ tích châu Âu 
cũng lưu truyền rằng, ma quỷ hay 
chuyện xấu sẽ chạy trốn thật xa khi 
nghe tiếng gáy của gà trống.

Tại các nước châu Á, hình ảnh chú 
gà trống hiện diện rất nhiều trong các 
vật dụng, tác phẩm văn hóa của các 
nước. Hình ảnh chú gà có ý nghĩa rất 
thiêng liêng trong tín ngưỡng tôn 
giáo của các nước này. Tại Indonesia, 
hình ảnh con gà mang ý nghĩa hết 
sức quan trọng trong nghi lễ hỏa táng 
của người theo đạo Hindu.

Còn theo tôn giáo dân gian của 
Trung Quốc thì gà là món dành riêng 
để kính dâng lên tổ tiên và thờ cúng 
thành hoàng, trừ những thần thánh 
ăn chay như Thích-ca-mâu-ni. Trong 
tiếng Hán, đại kê (gà trống) gần âm 
với chữ đại cát. Đây là nội dung của 
một quẻ bói tốt nhất cho công việc 
hoặc tương lai của con người được sử 
dụng trong tranh thay cho lời chúc 
lành mà người ta gửi đến nhau trong 
ngày xuân.

ở Nhật Bản, gà được xem là con 
vật linh thiêng, hình ảnh của chúng 
gắn liền vói những câu chuyện thần 
thoại. Một trong số những câu 
chuyện thần thoại kể rằng, nữ thần 
Mặt trời Amaterasu vì tức giận hành 
động ngang ngược của người em trai 
là thần bão tố Susano nên đã lánh 
vào hang động, lấp kín cửa hang 
khiến dương gian chìm trong tăm tối. 
Trước tình cảnh đó, các vị thần bèn 
tìm cách để nữ thần Mặt trời rời khỏi 
hang động, mang ánh sáng ấm áp cho 
trần thế. Họ dùng những con gà 
trống giọng thật tốt thi nhau gáy để 
mời gọi nữ thần Mặt trời.

Gà trống còn là biểu tượng cho sự 
trung thành, tín nghĩa đối với những 
người, đồ vật mang hình nó. Đây là lý 
do tại các nhà của thương nhân 
thường đặt những chiếc đĩa hoặc cổ 
vật có hình gà trống như một sự 
khẳng định uy tín của mình trong 
công việc.»*
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Làm tốt hơn nữa công tác 
nắm bắt ý kiến, kiến nghị của 
Nhân dân để phản ánh, kiến nghị 
với Đảng, Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyên Thiện Nhân phát biểu tại cuộc Tọa đàm 
lượng công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

khoa học Nâng cao chất 
ẢNH: HOÀNG ANH

NGUYỄN TÚC
Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 
ương M ặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nhân dân cả nước ta đang hân 
hoan chuẩn bị kỷ niệm lần 
thứ 87 năm Ngày thành lập 
Đảng Cộng Sản Việt Nam - 

Đảng do lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại 
sáng lập và rèn luyện.

86 năm qua, trong suốt quá trình 
hình thành và phát triển, nhận thức

sâu sắc trách nhiệm của mình, Đảng 
đã lãnh đạo, chèo lái con thuyền cách 
mạng Việt Nam vượt qua nhiều ghềnh 
thác hiểm nghèo, cùng nhân dân 
từng bước giành thắng lợi vẻ vang. 
Đảng luôn luôn ý thức rằng: Đảng ở 
trong lòng dân, Đảng tồn tại và phát 
triển vì nhân dân. Đảng đại diện 
trung thành cho lợi ích của giai cấp 
công nhân, nhân dân lao động và 
toàn thể dân tộc Việt Nam. Chỉ có 
phục vụ nhân dân, gắn bó máu thịt 
với nhân dân, Đảng mới được nhân

dân tin yêu và quý trọng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ 
tối cao của Đảng, Người khai sinh 
nước Việt Nam - Dân chủ - Cộng hòa 
tức Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam ngày nay, đã từng tổng kết:

"Gốc có vững, cây mới bền

Xây liu thắng lọi trên nền nhân 
dân".

Cách mạng Tháng Tám thành 
công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng
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hòa ra đời, Người đã sớm khẳng định:

Nước ta là nước dân chủ,

Bao nhiêu lọi ích đều vì dân,

Bao nhiêu quyền hạn đều của dân

Công cuộc đổi mới, xây dựng đất 
nước là trách nhiệm của dân,

Chính quyền từ xã đến Chính phủ 
do dân cử ra,

Đoàn thể từ Trung ương đến xã do 
dân tổ chức nên,

Nói tóm lại, quyền hành và lực 
lượng đều ở nơi dân".

Quán triệt Chủ nghĩa Mác-Lênin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh 
xây dựng đất nước trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và 
phát triển 2011) đã xác định rõ mối 
quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân: 
"Nhà nước phục vụ nhân dân, gắn bó 
mật thiệt với nhân dân, thực hiện 
đầy đủ quyền dân chủ, tôn trọng, 
lắng nghe ý kiến của nhân dân và 
chịu sự giám sát của nhân dân; có cơ 
chế kiểm soát, ngăn ngừa và trừng trị 
tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, 
vô trách nhiệm, lạm quyền, xâm 
phạm quyền dân chủ của công dân, 
giữ nguyên kỷ cương xã hội, nghiêm 
trị mọi hành động xâm phạm lợi ích 
của Tổ quốc và nhân dân."

Để giữ cho Nhà nước này mãi mãi 
là Nhà nước của dân, do dân và vì 
dân, ngày 1/1/2016 Quốc hội nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
đã ban hành Luật Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam trong đó xác định: "Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính 
trị của chính quyền nhân dân; đại 
diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của nhân dân; tập 
hợp phát huy sức mạnh đại đoàn kết 
dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng 
cường đồng thuận xã hội; giám sát 
phản biện xã hội; tham gia xây dựng 
Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại 
nhân dân góp phần xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc" (Điều 1)

Luật cũng quy định rõ quyền và 
trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, trong đó có trách nhiệm 
"tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri

và nhân dân để phản ánh, kiến nghị 
với Đảng và Nhà nước" (Điều 3)

Trong những năm qua, nhất là từ 
khi triển khai Đề án "Đổi mới công 
tác thông tin tuyên truyền của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam", công tác nắm 
bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến 
nghị của nhân dân với Đảng, Nhà 
nước được các tổ thành viên và ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc các cấp coi 
trọng, xem đó là nhiệm vụ thường 
xuyên, là chức năng của Mặt trận.

Thứ nhất, thực hiện Luật bầu cử 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân các 
cấp và Quy chế phối hợp giữa Đoàn 
Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam và ủy ban Thường 
vụ Quốc hội, qua mỗi Kỳ tiếp xúc giữa 
đại biểu Quốc hội với cử tri, Ban 
Thường trực Mặt trận Tổ quốc các 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương đã phối hợp với Đoàn đại biểu 
Quốc hội ở địa phương đó tổng hợp, 
phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri 
theo từng ngành, từng lĩnh vực gửi 
Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ủy ban 
Thường vụ Quốc hội. Ban Thường 
trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với 
ủy ban Thường Vụ Quốc hội xây dựng 
báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị 
của cử tri cả nước trình ra trước mỗi 
kỳ họp của Quốc hội, đồng thời gửi 
kiến nghị của cử tri và nhân dân đến 
các cơ quan hữu quan của Nhà nước 
ở Trung ương, các tổ chức, đơn vị 
hữu quan ở địa phương xem xét, giải 
quyết và trả lời cử tri.

ở các địa phương, ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc các cấp tập hợp và phản 
ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và 
nhân dân tại các kỳ họp thường lệ 
của Hội đồng nhân dân. Cũng tại kỳ 
họp này, ủy ban Mặt trận cùng cấp 
thông báo về hoạt động của Mặt trận 
tham gia xây dựng chính quyền; đề 
xuất kiến nghị với Hội đồng nhân 
dân, ủy ban nhân dân những vấn đề 
cần thiết.

Những việc làm nêu trên đã trở 
thành nền nếp và đem lại kết quả tốt 
đẹp.

Thứ hai, qua các hội nghị Đoàn 
Chủ tịch, Hội nghị ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội 
nghị các Hội đồng tư vấn... những 
tiếng nói trung thực đầy tâm huyết 
và trách nhiệm của các vị đại diện 
cho các giai cấp, các tầng lớp, những 
người tiêu biểu của các dân tộc, các 
tôn giáo, trí thức, người Việt Nam ở 
nước ngoài cũng như các chuyên gia 
trong từng ngành, từng lĩnh vực và 
các kiến nghị về chính sách, về giải 
pháp được Ban Thường trực tập hợp, 
phản ảnh đầy đủ với Đảng, Nhà nước 
nói chung, với từng cơ quan, tổ chức 
hữu quan nói riêng.

Thứ ba, cùng với 2 hình thức nắm 
bắt thông tin nêu trên, Ban Thường 
trực cũng thường xuyên nhận được 
thư của các vị ủy viên ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phản 
ánh tâm trí, nguyện vọng, kiến nghị 
của cử tri và nhân dân tại địa bàn 
dân cư các vị cư trú

Thứ tư, đối với các thành phố lớn 
trực thuộc Trung ương, một số tỉnh 
có đông đồng bào dân tộc, đông đồng 
bào có đạo, ngoài những báo cáo 
chung về tâm tư, nguyện vọng các 
tầng lớp nhân dân, còn có những báo 
cáo chuyên đề gửi Ban Thường trực 
ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam về diễn biến tình hình 
trong những tầng lớp đặc thù này, 
những tâm tư, nguyện vọng của bà 
con và kiến nghị với trung ương 
những giải pháp cần thiết.

Những hoạt động trên của Mặt 
trận đã từng bước đi vào nền nếp, 
đã giúp cho cơ quan lãnh đạo có 
thêm thông tin đánh giá đúng hơn, 
sát thực hơn tâm trạng, tư tưởng 
của các tầng lớp nhân dân, cho ủy 
ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
có cơ sở thực tiễn để đề ra nhiệm 
vụ và chương trình phối hợp hàng 
năm sát với tâm tư, nguyện vọng 
của nhân dân và thực trạng của 
đất nước.

Tuy nhiên, chúng ta chưa thể hài 
lòng với những gì đã đạt được. Cần 
phải làm tốt hơn nữa những việc 
chúng ta đã làm.
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Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyên Thiện Nhân cùng đoàn công tác làm việc với thành phố Hồ Chí 
Minh về khảo sát xác định chỉ số hài lòng của người dân. ẢNH: HOÀNG ANH

Đối vói mỗi kỳ họp Quốc hội, vói 
thời lưọng 15 phút cho phép, chúng 
ta chỉ có thể lựa chọn những vấn đề 
bức xúc nhất trong hàng nghìn ý 
kiến, hàng trăm vấn đề bức xúc ở 
thời điểm đó để báo cáo trước toàn 
thể Quốc hội. Số còn lại, nên chăng 
Ban Thường Vụ Quốc hội và Ban 
Thường trực cin chỉnh lý, in ấn gửi 
đến từng đại biểu ngay tại kỳ họp.

Để ý kiến của cử tri và nhân dân 
"không roi vào sự quên lãng" hoặc 
"sự im lặng", cin tìm ra những hình 
thức, phưong pháp phản hồi nhanh 
chóng những ý kiến, kiến nghị của 
các ting lớp nhân dân, đặc biệt là 
những vấn đề xã hội, những chính 
sách tác động tích cực cũng như tiêu 
cực đến tư tưởng, tình cảm của các 
ting lớp nhân dân.

Số ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị 
Đoàn Chủ tịch, Hội nghị ủy ban 
Trung ưong Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tuy không lớn, song chất lưọng 
cao do những vị đại diện cho các giai 
cấp, các ting lớp, đặc biệt những vị 
tiêu biểu của các dân tộc, các tôn 
giáo, những trí thức lớn - những 
người nắm đưọc một cách tổng họp

nhất tâm tư, nguyện vọng của bộ 
phận nhân dân mà mình đại diện, 
cin tổng họp và phản ánh điy đủ đến 
lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Nên 
chăng ta "phục hồi" lại các quy chế 
đã từng áp dụng ở các nhiệm kỳ I, II, 
III và IV của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam là: Mỗi kỳ họp ủy ban Trung 
ưong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một 
đồng chí đại điện cho Bộ chính trị, 
một Phó Thủ tướng và một Phó Chủ 
tịch Quốc hội tới dự đến cùng, tiếp 
thu và trả lời những vấn đề có thể trả 
lòi đưọc.

Đối với các vị ủy viên ủy ban 
Trung ưong Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam: Cin quy định rõ, ngoài định kỳ 
phản ánh dư luận, ý kiến và kiến 
nghị của cư dân tại địa bàn dân cư 
mà mình sinh sống cin phản ánh ý 
kiến, kiến nghị của bộ phận nhân 
dân thuộc ngành, nghề, lĩnh vực mà 
mình hoạt động và có ảnh hưởng, 
đặc biệt là dân tộc, tôn giáo, trí thức, 
thân nhân người Việt Nam ở nước 
ngoài...

Chúng ta đang sống trong thời đại 
công nghệ thông tin. Vì vậy, chúng ta 
không thể hài lòng với những gì đã

đạt đưọc. Là co sở chính trị của chính 
quyền nhân dân, Mặt trận cin mở 
rộng các hình thức và tổ chức điều 
tra, nắm bắt dư luận xã hội để giúp 
cho Đảng, Nhà nước đánh giá đúng 
hon, sát thực hon tâm tư, nguyện 
vọng của các ting lớp nhân dân với 
tính xác thực và độ tin cậy cao.

Trên cổng thông tin điện tử của 
Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã 
hội, thành viên của Mặt trận, cin mở 
chuyên mục: "ý kiến và kiến nghị" để 
nắm bắt nhanh chóng ý kiến, kiến 
nghị của nhân dân, đặc biệt vào 
những thời điểm nóng bỏng.

Với nhận thức: Ý chí, nguyện 
vọng của nhân dân là co sở để hình 
thành đường lối của Đảng, chính 
sách của Nhà nước. Và đường lối của 
Đảng, chính sách của Nhà nước là yếu 
tố quan trọng nhất để tập họp, đoàn 
kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện 
nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết 
tâm làm tốt công tác nắm bắt tâm tư, 
nguyện vọng của các ting lớp nhân 
dân, cùng Đảng, Nhà nước tạo sự 
đồng thuận cao trong toàn xã hội vì 
mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, dân 
chủ, công bằng, văn minh."**
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM• • • 

với việc phát huy những giá trị 
của thiền phái Trúc Lâm Yên T ử
THS. NGUYỄN VĂN THANH
Trưởng ban Tôn giáo, Thường trực Hội đồng Tư vấn về Tôn giáo Ủy ban Trung ương M ặt trận Tổ quốc Việt Nam

1. Về Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam hiện nay

1.1 . Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
được thành lập năm 1981 trên co sỏ 
sự hợp nhất tự nguyện của 9 tổ chức 
giáo hội, hội, hệ phái Phật giáo trong 
cả nước, có tư cách pháp lý, pháp 
nhân, đại diện tăng ni, phật tử Việt 
Nam trong và ngoài nước, là thành 
viên các tổ chức Phật giáo Quốc tế mà 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham gia.

Hệ thống tổ chức của Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam từ Đại hội Đại 
biểu thống nhất Phật giáo cả nước 
năm 1981 đến Đại hội V năm 2002 
gồm 2 cấp là cấp Trung ưong và cấp 
tỉnh, thành phố. Dưới cấp tỉnh, 
thành phố có Ban Đại diện Phật giáo 
ỏ quận, huyện, nhưng trong Hiến 
chưong không coi đây là một cấp của 
Giáo hội, mà chỉ được coi như một 
khâu trung gian, cánh tay nối dài của 
Ban Trị sự Phật giáo cấp tỉnh, thành 
phố và không có con dấu giao dịch 
trong đạo, ngoài đòi.

Đến nhiệm kỳ Đại hội Đại biểu 
Phật giáo toàn quốc lần thứ VI năm 
2007, Giáo hội đã sửa đổi Hiến 
chưong và phát triển Ban Đại diện 
Phật giáo ỏ quận, huyện thành một 
cấp của Giáo hội. Ban Đại diện từ đây 
đã có con dấu phục vụ hoạt động 
trong đạo, ngoài đòi và Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam có 3 cấp: Trung ưong - 
tỉnh, thành phố và quận, huyện.

Tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn 
quốc lần thứ VII (2012), Hiến chưong 
của Giáo hội tiếp tục được sửa đổi, bổ 
sung. Ban Đại diện Phật giáo cấp

huyện được đổi tên thành Ban Trị sự 
Phật giáo cấp huyện.

Tổ chức bộ máy của Giáo hội gồm 
3 cấp, các chùa, tịnh xá thuộc Giáo 
hội có con dấu riêng trong giao dịch. 
ở Trung ưong, Giáo hội có 2 Hội đồng 
là Hội đồng Chứng minh và Hội đồng 
Trị sự.

Hội đồng Chứng minh là 1 trong 2 
co quan cấu thành Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam ỏ cấp trung ưong, lãnh đạo 
tối cao về đạo pháp và giới luật của 
Giáo hội, giám sát và chứng minh các 
hoạt động Phật sự của các cấp Giáo 
hội; phê chuẩn tấn phong chức vị 
giáo phẩm hoà thượng, thượng tọa, 
ni trưỏng, ni sư của Giáo hội; ban 
hành Thông điệp về Phật đản, Thư 
chúc Tết và tình hình GHPGVN trong 
những tình huống đặc biệt... HĐCM 
gồm các vị hoà thượng tiêu biểu của 
các hệ phái Phật giáo Việt Nam, có ít 
nhất 70 tuổi đòi và 50 tuổi đạo, được 
Ban Thưòng trực Hội đồng Chứng 
minh tiền nhiệm giới thiệu và được 
Đại hội Đại biểu toàn quốc Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam suy tôn. Các vị 
hoà thượng trong HĐCM tại vị trọn 
đòi, trưòng hợp đặc biệt mới phải 
miễn nhiệm, do quyết định của HĐCM 
với đa số 2/3 thành viên biểu quyết 
tán thành. HĐCM suy cử một Ban 
Thưòng trực gồm có đức Pháp chủ, 
các vị phó Pháp chủ, các vị Giám luật, 
một vị Chánh Thư ký, các vị phó Thư 
ký và các ủy viên Thưòng trực. HĐCM 
hoạt động theo Hiến chưong của Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam và Quy chế do 
HĐCM ban hành. Nhiệm kỳ của HĐCM 
là 5 năm tưong ứng với nhiệm kỳ Đại

hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam.

Hội đồng Trị sự là co quan điều 
hành, quản lý hành chính đạo cao 
nhất của Giáo hội về mọi mặt hoạt 
động giữa hai nhiệm kỳ, gồm các vị 
hoà thượng, thượng toạ, đại đức, 
tăng ni, cư sĩ và phật tử tiêu biểu có 
nhiều đóng góp cho đạo pháp và dân 
tộc, được Ban Thưòng trực HĐTS tiền 
nhiệm đề cử và được Đại hội Đại biểu 
Phật giáo toàn quốc Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam suy cử. Thành viên 
tham gia HĐTS không quá 80 tuổi, 
mỗi thành viên không kiêm nhiệm 
quá 2 chức danh trong Ban Thưòng 
trực HĐTS, mỗi chức danh không quá 
3 nhiệm kỳ. Hoạt động và chức năng, 
nhiệm vụ của HĐTS theo quy định 
của Hiến chưong Giáo hội và Nội quy, 
Quy chế do HĐTS ban hành. Nhiệm kỳ 
của HĐTS là 5 năm tưong ứng với 
nhiệm kỳ Đại hội Phật giáo toàn 
quốc.

1.2. Các thế mạnh của Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam

Với đặc điểm về tổ chức và hoạt 
động như vậy, Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam có nhiều thế mạnh trong việc 
phát huy các giá trị di sản văn hoá 
Phật giáo Việt Nam nói chung và 
những giá trị của thiền phái Trúc Lâm 
Yên Tử nói riêng, cụ thể là:

- Với 1 tổ chức thống nhất chung 
trong toàn quốc, được xây dựng trên 
nguyên tắc: Thống nhất ý chí và 
hành động, thống nhất lãnh đạo và 
tổ chức, tuy nhiên các truyền thống 
hệ phái cũng như các pháp môn và
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Chủ tịch Ủy ban Trung ươngMặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyên Thiện Nhân cùng lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Lãnh 
đạo các tôn giáo thả chim hòa bình, chào mừng thành công Hội nghị toàn quốc phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi 
trường và ứngphó với biến đổi khí hậu. ẢNH: HOÀNG LONG

phưong tiện tu hành đúng chính 
pháp đều đưọc tôn trọng duy trì. Đó 
là thuận lọi to lớn cho việc tập trung 
cao độ việc huy động và phát huy các 
nguồn lực vật chất và tinh thin, kinh 
tế, văn hoá, xã hội,... từ trong tăng 
ni, phật tử và trong xã hội cho việc 
bảo tồn, duy trì và phát triển các giá 
trị phổ quát của văn hoá Phật giáo 
trong đời sống xã hội như: Xây dựng, 
tôn tạo, trùng tu, phát triển hệ 
thống co sở thờ tự, các trung tâm du 
lịch văn hóa tâm linh Phật giáo; in 
ấn, phát hành kinh sách, văn hoá 
phẩm Phật giáo; các hoạt động Phật 
giáo quốc tế; tổ chức các hội nghị, 
hội thảo, triển lãm, trưng bày vói quy 
mô lớn về văn hoá Phật giáo, về thiền 
phái Trúc Lâm Yên Tử...

- Có khả năng triển khai nhanh và 
huy động đưọc nhiều nguồn lực để 
thực hiện công tác hoằng pháp và 
phổ truyền, mở mang các giá trị văn

hoá Phật giáo Việt Nam và giới thiệu, 
quảng bá về hình ảnh, đất nước, con 
người và văn hoá Việt Nam, về giá trị 
đặc trưng riêng của Thiền phái Trúc 
Lâm cho phật tử và nhân dân trong 
nước cũng như cho bà con Việt kiều 
và nhân dân các nước trên thế giới.

- Có khả năng huy động nhanh và 
hiệu quả các nguồn lực trong tăng ni, 
phật tử để đóng góp vào công cuộc 
xây dựng, bảo vệ và phát triển đất 
nước, trong đó có việc xây dựng và 
phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên 
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; hạn chế 
tác động tiêu cực trước các nguy co 
xâm lăng văn hoá từ bên ngoài trong 
xu thế toàn ciu hoá.

- Nếu có đường hướng đúng và 
nhân sự tiêu biểu, có uy tín, có sức 
quy tụ thì Giáo hội sẽ phát huy đưọc 
trí tuệ tập thể, tinh th in  lục hòa, 
đoàn kết, phát huy tính sáng tạo, giữ 
vững niềm tin Đạo pháp của các

thành viên tăng ni, phật tử cả nước. 
Qua đó, thực hiện có kết quả, đồng 
bộ qua các mặt hoạt động của Giáo 
hội từ Ban, Viện Trung ương Giáo hội 
cho đến các Tỉnh, Thành hội Phật 
giáo trong toàn quốc; giải quyết kịp 
thời những công việc Phật sự và Thế 
sự cần thiết và hoạt động đồng bộ.

- Tạo được sự đồng bộ, thống nhất 
và sức mạnh tập thể trong các hoạt 
động Phật giáo quốc tế, góp phần vào 
công tác đối ngoại nhân dân và tranh 
thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới 
trong cuộc đấu tranh giải phóng dân 
tộc, thống nhất đất nước trước đây 
cũng như trong công cuộc đổi mới 
toàn diện đất nước, hội nhập quốc tế 
và bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia 
và toàn vẹn lãnh thổ hiện nay.

- Trong điều kiện bình thường và 
với hệ thống chính trị mạnh, Giáo hội 
sẽ góp phần vào việc đoàn kết, tập 
hợp đông đảo tăng ni, phật tử trong
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và ngoài nước đoàn kết trong khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng đóng 
góp trí tuệ, công sức, tài vật cho việc 
phát huy các giá trị di sản văn hoá 
Phật giáo Việt Nam nói chung và 
những giá trị của thiền phái Trúc Lâm 
Yên Tử nói riêng, gắn với phưong 
châm hoạt động của Giáo hội "Đạo 
pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội"...

2. Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam với việc phát huy 
những giá trị của thiền 
phái Trúc Lâm Yên Tử

Hoạt động của Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam được thể hiện trên 2 
phưong diện chính là mặt giáo hội và 
mặt xã hội thông qua các hoạt động 
của Hội đồng Chứng minh và Hội 
đồng Trị sự, trong đó chủ yếu là các 
hoạt động của HĐTS.

HĐTS của Giáo hội hiện nay có 13 
ban, ngành, viện trực thuộc: Ban 
Tăng sự, Ban Giáo dục Tăng ni, Ban 
Hoằng pháp, Ban Văn hoá, Ban Từ 
thiện xã hội, Ban Nghi lễ, Ban Hướng 
dẫn phật tử, Ban Phật giáo Quốc tế, 
Ban Kinh tế Tài chính, Ban Thông tin 
Truyền thông, Ban Pháp chế, Ban 
Kiểm soát, Viện nghiên cứu Phật học 
Việt Nam. Các ban và viện có thể 
thành lập các phân ban, phân viện để 
phụ trách các chuyên ngành hoạt 
động theo Nội quy riêng được Ban 
Thưòng trực HĐTS chuẩn y.

Hoạt động của mỗi ban, viện 
thuộc Giáo hội đều thể hiện rõ cả mặt 
giáo hội và mặt xã hội, khó có thể 
tách bạch hoặc phân biệt làm hai. 
Tuy nhiên hoạt động của một số ban, 
viện nghiêng nhiều về mặt giáo hội, 
đó là: Ban Tăng sự, Ban Giáo dục 
Tăng ni, Ban Nghi lễ, Ban Hoằng 
pháp, Viện Nghiên cứu Phật học Việt 
Nam, Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát. 
Các ban khác như: Ban Văn hoá, Ban 
Kinh tế Tài chính, Ban Từ thiện Xã 
hội, Ban Phật giáo Quốc tế, Ban 
Thông tin - Truyền thông, hoạt động 
có liên quan và thể hiện nhiều hon 
mặt xã hội.

Thông qua hoạt động của các ban, 
viện thuộc Hội đồng Trị sự Giáo hội

Phật giáo Việt Nam sẽ tăng cưòng và 
thúc đẩy việc bảo tồn, gìn giữ, phát 
huy và phát triển các giá trị di sản 
của Thiền phái Trúc Lâm Yên Từ. 
Bước đầu chúng tôi xin đề xuất một 
số nội dung sau:

Ban Văn hoá: Tập trung vào các 
hoạt động bảo tồn và phát huy các 
giá trị di sản của Thiền phái Trúc Lâm 
Yên Tử như:

- Biên soạn, sưu tập tài liệu, xuất 
bản các loại ấn phẩm liên quan đến 
Thiền phái Trúc Lâm...

- Thông qua các co quan ngôn 
luận của Giáo hội hoặc trực thuộc 
Giáo hội như: các tạp chí, nội san, 
báo điện tử... tăng cưòng các bài viết, 
nghiên cứu, giới thiệu về các giá trị 
riêng có, những sắc thái riêng của 
Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và Đức 
vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông, 
cũng như Tam tổ Trúc Lâm...

- Tổ chức các cuộc triển lãm, văn 
nghệ và các phong trào văn hóa, xã 
hội, lễ hội liên quan đến Tam tổ Trúc 
Lâm và Thiền phái Trúc Lâm nhằm 
nhấn mạnh giá trị đặc sắc riêng có 
của Phật giáo Việt Nam.

- Tổ chức các cuộc hội thảo, hội 
nghị trong nước, khu vực và quốc tế 
để quảng bá, giới thiệu và khẳng 
định những nét tinh túy, đặc trưng 
riêng có của Phật giáo Việt Nam và 
Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

- Tham gia công tác bảo tồn, 
trùng tu co sỏ Phật giáo, quần thể 
danh thắng có liên quan đến Thiền 
phái Trúc Lâm...

Ban Từ thiện xã hội: Với chức 
năng và nhiệm vụ được phân công, 
thông qua hoạt động của mình, Ban 
TTXH của Giáo hội sẽ góp phần gìn 
giữ và phát huy các giá trị nhân 
bản, nhân văn của Thiền phái Trúc 
Lâm với một số hoạt động tiêu biểu 
như: Đặt tên của Phật hoàng và tên 
các tổ của Thiền phái Trúc Lâm cho 
hệ thống các Tuệ Tĩnh đưòng để 
khám chữa bệnh miễn phí cho 
ngưòi nghèo và cô đon, không noi 
nưong tự a...; cho các trường, lớp 
nuôi dạy trẻ, lớp học tình thưong,

mẫu giáo và các co sỏ từ thiện khác 
của Giáo hội...

Ban Phật giáo quốc tế: Thông qua 
việc tham gia tổ chức, phối hợp tổ 
chức các sự kiện, các hội nghị quốc 
tế, khu vực và các hoạt động Phật 
giáo quốc tế khác của Giáo hội và Nhà 
nước với nhiều chủ đề khác nhau... 
để giới thiệu, quảng bá những giá trị 
văn hoá độc đáo và nhân bản của 
Phật giáo Việt Nam, của Thiền phái 
Trúc Lâm, của Phật hoàng Trần Nhân 
Tông với bạn bè quốc tế và tăng ni, 
phật tử, nhân dân các nước trong 
khu vực và trên thế giới.

- Đón tiếp và làm việc với các 
đoàn ngoại giao, các phái đoàn quốc 
tế (cả của Phật giáo và ngoài đòi) 
đến thăm, làm việc, tìm hiểu về Phật 
giáo Việt Nam và Thiền phái Trúc 
Lâm Yên Tử.

- Tham gia tổ chức các cuộc viếng 
thăm, hoằng pháp và trao đổi về 
Thiền phái Trúc Lâm ỏ nước ngoài...

Viện, Phân viện NCPHVN và các 
Trướng đào tạo của Phật giáo

- Tổ chức dịch thuật, sưu tầm các 
tư liệu có liên quan đến Thiền phái 
và có kế hoạch, lộ trình nghiên cứu 
cá chuyên đề chuyên sâu về các giá 
trị triết học, tư tưỏng, văn hóa, đạo 
đức, tu thiền... của Thiền phái Trúc 
Lâm Yên Tử để xã hội hóa, xuất bản 
và giáo dục, giảng dạy trong các co 
sỏ đào tạo, bồi dưỡng tăng ni sinh.

- Tổ chức phiên dịch các tác 
phẩm, các công trình đã có về Thiền 
phái Trúc Lâm Yên Tử ra một số ngoại 
ngữ thông dụng hoặc có liên quan 
nhiều đến quan hệ quốc tế của Giáo 
hội như: tiếng Anh, tiếng Trung, 
tiếng Pháp, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Lào, Thaislan, Cămpuchia...

Ban Tăng sự: Quan tâm đào tạo, 
bồi dưỡng tăng ni về các giá trị của 
Thiền phái, đồng thòi quan tâm bố 
trí, co cấu nhân sự tăng ni tu theo 
Thiền phái Trúc Lâm vào các co quan 
lãnh đạo của Giáo hội của các cấp để 
có điều kiện bảo tồn và phát triển 
các giá trị của dòng Thiền đặc sắc 
Việt Nam này.
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3. Một số kiến nghị, đề 
xuất nhằm phát huy giá trị 
của Thiền phái Trúc Lâm 
Yên Tử hiện nay

- Yêu cầu của thòi đại mói, đòi hỏi 
Giáo hội cần gấp rút có kế hoạch và 
lộ trình đào tạo năng lực, bồi dưỡng 
tăng tài cho các thế' hệ tăng ni, cư sĩ 
trẻ có đủ đạo hạnh, tri thức Phật học 
và thế học cũng như tinh thần dấn 
thân, phục vụ, không quản khó 
khăn, gian khổ, đủ sức gánh vác 
nhiệm vụ mà thòi đại đặt ra cho Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam. Trong đào tạo 
tăng tài, các cơ sở đào tạo (Học viện 
Phật giáo, các lóp cao đẳng và trưòng 
trung cấp Phật học) cần bố trí khung 
chương trình và nội dung môn học về 
Thiền phái Trúc Lâm vói thòi lượng 
phù hợp... cho một đội ngũ nguồn 
các tăng ni, cư sĩ có điều kiện và tâm 
huyết, để quảng bá, duy trì và phát 
huy được các giá trị tinh tuý, đặc sắc 
của Thiền phái Trúc Lâm.

- Ban Thưòng trực Hội đồng Trị sự 
cần sóm có kế hoạch sử dụng hợp lý 
đội ngũ tăng ni có đạo hạnh, năng 
lực đang tu học tại các thiền viện 
thuộc Thiền phái Trúc Lâm vào các 
công việc khác nhau của Giáo hội, 
đồng thòi tăng cưòng việc luân 
chuyển đội ngũ chức sắc, tăng ni 
giữa các vùng miền, các khu vực, các 
địa phương để tăng cưòng khả năng 
giao lưu, trao đổi và phát huy những 
thế mạnh sở trưòng và tính đa dạng 
của văn hóa Phật giáo Việt Nam 
thông qua vai trò của tăng, ni mỗi 
khu vực trong việc phục vụ Giáo hội, 
phục vụ xã hội và phật tử, khắc phục 
tình trạng thiếu tăng ni trụ trì ở 
nhiều cơ sở tự viện, nhất là ở các 
tỉnh miền Bắc, đồng thòi tránh sự 
thụ động, cố hữu, trì trệ trong tu học 
và phát huy được tinh thần dấn thân 
phục vụ chúng sinh của tăng ni Phật 
giáo ở khắp mọi miền Tổ quốc.

- Các cơ quan chức năng của Nhà 
nưóc, các trung tâm nghiên cứu khoa 
học lón và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
cần hỗ trợ và hưóng dẫn Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam có kế hoạch xây 
dựng, phát triển các Trung tâm bảo 
tồn, phát huy các di sản tư tưởng,

văn hoá, triết học, thiền học, nhân 
bản học của Thiền phái Trúc Lâm tại 
mỗi địa phương để gìn giữ và phát 
huy các giá trị tốt đẹp của Thiền phái 
Trúc Lâm trong dòng chảy lịch sử 
Phật giáo dân tộc. ở nơi phát tích 
hình thành Thiền phái, Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam cùng Ban Trị sự Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng 
Ninh nên xây dựng một Bảo tàng Di 
sản của Thiền phái Trúc Lâm nằm 
trong quần thể danh thắng Yên Tử. 
Bảo tàng này cần xây dựng, thiết kế, 
tổ chức và vận hành theo cơ chế 
"động" để gắn liền vói các sinh hoạt 
tu học, tâm linh, văn hoá, xã hội, 
kinh tế... của tăng ni, phật tử và 
cộng đồng chứ không phải chỉ là 
những "kho trưng bày".

- Các cơ quan chức năng của Nhà 
nước và Mặt trận cần hỗ trợ, hướng 
dẫn các cấp Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 
thông tin và khoa học hiện đại trong 
việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các 
giá trị của Thiền phái Trúc Lâm Việt 
Nam như: Thiết kế và vận hành các 
trang Website điện tử bằng nhiều thứ 
tiếng (chữ phổ thông, chữ của đồng 
bào các dân tộc thiểu số Việt Nam, 
tiếng Anh, Pháp, Trung, Nhật,...) để 
giói thiệu, quảng bá các hoạt động và 
quảng bá các giá trị văn hoá Phật giáo 
Việt Nam nói chung và Thiền phái Trúc 
Lâm nói riêng; phát hành đa dạng các 
ấn phẩm để bảo tồn, gìn giữ và phát 
huy như: Sách báo, băng đĩa CD, VCD, 
DVD, kỹ thuật số, kỹ thuật lade...

- Đưa chương trình giáo dục, bồi 
dưỡng kiến thức về lịch sử và văn 
hoá của Phật giáo Việt Nam nói riêng 
và các tôn giáo Việt Nam nói chung 
vào Chương trình chính khoá của các 
nhà trưòng, từ cơ sở, phổ thông 
trung học đến các trưòng trung cấp, 
cao đẳng và đại học. Mỗi cấp học có 
thể quy định số tiết học và đơn vị 
học trình khác nhau, giáo trình khác 
nhau phù hợp với từng độ tuổi.

Các cơ quan chức năng Nhà nưóc, 
nhất là Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ 
Văn hoá, Thể thao và Du lịch cần phối 
hợp với Mặt trận và Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam kiến nghị lãnh đạo

Đảng, Nhà nước thống nhất về chủ 
trương, sau đó cơ quan quản lý nhà 
nước về giáo dục - đào tạo chủ trì, 
phối hợp với các cơ quan chức năng 
khác của Nhà nước, Mặt trận và Giáo 
hội tiến hành biên soạn thống nhất 
các loại tài liệu, giáo trình về lịch sử
- văn hoá của Phật giáo và các tôn 
giáo Việt Nam để giới thiệu trong các 
nhà trưòng.

ở đây chúng ta cần phải hiểu 
đúng và rất rành mạch về việc đưa 
nội dung giáo dục Phật học và tôn 
giáo học vào các nhà trưòng như nói 
ở trên không hề vi phạm đến nguyên 
tắc chính sách tôn giáo, vì nội dung 
giáo dục ở đây không phải là giáo lý, 
giáo luật tôn giáo mà là các kiến thức 
cơ bản về lịch sử và văn hoá tôn giáo 
hay kiến thức Tôn giáo học, trong đó 
có các giá trị về tư tưởng, triết học, 
thiền học, văn hóa học, nhân bản 
học... của Thiền phái Trúc Lâm. Qua 
đó giáo dục học sinh, sinh viên về 
đạo đức, lối sống văn hoá, nhân bản 
trong xã hội, hạn chế những mặt trái 
của kinh tế thị trưòng, đó cũng là 
cách rất cơ bản và bền vững để bảo 
tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị 
văn hoá tốt đẹp của Phật giáo nói 
riêng và của các tôn giáo Việt Nam 
nói chung trong đòi sống xã hội.

- Nhà nước và Mặt trận cần có sự 
phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ cho 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức 
nhiều khoá hoằng pháp, hội nghị, 
hội thảo về Thiền phái Trúc Lâm cho 
tăng ni, phật tử, việt kiều và bạn bè 
trong khu vực và trên thế giô i. Qua 
đó sẽ góp phần tích cực vào việc bảo 
vệ, bảo tồn, phát huy và mở mang 
các giá trị văn hoá Phật giáo Việt Nam 
(cũng đồng thòi là các giá trị văn hoá 
Việt Nam) cho đồng bào các dân tộc 
thiểu số, ngưòi Việt Nam sinh sống ở 
nước ngoài và bạn bè quốc tế.

- Các cấp Giáo hội cần quan tâm 
hơn nữa việc quản lý, giáo dục tăng 
ni và đề cao giéĩ luật, đạo hạnh trong 
hàng ngũ chức sắc, nhà tu hành để 
tăng cưòng đạo hạnh; phong cách 
dân chủ, đề cao tự do, bình đẳng và 
tư tưởng nhân bản, dấn thân phục vụ 
chúng sinh của Phật giáo.»*
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THỰC TRẠNG VA GIAI PHAP
bảo tổn, phát huy giá trị ván hóa 
dân tộc Brâu
THS. CAO THỊ NGỌC THỦY
Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam

Nước ta có 54 dân tộc anh em; 
mỗi dân tộc đều có nguồn gốc, 
dân số, điều kiện tự nhiên, 
đặc trưng văn hoá và quá trình 

phát triển riêng. Theo kết quả điều tra 
dân số của Tổng cục thống kê năm 
1999, 53 dân tộc thiểu số chiếm 13,8% 
dân số của cả nước, quy mô dân số như 
sau: 12 dân tộc có số dân từ 10 vạn 
ngưòi trở lên, 21 dân tộc có số dân từ 
1 vạn đến 10 vạn ngưòi, 15 dân tộc có 
số dân từ 1000 ngưòi đến 10.000 
ngưòi, 5 dân tộc có số dân dưới 1000 
ngưòi. Cụ thể: Si La 840 ngưòi, Pu Péo 
705 ngưòi, Rơ Măm 352 ngưòi, Brâu 
313 ngưòi, ơ đu 301 ngưòi.

Dân tộc Brâu thuộc nhóm ngữ hệ 
Môn- Khơ Me, hiện cư trú tại làng 
Đấk Mế, xã Bò Y, huyện Ngọc Hồi, 
tỉnh Kon Tum. Là một trong những 
dân tộc có dân số thấp nhất ở Việt 
Nam hiện nay. Người Brâu theo hai 
nhánh của dòng tộc đứng đầu là hai 
anh em ruột Thao A Jong và Thao Tô 
đến cư trú tại Bò Y, Ngọc Hồi đến nay 
là đòi thứ 6, tức là khoảng 150 năm.

Người Brâu vốn quen với cuộc 
sống du canh du cư, đốt rừng làm 
rẫy để trồng các loại lúa, ngô, sấn, 
sử dụng các công cụ sản xuất thô sơ 
như rìu, rựa và chiếc gậy chọc lỗ tra 
hạt. Với kỹ thuật trồng trọt này, 
năng suất cây trồng đạt được thấp. 
Mặc dù đồng bào đã áp dụng khoa 
học kỹ thuật vào chăn nuôi, sản 
xuất nâng cao năng suất, sản lượng 
cây trồng, vật nuôi nhưng do chưa

Dân tộc Brâu ở Tây Nguyên.

biết cách khai thác hết tiềm năng tài 
nguyên đất, nước, sông, suối tại địa 
phương cư trú để phát triển kinh tế 
nâng cao đời sống nên tỷ lệ đói 
nghèo vẫn cao; mặc dù trong những 
năm qua tỉnh Kon Tum đã triển khai 
thực hiện nhiều chương trình, dự 
án, chính sách đối với vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số đặc biệt đối với 
dân tộc Brâu là dân tộc rất ít người 
của tỉnh. Các chương trình, dự án đã 
giải quyết được những vấn đề cấp 
bách trên địa bàn thôn bản, xóm, 
làng, góp phần giải quyết khó khăn 
về đời sống và sản xuất; thực hiện 
xóa đói giảm nghèo, mở rộng giao 
lưu giữa các vùng, nâng cao đời sống 
văn hóa, tinh thần cho nhân dân, 
góp phần củng cố khối đại đoàn kết, 
tạo niềm tin của đồng bào đối với 
Đảng, Nhà nước.

Theo những người cao tuổi, già

ẢNH: TL

làng và các nguồn tư liệu ngưòi Brâu 
có vốn văn hóa vô cùng phong phú: 
văn hóa của ngưòi Brâu thể hiện ở 
các phong tục như hôn nhân, ma 
chay; ở nghệ thuật âm nhạc độc đáo, 
thể hiện qua các loại nhạc cụ, dân 
ca; ở các kiến trúc và trang phục 
riêng và ở các sinh hoạt văn hóa 
truyền thống như thả diều, đi cà 
kheo, đánh phết....

Làng của ngưòi Brâu có kiến trúc 
riêng biệt. Làng được dựng trên gò 
cao, chỗ có mặt bằng tương đối. Được 
rào kín xung quanh bằng gỗ kiên cố, 
bên cổng và xung quanh làng được 
cấm chông để chống thú dữ và phòng 
gian. Giữa làng là nhà rông - ngôi 
nhà chung của cộng đồng. Nơi đây 
thưòng diễn ra những nghi thức 
quan trọng của làng, là nơi hội họp 
và cũng là nơi tổ chức các hoạt động 
vui chơi giải trí.
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Người Brâu ở nhà sàn, đó là căn 
nhà dài, nơi sinh sống của đại gia 
đình, được hình thành trên cơ sở 
tách bếp khi các người con lấy vợ 
(chồng) thành các tiểu gia đình. Về 
cấu trúc, nhà sàn của họ cũng như 
nhà sàn các dân tộc khác, có những 
đặc điểm chung mang tính khu vực. 
Tuy vậy, cách bố trí và trang trí hơi 
có phần khác biệt. Trên mái nhà chạy 
dọc theo nóc là những phên tre đan 
các hình trang trí, hai đầu hồi là hình 
đầu chim, hom, giỏ, mặt trời, hình 
nan quạt. Mặt sàn được chia thành 
các phần khác nhau.. Gian ngoài có 
hai tầng sàn. Sàn thấp để cối giã gạo, 
sàn cao để ngồi khâu vá, nghỉ ngơi. 
Lòng nhà cũng chia thành hai tầng 
dọc theo chiều đòn nóc, sàn thấp, 
ngang vói đặt bếp lửa và ống nứa, 
sàn cao để ngủ. Bên cạnh nhà chính 
là nhà phụ được thông vói nhau bởi 
nhịp cầu thang bấc qua. Đó là nơi 
chứa lương thực, thực phẩm và một 
số nông cụ và đồ dùng của gia đình.

Ngôi nhà trung tâm của người 
Brâu là nhà rông, không gian thiêng 
và là nơi quy tụ sức mạnh tâm linh, 
tinh thần, nơi hội họp và tổ chức các 
hoạt động của cộng đồng. Đây là 
công trình kiến trúc nghệ thuật tập 
thể có giá trị, là bộ mặt, niềm tin và 
lòng kiêu hãnh của cả buôn làng. Nó 
được cất dựng và trang trí bằng chính 
công sức, tài nghệ của mọi người 
trong làng. Cũng làm từ gỗ, tre, nứa 
lá, và cũng buộc chằng theo cách 
thức như nhà sàn..., tuy nhiên, nhà 
rông được làm chấc chấn và cầu kỳ 
hơn nhà sàn nhiều. Cột nhà to và 
bằng loại gỗ quý, mái nhà rất dốc và 
cao, bề thế' và được trang trí công 
phu bằng nhiều hình họa và khấc gỗ 
phong phú, đa dạng.

Tổ chức xã hội của người Brâu vận 
hành trên cơ sở luật tục. Các luật tục 
bất thành văn được truyền miệng để 
duy trì trật tự cộng đồng, luật tục có 
hiệu lực mạnh mẽ trong cộng đồng 
dân tộc Brâu. Chính vì thế, một trong 
những đặc điểm nổi bật của cộng 
đồng là sống theo luật tục, tôn trọng 
luật tục. Họ tôn trọng kết cấu cộng

đồng chặt chẽ, sâu sấc, đậm nét về 
mọi phương diện đời sống - sinh 
hoạt, tâm linh và trong lao động sản 
xuất. Con trai, con gái đến 15- 16 tuổi 
phải trải qua một nghi lễ thành đinh 
nguyên thủy quan trọng đó là: Uốt- 
Pưng (cà răng), Síp Tiêu (căng tai - vói 
nữ). Chỉ khi được cà răng, căng tai, 
người đó mói được coi là trưởng thành 
và được tự do tìm kiếm bạn tình. Nếu 
trai, gái không cà răng, căng tai thì bị 
dư luận chê cưòi, bạn bè khinh rẻ và 
không bất được vợ được chồng. Họ gọi 
họ chung vói nhau, con trai là Thao, 
con gái là Nàng. Họ còn cho rằng, 
những người không cà răng, căng tai 
khi chết đi, linh hồn không về được 
vói thế giói tổ tiên ông bà. Luật tục 
này có lẽ ẩn chứa một ý niệm, một 
cách biểu đạt hay mô phỏng hình ảnh 
vật tổ- tô tem trâu trong tín ngưỡng 
nguyên thủy của người Brâu (nghi lễ 
này hiện không còn, dấu vết chỉ còn 
thất ở người trên 50 tuổi).

Người Brâu có trang phục đơn 
giản nhưng vẫn thể hiện cá tính 
trong tạo hình và trang trí. Nam giói 
ở trần, đóng khố. Đến khoảng 14 đến 
16 tuổi, con trai Brâu phải cưa bốn 
răng cửa hàm trên, và thường 
xămmặt, xăm mình. Phụ nữ để tóc 
dài hoặc cất ngấn, đeo nhiều vòng 
trang sức (chuỗi hạt cườm ngũ sấc, 
hoặc vòng đồng, bạc) ở tay chân và 
cổ. Trước đây, phụ nữ để mình trần, 
mặc váy hở, quấn quanh thân. Thân 
váy được xử lý mỹ thuật ở phần đầu 
váy và chân váy vói lối đáp các miếng 
vải khác màu có các sọc đen ngang 
đơn giản chạy ngang. Mùa lạnh họ 
mang chiếc áo chui đầu, cộc tay, 
khoét cổ. Đây là loại áo ngấn thân 
thẳng, tổng thể áo có hình gần 
vuông. Thân áo phía mặt trước và sau 
được xử lý mỹ thuật cũng theo 
nguyên tấc như váy. Toàn bộ thân 
trước màu sáng có đường viền đậm 
trên vai và gấu áo. Lưng áo được xử 
lý màu sáng có sọc ngang đơn giản 
nửa phía dưới áo.

Người Brâu ở Kon Tum trước đây 
theo chế độ mẫu hệ, việc "bất chồng" 
được con gái chủ động, qua quá trình

vận động của lịch sử, những thập kỷ 
gần đây người Brâu ở Kon Tum đang 
chuyển dần sang chế độ phụ quyền, 
nên việc chủ động "bất vợ" được 
người con trai đảm nhiệm. Trai gái 
dân tộc Brâu tự do yêu đương, tìm 
kiếm bạn tình, đôi khi bên đã trao 
vòng hẹn ước, họ tự nguyện trao gửi 
tâm hồn và thể xác cho nhau. Quan 
hệ thể xác trước hôn nhân không bị 
luật tục lên án, nhưng phải tiến hành 
kín đáo, bí mật, tuy nhiên không 
được có thai trước hôn nhân. Họ kết 
hôn tương đối sớm và duy trì chế độ 
hôn nhân một vợ, một chồng.

Người Brâu có truyện cổ về thần 
sáng tạo Pa Xây, có truyền thuyết Un 
cha đấc lếp (lửa bốc nước dâng) nói 
về nạn hồng thủy rất đặc trưng, 
những thể loại nghệ thuật dân ca, 
hát ru. Nhạc cụ có đàn Đinh Pú (từ 5
7 ống) được gọi là táp đỉnh pú, 
nhưng quan trọng hơn cả vẫn là 
những bộ chiêng đồng nổi tiếng với 3 
loại có thang âm khác nhau là Coong, 
Mam và Tha, đặc biệt nhất là bộ 
Chiêng Tha (gồm 2 lá chiêng, gọi là 
chiêng chồng- chiêng vợ) là bộ 
chiêng rất quý của người Brâu. Có 
những trò chơi như đánh phết, thả 
diều, bơi lội trên sông, đi cà kheo... 
là sinh hoạt vui chơi giải trí của 
thanh thiếu niên người Brâu.

Dân tộc Brâu ở Kon Tum tuy là 
một dân tộc thiểu số ít người có nền 
văn hóa rất đa dạng, phong phú chứa 
đựng sấc thái riêng của tộc người, góp 
phần làm phong phú thêm nền văn 
hóa Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá 
trình phát triển hòa nhập cộng đồng, 
những gì thuộc về bản sấc văn hóa 
Brâu đã có phần mai một. Vì vậy cần 
có những chính sách bảo tồn kịp thời.

Những năm qua, Đảng và Nhà 
nước ta đã quan tâm triển khai thực 
hiện nhiều chính sách, chương trình, 
dự án trên địa bàn vùng dân tộc và 
miền núi, nhưng sự đầu tư đó còn 
dàn trải, chủ yếu mới với tới trung 
tâm xã, những thôn bản của các dân 
tộc ít người mới được đầu tư rất ít, 
hơn nữa do các yếu tố lịch sử, điều 
kiện tự nhiên khó khăn, điểm xuất
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phát về kinh tế - xã hội quá thấp, 
nên đến nay Dân tộc Brâu vẫn trong 
tình trạng đói nghèo, lạc hậu, không 
tự vươn lên được và đang đứng trước 
những nguy cơ tụt hậu, những khó 
khăn thử thách, đó là:

Trình độ sản xuất lạc hậu, đòi 
sống khó khăn, tỷ lệ đói nghèo cao. 
Hầu hết họ là cư dân nông nghiệp, 
chủ yếu phát rẫy, làm nương, ít canh 
tác lúa nước, hoàn toàn phụ thuộc 
vào thiên nhiên. Với trình độ dân trí 
thấp, phương thức canh tác lạc hậu, 
chưa biết áp dụng tiến bộ kỹ thuật 
vào sản xuất, năng suất lao động 
thấp, do vậy quanh năm ngưòi dân 
sống trong cảnh đói nghèo.

Bản sắc văn hóa dân tộc đang bị 
mai một và đồng hóa. Họ chỉ có tiếng 
nói, không có chữ viết. Văn hóa dân 
tộc chỉ được lưu giữ, phát triển qua 
truyền miệng từ thế hệ này sang thế 
hệ khác. Trong quá trình tiếp xúc, 
giao lưu với các dân tộc khác, những 
đặc trưng văn hóa của họ có sự pha 
trộn, giao thoa, tình trạng văn hóa bị 
mai một và có xu hướng bị đồng hóa. 
Một số di sản văn hóa của dân tộc 
này chưa được chú trọng, bảo tồn, 
duy tu; các điệu múa, hát dân ca, tục 
ngữ được lưu truyền lại rất ít. Các 
nghề truyền thống dân tộc của dân 
tộc như dệt vải, dệt thổ cẩm, đan 
lát... chưa được chú trọng phát triển.

Trình độ dân trí thấp, hủ tục và 
các tệ nạn xã hội chậm được khắc 
phục. Số ngưòi mù chữ, tái mù chữ, 
thất học chiếm tỷ lệ cao. Đòi sống 
văn hóa tinh thần chậm được cải 
thiện, thông tin báo chí đến với 
ngưòi dân chưa nhiều, chưa kịp thòi, 
đồng bào nhận thức xã hội còn rất 
hạn chế, tâm lý tự ti, mặc cảm, 
không tự vươn lên càng làm cho đòi 
sống của đồng bào thêm khó khăn.

Dân số phát triển chậm, có nguy 
cơ suy thoái giống nòi. Mức hưởng 
thụ các dịch vụ y tế, xã hội thấp, một 
số bệnh xã hội như sốt rét, bướu cổ, 
vẫn chiếm tỷ lệ cao.

Ngưòi Brâu là một trong năm dân 
tộc có số lượng ngưòi ít nhất trong

cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Số 
lượng thống kê mới đây nhất thì số 
dân Brâu còn có ở Ngọc Hồi Kon Tum 
khoảng trên 313 ngưòi.

Việc bảo tồn và phát triển ngưòi 
Brâu hiện nay đang chỉ mới dừng lại 
ở mặt nâng cao đòi sống vật chất, 
còn về yếu tố văn hóa thì diễn ra quá 
chậm và chưa mấy hiệu quả. Có hai 
nguyên nhân chính: Trước hết, ở ý 
thức tự bảo tồn nòi giống của đồng 
bào Brâu quá nhiều hạn chế. Thứ hai, 
là nguồn lực đầu tư chưa có và 
phương pháp tiến hành chưa đúng và 
thiếu đồng bộ.

Để bảo tồn, giữ gìn và phát triển 
văn hóa truyền thống của dân tộc 
Brâu, giúp đồng bào sớm hòa nhập 
với sự phát triển chung của cộng 
đồng các dân tộc khác trong vùng, 
bảo tồn và phát triển bền vững các 
dân tộc ít ngưòi, Đảng, Nhà nước, 
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính 
trị - xã hội, các cấp ủy, chính quyền 
các địa phương cần có sự quyết tâm 
lớn và đồng bộ từ Trung ương đến cơ 
sở trong thòi gian tới.

Thứ nhất, Mặt trận Tổ quốc các 
cấp phối hợp với các ngành đoàn thể, 
chính quyền quan tâm, hỗ trợ tuyên 
truyền, vận động bà con bảo vệ sức 
khỏe của mình tại cộng đồng, nâng 
cao chất lượng dân số, không kết hôn 
cận huyết thống..., tuyên truyền, 
vận động bà con dân tộc cần biết 
tiếng, hiểu rõ phong tục của dân tộc 
mình, vì vậy cần xây dựng cán bộ Mặt 
trận là ngưòi dân tộc thiểu số có vai 
trò quyết định trong đoàn kết, tập 
hợp đồng bào dân tộc thiểu số. Và 
phát huy vai trò của ngưòi uy tín, già 
làng, trưởng bản trong đồng bào dân 
tộc thiểu số nói chung và dân tộc 
Brâu nói riêng tốt hơn nữa; Đồng thòi 
phối hợp thực hiện tốt công tác giám 
sát, phản biện các đề án hỗ trợ, bảo 
tồn đồng bào các dân tộc ít ngưòi, 
trong đó có đề án của đồng bào dân 
tộc Brâu.

Thứ hai, Đảng, Nhà nước, Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể, chính 
quyền với vai trò, vị trí, trách

nhiệm của mình từ Trung ương đến 
cơ sở, cần huy động sự tham gia của 
các nhà nghiên cứu khoa học, văn 
hóa, ngôn ngữ. Để khôi phục lại 
không gian văn hóa Brâu; bảo tồn 
ngôn ngữ Brâu.

Thứ ba, Chính Phủ cần quan tâm 
xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ 
đối với các dân tộc ít ngưòi dưới
1.000 ngưòi, trong đó có đồng bào 
dân tộc Brâu. Cụ thể, cần tiếp tục 
thực hiện, cơ chế, chính sách đặc 
thù phát triển kinh tế  - xã hội, 
nâng cao đòi sống vật chất, tinh 
thần; Ưu tiên đào tạo, bố trí, sử 
dụng cán bộ ngưòi dân tộc Brâu đã 
tốt nghiệp các trưòng đại học, cao 
đẳng, trung học chuyên nghiệp, để 
hy vọng thông qua lớp trí thức này 
có thể cứu được một tộc ngưòi đang 
có nguy cơ biến mất.

Thứ tư, Bộ Văn hóa Thể thao và 
Du lịch phối hợp với các đơn vị liên 
quan đánh giá sưu tầm, liệt kê được 
danh mục các giá trị văn hóa đang bị 
mai một hoặc biến mất của các dân 
tộc dưới 1.000 ngưòi nói chung và 
dân tộc Brâu nói riêng. Từ đó có mục 
tiêu rõ ràng cho từng loại hình văn 
hóa trong thòi gian tới.

Muốn giữ gìn và phát triển văn 
hóa truyền thống của các dân tộc 
dưới 1.000 ngưòi mà cụ thể là của 
đồng bào dân tộc Brâu thì vai trò chủ 
thể quan trọng nhất lại chính là 
cộng đồng. Không ai có thể làm thay 
vai trò cộng đồng. Vì thế, chúng ta 
hy vọng rằng với sự quan tâm và hỗ 
trợ đầu tư của Đảng và Nhà nước, với 
trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền 
các địa phương, Mặt trận Tổ quốc, 
các đoàn thể chính trị- xã hội thực 
hiện tốt công tác tuyên truyền, vận 
động để đồng bào các dân tộc ít 
ngưòi và đồng bào dân tộc Brâu có 
thể tự vươn lên để có thể giữ gìn, 
phát triển, bảo tồn văn hóa truyền 
thống của dân tộc mình...; sẽ sớm 
đưa các dân tộc ít ngưòi dưới 1.000 
ngưòi thoát khỏi tình trạng chậm 
tiến và lạc hậu hiện nay, hòa nhập 
được với cộng đồng các dân tộc khác 
trong vùng.»*
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NHÂN VẬT - SỤ KIỆN

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ
nhà trí thức tiêu biểu cho khối đại đoàn kết 
dân tộc ở thời đại Hổ Chí Minh
PGS.TS PHẠM HỒNG CHƯƠNG
Nguyên Viện trưởng Viện H ồ Chí Minh - Học viện Chính trị Quốc gia H ồ Chí Minh

Xuất thân từ một gia đình 
công chức trung lưu tại làng 
Long Phú, tổng Long Hưng 
Hạ, quận Trung Quận, tỉnh 

Chợ Lớn (nay thuộc thị trấn Bến Lức, 
tỉnh Long An), mới 11 tuổi, Nguyễn 
Hữu Thọ đã phải từ giã quê hương 
sang Pháp du học.

Năm 1933, sau 11 năm học tập ở 
xứ ngưòi, ông tốt nghiệp cử nhân 
luật hạng ưu và trở về nước tập sự tại 
Văn phóng luật sư Đuycơnay tại Mỹ 
Tho, Vĩnh Long, Cần Thơ rồi Sài Gòn
- Chợ Lớn.

Học luật ở Pháp, chắc chấn 
Nguyễn Hữu Thọ hiểu rõ hơn những 
ngưòi khác về nền dân chủ của nước 
Pháp. Nên khi trở về nước, trước 
cảnh đàn áp khốc liệt của thực dân 
Pháp trong cuộc khủng bố trắng sau 
phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh đã cho 
ông những thực tiễn mới về sự bất 
công từ chính trên đất nước đau 
thương của mình. Ông cũng dõi theo 
phong trào dân chủ sôi nổi của mọi 
tầng lớp nhân dân trên cả nước trong 
những năm 1936-1939 để hiểu hơn 
khát vọng tự do, dân chủ của cả một 
dân tộc bị xâm lược.

Được trực tiếp chứng kiến tinh 
thần bất khuất của nhân dân trong 
cuộc khởi nghĩa Nam kỳ năm 1940 và 
sự đàn áp dã man của thực dân Pháp 
cũng như những phiên tòa do thực 
dân Pháp dựng lên để buộc tội các 
chiến sĩ khởi nghĩa Nam kỳ đã giúp

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ (bên trái) và Bộ trưởng Hoàng Minh Giám tại Bảo tầng 
Cách mạng Việt Nam (nay là BTLSQG), năm 1968. ẢNH: TƯ LIỆU

luật sư tiếp cận với thực tại cuộc đấu 
tranh bất khuất giành độc lập của 
nhân dân ta. Ông thấy rõ bản chất 
thâm độc, tàn bạo, tội ác man rợ của 
chính quyền thực dân ở thuộc địa và 
cảm nhận được lòng yêu nước sâu sắc 
của nhân dân, tinh thần chiến đấu 
kiên cưòng và lý tưởng cao đẹp của 
những ngưòi cộng sản cho Tổ quốc, 
cho dân tộc.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 
thắng lợi trong khí thế cách mạng 
quật khởi của nhân dân cả nước và

tinh thần chiến đấu cho Tổ quốc 
quyết sinh của nhân dân Nam bộ sau 
ngày 23/9/1945, trong đó có sự tham 
gia đông đảo của các nhân sĩ, trí thức 
có tên tuổi và có địa vị cao trong xã 
hội vào cuộc kháng chiến chống xâm 
lược đã thôi thúc luật sư Nguyễn Hữu 
Thọ quyết bước vào con đưòng đấu 
tranh vì sự sinh tồn của dân tộc.

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ đến với 
nhân dân, với cách mạng bất đầu từ 
thực tiễn đấu tranh của dân tộc cho 
độc lập, tự do và từng bước chắc
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(Hàng đầu, từ trái qua) bà Nguyên Thị Bình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 
LS.Nguyên Hữu Thọ (áo sơ mi trắng) năm 1980. ẢNH: TƯ LIỆU

chấn, ông tham gia vào cuộc đấu 
tranh đó.

Giải thích về con đường lựa chọn 
của mình, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ 
nói một cách giản dị: "Ai cũng có 
một quê hương để yêu. Một đất nước 
để bảo vệ và xây dựng, một dân tộc 
để phụng sự. Nhà trí thức không thể 
nghĩ khác, làm khác" 1

Có thể nói, trước khi từ một trí 
thức yêu nước đến với cách mạng 
một cách nhiệt thành, Nguyễn Hữu 
Thọ đã có một thời gian dài để nhìn 
nhận, không chỉ nhìn nhận sự tàn 
bạo của thực dân và tinh thần quật 
cường của một dân tộc mà còn là sự 
nhìn nhận đối với cả phong trào cách 
mạng giải phóng dân tộc dưới sự lãnh 
đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc- Hồ 
Chí Minh. Từ năm 1933, sau khi về 
nước, cho đến cách mạng Tháng Tám 
thành công và tiếp theo là cuộc 
kháng chiến anh dũng của cả dân tộc 
chống Pháp dưới sự lãnh đạo của 
Người. Chính vì vậy, Nguyễn Hữu Thọ 
đã khẳng định rằng: "Điều may mấn 
cũng là điều hạnh phúc lớn nhất là 
được theo con đường của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, được Người dẫn dất từ khi 
lớp thanh niên trí thức chúng tôi còn 
bàng hoàng trước ngã ba đường trong 
đêm dài nô lệ"2. Đó là những vấn đề 
căn bản đã thúc đẩy Nguyễn Hữu Thọ 
từ người yêu nước đến với Hồ Chí 
Minh và trở thành người cộng sản 
vào năm 1949.

Có thể thấy, với những giá trị 
truyền thống đặc biệt đã tạo nên con 
người Việt trong hàng ngàn năm lịch 
sử, lại được nhiệt luyện bởi cuộc đấu 
tranh anh dũng, bất khuất của cả dân 
tộc trong lịch sử đương đại và được 
định hướng theo mục tiêu giải 
phóng, dân tộc và con người của Hồ

Chí Minh và tấm gương của Người đã 
hình thành nên những giá trị đặc 
biệt của người trí thức yêu nước, 
người cộng sản Nguyễn Hữu Thọ.

Trở thành người đảng viên của 
Đảng do lãnh tụ Hồ Chí Minh sáng 
lập, Nguyễn Hữu Thọ đã tích cực 
tham gia vào công cuộc kháng chiến 
chống Pháp và can thiệp Mỹ trong vai 
trò của người tham gia rồi là người 
lãnh đạo cuộc chiến đấu ngay từ 
trong lòng địch, từ chính sào huyệt 
của chủ nghĩa thực dân ở Sài Gòn. 
Sau khi trở thành người cộng sản, 
Nguyễn Hữu Thọ đã tham gia ngay 
vào phong trào đấu tranh của nhân 
dân Sài Gòn-Chợ lớn mà đỉnh cao là 
cuộc biểu tình phản đối chính quyền 
thực dân và tay sai đàn áp học sinh 
và đưa đám Trần Văn ơn. Sự hiện

diện của các luật sư Nguyễn Hữu Thọ 
cùng những nhà tri thức khác như 
Trịnh Đình Thảo, Lưu Văn Lang... 
trong cuộc đấu tranh đã gây uy thế 
chính trị buộc kẻ thù không dám đàn 
áp. Vai trò tiên phong của ông được 
khẳng định khi Nguyễn Hữu Thọ 
được cử làm Trưởng phái đoàn các 
giới đấu tranh đòi các quyền tự do 
dân chủ.

Ngày 16/3/1950, trước thất bại 
ngày càng nặng nề trong chiến tranh 
của Pháp ở Đông Dương, đế' quốc Mỹ 
đã điều hai chiến hạm đến Sài Gòn 
hòng uy hiếp cách mạng nước ta. 
Nguyễn Hữu Thọ lại là người dẫn đầu 
trong cuộc biểu tình của nhân dân, 
học sinh, sinh viên phản đối sự hiện 
diện hiếu chiến và can thiệp của Mỹ. 
Nhằm dập tất phong trào đấu tranh

1. Chủ tịch  Nguyễn Hữu Thọ và M ặt trận Dân tộc Thống nhất V iệt Nam" - dẫn theo  sách "Luật sư  Nguyễn Hữu Thọ - Cuộc đờ i và sự 
nghiệp", Nxb. CTQG, H. 2014, tr. 189.

2. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ: Gắn bó vớ i dân tộc, vớ i nhân dân, vớ i cách m ạng, Nxb. CTQG, H. 1998, tr. 17.
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mạnh mẽ của nhân dân thành phố, 
chính quyền thực dân và tay sai đã tìm 
cách bắt và đưa đi "an trí" mà thực 
chất là lưu đày ở Lai Châu3 và Sơn Tây 
từ 1950 đến cuối 19524. Trước phong 
trào đấu tranh mạnh mẽ của Đoàn Luật 
sư và nhân sĩ, trí thức tên tuổi Sài Gòn
- Gia Định, tháng 11/1952 luật sư được 
trả tự do và trở về Sài Gòn, mở lại văn 
phòng luật và tiếp tục chiến đấu vói 
kẻ thù ngay tại sào huyệt của chúng 
với việc tổ chức hoạt động hàng loạt 
phong trào cách mạng.

Để ngăn chặn ảnh hưởng to lớn 
của luật sư, ngày 15/11/1954, chính 
quyền bù nhìn Sài Gòn đã bắt giam và 
lưu đày luật sư gần 7 năm ở Tuy Hòa 
và miền núi Củng Sơn, Phú Yên (1955
1961) với mưu toàn tiêu diệt dần mòn 
thể chất và tinh thần của ông.

Nhận thức được uy tín chính trị và 
ý chí kiên cưòng của ngưòi cộng sản 
Nguyễn Hữu Thọ, Đảng Cộng sản Việt 
Nam đã 3 lần tìm cách giải cứu ông 
khỏi nanh vuốt của kẻ thù và đã 
thành công đúng lúc khi Miền Nam 
bước vào thòi đoạn chiến đấu mới 
chống chiến tranh đặc biệt của Mỹ ở 
miền Nam. Tháng 2/1962, Mặt trận 
Dân tộc giải phóng miền Nam Việt 
Nam tiến hành Đại hội lần thứ nhất 
và Luật sư Nguyễn Hữu Thọ được bầu 
làm Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt 
trận Dân tộc giải phóng miền Nam 
Việt Nam, trực tiếp lãnh đạo cuộc 
chiến đấu đầy gian khổ hy sinh của 
đồng bào và chiến sĩ miền Nam. Từ 
đây, ông đã tiến hành thành công 
trong việc phát huy tư tưởng đại đoàn 
kết Hồ Chí Minh nhiệm vụ thống nhất 
các lực lượng yêu nước ở miền Nam 
trong cuộc đấu tranh chống đế quốc 
Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, 
thống nhất Tổ quốc.

Từ năm 1969, là ngưòi đứng đầu 
Mặt trận Dân tộc giải phóng miền

Nam Việt Nam, luật sư Nguyễn Hữu 
Thọ lại được cử giữ chức Chủ tịch Hội 
đồng cố vấn Chính phủ Cách mạng 
lâm thòi Cộng hòa miền Nam Việt 
Nam. Bằng đức độ, tài năng và uy tín 
của mình, luật sư đã lãnh đạo Mặt 
trận Dân tộc giải phóng miền Nam 
Việt Nam và cùng với Liên minh các 
lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa 
bình Việt Nam tập hợp, đoàn kết, 
động viên quân và dân miền Nam tiến 
hành cuộc đấu tranh vũ trang, chính 
trị, ngoại giao, binh vận gay go và ác 
liệt vào bậc nhất trong thế kỷ XX 
chống đế quốc Mỹ và chính Sài Gòn 
tay sai, góp phần "đánh cho Mỹ cút, 
đánh cho ngụy nhào", tiến tới thống 
nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ 
nghĩa xã hội.

Với uy tín của mình, sau khi nước 
nhà thống nhất, ông trở thành Phó 
Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam (tháng 6/1976), 
Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam (tháng 4/1980), 
Chủ tịch Quốc hội và Phó Chủ tịch 
Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa Xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam (tháng 
7/1981). Trong nhiệm vụ đoàn kết 
dân tộc sau khi nước nhà thống nhất 
ông là ủy viên Đoàn Chủ tịch ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam (1977-1988). Từ năm 1988 đến 
1994 luật sư Nguyễn Hữu Thọ được 
bầu làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ IV (8/1994), Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam đã suy tôn luật sư làm Chủ 
tịch danh dự Đoàn Chủ tịch ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam. Với các cương vị của mình, Luật 
sư - Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ ông đã 
làm hết sức mình cho nhiệm vụ vun 
đắp, tăng cưòng khối đại đoàn kết 
dân tộc, mở rộng và phát huy vai trò 
Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt

Nam trong thòi kỳ mới.

Từ chủ nghĩa yêu nước chân 
chính đến chủ nghĩa cộng sản, phấn 
đấu dưới ngọn cò Hồ Chí Minh, sự 
nghiệp của luật sư Nguyễn Hữu Thọ 
gắn liền với sự nghiệp đại đoàn kết 
dân tộc, với Mặt trận thống nhất dân 
tộc. Theo tấm gương Hồ Chí Minh, 
ông đã trở thành con ngưòi tiêu biểu 
của tình đoàn kết dân tộc, là một 
ngưòi cộng sản kiên trung, một nhà 
lãnh đạo tài năng của khối đại đoàn 
kết dân tộc, một tấm gương sáng rất 
đặc biệt về đạo đức cách mạng theo 
tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, suốt đòi phấn đấu vì Độc 
lập dân tộc, vì Tự do, Hạnh phúc của 
nhân dân.

Rất đặc biệt bởi ông trở thành 
một hiện tượng - "hiện tượng 
Nguyễn Hữu Thọ", hiện tượng của 
một trí thức không màng danh lợi cá 
nhân, đã suốt đòi hy sinh tranh đấu 
vì lợi quyền của dân tộc, của nhân 
dân Việt Nam.

Rất đặc biệt bởi mọi sự tôn vinh 
và ngưỡng mộ ông không chỉ là 
những cống hiến, hy sinh mà bắt đầu 
từ chính phẩm chất đạo đức đã trở 
thành một tấm gương của ngưòi yêu 
nước, ngưòi cộng sản theo ngọn cờ 
Hồ Chí Minh.

Rất đặc biệt, bởi ông là ngưòi 
thực hành đạo đức Hồ Chí Minh, nói 
đi đôi với làm, không ham danh vị, 
quyền lợi, luôn đặt lợi ích của Đảng, 
của Tổ quốc và nhân dân lên trên 
hết, trước hết và ông đã trở một biểu 
tượng đại đoàn kết dân tộc.

Hiến dâng trọn đòi cho Tổ quốc, 
cho dân tộc dưới ngọn cò Hồ Chí Minh, 
Luật sư Nguyễn Hữu Thọ là "một nhà 
trí thức yêu nước vĩ đại"5 một trí thức 
tiêu biểu cho khối đại đoàn kết dân tộc 
ở thòi đại Hồ Chí Minh.**

3. Thực dân Pháp đã bắt và đày luật sư ra Bắc, quản thúc tại Bản G iẳng, huyện M ường Tè, tỉnh  Lai Châu,
4. Khi Quân độ i nhân dân V iệt Nam  tiến lên giải phóng  Tây Bắc th ì đ ịch  đưa luật sư  về g iam  ở  Sơn Tây.
5. Nguyễn Văn Linh: "Luật sư  Nguyễn Hữu Thọ - Người con tận trung với nước, tận hiếu với dân", Nxb. CTQG, H. 1998, tr. 19.
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Tư TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
về xây dựng Đảng cầm quyền 
của dân, do dân, vì dân
PGS.TS NGUYỄN HỮU ĐỔNG
Viện Chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia H ồ Chí Minh

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đòi 
ngày 3/2/1930 không phải 
do một số người tự sáng lập 
ra, mà xuất phát từ nhu cầu 

khách quan của cách mạng giải 
phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách 
thuộc địa của thực dân Pháp lúc bấy 
giờ. Người có vai trò tiền bối sáng lập 
ra Đảng là Hồ Chí Minh. Sau 15 năm 
lãnh đạo, tức giữ vai trò tiên phong 
trong xã hội, thực hiện thấng lợi 
cách mạng giành độc lập cho dân tộc, 
Đảng đã trở thành đảng cầm quyền, 
tiếp tục lãnh đạo nhân dân kháng 
chiến và kiến quốc, thực hiện cách 
mạng dân chủ, xây dựng xã hội mới 
ở Việt Nam.

Khái niệm "đảng cầm quyền" 1 ở 
Việt Nam đã được Hồ Chí Minh nêu ra 
trong bản Di chúc để lại cho toàn 
Đảng, toàn dân. Đảng cầm quyền là 
khái niệm không đồng nhất với Đảng 
lãnh đạo. Theo Hồ Chí Minh, Đảng 
lãnh đạo là khái niệm chỉ sự hoạt 
động lãnh đạo của Đảng trong xã hội, 
nhưng các hoạt động đó không sử 
dụng tới các công cụ quyền lực; tức 
Đảng lãnh đạo là khái niệm nói đến 
vai trò tiên phong của Đảng về Cương 
lĩnh, đường lối, về năng lực, phẩm 
chất của mỗi đảng viên, nhằm thu 
hút nhân dân đi theo Đảng. Điều đó 
có nghĩa, Đảng lãnh đạo là khái niệm 
tương đồng với Đảng làm công tác 
dân vận2. Đảng cầm quyền được hiểu 
là các hoạt động lãnh đạo, quản lý 
(gọi chung là lãnh đạo) của các đảng 
viên ưu tú khi họ được nhân dân bầu

Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ I II  Đảng Lao động 
Việt Nam, tháng 9/1960. ẢNH: TƯ LIỆU

chọn, bổ nhiệm trực tiếp hoặc gián 
tiếp trong bộ máy nhà nước. Điều đó 
có nghĩa, Đảng cầm quyền là khái 
niệm chỉ sự lãnh đạo đất nước bởi các 
"nhà cầm quyền"- những người đại 
diện của nhân dân hoạt động trong 
bộ máy nhà nước. Nói cách khác, 
Đảng cầm quyền cũng là nhân dân 
cầm quyền, hay nhân dân là "ông 
chủ nấm chính quyền"3.

Hồ Chí Minh cho rằng, Đảng cần 
phải xứng đáng là một đảng cầm 
quyền, tức mỗi đảng viên, đặc biệt

các đảng viên có trọng trách trong bộ 
máy nhà nước cần phải làm tròn 
trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng 
sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đem 
lại hạnh phúc, tự do cho nhân dân. 
Bởi vì theo Người: "nếu nước được 
độc lập mà nhân dân không được 
hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập 
cũng không có nghĩa lý gì"4, "Chúng 
ta tranh được tự do, độc lập rồi mà 
dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, 
độc lập cũng không làm gì"5. Người 
cho rằng, để xứng đáng là một đảng
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cầm quyền, thì Đảng phải đảm bảo 
thật sự là của dân, do dân, vì dân. 
Đảng của dân tức Đảng phải là của cả 
dân tộc, mọi ngưòi dân dù thuộc giai 
cấp nào, kể cả "tiểu tư sản, tư sản 
dân tộc"6 đều có thể trở thành đảng 
viên, nếu họ thật sự một lòng yêu 
nước, yêu đồng bào. Ngưòi nêu rõ 
rằng: "Xây dựng về tư tưởng, chính 
trị, về tổ chức, đó là đưòng lối xây 
dựng Đảng... Đó không những là 
công việc của Đảng và của đảng viên 
mà cũng là của toàn dân ta"7. Đảng 
do dân tức là Đảng "phải dựa vào 
nhân dân mà xây dựng Đảng", "nhân 
dân giúp xây dựng Đảng bằng cách: 
hiểu rõ Đảng, ủng hộ Đảng, hưởng 
ứng những lòi kêu gọi của Đảng, ra 
sức cho Đảng rõ tình hình trong nhân 
dân, đối với công tác của Đảng thì 
thật thà phê bình và nêu ý kiến của 
mình"8. Ngưòi còn nêu rõ: "xây dựng 
Đảng là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng 
của nhân dân ta"9. Đảng vì dân tức là 
Đảng phải đạt lợi ích của nhân dân 
lên trên hết, hay cần phải hiểu đúng 
bản chất của Đảng: "lợi ích của Đảng, 
tức là lợi ích của nhân dân"10. Hồ Chí 
Minh từng nêu rõ: "Đảng ta vĩ đại vì 
ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân 
dân, của dân tộc, Đảng ta không có 
lợi ích gì khác"11.

Theo Hồ Chí Minh, để xứng đáng 
là Đảng cầm quyền của dân, do dân, 
vì dân, thì điều quan trọng hàng đầu 
là phải xây dựng Đảng trong sạch, 
vững mạnh, tức mỗi cán bộ, đảng 
viên trong các tổ chức Đảng, bộ máy 
nhà nước cần phải "biết lãnh đạo". 
Hồ Chí Minh đã từng nói: "muốn cho 
mọi ngưòi làm tròn nhiệm vụ, cán bộ 
Đảng và chính quyền cần biết lãnh 
đạo"12. Biết lãnh đạo của cán bộ, 
đảng viên có vai trò cực kỳ quan 
trọng trong việc giữ vững vai trò cầm 
quyền của Đảng. Lãnh đạo là khái 
niệm chỉ sự vật, hiện tượng của con 
ngưòi có các mạt đối lập; bởi con 
ngưòi có hai mạt đối lập cơ bản là: 
phần "đầu" và phần "thân". Phần 
đầu gồm bộ não và các giác quan (tai, 
mắt - mũi, miệng), được sử dụng vào 
hoạt động lãnh đạo; còn phân thân 
gồm trái tim và và các chi (hai tay - 
hai chân) được sử dụng vào hoạt

động quản lý13. Trong tác phẩm "Sửa 
đổi lối làm việc", khi nói về "cách 
lãnh đạo", Hồ Chí Minh đã phân tích 
rõ cách làm việc với dân chúng của 
các cá nhân cán bộ, đảng viên: cách 
dân chủ (lãnh đạo) và cách quan liêu 
(quản lý). Điều đó cũng có nghĩa, 
hoạt động lãnh đạo là không sử dụng 
đến công cụ quyền lực, tức ngưòi cán 
bộ, đảng viên phải biết kết hợp sử 
dụng luật pháp và sự thuyết phục 
của chính bản thân, tổ chức mình. Do 
vậy, những ngưòi lãnh đạo phải là 
những ngưòi có tài, có đức. Không có 
tài, có nghĩa là ngưòi đó kém về năng 
lực trí tuệ; không có đức, có nghĩa là 
ngưòi đó kém về năng lực phẩm chất. 
Theo Hồ Chí Minh, khi Đảng đã trở 
thành đảng cầm quyền thì cán bộ, 
đảng viên cần phải biết lãnh đạo, bởi 
khi là Đảng cầm quyền sẽ có nhiều 
đảng viên có "quyền hạn" trong bộ 
máy nhà nước, và khi đã "có ít nhiều 
quyền hạn trong tay thì đâm ra kiêu 
ngạo", tham ô, hống hách. từ đó sự 
lãnh đạo của Đảng rất dễ bị mấtuy 
tín, tức Đảng cầm quyền sẽ không 
thực sự vì dân, không được lòng dân. 
Chính vì vậy, chỉ hơn một tháng sau 
Cách mạng tháng Tám (1945), Hồ Chí 
Minh đã viết bài báo "Sao cho được 
lòng dân" đăng trên tò báo Cứu quốc 
để nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên 
của Đảng cần phải thưòng xuyên rèn 
luyện có tài, có đức để biết lãnh đạo.

Hồ Chí Minh cho rằng, biết lãnh 
đạo tức là phải có phương pháp 
(phương thức) lãnh đạo. Ngưòi từng 
nói: "Phương thức lãnh đạo quần 
chúng vô cùng quan trọng, Đảng phải 
hết sức quan tâm"14. Để nhận thức rõ 
phương thức lãnh đạo của Đảng, 
trước hết, lại cần phải nhận thức các 
khái niệm "phương thức" và "lãnh 
đạo". Phương thức là khái niệm chỉ 
sự vật, hiện tượng liên quan đến xã 
hội loài ngưòi, nên bao gồm các mạt 
đối lập: "phương" và "thức". Mạt đối 
lập tức là mạt "đứng ở phía đối ngược 
lại" 15 với mạt kia. Phương là muốn 
nói tới phương hướng, mục tiêu do 
chủ thể lãnh đạo xác định; thức là 
muốn nói tới cách thức thực hiện các 
phương hướng, mục tiêu đạt ra. 
Phương thức được hiểu là việc xây

dựng các phương hướng, mục tiêu và 
cách thức tổ chức thực hiện các 
phương hướng, mục tiêu đó.

Lãnh đạo cũng là khái niệm chỉ sự 
vật, hiện tượng liên quan đến xã hội 
loài ngưòi, nên cũng bao gồm các mạt 
đối lập: "lãnh" và "đạo". Lãnh là 
muốn nói tới sự đảm nhận một công 
việc nào đó của chủ thể, đồng thòi 
phải có trách nhiệm với việc đó, tức 
là nói đến "luật" - phương pháp. Đạo 
là muốn nói tới đưòng lối mà chủ thể 
phải thực hiện theo những nguyên 
tắc, đạo đức nhất định, tức là nói đến 
"hướng" - mục tiêu. Lãnh đạo được 
hiểu là chủ thể lãnh đạo phải biết kết 
hợp giữa việc sử dụng công cụ quyền 
lực "mềm" là luật, tức dùng "tài" 
thông qua bộ não của mình với sử 
dụng pháp, tức dùng "đức" thông 
qua trái tim của mình. Sự kết hợp 
này được biểu hiện ở các kỹ năng 
lãnh đạo chủ yếu của chủ thể như: có 
tầm nhìn để ra các quyết định, giải 
quyết các vấn đề; có trách nhiệm, 
chính trực, tự tin, biết quyết đoán; 
có kỹ năng tương tác như giao việc, 
ủy quyền, biết tạo động lực cho đối 
tượng lãnh đạo...

Theo Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng 
viên lãnh đạo xây dựng và bảo vệ đất 
nước, vì hạnh phúc của nhân dân 
cần phải biết sử dụng phương pháp 
(thực hành) dân chủ. Thực hành có 
vai trò quan trọng trong việc thực 
hiện vai trò cầm quyền của Đảng; bởi 
việc xác định các mục tiêu phát triển 
đất nước là gắn với sự lãnh đạo của 
cán bộ, đảng viên, còn đưa ra các 
phương pháp thực hành là gắn với sự 
quản lý, điều hành của họ. Hồ Chí 
Minh đã từng nói: "Nếu không thực 
hành thì dù tài giỏi mấy cũng không 
thành công được"16. Theo Hồ Chí 
Minh, xây dựng và bảo vệ đất nước, 
tức xây dựng chủ nghĩa xã hội, còn 
cần phải có phương pháp đúng đắn. 
Ngưòi từng nêu rõ: "Miệng nói tiến 
lên chủ nghĩa xã hội, nhưng tư 
tưởng còn không thông và hành 
động còn không đúng thì không tiến 
lên được"17. Điều đó có nghĩa, sự 
lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán 
bộ, đảng viên trong xây dựng, bảo vệ 
đất nước cần phải biết dựa vào quần
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chúng nhân dân, dựa vào cái tâm 
(đức) của mình trong công tác tư 
tưởng, lý luận, tức phải đấu tranh 
với các căn bệnh, như kiêu ngạo, hẹp 
hòi, quan liêu, tham ô, lãng phí, hay 
tư tưởng lạc hậu, giáo điều ngay 
trong bản thân mỗi cán bộ mà Hồ Chí 
Minh thường gọi là "giặc nội xâm" 
cực kỳ nguy hiểm. Người nêu rõ: 
"Mặt trận tư tưởng và chính trị" cần 
phải gấn và đặt trọng tâm vào nhiệm 
vụ "phòng, chống tham ô, lãng phí 
và quan liêu"18, "Chống tham ô, lãng 
phí, quan liêu là dân chủ"19, "Dân 
chủ là dựa vào lực lượng quần 
chúng, đi đúng đường lối quần 
chúng", "Quần chúng tức là ... toàn 
thể nhân dân"20.

Theo Hồ Chí Minh, xây dựng và 
bảo vệ đất nước bằng phương pháp 
dân chủ cũng có nghĩa là cần phải sử 
dụng quyền lực "mềm", tức luật pháp 
(hiến pháp và các đạo luật). Hồ Chí 
Minh cho rằng, việc trấn áp bằng bạo 
lực, tức sử dụng quyền lực "cứng" 
(các lực lượng vũ trang, hình phạt, 
nhà tù giam g i ữ , . )  khi xây dựng, 
bảo vệ đất nước chỉ nên áp dụng đối 
với những người có hành vi làm "hại 
dân", tức giặc nội xâm như trộm cấp, 
cướp của, giết người, tham ô ..., đối 
với những người có hành vi làm "hại 
nước", tức giặc ngoại xâm như những 
kẻ xâm lược, hay tay sai (bán nước) 
cho kẻ xâm l ư ợc . .  Sinh thời, Người 
không sử dụng phương pháp chuyên 
chính trong đấu tranh giữa các giai 
cấp; tức không sử dụng phương pháp 
trấn áp của giai cấp này đối với 
những người ở giai cấp khác có quan 
điểm, tư tưởng (chính kiến) trái 
chiều trong xã hội. Theo Người, trong 
điều kiện cụ thể ở Việt Nam, phương

pháp chuyên chính trong đấu tranh 
chính trị như vậy, là không nên áp 
dụng; bởi đấu tranh giai cấp chỉ là 
"chiến đấu chống lại những gì đã cũ 
kỹ, hư hỏng, để tạo ra cái mới mẻ, tốt 
tươi"21. Theo Hồ Chí Minh, đấu tranh 
giai cấp không có nghĩa là xóa bỏ giai 
cấp, hay sự trấn áp, triệt bỏ quyền lợi 
chính đáng của giai cấp, của cá nhân 
con người trong xã hội; các giai cấp, 
dân tộc, mỗi cá nhân con người độc 
lập về hình thức (tổ chức, cuộc 
s ố ng , . ) ,  đối lập về tính chất (quan 
điểm, cách s ố ng , . )  cần được tồn tại 
bình đẳng, có sự tôn trọng, giúp đỡ, 
hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển đất 
nước, xây dựng xã hội mới.

Phương pháp dân chủ khi lãnh 
đạo, quản lý trong xây dựng, bảo vệ 
đất nước lại cần phải gấn với sự 
"khéo léo", tức "khéo lãnh đạo" hay 
nghệ thuật lãnh đạo, quản lý của đội 
ngũ cán bộ. Nghệ thuật lãnh đạo, 
quản lý có nghĩa là phải biết xử lý 
linh hoạt các tình huống chính trị, 
như "dĩ bất biến, ứng vạn biến". 
Nghệ thuật lãnh đạo trong lĩnh vực 
chính trị là đối lập với thủ đoạn 
chính trị; tức nghệ thuật lãnh đạo 
phải gấn với tính nhân văn, chân 
thật. Nghệ thuật hay khéo lãnh đạo 
được coi là văn hóa lãnh đạo - văn 
hóa dân chủ, và đã được Hồ Chí 
Minh đề cập nhiều trong lãnh đạo, 
tức Đảng có văn hóa lãnh đạo, cầm 
quyền. Ngoài ra, dân chủ trong lãnh 
đạo khéo, tức có văn hóa cầm 
quyền, còn phải gấn liền với "khéo 
đoàn kết". Hồ Chí Minh nói rằng, 
cách mạng xây dựng xã hội mới 
không thể thành công nếu đội ngũ 
cán bộ, đảng viên không biết đoàn 
kết toàn dân. Theo Người, đội ngũ

cán bộ biết đoàn kết có vai trò cực 
kỳ quan trọng trong xây dựng và 
bảo vệ đất nước; nếu biết đoàn kết 
tức là các nhà cầm quyền sẽ lãnh 
đạo khéo, như Người đã từng nói: 
"Đảng và Chính phủ lãnh đạo khéo 
thì nhân dân ta nhất định đoàn kết 
đấu tranh trong hòa bình cũng như 
trong kháng chiến"22.

Như vậy, theo Hồ Chí Minh, để 
xây dựng Đảng cầm quyền của dân, 
do dân, vì dân, mỗi đảng viên, nhất 
là những người có chức trách trong 
bộ máy nhà nước, cần phải hết lòng 
hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ 
nhân dân; đồng thời phải biết vận 
dụng sáng tạo các "phương pháp biện 
chứng" của chủ nghĩa Mác - Lênin, 
tức tìm ra các phương pháp xây dựng 
và bảo vệ đất nước phù hợp với thực 
tiễn Việt Nam, đó là cần có nghệ 
thuật (khéo) lãnh đạo, biết đoàn kết 
toàn dân trong Mặt trận. Điều đó có 
nghĩa, con đường của chủ nghĩa xã 
hội ở Việt Nam hiện nay là cần phải 
xây dựng các mục tiêu tốt đẹp cả về 
đời sống vật chất và tinh thần, cho 
mỗi cá nhân và cả xã hội, cho mỗi 
dân tộc và cả cộng đồng các dân tộc 
Việt N a m ..; đồng thời, phải xây 
dựng và ngày càng hoàn thiện luật 
pháp đúng đấn (hợp lòng dân) cả 
trong Hiến pháp và các đạo luật, tức 
sử dụng các phương pháp lãnh đạo 
dân chủ, khéo léo, biết đoàn kết toàn 
dân, giải quyết một cách hài hòa, 
dung hợp, công bằng về quyền lợi 
giữa các cá nhân, giai tầng trong xã 
hội, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu 
là "Việt Nam hòa bình, thống nhất, 
độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và 
góp phần xứng đáng vào sự nghiệp 
cách mạng thế giới"23.»*
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- Trung tâm  Từ điể’n học, Hà Nội - Đà Nẵng, tr. 338.
17. Hổ C h í M inh , Sđd, t. 11, tr. 248.
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Tư TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
vể người cao tuổi
NGUYỄN ĐỨC HÙNG
Nguyên Giảng viên chính Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Người 
cao tuổi là bộ phận quan trọng 
trong hệ thống quan điểm của 
Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về Người cao tuổi không chỉ có 
ý nghĩa to lớn đối với cách mạng Việt 
Nam mà tư tưởng đó còn có ý nghĩa 
thời đại sâu sấc.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về 
Người cao tuổi

Người cao tuổi là của quý vô giá 
của dân tộc và nước nhà

Hồ Chí Minh không tán thành 
quan điểm "lão lai tài tận, lão giả an 
chi" (già là hết tài, già thì yên nghỉ). 
Theo Hồ Chí Minh, Người cao tuổi tuy 
có những hạn chế về sức khỏe, 
nhưng vẫn còn nhiều tiềm năng quý 
giá, có khả năng cống hiến cho dân, 
cho nước. Vì vậy, với Hồ Chí Minh, 
Người cao tuổi là của quý vô giá của 
dân tộc và nước nhà.

Trước hết, cái quý của Người cao 
tuổi là "Tuổi cao chí khí càng cao", 
"Tuổi tác càng cao lòng yêu nước 
càng lớn". Đây là truyền thống quý 
báu của Người cao tuổi Việt Nam. Hồ 
Chí Minh chỉ rõ: "Truyền thống "Điện 
Diên Hồng" là truyền thống yêu nước 
vẻ vang chung của dân tộc ta và 
riêng của các cụ phụ lão ta. Mỗi khi 
có việc quan hệ lớn đến nước nhà, 
nòi giống, thì các cụ không quản tuổi 
cao sức yếu, liền hăng hái đứng ra 
gánh vác phần mình và đôn đốc con 
em làm tròn nhiệm vụ"1.

Trong lịch sử dân tộc đã có nhiều 
tấm gương yêu nước của các bậc cao

niên. "Người già như ông Lý Thường 
Kiệt, quá 70 tuổi mà vẫn đánh đông 
dẹp bấc, bao nhiêu lần đuổi giặc cứu 
dân"2. Hồ Chí Minh nêu rõ: "Xưa nay 
những người yêu nước không vì tuổi 
già mà chịu ngồi không"3; " Tấm 
gương oanh liệt của các bậc lão tiền 
bối như Phan Đình Phùng, Hoàng 
Hoa Thám, Lương Ngọc Quyến còn 
treo đó"4.

Lòng yêu nước của Người cao tuổi 
qua thực tế lịch sử dân tộc đã được 
khẳng định là cơ sở quan trọng góp 
phần tạo nên sức mạnh của dân tộc. 
Người cao tuổi là bộ phận quan trọng 
hàng đầu của khối đại đoàn kết dân 
tộc. Vì vậy, năm 1941, khi xây dựng 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Hồ 
Chí Minh quan tâm ngay tới tinh 
thần yêu nước của Người cao tuổi. 
Ngày 6/6/1941, trong bài "Kính cáo 
đồng bào", Hồ Chí Minh khơi gợi 
truyền thống yêu nước của Người cao 
tuổi Việt Nam và kêu gọi các phụ lão 
cùng toàn thể đồng bào phát huy 
tinh thần yêu nước trong đấu tranh 
giành độc lập: "Hỡi các bậc phụ 
huynh! Hỡi các bậc hiền huynh chí 
sĩ! Mong các ngài noi gương phụ lão 
đời nhà Trần trước họa giặc Nguyên 
xâm lấn, đã nhiệt liệt hô hào con em 
tham gia sự nghiệp cứu quốc"5.

Thứ hai, cái quý của Người cao 
tuổi là có trí tuệ và kinh nghiệm cần 
được phát huy. Trí tuệ và kinh 
nghiệm của Người cao tuổi đó là thứ 
của quý mà thế hệ trẻ không thể có 
được. Thứ của quý giá đó cần được 
phát huy trong gia đình và xã hội. 
Xuất phát từ quan điểm đó, cho nên 
ngay khi xây dựng Nhà nước Việt 
Nam năm 1945, 1946, Hồ Chí Minh đã 
quan tâm mời nhiều vị phụ lão trí 
thức như cụ Huỳnh Thúc Kháng, cụ 
Bùi Bằng Đoàn, cụ Nguyễn Văn Tố, cụ

Phan Kế Toại. tham gia vào bộ máy 
nhà nước. Hồ Chí Minh luôn chú 
trọng khuyến khích các cụ phụ lão 
truyền thụ kinh nghiệm cho con, cho 
cháu, cho thế hệ trẻ.

Trong Thư gửi các vị phụ lão 
tháng 9-1945, Hồ Chí Minh viết: "Con 
cháu ta, thanh niên sức khỏe thì 
gánh việc nặng, chúng ta già cả, 
không làm được công việc nặng nề, 
thì khua gậy đi trước, để khuyến 
khích bọn thanh niên và san sẻ 
những kinh nghiệm của chúng ta cho 
họ"6. Hồ Chí Minh kêu gọi: "Các cụ 
phụ lão hãy đem những kinh nghiệm 
quý báu của mình ra góp phần giải 
quyết các khó k h ă n ." 7. Hồ Chí Minh 
nhấc các đảng viên già như sau: "Các 
đồng chí già là rất quý, là gương bền 
bỉ đấu tranh, bồi dưỡng đào tạo thêm 
các đồng chí trẻ. Đồng chí già phải 
giúp cho đồng chí trẻ tiến bộ". Hồ 
Chí Minh yêu cầu " . t h a n h  niên phải 
biết công lao các đồng chí già, phải 
thấy các đồng chí già đã trải qua 
phong ba bão táp, có nhiều kinh 
nghiệm, thanh niên phải học tập"8.

Thứ ba, cái quý của Người cao tuổi 
đó là uy tín, là tấm gương mẫu mực 
để con cháu noi theo. Từ lòng yêu 
nước, từ trí tuệ, kinh nghiệm của 
mình, Người cao tuổi tạo nên uy tín, 
tạo nên trọng trách trong gia đình và 
xã hội, trở thành tấm gương để con 
cháu và thế hệ trẻ noi theo. Chính vì 
vậy, Hồ Chí Minh luôn quan tâm động 
viên, phát huy uy tín, phát huy vai 
trò gương mẫu, đi đầu của Người cao 
tuổi trước thế hệ trẻ.

Trong quá trình lãnh đạo cách 
mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh viết 
nhiều bài báo, nhiều bức thư cổ vũ 
uy tín, cổ vũ tinh thần gương mẫu 
của Người cao tuổi. Tháng 6/1941, 
trong Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả
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các bậc phụ lão, Hồ Chí Minh viết: 
"Dẫu rằng tóc đã bạc, mất đã hoa, tay 
run, chân mỏi nhưng một lòi nói của 
phụ lão có ảnh hưởng đến hưng 
bang, một hành động của phụ lão có 
ảnh hưởng tói giết giặc... Đối vói gia 
đình, đối vói Tổ quốc, phụ lão đã có 
trọng trách là bậc tôn trưởng, đối vói 
làng xóm, đối vói bà con, phụ lão có 
sự tín nhiệm lón lao. Phụ lão hô nhân 
dân hưởng ứng, phụ lão làm nhân 
dân làm theo"9.

Hay trong bài Tuổi tác càng cao 
lòng yêu nước càng lón, Hồ Chí Minh 
biểu dương một loạt những thành 
tích của các vị phụ lão ở Nam Định 
đóng góp trong công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở địa phương. Cuối 
bài, Hồ Chí Minh kết luận:

"Những việc cảm động như vậy 
các nơi thưòng có.

Chúng ta nhiệt liệt hoan hô các 
cụ, chúc các cụ mạnh khỏe và sống 
lâu để đôn đốc con cháu xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Vậy có thơ rằng:

Càng già, càng dẻo lại càng dai

Tinh thần gương mẫu chẳng 
nhưòng ai,

Đôn đốc con em làm nhiệm vụ,

Vuốt râu mừng xã hội tương lai"10.

Như vậy, vói Hồ Chí Minh, Ngưòi 
cao tuổi có những tiềm năng thật là 
quý giá. Những tiềm năng đó cần được 
khai thác, phát huy trong sự nghiệp 
cách mạng của Đảng và dân tộc.

Phát huy vai trò và trách nhiệm 
Người cao tuổi trong sự nghiệp cách 
mạng.

Ngay sau khi về nưóc trực tiếp 
lãnh đạo nhân dân ta, Hồ Chí Minh 
đã quan tâm đến vai trò và trách 
nhiệm của Ngưòi cao tuổi trong sự 
nghiệp cách mạng.

Tháng 6/1941, Hồ Chí Minh chỉ rõ: 
"Trách nhiệm của các bậc phụ lão 
chúng ta đối vói đất nưóc thật là 
trọng đại. Đất nưóc hưng thịnh do 
phụ lão gây dựng. Đất nưóc tồn tại do 
các cụ giúp sức. Nưóc bị mất phụ lão 
cứu. Nưóc suy sụp phụ lão phù trì.

Người cao tuổi Khu Đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội biểu diễn 
văn nghệ chào mừng Ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

ẢNH: NGUYỄN ĐỨC THUẦN

Nưóc nhà hưng suy, tồn vong phụ lão 
đều gánh trách nhiệm nặng n ề . " 11. 
Từ quan điểm đó, Hồ Chí Minh kêu gọi 
các cụ phụ lão đoàn kết, đi đầu trong 
việc lập các Hội cứu quốc để đoàn kết 
trong Mặt trận Việt Minh cùng toàn 
dân đấu tranh giành độc lập. Hồ Chí 
Minh đã lập Hội phụ lão cứu quốc đầu 
tiên tại Cao Bằng. Hưởng ứng lòi kêu 
gọi của Hồ Chí Minh, nhiều Hội phụ 
lão cứu quốc ở các địa phương đã 
được thành lập, nhiều đội lão du kích 
đã ra đòi và tham gia đánh Nhật, Pháp 
c ùng con cháu.

Năm 1947, được tin đội lão du 
kích Cao Bằng lập công, Hồ Chí Minh 
làm thơ động viên, ca ngợi các cụ:

"Tuổi cao chí khí càng cao

Múa gươm giết giặc ào ào gió thu.

Sẵn sàng tiêu diệt quân thù

Tiếng thơm Việt Bấc ngàn thu lẫy 
lừng"12.

Trong công cuộc chống Mỹ cứu nưóc 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 
Bấc, các cụ phụ lão đã lập ra các Đội bạch 
đầu quân, Đội lão dân quân để cùng con 
cháu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Vào chiều mồng một Tết Nhâm 
Dần (5 /2 /1 9 6 2 ) , đến thăm Phòng 
trưng bày văn học và dự cuộc ngâm 
thơ mừng xuân của các cụ phụ lão và 
văn nghệ sĩ tại Văn Miếu (Hà Nội), Hồ 
Chí Minh đã đọc hai câu thơ ca ngợi,

ghi nhận công lao của Ngưòi cao tuổi:

"Tuổi già nhưng chí không già,

Góp công xây dựng nưóc nhà 
phồn vinh"13.

Năm 1965, trong bài báo có đầu 
đề là: Càng già càng giỏi, Hồ Chí Minh 
đã biểu dương những thành tích 
quan trọng của các phụ lão trong sự 
nghiệp chống Mỹ cứu nưóc và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Cuối bài báo 
Hồ Chí Minh viết:

"Để kết luận bài này, xin tặng các 
cụ phụ lão kính mến một câu thơ:

Tuổi cao chí khí càng cao

Chống Mỹ cứu nưóc, già nào kém 
ai!"14.

Những lòi ngợi ca, cổ vũ Ngưòi 
cao tuổi trên đây thể hiện sâu sấc 
quan điểm của Hồ Chí Minh về phát 
huy vai trò và trách nhiệm của Ngưòi 
cao tuổi và quan điểm đó đã trở  
thành hiện thực sinh động trong đấu 
tranh cách mạng của nhân dân ta.

Tôn kính, quý trọng, chăm sóc 
Người cao tuổi

Trong lãnh đạo cách mạng, Hồ Chí 
Minh luôn thể hiện sự tôn kính, quý 
trọng Ngưòi cao tuổi. Ngưòi căn dặn 
các cán bộ: "Đến một địa phương 
nào, cần phải đi thăm các cụ phụ 
l ã o .  Thái độ phải mềm mỏng: đối 
vói các cụ già phải cung kính, , . . . " 15.
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Hàng năm vào dịp Tết Nguyên 
đán, theo truyền thống dân tộc, Hồ 
Chí Minh luôn gửi thư chúc sức khỏe 
và có quà tặng cho các cụ cao niên. 
Đầu năm 1956, lấy danh nghĩa Báo 
Nhân Dân, Hồ Chí Minh nêu danh 
sách 12 cụ có tuổi từ 81 đến 123 tuổi 
ở nước ta, kính chúc các cụ sống lâu 
và luôn luôn mạnh khỏe16. Bài báo 
thể hiện quan điểm tôn kính, quí 
trọng Ngưòi cao tuổi của Hồ Chí 
Minh. Đặc biệt, Hồ Chí Minh có cách 
ứng xử rất khiêm tốn đối với Ngưòi 
cao tuổi. Năm 1948, Hồ Chí Minh viết 
thư cho cụ Phùng Lục, phụ lão Cứu 
quốc, huyện ứng Hòa Hà Đông (nay 
là Hà Nội) với lòi lẽ như sau:

" Thưa cụ,

Những vị thượng thọ như cụ là của 
quý vô giá của dân tộc và nước nhà.

Cháu xin thay mặt Chính phủ cảm 
ơn cụ và trân trọng chúc cụ sống lâu 
và luôn luôn mạnh khỏe để kêu gọi 
các con cháu ra sức tham gia công 
việc kháng chiến và cứu quốc.

Cháu lại kính gửi cụ lòi chào thân 
ái và quyết thắng!17.

Một vị Chủ tịch nước đã già mà 
xưng cháu với ngưòi cao tuổi hơn 
mình. Đó là cách ứng xử tôn kính, 
quý trọng Ngưòi cao tuổi hiếm thấy 
trong hàng ngũ các nguyên thủ quốc 
gia trên thế giới. Hồ Chí Minh không 
chỉ tôn kính quý trọng Người cao 
tuổi, mà Hồ Chí Minh còn luôn quan 
tâm chăm sóc Ngưòi cao tuổi. Năm 
1941, trong 10 chính sách của Mặt 
trận Việt Minh có chương trình xây 
nhà dưỡng lão để chăm sóc ngưòi già 
yếu. Trong Diễn ca Mưòi chính sách 
của Việt Minh, Hồ Chí Minh nêu rõ:

"Ngưòi tàn tật, kẻ lão niên,

Đều do Chính phủ cấp tiền ăn cho
"18

Trong đòi sống thưòng nhật, Hồ 
Chí Minh luôn quan tâm chăm sóc 
Ngưòi cao tuổi. Sống ở đâu Bác cũng 
hỏi han đòi sống của các cụ già, quan 
tâm đến sinh hoạt và sức khỏe của 
các cụ. Hồ Chí Minh nhắc nhở chính

quyền các địa phương quan tâm chăm 
sóc Ngưòi cao tuổi. Có nhiều câu 
chuyện cảm động về sự quan tâm 
chăm sóc của Hồ Chí Minh đối với 
Ngưòi cao tuổi.

Sau khi giành được chính quyền 
năm 1945, được tin cụ Từ Cung (mẹ 
vua Bảo Đại) và các bà Thành Thái, bà 
Duy Tân sống thiếu thốn, khó khăn, 
Hồ Chí Minh đã cử ông Lê Văn Hiến tới 
thăm và nói vói ủy ban lâm thòi Trung 
Bộ chu cấp cho cụ Từ Cung và mỗi bà 
năm trăm đồng một tháng19. Có lần, 
Bác Hồ dự bữa cơm trong một gia đình 
đồng bào vùng cao. Chuyện do ông Lê 
Duy Kế kể lại như sau: Cùng dự bữa 
cơm hôm ấy còn có hai đồng chí cán 
bộ địa phương. Gia đình tôi có mẹ tôi, 
chị gái và tôi. Trong bữa ăn, để tỏ lòng 
kính trọng, chị gái tôi gắp thức ăn cho 
khách. Theo phong tục dân tộc miếng 
gan là quý nhất, chị tôi gắp miếng gan 
đưa vào bát mòi Bác. Bác cảm ơn và 
nói: "Cảm ơn! Bà cụ chủ nhà cao tuổi 
hơn cả thì phải được hưởng cái buồng 
gan này". Nói rồi Ngưòi gắp miếng gan 
sang bát mẹ tô i ..."20. Năm 1968, Hồ 
Chí Minh gửi thư khen xã Đình Cao 
(Hải Hưng) đã làm tốt việc chăm sóc 
các cụ già và Bác mong các noi khác 
học tập xã Đình Cao về chăm sóc 
Ngưòi cao tuổi21.

Những bài bài báo, những thư từ 
và những mẩu chuyện trên đây thể 
hiện sâu sắc quan điểm tôn kính, quý 
trọng, chăm sóc Ngưòi cao tuổi của Hồ 
Chí Minh. Đây là quan điểm mang tính 
thòi sự sâu sắc. Tôn kính chăm sóc 
Ngưòi cao tuổi đó là việc làm mang giá 
trị nhân văn, nhân quyền, đó là trách 
nhiệm của con, của cháu, của thế hệ 
trẻ, của xã hội và nhà nước.

Ngưòi cao tuổi sống vui, sống 
khỏe, sống có ích cho dân, cho nước.

Cuộc sống của Hồ Chí Minh thể 
hiện sâu sắc quan điểm này.

Năm 1941, Hồ Chí Minh về nước 
trực tiếp lãnh đạo nhân dân ta đấu 
tranh. Lúc đó Ngưòi cũng đã ngoài 50 
tuổi, ở cái tuổi xã hội đã cho là vào 
lớp ngưòi già. Hồ Chí Minh sống 
kham khổ nơi rừng núi hoang vu 
nhưng luôn lạc quan yêu đòi:

"Sáng ra bò suối, tối vào hang

Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng

Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng

Cuộc đòi cách mạng thật là sang
!"22

Để phục vụ nhân dân, phục vụ 
cách mạng cần phải có sức khỏe. Vì 
vậy, Hồ Chí Minh luôn chăm lo bảo 
vệ, giữ gìn sức khỏe của mình. Hàng 
ngày, Hồ Chí Minh thưòng xuyên tập 
thể dục. Tháng 3/1946 , Hồ Chí Minh 
viết bài "Sức khỏe và thể dục" đăng 
trên Báo Cứu quốc, Hồ Chí Minh nêu 
rõ: "Dân cưòng thì quốc thịnh. Tôi 
mong đồng bào ta ai cũng gắng tập 
thể dục. Tự tôi, ngày nào tôi cũng 
tập"23. Năm 1943, sau khi thoát khỏi 
nhà tù của bọn Tưởng Giới Thạch, Hồ 
Chí Minh đã tập leo núi để nâng cao 
dần sức khỏe của mình. Khi sức khỏe 
giảm sút, các bác sỹ đề nghị Hồ Chí 
Minh không hút thuốc lá, không uống 
rượu, Hồ Chí Minh vui vẻ thực hiện.

Để phục vụ nhân dân, phục vụ 
cách mạng tốt hơn, Ngưòi cao tuổi 
tuy đã có tri thức và kinh nghiệm 
nhưng vẫn phải luôn học tập nâng 
cao trình độ. Hồ Chí Minh nói với các 
đảng viên già như sau:

"Tôi năm nay 71 tuổi, ngày nào 
cũng phải học. Việc lớn, việc nhỏ tôi 
phải tham gia. Công việc cứ tiến mãi. 
Không học thì không theo kịp, công 
việc nó sẽ gạt mình lại phía sau"24. Về 
tuổi tác, Hồ Chí Minh có những bài 
thơ tự ngẫm sâu sắc, theo mức tuổi 
ngày một cao của mình. Những suy 
ngẫm đó cho thấy Hồ Chí Minh luôn 
lạc quan cống hiến cho dân cho nước 
mặc dù tuổi tác ngày một cao.

Năm 78 tuổi, Hồ Chí Minh viết:

"Bảy mươi tám tuổi chưa già lắm

Vẫn vững hai vai việc nước nhà.

Kháng chiến dân ta đang thắng 
lớn,

Tiến bước! Ta cùng con em ta"25.

Trong Di chúc, Hồ Chí Minh viết 
năm 1968, có đoạn như sau:

"Về việc riêng
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Suốt đòi tôi hết lòng hết sức phục 
vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục 
vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế 
giói này, tôi không có điều gì phải hối 
hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được 
phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa."26.

Như vậy, vói Hồ Chí Minh mặc dù 
tuổi đã cao nhưng Hồ Chí Minh luôn 
sống vui, sống khỏe, ra sức cống hiến 
cho dân cho nưóc, cho nhân loại, chỉ 
đến khi sức khỏe không còn cho 
phép Ngưòi mói chịu dừng.

Vói Hồ Chí Minh, Ngưòi cao tuổi 
không phải là lóp ngưòi " lão lai tài 
tận, lão giả an chi", mà là những 
ngưòi "tuổi cao chí khí càng cao", 
"tuổi già nhưng chí không già", "vẫn 
vững hai vai việc nưóc nhà", vẫn có 
nhiều khả năng, nhiều cơ hội làm 
những việc có ích cho dân, cho nưóc. 
Ngưòi cao tuổi là của quý vô giá của 
xã hội. Hồ Chí Minh luôn quan tâm 
chăm sóc, cổ vũ động viên, tin tưởng 
và phát huy vai trò và trách nhiệm 
của Ngưòi cao tuổi trong sự nghiệp 
cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về 
Người cao tuổi có ý nghĩa 
to lớn đối với cách mạng 
Việt Nam và có ý nghĩa 
thời đại sâu sắc

Đối vời cách mạng Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Ngưòi 
cao tuổi đã trực tiếp khai thác, phát 
huy những truyền thống tốt đẹp của 
Ngưòi cao tuổi Việt Nam, phát huy vai 
trò và tiềm năng của Ngưòi cao tuổi 
Việt Nam trong đấu tranh cách mạng 
của Đảng và dân tộc. Nhiều cụ phụ lão 
đã làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, 
góp phần quan trọng vào những

thấng lợi to lón trong đấu tranh 
giành độc lập, trong kháng chiến 
chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Hiện nay, trong công cuộc đổi mói 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tư tưởng 
Hồ Chí Minh về Ngưòi cao tuổi vẫn 
còn nguyên giá trị. Đảng và Nhà nưóc 
ta đã ban hành nhiều chủ trương, 
nhiều chính sách và pháp luật nhằm 
bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò 
Ngưòi cao tuổi theo tư tưởng Hồ Chí 
Minh. Ngưòi cao tuổi Việt Nam vẫn 
đang làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, 
nêu cao tinh thần "Tuổi cao gương 
sáng" và đã có những cống hiến quan 
trọng trong công cuộc đổi mói xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đối vói thòi đại

Toàn bộ những suy nghĩ và việc 
làm của Hồ Chí Minh đối vói Ngưòi 
cao tuổi Việt Nam thể hiện Hồ Chí 
Minh luôn yêu quý, tôn kính Ngưòi 
cao tuổi, luôn đề cao vai trò và trách 
nhiệm của Ngưòi cao tuổi trong sự 
phát triển tiến bộ của xã hội. Điều đó 
thể hiện sâu sấc tư tưởng nhân văn 
Hồ Chí Minh đối vói Ngưòi cao tuổi. 
Đó cũng là tư tưởng nhân văn trong 
thòi đại chúng ta. Tư tưởng Hồ Chí 
Minh về Ngưòi cao tuổi phản ánh 
đúng thực tế  đòi sống Ngưòi cao tuổi, 
tuy có hạn chế về sức khỏe, nhưng 
vẫn còn có nhiều tiềm năng quý giá 
về trí tuệ, về kinh nghiệm sống, lao 
động, học t ậ p .  Họ muốn cống hiến 
và có thể cống hiến cho xã hội. Đó 
cũng là quyền con ngưòi rất chính 
đáng của Ngưòi cao tuổi.

Đây cũng là bộ phận quan trọng 
về quyền con ngưòi mà thòi đại 
chúng ta đang đấu tranh thực hiện. 
Đặc biệt, tư tưởng đó lại đã và đang

đáp ứng yêu cầu của tình trạng già 
hóa dân số đang diễn ra ở các nưóc, 
trên thế giói. Việc huy động Ngưòi 
cao tuổi tiếp tục cống hiến trí tuệ, 
công sức cho sự phát triển của xã hội 
là rất cần thiết.

Vào tháng 10 năm 1982, Liên hợp 
quốc đã tổ chức Đại hội thế giói lần 
thứ nhất bàn về vấn đề Ngưòi cao tuổi, 
họp tại Viên, Thủ đô nưóc Áo. Đại hội 
đã chỉ rõ tình trạng già hóa dân số 
trên thế giói và chỉ ra những tiềm 
năng quý giá của Ngưòi cao tuổi, coi 
Ngưòi cao tuổi là nhân tố quan trọng 
của sự phát triển. Vì vậy, cần đảm bảo 
mọi quyền lợi của Ngưòi cao tuổi theo 
đúng Tuyên ngôn về quyền con ngưòi 
của Liên hợp quốc. Trên cơ sở đó, năm 
1990, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã 
quyết định từ năm 1991 lấy ngày 1-10 
hàng năm là ngày Quốc tế Ngưòi cao 
tuổi nhằm thống nhất hành động vì 
quyền lợi Ngưòi cao tuổi, phát huy khả 
năng Ngưòi cao tuổi đóng góp vào sự 
phát triển của cộng đồng xã hội.

Như vậy, những quan điểm của 
Liên hợp quốc về Ngưòi cao tuổi đã 
trùng hợp vói tư tưởng Hồ Chí Minh 
về Ngưòi cao tuổi. Đó là sự trùng hợp 
diệu kỳ. Sự trùng hợp này cho chúng 
ta thấy tư duy vượt thòi gian của Hồ 
Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về 
Ngưòi cao tuổi đã đi trưóc quyết định 
của Liên hợp quốc về Ngưòi cao tuổi 
vừa tròn 50 năm!

Đó là niềm vui sưóng tự hào của 
toàn Đảng, toàn dân ta về những 
cống hiến quan trọng của Hồ Chí 
Minh cho dân tộc và nhân loại. 
Chúng ta nguyện mãi mãi học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh nói chung và tư 
tưởng Hồ Chí Minh về Ngưòi cao tuổi 
nói riêng. ❖
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G à  “tiến V ua
A  ___ ______ }

1 !

ĐONG TAO
KỲ ANH

Gà Đông Tảo là giống gà đặc hữu và quý hiếm của Việt Nam. 
Đặc điểm nổi bật của loại gà này là cặp chân xấu xí, to và 
thô, khi trưởng thành có thể nặng 4,5 kg/gà trống và 3,5 
kg/gà mái. Là loại gà nuôi cổ truyền của xã Đông Tảo - Khoái 
Châu - Hưng Yên, người dân thường dùng để cúng tế, hội hè 
hay tiến Vua bởi chất lượng thịt ngon, thom và dai, đây là 
loại gà thuộc danh sách giống gia cầm quý hiếm của Việt 
Nam và hiện đang được bảo tồn gien. Khoảng 5-7 năm gần 
đây có rất nhiều hộ kinh doanh loại gà này ngay tại xã Đông 
Tảo nhưng để tìm được giống gà thuần chủng thì rất khó bởi 
gà phải có cặp chân to và vảy thịt thay vì vảy sừng như 
những loại gà khác. Bộ mào cũng rất quan trọng như mào 
Công hay mào Sít. Điều đặc biệt là chăm sóc loại gà này phải 
kỹ càng và tỉ mỉ hon gà ta. Việc lựa chọn gà giống cũng là 
khâu quan trọng dẫn đến chất lượng gà khi trưởng thành. 
Phóng viên Tạp chí Mặt Trận xin gửi tới vài hình ảnh thị 
trường gà Đông Tảo dịp cuối năm.

Đ ể có những chú gà đẹp có giá trị cao thì việc chọn gà giống là khâu rất quan trọng. Chú gà trống mào sít này có giá 12 
triệu đồng/con.
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Lựa chọn gà giống là khâu quan trọng, mỗi chú gà giống chuẩn hiện đang bán với giá 500.000đ/con.

Chăm sóc loại gà này phải kỹ càng và tỉ mỉ hơn hơn gà ta. “Chógiống cha, gà giống mẹ” nên những giống gà 
mái thuần chủng cũng có giá trị rất cao.

Khách hàng đang xem và lựa chọn sản phẩm gà 
Đông Tảo thuần chủng.

Hiện có rất nhiều hộ kinh doanh loại gà Đông Tảo 
nhưng tìm được giống gà thuần chủng là rất khó.
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(Nỉơm D̂ậu, suy ngẫm về 
tranh dân gian con gà
Họa sĩ HOÀNG HOA MAI
Đ ã lâu đòi lấm rồi, từ thế hệ 

này sang thế hệ khác, gà 
vẫn là một con vật mà ngưòi 
Việt yêu quý, nuôi dưỡng 

chăm sóc để phát triển kinh tế, sử 
dụng trong văn hóa ẩm thực của đòi 
sống. Trong tâm thức sâu thẳm của 
ngưòi Việt, gà còn là một con vật 
thiêng ở các nghi lễ tâm linh, được 
ngưòi đòi tôn vinh tín ngưỡng dâng 
lên thần thánh, tổ tiên trong ngày 
giỗ, ngày hiếu, ngày hỉ, ngày tết.

Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa 
trên thế giói nhất là các vùng miền ở 
châu Á, châu Phi, châu Mỹ cũng chưa 
lý giải được các mã số bí ẩn cấu trúc 
trong cơ thể con gà, để rồi như bói 
chân gà, xem mào gà, cựa gà và cả 
tiếng gáy chuyển canh trong đêm của 
gà trống còn là một phong tục hy 
vọng đem lại may mấn. Do tác dụng 
phong phú về nhiều mặt vật thể và 
phi vật thể mà con gà đã đi vào đòi 
sống văn hóa, nghệ thuật của ngưòi 
Việt trong đó có tranh con gà.

Ngược lại dòng chảy thòi gian, 
những năm của thập kỷ 80 trở về 
trưóc của thế kỷ XX, vào những 
ngày trung tuần tháng Chạp âm lịch, 
từ nông thôn đến thành thị, từ hải 
đảo đến rừng núi xa xôi, nhân dân 
khấp nơi trong nưóc tấp nập nhộn 
nhịp đi chợ sấm tết. Gạo nếp, lá gói 
bánh chưng, thực phẩm, hành, quả, 
vàng hương, đồ thò c ú n g ,.  và tất 
nhiên là không thể không có tranh 
tết để trang trí trong nhà. Tranh Tết Hạnh phúc - Tranh Tết của Hoàng Hoa Mai.
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Gà mẹ và đàn con - Tranh Tết dân gian làng Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh.

là món ăn tinh thần, là biểu trưng 
cho sắc thái văn hóa tâm linh trong 
ngày tế t, mong cầu quốc thái dân 
an, gia đình ấm no hạnh phúc. Nghi 
thức chơi tranh tế t của nhân dân ta 
đã trở thành máu thịt riêng có khi 
tế t đến xuân về. Những bức tranh 
nhị bình, tứ bình sen, cúc, trúc, mai 
rồi đến lợn, gà, trâu, ngựa,... nhưng 
ấn tượng nhất là năm nào thì treo 
tranh con vật năm ấy theo quỹ đạo 
12 con giáp.

Năm Dậu cầm tinh con gà, được 
xếp hàng thứ tư của 12 con giáp. 
Năm Dậu nói chuyện tranh con gà là 
lý thú lắm. ở nước ta có nhiều vùng 
làm tranh dân gian và cố nhiên là có 
tranh gà vì ngưòi đòi quan niệm gia 
súc, gia cầm, vưòn rau, ao cá, lúa, 
ngô, khoai, sắn là gốc rễ của ấm no, 
đầy đủ cho cuộc sống trong xã hội. 
Tranh là món ăn tinh thần, nhất là 
vào ngày tết đón xuân, năm nào có 
tranh con ấy chỉ trừ hai con là chó và 
khỉ ít nơi vẽ, riêng dòng tranh Đông 
Hồ không có hai tranh con vật này.

Con gà trong tranh làng Hồ, cách

biểu hiện có khác biệt vói dòng tranh 
hàng Trống, tranh Huế kể cả về 
đường nét, bố cục và màu sắc.

Khác vói các dòng tranh trong 
nưóc, tranh làng Hồ miêu tả con gà 
nhìn tổng thể kể cả gà trống gà mái 
hay gà con, người xem thấy mềm mại 
chân chất của vị hương làng quê 
duyên dáng uyển chuyển ở các động 
tác sinh hoạt. Bức tranh gà "Mẹ con" 
đang chăm chút quấn quýt trong sự 
đùm bọc của mẹ âu yếm rồi nhặt côn 
trùng, móm cho các con khá sinh 
động thật đáng yêu làm sao. Cách vẽ 
trên giấy điệp và gọi lên những gam 
màu chất liệu tự nhiên lấy từ hoa lá 
đã đẩy tính vui tươi nhộn nhịp của 
đàn gà lên một bưóc hoàn hảo. Người 
xem tranh liên tưởng đến ngày 
mùa... của làng quê, sau ngày gặt hái 
để lại những khóm rạ mà gà đang tìm 
tòi hái lưọm mồi ăn. Cách miêu tả cấu 
trúc bố cục ở đây cũng khá hóm 
hỉnh, tinh nghịch, ríu ra ríu rít của 
gà con nhảy lên lưng mẹ, tạo nên 
một sức hấp dẫn đến kỳ lạ. Ngày tết 
tranh đàn gà "Mẹ con", cho đến gà

trống "Gáy lúc bình minh", tất cả đều 
gắn liền với văn hóa lúa nước của 
đồng bằng Bắc Bộ. Trong ngày tết 
tranh hai con vật thưòng đặt đối 
xứng nhau đàn gà, đàn lợn ở hai bên 
bàn thò gia tiên. Những năm cầm 
tinh con gà, ngưòi ta thưòng treo hai 
tranh gà, mái và gà trống thành nhị 
bình. Có thể nói con gà trong tranh 
Đông Hồ là một loại tranh khá đẹp vì 
thế ngưòi dân chơi xong ba ngày tết 
sang tháng hai là lấy xuống cuộn 
tròn cho vào ống luồng hay ống nứa 
cất đi để năm sau chơi xuân tiếp.

ở đô thành ngày xưa, tranh gà 
Hàng Trống (Hà Nội) là một loại 
tranh khá đẹp, cách vẽ tạo hình theo 
lối họa vô định thể, chủ yếu là tranh 
độc bản vẽ theo cách phối hợp màu 
rất điêu luyện trên giấy. Những con 
gà trống vẽ trong tranh uyển chuyển 
về đưòng nét, rực rỡ, lung linh, 
huyền ảo về màu sắc. Tranh gà trống 
hay mái cách vẽ độc bản hạn chế 
được cái nhìn mặc định, vì thế việc 
biểu đạt tính cách con vật của họa sĩ 
được sinh động hơn. Nghệ nhân 
tranh Hàng Trống, đến ngày tết, họ 
hay thi nhau cho ra những mẫu, 
tranh mới kể cả nội dung cho đến bố 
cục, cấu trúc, tạo hình màu sắc và 
chất liệu giấy, hoặc chất liệu bền 
khác như v ả i , .  để bán chạy hơn. 
Ngày nay ngưòi ta còn lưu giữ được 
nhiều bản vẽ ở nhiều thể loại, sử 
dụng chất liệu mà tranh tế t Hàng 
Trống về con gà đã vang bóng một 
thòi.

Cùng với tranh làng Hồ, tranh 
Hàng Trống, tranh gà dân gian ở xứ 
Huế cũng khá phong phú, đa dạng và 
đầy cá tính có sắc thái riêng, về văn 
hóa kinh thành được mệnh danh là 
"Nhã nhạc cung đình", êm đềm, thơ 
mộng và dịu hiền yêu kiều như cô gái 
Huế vậy. Một vùng đất cố đô, ở đó 
cũng đã sản sinh ra bao di sản nghề 
truyền thống mà tranh dân gian vẽ 
con gà là một ví dụ. Khác với nhiều 
nơi trong hệ thống nghề làm tranh 
dân gian xưa, ngưòi Huế vẽ tranh để 
phục vụ ngày tết, tranh gà có một
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nét riêng ẩn ý vừa rực rỡ của nghệ 
thuật nhưng rất thanh tịnh thướt tha 
song cũng rất trào phúng, có nhiều 
tranh độc bản chứa đựng hàm ý tung 
hô sâu cay mang tính xã hội sâu sấc. 
Các dòng tranh như Đông Hồ, Bấc 
Ninh, Thừa Thiên Huế, Hàng Trống 
Hà Nội và một số vùng khác ở trong 
Nam, song tranh đẹp và nhiều nhất 
là ở làng Hồ, Bấc Ninh. Riêng về 
tranh con gà thì ở Huế là phong phú 
thể loại có phong cách biểu đạt riêng. 
Căn cứ vào đạc tính của con gà và 
nhất là tính cách hiếu thấng ích kỷ 
của gà trống, khi gặp bạn tình lúc 
nào cũng tỏ ra oai phong "anh hùng 
nhất khoảnh", gà trống mà các nghệ 
nhân dân gian đã khai thác về cá 
tính này để sáng tạo ra nhiều tác 
phẩm có chất lượng cả về nội dung 
đến hình thức nghệ thuật.

Nói đến gà, ở Huế' có bài thơ dân 
gian khá hóm hỉnh, nửa nạc, nửa mỡ 
vừa tục tĩu nhưng vừa thanh tịnh 
nhẹ nhàng theo cách ứng xử dân 
gian làng quê xứ Huế.

"Vui xuân nhằm tiết tháng ba,

Ông bà cao hứng bất gà đá chơi

Gà ông cất cổ gáy hơi

Gà bà thủ bộ đợi thời gà ông

Gà ông chém trúng cạnh mông

Gà bà nổi giận ngậm càn gà ông

Đá nhau một chập ướt lông

Gà bà trúng cựa, gà ông gục cần."

Bài thơ này ra đời từ ngày nào, 
năm nào, tác giả là ai, cho đến bây 
giờ cũng chưa có ngả ngũ để độc giả 
biết. Nhiều nhà văn hóa đoán non 
đoán già hay là của Hồ Xuân Hương 
nhưng đâu phải khẩu khí, tiết tấu, 
cấu trúc đều không phải thơ đường 
luật, thất ngôn bát cú mà Hồ Xuân 
Hương thường làm. ở đây là bài thơ 
lục bát, song cũng không ai bàn lấm 
đến tác giả là ai của bài thơ vừa tục 
vừa thực, người ta chỉ thấy nó đã trở 
thành tranh độc bản lưu truyền trong 
dân gian. Dựa trên ý thơ "đá gà" này 
mà mấy ông họa sĩ đã mô tả lại bằng

hình tượng hội họa khác lạ với một ý 
tứ sâu cay để tạng bạn bè đón tết 
chơi xuân. Số là ở làng quê có hai vợ 
chồng thường xuyên cãi lộn nhau lý 
sự không ai chịu ai chồng đánh vợ, 
vợ đánh lại chồng gây ồn ào trong 
thôn xóm, bạn bè, cô bác đến nhà 
khuyên nhủ mọi cách nhưng không 
có gì thay đổi. Nhân tết năm Dậu, 
mấy ông bạn nhờ nghệ nhân họa về 
một tranh theo ý thơ "đá gà" để tạng 
cho vợ chồng anh chị hay đánh lộn 
nhau, gây tổn thương đến tình nghĩa 
vợ chồng, ảnh hưởng đến bình yên 
của thôn làng. Trong tranh miêu tả 
một gà trống một gà mái đang vung 
cánh, duỗi chân, xù lông, đỏ mào, 
miệng há to trông dữ tợn, dưới tranh 
ghi dòng chữ "Đá gà đón xuân", rồi 
ông bạn đến nhà tạng cho vợ chồng 
đó. Thấy ông bạn tạng tranh đón tết, 
vợ chồng xúc động mừng lấm, cảm 
ơn rối rít. Ông bạn ra về vợ chồng 
đem tranh ra ngấm nghía bỗng ông 
chồng thốt lên thằng này láo, làm chi 
chọi gà mà có chuyện gà mái đá nhau 
với gà trống, bà vợ nói ngay đúng rồi 
đấy, tôi và ông có lúc nào nhường 
nhau đâu mà chẳng đá nhau... Những 
tranh theo cách châm biếm tương tự 
không những Huế mà nhiều nơi cũng 
hay xuất hiện loại tranh này để chế 
diễu, bình luận, tán tỉnh trong ngày 
tết.

Thời nay, người ta ít chơi tranh 
dân gian ngày tế t nhưng lại xuất 
hiện nhiều tranh dân gian có màu sấc 
khác lạ. Trên nhiều tờ báo, tạp chí, 
báo tường và cũng rất phổ biến ở 
những ngày tết đến xuân sang, các 
họa sĩ thường lấy những việc thật 
người thật của những ông sếp sống 
xa hoa, tham nhũng, vô lối trong xã 
hội đương đại để sáng tác tranh châm 
biếm.

Cũng trong năm Dậu ở thập kỷ 
trước có tạp chí in ấn tranh gà trống 
cồ dáng vóc to lớn mào to mất đỏ đầu 
nghiêng nghiêng hai chân đứng oai 
vệ, dưới chân là ba con con gà con 
đang chăm chú nhìn "bố". Bức tranh 
có tựa đề "Vẫn lên chức". Ngẫm ra tác

giả thâm thúy thật, lên chức làm bố 
hay là đẻ con thứ ba mà vẫn lên chức 
cao hơn.

ở một bức tranh khác đăng báo 
tường cơ quan rồi sau lại được đăng 
trên tờ báo, tác giả miêu tả gà mái 
"vợ" đang mổ các phong bì trong 
ngăn kéo, còn gà trống "chồng" quay 
lưng vỗ cánh dương cao cổ gáy, dưới 
tranh có tựa đề "Tôi không nhận quà 
của ai". Lại có tranh châm biếm khác, 
dựa vào tính cá nhân độc đoán khoác 
lác ba hoa lúc nào cũng nói "nhờ có 
tôi" của ông sếp mà họa sĩ dân gian 
vẽ bức tranh con gà trống đứng trên 
gò đất rướn cao cổ cất tiếng o,o xa xa 
là mạt trời đang nhú lên, dưới tranh 
có ghi "Tưởng có tiếng gáy là mạt tròi 
lên" vài hôm sau sếp cho tờ báo 
tường ấy cất đi...

Trên một tờ  báo có in tranh được 
khai thác từ tiếng "cục ta cục tác" 
của gà mái sau khi đẻ trứng, họa sĩ 
đã vẽ con gà một chân lạc cò cò, chân 
kia cầm hồ sơ đấu thầu công trình 
vừa đi vừa kêu to vừa đau vừa xót. 
Bức tranh châm biếm sự đau xót vì 
phải mất tiền bôi trơn cho ông chủ 
đầu tư, đến hội đồng đấu thầu, tổ tư 
vấn rồi nhiều mối quan hệ khác, vì 
người trúng thầu phải rút ruột công 
trình mói có đủ chi phí, có lãi mà như 
vậy sản phẩm nhanh chóng hư hỏng 
gánh nạng cho nhà thầu, không biết 
số phận công trình sẽ ra sao.

Năm Dậu đến nói về tranh gà dân 
gian thì phong phú lấm, từ một con 
vật hiền lành mà ở trong đó chứa 
đựng bao nhiêu điều huyền bí vừa 
mang tính văn hóa vật thể, ẩm thực 
vừa đậm nét văn hóa phi vật thể, xét 
về mạt tâm linh tín ngưỡng là cả một 
kho di sản văn hóa không thể khai 
thác hết được, tranh con gà là một 
khía cạnh của nghệ thuật tạo hình 
vẫn còn sống động trong dân gian 
Việt Nam.*>
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vã  NGƯỜI

VŨ VĂN LÂU
T rong ngày lễ tết, hội hè, hiếu 

hỉ, ngưòi ta thưòng dùng hoa 
để thò cúng, làm đẹp, làm 
duyên... Hoa mang lại cho 

ngưòi và cảnh vật vẻ đẹp trang trọng 
và hi vọng vào cuộc sống ngày mai 
tưói sáng hơn. Những năm gần đây do 
đòi sống vật chất và tinh thần ngày 
một nâng cao, nhu cầu về hoa ngày 
càng nhiều. Thật hiếm ai có thể lạnh 
lùng trưóc vẻ đẹp của hoa. Hoa sóm 
trở thành nhu cầu trong cuộc sống 
của con ngưòi từ xa xưa và cho đến 
ngày nay. Hoa như là một báu vật tô 
điểm cho cuộc sống của con ngưòi.

Sống cần hoa để làm 
đẹp đã đành, khi tạ thế 
con ngưòi cũng cần có 
nhiều hoa để vĩnh biệt,
tiễn đưa...

Vẻ đẹp của hoa không 
chỉ được biểu hiện ở mặt hình 
thức đường nét, kiểu dáng, màu 
sắc mà còn có hương thom quyến 
rũ. Hương thom là phần hồn của hoa. 
Hoa hấp dẫn ong bướm bằng sự toả 
hương. Hoa đẹp về sấc lại thơm về 
hương ai cũng quý trọng:

Hoa thom ai chẳng nâng niu

Ngươi khôn ai chẳng kính yêu mọi

Vào dịp Tết Nguyên đán, người Việt Nam sống ở khu vực phía Bắc thường chọn cho 
mình một cành đào ưng ý để cắm trong nhà. ÁNH: KỲ ANH

Ngưòi 
Nga có câu tục

ngữ rất hay khi đặt giá trị của hoa 
tương ứng vói lúa gạo và nó làm nên 
cái giá của một mùa: "Mùa xuân đẹp 
bởi những bông hoa, mùa thu đẹp bởi 
những bó lúa". Đúng là cuộc sống cần 
có mùa xuân và cả mùa thu, cũng như 
cần có cả hoa và bánh mỳ. Hoa làm 
đẹp cho thiên nhiên, làm đẹp cho con 
ngưòi, ngày càng trở thành cần thiết 
cho cuộc sống như cơm ăn, nưóc uống, 
khí tròi, cần có hoa ở mọi nơi, mọi lúc, 
mọi hoàn cảnh để làm đẹp nên ngưòi 
ta đã sáng tạo ra rất nhiều các loại hoa 
đẹp như hoa giấy, hoa lụa, hoa đá, hoa 
gỗ. hoa cát, hoa ảnh, hoa vẽ...

Không chỉ có ở thành thị mà vùng 
nông thôn những năm gần đây cũng 
có nhu cầu lón về chơi hoa.

Ngày áp tết, cứ ra các tụ điểm bán 
hoa, bạn sẽ được thấy tận mất cả một 
rừng hoa đủ loại vói nhiều màu sấc rực 
rỡ, sáng cả một khoảng tròi. Vậy mà 
chỉ một và giò sau, cả rừng hoa ấy đã 
tản về các ngả đưòng, đến vói từng 
gia đình. May mà có lượng hoa dự trữ,
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các nơi nườm nượp chở đến, nào ô tô, 
xe máy, xích lô, xe đạp, ghồng gánh
trên vai, xách trên tay....  Hai bên
đường, hai dòng hoa tết tuôn chảy 
ngược chiều liên tục. Hoa đi lại gặp 
hoa về, cứ thế cười vui chào mời, vẫy 
gọi hối hả. Hình như hoa cũng đang 
mừng tết đến. Người bán, người mua, 
khen hoa, chọn hoa tíu tít. Cái vui 
tươi náo nhiệt ấy cứ thế diễn ra sôi 
động suốt mấy ngày áp tết. Điều đáng 
mừng là người đi mua sấm không chỉ 
là những người giàu có, sang trọng mà 
số đông là những người lao động lam 
lũ, quần áo còn dính đầy giàu mỡ, bùn 
đất, bụi bặm sau giờ làm việc, họ tất 
bật đi mua hoa. Trên tay họ là những 
bó hoa tươi thấm hoặc chỉ một vài 
bông thôi nhưng rực rỡ sấc màu và 
như thế cũng đủ để nét mặt mỗi người 
hôm nay tươi vui, rạng rỡ hơn chẳng 
kém gì những đóa hoa kia.

Rõ ràng cuộc sống của con người 
không chỉ cần có bánh mỳ mà cần có cả 
hoa hồng. Nhu cầu về hoa ngày tết gần 
đây tăng lên rõ rệt. Đó là điều thật 
đáng mừng, vì nó chứng tỏ những giá 
trị tinh thần đang được xã hội coi trọng 
và nâng cao. Tự mỗi người thấy cần 
phải có hoa trong ngày tết tiếp khách, 
tiếp người thân thêm long trọng và vui 
tươi. Hoa nói hộ người niềm tin yêu hi 
vọng, hướng tới ngày mai tốt lành. Với 
hoa người ta có thể cùng ngấm nghía, 
bình phẩm, thưởng thức: " Khi xem hoa 
nở, khi chờ trăng lên" (Nguyễn Du). 
Người ta trao tặng cho nhau, nhờ hoa

để nói với nhau những điều thầm kín 
nhất. Với hoa, con người tỏ lòng thành 
kính với tổ tiên, với người đã mất và 
giao hòa thân thiết với thiên nhiên. 
Hoa làm đẹp thêm cuộc sống mỗi người, 
mỗi nhà, mỗi miền quê, mỗi quốc gia 
và cả trái đất.

Hoa là sự ban tặng của thiên nhiên 
cho con người. Riêng với Việt Nam 
hình như thiên nhiên có ưu ái hơn 
nên không chỉ ban tặng cho nhiều loài 
hoa đẹp mà quý giá hơn, ban tặng 
những loài hoa quý thích hợp nhất.

Mỗi độ Tết đến, Xuân về, ở phương 
Bấc lại hồng tươi rạo rực sấc hoa đào, 
còn ở phương Nam thì vàng sáng, phơi 
phới sấc hoa mai. Cả hai thứ hoa đều 
mỗi năm chỉ nở một lần và nở rộ vào 
dịp tết Nguyên Đán, tết chính của 
người Việt. Đào thấm mai vàng trở 
thành biểu tượng đẹp nhất của hoa 
Tết Việt Nam, là tín hiệu vui tươi bất 
tận chào mừng năm mới!

Thế mạnh của đào mai so với nhiều 
loài hoa khác là có sấc đẹp có cả dáng 
thế, kiểu cách của cội cành mà người 
chơi mong đợi. Miền Bấc nhiều giá rét 
đã có sấc hồng của những cánh hoa 
đào đem lại cảm giác khỏe khoấn ấm 
áp những ngày đầu xuân năm mới. 
Còn trong Nam lúc này nấng nhiều, 
nhiệt độ cao đã có hoa mai, cánh hoa 
màu vàng mỏng mảnh, mượt mà như 
làm dịu mềm, mát mẻ bớt cái nấng nôi 
trong dịp tết. Thiên nhiên còn ban 
tặng cho mảnh đất Đà Lạt thích hợp

Sắc hoa xuân trên cao nguyên đá 
Hà Giang. ẢNH: KỲ ANH

với mọi loài hoa trên toàn lãnh thổ 
nước ta. Rõ ràng đây là sự may mấn 
hiếm có bởi có sự ưu đãi hào phóng 
ban tặng của thiên nhiên cho đất 
nước, con người Việt Nam.

Chỉ nói riêng hoa lan thôi, ở Việt 
Nam có hàng trăm loài khác nhau. Lan 
là loài hoa đa dạng nhất về cấu tạo, kiểu 
dáng, màu sấc và đạt tói sự thống nhất,
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hài hòa tuyệt mĩ của tạo hóa từ đài hoa, 
cánh hoa, môi hoa, trụ hoa, phấn 
hoa.... Độc đáo nhất là sự khẳm màu, 
pha màu, điểm xuyết màu sấc hết sức 
tinh vi, phong phú trên từng bông hoa, 
trên từng cánh hoa. Trum: những kiểu 
dáng, màu sấc thiên tạo không thể bất 
chưóc tuyệt vòi, đầy bí ẩn ấy mà một số 
dân tộc ở một số vùng Nam Á coi hoa 
lan như có thần quyền, siêu phàm cần 
phải tôn thò và ngưòi sành chơi hoa có 
nhận xét " Vua chơi lan, quan chơi trà" 
và hoa lan là: "Nữ chúa của các loài 
hoa". Còn hoa hồng, loại hoa được biểu 
tượng cho tình yêu vói nhiều gam màu, 
thể hiện được những sấc thái khác nhau 
của tình cảm. Có hương thơm quyến rũ. 
Vói hoa hồng tặng nhau một bông đẹp 
đã là quý lấm rồi.

Nói về hoa, còn nhiều điều lạ lùng, 
kì diệu khác nữa. Bởi màu của đất 
bình dị, hoa trên đất lại có màu sấc 
đẹp tươi rực rỡ. Hương của đất không 
thơm, sao hương của hoa lan tỏa ngọt 
ngào? Vậy nhưng cuộc sống của hoa 
là nhò có đất, có khí tròi. Chính điều 
bí ẩn lạ lùng đó đã hấp dẫn chúng ta 
càng yêu hoa lại càng yêu đất, càng 
cần phải tìm hiểu sâu hơn về đất và 
hoa. Phải chăng sấc hương của hoa là 
tinh túy, sấc hương của đất. Vậy nên 
mói có sự lạ lùng tuyệt diệu này:

Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh bông trắng, lại chen 
nhị vàng

Nhị vàng, bông trấng, lá xanh

Gần bùn mà chẳng hôi tanh 
mùi bùn

(Ca dao)

Hoa càng trở nên quý giá khi có 
khả năng cải tạo cái bình thưòng, 
thậm trí cái xấu trở thành cái đẹp. Con 
ngưòi đã đẹp, hoa trang điểm cho đẹp 
hơn lên gấp bội: " Nụ cưòi như thể 
hoa ngâu, chiếc khăn đội đầu như thể 
bông sen". Quan hệ giữa ngưòi và hoa 
có thể nói là mối quan hệ tương hỗ:

Hoa thơm thơm lạ thơm lùng

Thơm cây thơm rễ, ngươi trồng 
cũng thơm

(Ca dao)

Có nhiều điều liên quan kì diệu 
như vậy nên ngưòi chơi hoa càng say 
hoa, càng yêu quý, càng tò mò muốn 
khám phá nhiều hơn những bí mật 
còn tiềm tàng sâu thẳm trong đòi 
sống, sự phát triển của hoa.

Việt Nam cũng như nhiều nưóc 
trên thế giói, các nhà nghiên cứu 
khoa học và nhiều ngưòi yêu hoa 
đang ra sức tìm hiểu nghiên cứu và 
tìm cách phát triển những giống hoa 
đẹp, phù hợp vói nhu cầu ngày càng 
lón của con ngưòi. Nhiều nưóc đã có 
học viện hay công ty đang tích cực

nuôi trồng, lai tạo, thuần hóa được 
nhiều giống hoa quý. Gần đây kĩ 
thuật nuôi cấy mô làm cho hoa 
phong phú về chủng loại đa dạng về 
kiểu dáng, màu sấc đáp ứng mọi nhu 
cầu thưởng thức ngày càng cao của 
con ngưòi.

Những ngày tết, đồng thòi là 
những ngày đông vui nhất của mỗi gia 
đình, cũng là những ngày có hoa tươi 
đẹp nhất trang trí cửa nhà để hoa vói 
ngưòi cùng đẹp, cùng chung vui và 
hưóng tói những điều tốt lành nhất 
trong năm mói.»>
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HƯƠNG DIỆP (tổng hợp)

Lễ kỷ niệm 75 năm Báo Cứu Quốc - 
Đại Đoàn Kết

Ngày 6 /1 /2 0 1 7 , tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam long trọng tổ chức lễ kỷ 
niệm 75 năm Ngày Báo Cứu Quốc, tiền thân của Báo Đại 
Đoàn Kết, phát hành số đầu tiên (2 5 /1 /1 9 4 2  -  2 5 /1 /2017 ).

Dự và chia vui với tập thể cán bộ phóng viên Báo Đại Đoàn 
Kết có ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; đồng chí Phạm 
Thế Duyệt, nguyên ủy viên Thường vụ thường trực Bộ Chính 
trị, nguyên Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam; đồng chí Trần Thanh Mẫn, ủy viên Trung ương Đảng, 
Phó Chủ tịch -  Tổng Thư ký ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thế Kỷ ủy viên Trung ương 
Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; cùng các đồng 
chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, đại diện các Bộ ban ngành Trung ương, 
nhiều địa phương, đồng nghiệp từ nhiều tờ báo.

Chúc mừng những thành quả đạt được trong suốt 75 
năm qua của Báo Cứu Quốc - Giải Phóng -  Đại Đoàn Kết, Chủ 
tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn 
Thiện Nhân nhấn mạnh: "Trải qua nhiều thời kỳ với nhiều 
tên gọi khác nhau, Báo Cứu Quốc - Giải Phóng - Đại Đoàn Kết 
luôn được bạn đọc tin cậy. Tiếp nối truyền thống, Báo Đại 
Đoàn Kết đã trở thành nơi để mọi tầng lớp nhân dân gửi 
gấm mọi tâm tư, nguyện vọng, góp phần tạo nên khối đại 
đoàn kết dân tộc. Báo luôn giữ vị trí tiên phong trong sự 
nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, luôn đồng hành chặt chẽ 
với tiến trình đổi mới và phát triển của đất nước".

Ông Ngô Sách Thực giữ 
chức Phó Chủ tịch UBTƯ 
MTTQ Việt Nam khoá VIII

Ngày 4 /1 , Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt 
Nam lần thứ 6, khoá VIII đã hiệp thương 
thống nhất cử ông Ngô Sách Thực giữ 
chức Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam 
khoá VIII, nhiệm kỳ 2014- 2019. Tạp chí 
Mặt trận xin giới thiệu tiểu sử ông Ngô 
Sách Thực:

Ông Ngô Sách Thực, sinh ngày 
6 /5 /1 9 6 2

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: xã Tân Trung, huyện Tân 
Yên, tỉnh Bấc Giang.

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ngạch công chức: Chuyên viên cao cấp

Tóm tất quá trình công tác:

+) Tháng 8 /1 9 8 5 -9 /1 9 9 0 : Cán bộ 
Thanh tra Tài Chính, Phó Trưởng phòng 
Tổ chức, Sở Tài chính Hà Bấc.

+) Tháng 1 0 /1 9 9 0 -7 /1 9 9 9 : Phó 
Trưởng phòng phụ trách, Trưởng 
phòng Tổ chức -  Đào tạo -  Thi đua 
tuyên truyền, Cục Thuế Hà Bấc (Cục 
thuế Bấc Giang).
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+) Tháng 8/1999-11/2001: Chuyên viên 
Văn phòng UBND tỉnh, Thư ký Chủ tịch 
UBND tỉnh Bấc Giang.

+) Tháng 12/2001-7/2005: Chuyên viên 
Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy 
Bấc Giang, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy 
Bấc Giang.

+) Tháng 8/2005-12/2007: Phó Bí thư, Chủ 
tịch UBND huyện Lạng Giang, tỉnh Bấc Giang.

+) Tháng 1 /2008-9 /2010 : Bí thư Đảng 
ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bấc Giang.

+) Tháng 10 /201 0 -1 1 /2 0 1 1 : Tỉnh ủy 
viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng 
Tỉnh ủy Bấc Giang.

+) Từ tháng 12/2011-9/2015: Tỉnh ủy 
viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch ủy ban 
MTTQ tỉnh Bấc Giang (nhiệm kỳ 2009-2014).

+) Từ tháng 10/2015 đến nay: ủy viên 
Ban Thưòng vụ Tỉnh ủy, ủy viên ủy ban 
Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng 
đoàn, Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
Bấc Giang (nhiệm kỳ 2014-2019), là đại 
biểu Quốc hội khóa XIV.

Phát động Giải báo chí 
"Báo chí với công tác đấu 
tranh phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí"

Chiều ngày 4 /1 ,  tại Hội nghị UBTU 
MTTQ Việt Nam lần thứ 6, Ban Thưòng trực 
UBTW MTTQ Việt Nam và Hội Nhà báo Việt 
Nam đã phối hợp tổ chức phát động Giải 
báo chí "Báo chí vói công tác đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí".

Tại lễ phát động giải, ông Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội 
Nhà báo Việt Nam đã công bố thể lệ Giải "Báo chí vói công 
tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí".

Các loại hình báo chí được tham dự Giải là: báo in, báo 
điện tử, báo ảnh, báo nói (phát thanh) và báo hình (truyền 
hình).

Tác phẩm báo chí dự Giải bao gồm các thể loại: bài phản 
ánh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, phóng sự ngấn (PT- 
TH), phim tài liệu, bản tin, chuyên đề, chuyên mục, điều 
tra, bút ký báo chí, bình luận, chuyên luận, ảnh báo chí.

Tác phẩm dự thi Giải báo chí phòng chống tham nhũng, 
lãng phí phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục, 
định hưóng dư luận cao.

Xây dựng giải pháp để công tác 
kiều bào ngày một tốt hơn

Chiều 27 /12 , tại Hà Nội, Ban Thưòng trực ủy ban Trung 
ương MTTQ Việt Nam phối hợp vói ủy ban Nhà nưóc ngưòi 
Việt Nam ở nưóc ngoài tổ chức Hội nghị tổng kết Chương 
trình phối hợp công tác giai đoạn 2010-2016, phương 
hưóng phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020.

Trong thòi gian qua, sự phối hợp giữa Ban Thưòng trực 
UBTU MTTQ Việt Nam và ủy ban Nhà nưóc về ngưòi Việt 
Nam ở nưóc ngoài trong công tác đối vói ngưòi Việt Nam ở 
nưóc ngoài đã đạt được những kết quả tích cực. Hai bên đã 
phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát lại các văn bản pháp 
luật của Nhà nưóc đã ban hành có liên quan đến ngưòi Việt 
Nam ở nưóc ngoài; tham khảo ý kiến lẫn nhau trong việc 
xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, 
đưòng lối, chính sách, pháp luật có liên quan đến ngưòi
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Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời, hai bên đã phối hợp 
tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của 
Đảng về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài; tổ chức 
nhiều hoạt động thiết thực, đa dạng hóa các hình thức tập 
hợp, vận động doanh nhân, nhân sỹ, trí thức, kiều bào 
hướng về xây dựng quê hương, đất nước...

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt 
Nam Nguyễn Thiện Nhân gọi ý, việc tiếp xúc với bà con kiều 
bào về quê hương cần có sự phối hợp giữa 2 bên.

"Ngay trước mất, trong dịp Tết nguyên đán nên tổ chức 
cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với bà con để Mặt trận lấng nghe ý 
kiến của bà con kiều bào"

ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng -  Bộ trưởng Bộ 
Ngoại giao Phạm Bình Minh trao kỷ niệm chương của Bộ 
Ngoại giao cho ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTW MTTQ 
Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân vì đã có những đóng góp trong 
công tác ngoại giao. Đồng thời, Phó Thủ tướng -  Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trao bằng khen cho các cá 
nhân có đóng góp xuất sấc trong công tác đối ngoại.

Trao đổi kinh nghiệm hoạt động 
công tác Mặt trận giữa hai nước 
Việt Nam - Lào

Từ ngày 5 đến 17 /1 2 , Ban Thường trực ủy ban Trung 
ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng 
ngấn hạn công tác Mặt trận cho Đoàn cán bộ Mặt trận Lào 
xây dựng đất nước năm 2016.

Với 7 chuyên đề về công tác Mặt trận và 2 báo cáo ngoại

khóa được trình bày trên lớp; các học 
viên còn được tham gia các hoạt động 
nghiên cứu thực tế  tại Thủ đô Hà Nội, 
tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa. Đặc biệt, 
GS.TS Nguyễn Thiện Nhân - ủy viên Bộ 
Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam 
đã đến dự và nói chuyện với lớp học một 
số nét về tình hình Việt Nam, giới thiệu 
về chức năng, nhiệm vụ, công tác của 
MTTQ Việt Nam.

Đẩy mạnh quan hệ hợp 
tác hữu nghị Việt Nam - 
Trung Quốc

Chiều 4 /1 2 , ủy viên Bộ Chính trị, Chủ 
tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện 
Nhân đã tiếp ông Vạn Cương, Phó Chủ 
tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, 
Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Trí 
công đảng Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ 
Khoa học Công nghệ.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng 
định, Đảng, MTTQ và nhân dân Việt Nam 
hết sức coi trọng quan hệ hợp tác hữu 
nghị với Đảng, Chính Hiệp, nhân dân 
Trung Quốc, coi đây là ưu tiên hàng đầu 
trong phát triển quan hệ hai nước. Bên 
cạnh hợp tác kinh tế, theo Chủ tịch 
Nguyễn Thiện Nhân, trong thời gian tới 
hai bên cần đẩy mạnh quan hệ hợp tác 
hữu nghị, mở rộng các hình thức giao 
lưu, hữu nghị nhân dân với các hình 
thức mới. Các tỉnh có chung đường biên 
giới cần có các hình thức gặp gỡ, giao
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lưu giữa các tầng lóp nhân dân nhất là 
thế hệ trẻ để đưa tình hữu nghị đoàn kết 
hai nưóc phát triển bền chặt trong thòi 
gian tói.

Cùng ngày, ủy viên Trung ương Đảng, 
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTU MTTQ 
Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội đàm 
giữa UBTU MTTQ Việt Nam và Hội nghị Hiệp 
thương chính trị toàn quốc (Chính Hiệp) 
Trung Quốc

Tại buổi Hội đàm, hai bên đã trao đổi 
một số nội dung: Thông tin về tình hình 
kinh tế - xã hội trong 11 tháng năm 2016, 
kết quả hoạt động của hai cơ quan; Thảo 
luận việc tổ chức giao lưu hữu nghị Mặt 
trận 7 tỉnh của Việt Nam vói Trung Quốc 
do UBTU MTTQ Việt Nam và Chính Hiệp 
toàn quốc Trung Quốc chủ trì.

Hội nghị Tổng kết 
hoạt động Cụm thi đua 
năm 2016

Trong tháng 12/2016, Ban Thưòng trực 
ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam đã tiến hành kiểm tra công tác Mặt 
trận năm 2016 tại một số tỉnh, thành phố 
và tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động 
Cụm thi đua năm 2016, bao gồm: Cụm thi 
đua 5 Thành phố trực thuộc Trung ương; 
Cụm các tỉnh miền núi, biên giói phía Bấc; 
cụm các tỉnh Trung du và Miền núi phía 
Bấc; cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông 
Hồng; cụm các tỉnh Bấc Trung Bộ; cụm các 
tỉnh Duyên hải miền Trung; cụm các tỉnh 
khu vực Tây Nguyên; cụm các tỉnh Tây 
Nam Bộ; cụm các tỉnh Đông Nam Bộ.

Tại Hội nghị giao ban Cụm thi đua 5 Thành phố trực 
thuộc Trung ương, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã nhấn 
mạnh đến công tác phối hợp giữa Mặt trận và 5 tổ chức 
chính trị- xã hội.

Khẳng định tại Hội nghị giao ban công tác Mặt trận cụm 
thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, Phó Chủ tịch -  Tổng 
Thư ký Trần Thanh Mẫn cũng cho rằng, một trong những 
nội dung quan trọng của Mặt trận trong thòi gian tói là 
tập trung triển khai đồng bộ các nội dung Cuộc vận động 
"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mói, đô thị văn 
minh". Triển khai Nghị quyết liên tịch số 88/NQ-LT ngày 
7 /10 /2 0 1 6  giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung 
ương MTTQ Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo 
bền vững, xây dựng nông thôn mói, đô thị văn minh.

Phát huy vai trò của nhân dân 
trong tham gia bảo vệ môi trường

TÔNG KÉT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HƠP GIAI ĐOAN 201

Hội nghị Tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 
2012-2016, ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016
2020 và biểu dương các khu dân cư tiêu biểu trong công tác 
bảo vệ môi trưòng giữa Ban Thưòng trực UBTU MTTQ Việt 
Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trưòng diễn ra chiều ngày 
26/12 .

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, cần xây dựng 
mô hình quản lý môi trưòng, trong đó cuộc vận động "Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mói, đô thị văn minh" 
là một giải pháp tối ưu. Cần phân công rõ vai trò giám sát 
của các tổ chức đoàn thể.

Tại Hội nghị, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTU MTTQ 
Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; ủy viên Trung ương Đảng, 
Phó Chủ tịch -  Tổng Thư ký UBTU MTTQ Việt Nam Trần 
Thanh Mẫn; ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trưòng Trần Hồng Hà đã trao 35 Bằng khen 
của UBTU MTTQ Việt Nam cho khu dân cư và 23 Bằng khen 
của Bộ Tài nguyên và Môi trưòng cho ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc các tỉnh, thành phố.
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THŨNG TIN CŨNG TẤC MẶT TRẬN■ ■

Rà soát các chính sách và khuyến 
khích phát triển sản xuất trong nước

Hội nghị đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Ngưòi Việt 
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" diễn ra sáng 27/12 .

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBTU MTTQ Việt Nam 
Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Đảng ủy Khối doanh nghiệp 
Trung ương vói 35 đảng bộ trực thuộc - các tập đoàn, tổng 
công ty, doanh nghiệp lón, là nòng cốt, tạo khởi sấc trong 
phát triển kinh tế  Việt Nam trong suốt những năm qua. Để 
thực hiện tốt Cuộc vận động phải xuất phát từ nhận thức 
của ngưòi sản xuất và ngưòi tiêu dùng.

Tạo sức mạnh tổng hợp, nâng cao 
hiệu quả hoạt động của MTTQ và các 
tổ chức thành viên

ĨÕNB KẾT GH|£G TRÌNH PHÓ! HỌP HĂM 201 s 
VÀ KÝ KẾT TRÌNH PHỐI HỌP HÀM 2017

Ị̂ị ụ thánf ¿2 DŨD BOIS . • -.

ề

Hội nghị Tổng kết chương trình phối hợp năm 2016 và 
ký kết chương trình phối hợp năm 2017 được tổ chức sáng 
1 9 /1 2 , tại Hà Nội, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch ủy ban 
Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: 
"Việc ký kết chương trình phối hợp năm 2017 sẽ là tiền đề

quan trọng, tạo sức mạnh tổng hợp, 
nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ 
và các tổ chức thành viên và cũng là cơ 
sở để các cơ quan tham gia chương trình 
phối hợp hoàn thiện chương trình công 
tác của tổ chức mình trong năm 2017".

Đoàn Chủ tịch UBTƯ 
MTTQ Việt Nam kêu gọi 
ủng hộ đồng bào bão lụt

Ngày 2 0 /1 2 , tại Hà Nội, ủy viên Bộ 
Chính trị, Chủ tịch UBTU MTTQ Việt Nam 
Nguyễn Thiện Nhân đã đọc lòi kêu gọi 
của Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và phát động 
quyên góp ủng hộ đồng bào Nam Trung 
Bộ khấc phục thiệt hại do mưa lũ.

Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Ban 
Thưòng trực ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, Ban Cứu trợ Trung 
ương khẩn trương tổ chức thực hiện 
quyên góp và cứu trợ đồng bào Nam 
Trung Bộ, Tây Nguyên khấc phục thiệt 
hại do lũ lụt gây ra.

Chia sẻ khó khăn với 
đồng bào các tỉnh Nam 
Trung Bộ và Tây Nguyên 
khắc phục hậu quả do lũ 
lụt gây ra

Trưa 2 6 /1 2 , tại Hà Nội, ủy viên Bộ 
Chính trị, Chủ tịch ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn

LE PHAT ĐỘNG 
ỐP ỦNG 5*5 ĐỐNG BÀO ẴM TRUNG 
IẨC PHNt ĨHỊ|m|U f  \ Lũ
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Thiện Nhân đã tiếp nhận ủng hộ đồng 
bào bị thiệt hại do lũ lụt tại miền Trung, 
Tây Nguyên do cán bộ, nhân dân các dân 
tộc tỉnh Thái Nguyên trao tặng số tiền 1 
tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Trương Thị 
Ngọc Ánh thăm hỏi người 
dân vùng lũ Bình Định, 
Quảng Ngãi

Ngày 19 /1 2 , Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ 
Việt Nam, Trương Thị Ngọc Ánh đã dẫn 
đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam đến 
thăm hỏi, động viên và có những hỗ trợ 
kịp thời cho người dân vùng lũ của tỉnh 
Bình Định và Quảng Ngãi.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đã 
đến thăm và hỗ trợ cho một số gia đình 
thuộc tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, mỗi 
gia đình được hỗ trợ 5 triệu đồng, đồng 
thời trao 2 tỷ đồng cho ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh Bình Định, 2 tỷ đồng cho Quảng 
Ngãi, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh 
mong muốn MTTQ Việt Nam tỉnh Bình

Định, Quảng Ngãi nhanh chóng huy động mọi nguồn lực, 
hỗ trợ kịp thời nhân dân bị thiệt hại trong cơn lũ vừa qua, 
giúp bà con nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất, 
đón Tết vui vẻ, bình an.

Đô thị thông minh thúc đẩy chính 
quyền thông minh vì dân phục vụ

Ngày 7 /12 , phát biểu tại cuộc làm việc tới lãnh đạo tỉnh 
Nghệ An, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt 
Nam Nguyễn Thiện Nhân đã khuyến khích Nghệ An đặt 
mục tiêu đến hết năm 2018 số hóa toàn bộ dữ liệu về kinh 
tế, xã hội, quy hoạch của địa phương. Việc công bố quy 
hoạch cấp tỉnh cho doanh nghiệp, người dân và các nhà 
đầu tư là rất cần thiết. Đây là một phần trong tiến trình 
xây dựng đô thị thông minh, thúc đẩy chính quyền thông 
minh phục vụ người dân tốt hơn.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân hiện nay, các thành 
phố như Huế, Đà Nẵng, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh, Cần 
Thơ, Hải Phòng, Kiên Giang, Lâm Đồng, Bình Dương, 
Thanh Hóa bất đầu triển khai xây dựng đề án thành phố 
thông minh. Việc phát triển đô thị thông minh phải triển 
khai đồng thời các nhiệm vụ thuộc cả 2 cánh. Trong đó, 
với cánh thứ nhất cần triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở 
dữ liệu dùng chung và nhiệm vụ quy hoạch thông minh, 
giám sát các tiêu chí phát triển. Với cánh thứ hai, tùy điều 
kiện và tình hình của thành phố, có thể chọn bất cứ 
nhiệm vụ nào trong số 8 nhiệm vụ để ưu tiên triển khai 
trước. Nghệ An có thể xây dựng được cơ sở dùng chung để 
các chủ thể gồm công dân, doanh nghiệp cũng trở nên 
thông minh hơn khi họ có đủ thông tin, đủ công cụ để 
tương tác với chính quyền. ❖
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TRẢ Lừ! BẠN ĐŨC \

Quan hệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vớ* Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam?

(Bạn đọc Nguyễn Kim Thu, Email: kimthuk32ajc@gmail.com)
TRẢ LỜI: Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam đều là những bộ phận 
hữu cơ của hệ thống chính trị, do 
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, do 
đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có mối 
quan hệ phối hợp với Nhà nước để 
thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo

qui định của Hiến pháp và pháp luật.

Các cấp ủy đảng có trách nhiệm 
chỉ đạo cơ quan Nhà nước cụ thể hóa 
nghị quyết, thể chế hóa trách nhiệm 
và quyền hạn của Mặt trận bằng các 
văn bản pháp quy. Quan hệ phối hợp 
cụ thể giữa Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam với Nhà nước được thực hiện

theo qui chế phối hợp công tác do ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ 
quan Nhà nước hữu quan ở từng cấp 
ban hành.

Các cơ quan Nhà nước có trách 
nhiệm và tạo điều kiện thuận lợi về 
các điều kiện, kinh phí để Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam hoạt động có hiệu quả.

Biểu trưng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?
(Bạn đọc Nguyễn Quang Minh, Email: quangminh@vietfair.vn)

Chữ 5 ly

Chữ 6 ly Rộng 1f5

lên nâng dòng chữ "Mặt trận Tổ quốc"

TRẢ LỜI: Từ 1 5 /1 1 /1 9 8 8  đến 
2 0 /1 /1 9 9 9 , Ban Thường trực ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam đã phát động trên toàn quốc 
cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và đã nhận 
được 212 mẫu của 180 tác giả là các 
họa sĩ chuyên nghiệp và không 
chuyên gửi dự thi. Trên cơ sở ý kiến 
của Hội đồng giám khảo, sau khi 
trưng cầu ý kiến các vị ủy viên ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tại kỳ họp lần thứ 6 (khóa IV), 
Ban Thường trực ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quyết 
định lấy mẫu dự thi của Họa sĩ Trần 
Mai làm biểu trưng chính thức của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phía trên và chính giữa của biểu 
trưng nổi bật hình ảnh ngôi sao vàng 
năm cánh trên nền cờ đỏ Tổ quốc Việt 
Nam, kết hợp với hình ảnh hoa sen 
trấng cách điệu nói lên hình tượng 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại -  
Người sáng lập và lãnh đạo Mặt trận

Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Những 
cánh hoa sen liên kết còn tượng trưng 
cho khối đoàn kết thống nhất chính 
trị của mọi người Việt Nam yêu nước.

Đường ngoài hình vòng cung màu 
vàng là cách điệu 2 nhánh lúa vươn

Phía dưới là hình nửa bánh xe cách 
điệu có dòng chữ "Việt Nam", biểu 
hiện cho giai cấp công nhân -  giai cấp 
tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách 
mạng của dân tộc Việt Nam.
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Mẫu biểu trưng Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam hình tròn, là khái quát tổng 
thể cho khối thống nhất của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam nhằm tói mục tiêu 
chung: Xây dựng một nưóc Việt Nam 
dân giàu, nưóc mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh.

Để mẫu biểu trưng Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam có được sự hài hòa, 
cân đối và chính xác, khi vẽ, thực

hiện phóng to, thu nhỏ cần nấm 
vững một số nguyên tấc sau:

- Đương kính của mẫu là 
125mm, muốn phóng to lên để phù 
hợp vói kích thưóc, diện tích nơi 
sử dụng thì nhân lên theo đúng tỷ  
lệ. Thí dụ: Muốn phóng to biểu 
trưng lên gấp 10 lần (125mm  
thành 1250mm) thì các chi tiết bên 
trong cũng nhân lên như vậy. Hoặc

nếu thu nhỏ, tỷ  lệ sẽ thực hiện 
ngược lại.

Màu sấc: trên biểu trưng có 3 màu.

+ Màu đỏ tươi nguyên chất (đỏ cở).

+ Màu vàng tươi nguyên chất.

+ Màu vàng sẫm, nét nổi của sao và 
lúa (màu vàng pha thêm ít đỏ, nâu hoặc 
nếu là nhũ vàng thì không cần pha).

Hoạt động Đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?
(Bạn đọc Hoàng Thùy Dung, Email: thuydung@hoalinhprama.com.vn)
TRẢ LỜI:
Đối ngoại nhân dân là sự tham gia 

rộng rãi hoạt động của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, 
các tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị 
và cá nhân ở trong và ngoài nưóc 
không nhân danh Đảng, Nhà nưóc.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vị 
trí, vai trò rất quan trọng trong thực 
hiện hoạt động, công tác đối ngoại 
nhân dân. Tại Điều 13, Chương II 
Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi: 
"Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện 
và mở rộng hoạt động đối ngoại nhân 
dân trong khu vực và trên thế giói 
theo đưòng lối đối ngoại của Đảng và 
Nhà nưóc, góp phần tăng cưòng tình 
hữu nghị giữa các dân tộc, vì hòa 
bình, hợp tác và phát triển."

Hoạt động đối ngoại nhân dân 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ 
phận hữu cơ thống nhất, không tách 
ròi vói hoạt động đối ngoại của Đảng, 
hoạt động ngoại giao của Nhà nưóc. 
Nghị quyết Đại hội X của Đảng đã chỉ 
rõ: "Phối hợp chặt chẽ hoạt động đối 
ngoại của Đảng, Ngoại giao của Nhà 
nưóc và Đối ngoại nhân dân". Cả 3

hình thức nói trên đều nhất quán 
thực hiện theo đưòng lối, nguyên tấc 
đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, 
hợp tác và phát triển; thực hiện đa 
phương hóa, đa dạng hóa các quan 
hệ quốc tế; vói tinh thần "Việt Nam 
là bạn, đối tác tin cậy của các nưóc 
trong cộng đồng quốc tế".

Đối tác, đối tượng hoạt động đối 
ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam là các tổ chức, cá nhân và 
nhân dân các nưóc nói chung trên tất 
cả các vùng, lãnh thổ trên thế giói. 
Hoạt động đối ngoại nhân dân của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có lợi thế, 
đặc thù riêng, chủ yếu là dùng đối 
thoại, tình cảm cởi mở để vận động, 
tuyên truyền, giải thích, thuyết 
phục... mà không bị gò bó nhiều bởi 
các lễ nghị, công thức như hoạt động 
đối ngoại của Đảng hay hoạt động 
ngoại giao của Nhà nưóc. Về thực chất 
đây cũng chính là công tác dân vận, 
công tác Mặt trận có đối tượng rất 
rộng lón, phương thức thực hiện rất 
linh hoạt. Bản thân thuật ngữ "đối 
ngoại nhân dân" đã nói lên điều đó.

Nói hoạt động đối ngoại nhân dân

của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã bao 
hàm hoạt động đối ngoại nhân dân 
của các tổ chức thành viên trong đó. 
Hoạt động được thực hiện ở tất cả các 
cấp, tùy theo đặc điểm, điều kiện, 
yêu cầu cần đối ngoại. Hoạt động đối 
ngoại nhân dân của các đoàn thể, tổ 
chức xã hội phối hợp vói đối ngoại 
nhân dân của ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc các cấp hay hoạt động mang 
tính độc lập của đoàn thể, tổ chức xã 
hội đều có ý nghĩa hợp thành hình 
thức, phương thức đối ngoại nhân 
dân trong tổng thể chính sách đối 
ngoại chung của Đảng và Nhà nưóc ta.

Hoạt động đối ngoại nhân dân 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có thể 
tham gia tuyên truyền, vận động, 
thăm viếng, học tập, ký kết, gia nhập 
các tổ chức, thực hiện các điều ưóc 
quản lý, thỏa thuận quốc tế ... nhưng 
chỉ nhân danh Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam hoặc các đoàn thể nhân dân... 
và tuân theo pháp luật Việt Nam, 
không nhân danh Đảng, Nhà nưóc... 
nhằm giữ vững môi trưòng hòa bình, 
tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi 
cho công cuộc đổi mói của nưóc ta.
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ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ

Tập trung thực hiện 
hiệu quả công tác an

a hä » *  ^
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N ăm 2016, việc triển khai vận 

động ủng hộ Quỹ "Vì ngưòi 
nghèo" tỉnh Phú Thọ tiếp tục 
nhận được sự quan tâm chỉ 

đạo của Tỉnh uỷ, sự phối hợp chặt chẽ 
của UBND tỉnh và sự thống nhất hành 
động của các tổ chức thành viên. Thực 
hiện kế' hoạch số 17-KH/TU ngày 
22/8 /2016  của Ban vận động Quỹ "Vì 
ngưòi nghèo" tỉnh Phú Thọ về việc tổ 
chức triển khai vận động ủng hộ Quỹ 
"Vì ngưòi nghèo" giai đoạn 2016-2020 
và Thư vận động của đồng chí Bí thư 
Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban 
Thưòng trực ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ 
chức thành công lễ phát động ủng hộ 
Quỹ "Vì ngưòi nghèo" năm 2016.

Tại lễ phát động, các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà 
hảo tâm trong và ngoài tỉnh, các tầng 
lóp nhân dân đã ủng hộ và đăng ký 
ủng hộ Quỹ cấp tỉnh giai đoạn 2016
2020 vói số tiền trên 59,4 tỷ đồng, 
Quỹ cấp huyện đạt 37 tỷ đồng. Trong 
đó có 49 cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp ủng hộ từ 100 triệu đồng trở 
lên như: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, 
Công ty Cổ phần Khoa học và Công 
nghệ Nông nghiệp H2; Tập đoàn Bưu 
chính Viễn thông Việt Nam; Công ty 
TNHH Hải Linh; Công ty Cổ phần Gạch 
men Tasa, Công ty Cổ phần Ao Vua... 
Riêng các huyện, thành, thị đã ủng hộ 
và đăng ký ủng hộ Quỹ, giai đoạn 
2016-2020 vói số tiền trên 37 tỷ đồng.

Quỹ "Vì ngưòi nghèo" của tỉnh đã 
tập trung giúp đỡ cho các hộ nghèo

s ' T ị  %  • •
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chưa có nhà ở hoặc đang ở nhà tạm, 
dột nát cải thiện nhà ở, giúp các hộ 
nghèo khi gặp khó khăn đột xuất; 
khám chữa bệnh, học tập, hỗ trợ hộ 
nghèo về vốn, các điều kiện sản xuất, 
thăm hỏi tặng quà trong các dịp lễ 
tết, số tiền trên 5,6 tỷ đồng và hỗ trợ 
khác như ngày công, nguyên vật 
liệu, giá trị hàng trăm triệu đồng...

Các chương trình an sinh xã hội 
được chú trọng triển khai, ủy ban 
MTTQ tỉnh đã vận động: Quỹ thiện tâm 
- Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 300 con bò 
giống sinh sản cho 300 hộ nghèo tại 
các huyện Thanh Ba, Tam Nông, Đoan 
Hùng; Viettel - Chi nhánh Phú Thọ hỗ 
trợ 162 con bò giống sinh sản cho các 
hộ nghèo thuộc huyện Tân Sơn, Cẩm 
Khê và hỗ trợ trên 3,3 tỷ đồng xây 
dựng Trưòng THCS Lương Lỗ, huyện 
Thanh Ba; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
hỗ trợ 3,2 tỷ đồng xây dựng Trưòng 
Mầm non xã Phương Xá, huyện Cẩm 
Khê; Ban Chỉ đạo Tây Bấc hỗ trợ 2 tỷ 
đồng xây 40 nhà ở cho hộ nghèo trên 
địa bàn tỉnh, 50 triệu đồng/01 hộ; 
Mobiphone hỗ trợ 01 tỷ đồng xây dựng 
5 nhà ở cho hộ nghèo thuộc huyện 
Thanh Thủy, mỗi nhà 80 triệu đồng và 
hỗ trợ 600 em học sinh nghèo vượt 
khó trong tỉnh, mỗi em 1 triệu đồng...

Trong công tác cứu trợ, Ban 
Thưòng trực ủy ban MTTQ tỉnh đã 
thống nhất vói UBND tỉnh trích từ 
nguồn Quỹ cứu trợ và Quỹ biên giói 
biển đảo số tiền 2 tỷ 395 triệu đồng hỗ 
trợ xây dựng và sửa chữa trạm y tế xã

Phát huy truyền thống vẻ 
vang 86 năm ngày truyền 
thống Mặt trận Tổ quốc 
(MTTQ) Việt Nam, năm 2016, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ 
tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ 
giữa MTTQ với chính quyền 
và các tổ chức thành viên, 
MTTQ tỉnh đã thực hiện tốt 
các phong trào thi đua yêu 
nước, đặc biệt là công tác an 
sinh xã hội, chăm lo đời sống 
của người dân trên địa bàn.

Phương Thịnh của huyện Tam Nông. 
Trưòng Tiểu học, Trưòng THCS xã Nga 
Hoàng, Trưòng Mầm non xã Trung Sơn 
của huyện Yên Lập; hỗ trợ cho đồng 
bào các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Bấc 
Kạn, đồng bào miền Trung và hàng 
trăm hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Phú 
Thọ bị thiệt hại do mưa bão gây ra và 
đồng bằng sông Cửu Long do xâm 
nhập mặn. ủy ban MTTQ cấp huyện và 
cơ sở cũng đã cứu trợ các gia đình bị 
ảnh hưởng thiên tai, hỏa hoạn, bão lũ 
vói tổng số tiền 297 triệu đồng, trong 
đó cứu trợ lương thực cho 266 hộ 
nghèo trị giá 145 triệu đồng, điển hình 
các đơn vị làm tốt như Việt Trì, Tam 
Nông, Phù Ninh, Thị xã Phú Thọ. Trong 
năm, ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận 2 
tỷ đồng do ủy ban MTTQ Tp. Hồ Chí 
Minh hỗ trợ để cứu trợ các gia đình bị 
ảnh hưởng thiên tai, bão lũ tại một số 
huyện trong tỉnh.

Đồng thòi, trong năm 2016, các 
đoàn thể chính trị, xã hội đã triển 
khai nhiều hoạt động an sinh xã hội 
như trao học bổng cho học sinh 
nghèo vượt khó, hỗ trợ xây dựng mái 
ấm tình thương, mái ấm Công đoàn, 
hiến máu cứu ngưòi...

Vói những việc làm thiết thực 
chăm lo cho cuộc sống của ngưòi 
nghèo của các tập thể, người dân 
trong và ngoài tỉnh, MTTQ các cấp đã 
thể hiện ý nghĩa xã hội và tính nhân 
văn sâu sấc, góp phần cùng các cấp, 
các ngành, đảm bảo an sinh xã hội, 
góp phần giảm nghèo bền vững.^ â í
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Vinamilk ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn DSM- 
Thụy S ĩ để ứng dụng các vi chất tiên tiến nhất, chất 
lượng quốc tế vào các sản phẩm của Vinamilk.

' • > . • ' 
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Vinam ilk 40 năm:

Vuơn cao Việt Nam - Vươn tầm thế giới
Năm 2016, Vinamilk kỷ niệm 40 năm thành lập, đánh dấu một chặng đường dài 
của Tổng Công ty với nhiều cột mốc tăng trưởng ấn tượng. ' '

Từ GIAN KHÓ ĐẾN NHỮNG NHÀ MÁY 
NGÀN TỈ

Từ những ngày đẩu thành lập, V inam ilk  gặp 
không ít khó khăn, th iế t bị công nghệ cũ kỹ, không 
có nguồn ngoại tệ để nhập khẩu nguyên liệu nên 
doanh ngh iệp hoàn toàn thụ động trong sản xuất.

Sau hơn 1 thập  niên, từ  vài trăm  triệu đồng 
ban đẩu, Công ty đã nâng vốn tự  có  lên 20 tỉ 
đồng, g ia tăng được sản lượng, doanh thu vượt 
kế hoạch trong năm 1987. Năm  1990 V inam ilk  
tiếp  tục đương đẩu với m ột "cơn bão" khó khăn 
m ới lại ập  đến.

Vượt qua những khó khăn, đ ỉnh  đ iểm  đánh 
dấu sự tăng trưởng vượt bậc của V inam ilk  là vào 
năm 2014, khi Công ty đẩu tư  vào 2 siêu nhà máy 
có tổng vốn đẩu tư  gẩn 5.000 tỉ đồng tại Bình 
Dương. Nhà máy có công suất 800 triệu lít sữa mỗi 
năm. Cùng với nhà máy sữa nước, nhà máy sữa bột 
vớ i công suất 54.000 tấn sữa bột mỗi năm, vận 
hành trong tháng 4/2013 đã g iúp  Công ty đạt 
doanh thu khoảng hơn 31.000 tỉ đồng, và hiện nay 
V inam ilk  đã chiếm  khoảng 40% thị phẩn sữa bột 
trẻ em. Mặt khác, V inam ilk  còn sản xuất sữa chua 
cùng nhiều sản phẩm  dành cho từng phân khúc 
như sữa chua Probi, sữa chua Susu dành cho trẻ 
em, sữa chua Probeauty dành cho phái đẹp... Hiện 
V inam ilk  đang ch iếm  khoảng 85% thị phẩn sữa 
chua trong nước.

VƯƠN TẦM THẾ GIỚI
V inam ilk  hiện có hệ thống 10 trang trại trải dài 

khắp V iệt Nam, đạt tiêu chuẩn G lobal GAP, với toàn 
bộ bò g iống nhập khẩu từ  Úc, M ỹ và New  Zealand.
Tổng đàn bò cung cấp sữa cho Công ty lên tới hơn 
120.000 con, vớ i sản lượng khoảng 750 tấn sữa 
tươi nguyên liệu mỗi ngày. Dự kiến tổng đàn bò sẽ 
được nâng lên khoảng 160.000 con vào năm 2017 
và khoảng 200.000 con vào năm 2020.

Gẩn đây, V inam ilk  cũng đã hoàn tất v iệc chứng 
nhận và đưa vào hoạt động trang trại bò  sữa 
organ ic đẩu tiên tại V iệt Nam theo chuẩn châu Âu 
tại tỉnh  Lâm Đồng. Vào giữa tháng 12/2016,
V inam ilk  đã cho ra m ắt sản phẩm  sữa tươi organic 
cao cấp đẩu tiên được sản xuất tại V iệt Nam. Đây là 
bước đi khẳng đ ịnh vai trò tiên phong của V inam ilk 
trong v iệc nghiên cứu và phát triển sản phẩm  sữa 
hữu cơ.

Sự dũng cảm và quyết đoán của Tổng GĐ Mai 
Kiều Liên còn được chứng m inh trong chiến lược 
toàn cẩu hóa. V inam ilk đã mạnh tay "mang chuông 
đi đánh xứ  người" Sở hữu 100% cổ phẩn Driftwood 
trong tháng 5/2016 vừa qua, mỗi năm V inam ilk  có 
thêm  vài ngàn tỉ đồng doanh thu từ công ty đặt tại 
M ỹ này. Công ty cũng tiên phong xây dựng nhà 
máy sữa đẩu tiên tại Campuchia, khi khánh thành 
nhà máy Angkor M ilk  với tổng vốn đẩu tư 23 triệu 
USD vào tháng 5/2016.

Đ ến nay, V inam ilk  đã được xuất khẩu đi 43 
quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những 
quốc gia yêu cẩu rất cao về chất lượng trong sản 
phẩm  dinh dưỡng như Nhật Bản, Canada, Mỹ, Úc,
Thái Lan...

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch 
Quốc hội Việt Nam trao Huân chương Độc lập hạng 3 (lần 
2) cho Công ty Cổ phần Sữa VN (Vinamilk) tại Lễ kỷ niệm 
40 nám thành lập Vinamilk

Bên cạnh những sản phẩm  xuất khẩu chính 
như sữa bột trẻ em và sữa đặc sang các th ị trường 
truyền thống, những năm gần đây V inam ilk  dần 
chuyển xuất khẩu các mặt hàng khác như sữa tươi, 
sữa chua ăn, sữa chua uống, các sản phẩm  nước 
trái cây. Gần đây nhất V inam ilk  đã ch ính  thức ra 
mắt các sản phẩm  sữa chua ăn tại Thái Lan được 
nghiên cứu mới hoàn toàn về m ặt khẩu vị, bao bì, 
tính  năng và h ình ảnh. H iện nay, châu Á là thị 
trường tập trung đầu tư mạnh của Vinam ilk.

Với hơn 200 chủng loại sản phẩm  dinh dưỡng 
các loại, hàng năm có 7 tỷ sản phẩm  được người 
tiêu dùng trên toàn quốc tin dùng. V inam ilk  cũng 
xếp thứ  49 toàn cầu về doanh thu các sản phẩm 
sữa trong năm 2015.

Sự phát triển ấn tượng trong những năm vừa 
qua đã m ang đến cho tập thể V inam ilk  những 
danh hiệu và phần thưởng cao quý do  Đảng, Nhà 
nước trao tặng: Danh hiệu Anh hùng Lao động 
năm 2000; Huân chương Đ ộc lập hạng Ba năm 
2005; Huân chương Đ ộc lập hạng Nhì năm 2010; 
Huân chương Đ ộc lập hạng Ba lần 2 năm 2016 và 
nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trong năm 2016, V inam ilk  t iếp tục được bình 
chọn đứng đầu trong top  10 doanh ngh iệp  niêm 
yết uy tín tại V iệ t Nam; Top đầu trong Bảng xếp 
hạng V1.000 - 1.000 doanh ngh iệp  nộp  thuế thu 
nhập doanh ngh iệp lớn nhất V iệt Nam năm 2016; 
Top 50 doanh ngh iệp  kinh doanh hiệu quả nhất 
V iệt Nam; xếp hạng 20 trong tổng số 300 doanh 
ngh iệp dẫn đầu châu Á năm 2016...

MỘT DOANH NGHIỆP LUÔN VÌ CỘNG ĐỒNG
Trên chặng đường phát triển của mình, Vinam ilk 

đã và đang tích cực thành lập các quỹ và tham gia 
các hoạt động hướng đến cộng đồng, như:

Quỹ sữa "Vươn cao V iệt Nam": được thành lập 
năm 2008, dưới sự chủ trì của Quỹ Bảo trợ  trẻ em 
V iệt Nam trực thuộc Bộ LĐ-TB-XH, đồng hành bởi

V inam ilk. Trong năm 2015 và 2016, Quỹ cùng 
V inam ilk  đã tổ chức trao sữa trực tiếp cho trẻ em 
nghèo tại nhiều địa phương trên cả nước, như Vĩnh 
Long, Cần Thơ, N inh Bình, Lâm Đồng, Bến Tre, 
Nghệ An, An G iang ... Năm 2016, Quỹ đã trao cho 
các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước 
lượng sữa trị g iá 22,5 tỉ đồng, tương đương 4 triệu 
ly sữa.

Trong 10 năm qua, V inam ilk  đã thường xuyên 
triển khai các chương trình Sữa học đường tại các 
tỉnh: Bắc N inh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng N a i .  Năm 
2016, V inam ilk  t iếp  tục đồng hành cùng chương 
trình và đã dành tặng 6 tỷ đồng cho 6 tỉnh gồm  Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Đ ồng  Nai, Khánh Hòa, Đà Nẵng, 
Quảng Ngãi, Bắc N inh để triển khai chương trình

Quỹ 1 triệu cây xanh cho V iệt Nam: được ra đời 
với m ục đ ích trồng thêm  nhiều cây xanh cho các 
tỉnh, thành phố, cải th iện môi trường sống. Ngân 
sách thực hiện chương trình đến nay đạt 5 tỷ đồng.

Quỹ học bổng"Vinam ilk - Ươm mầm tài năng trẻ 
Việt Nam": Bắt đầu từ năm học 2002 - 2003, với phạm 
vi chỉ 30 tỉnh, thành trong thời gian đầu tiến tới 63 
tỉnh, thành cả nước, đã bền bỉ đem đến cho các em 
học sinh tiểu học trên toàn quốc hơn 34 ngàn suất 
học bổng với tổng giá trị khoảng 19 tỷ đ ồ n g .

Được thành lập vào năm 1976, ban đầu chỉ 
có 3 nhà máy được tiếp quản lại là: Thống Nhất, 
Trường Thọ, Dielac, đến nay V inam ilk  đã có 13 
nhà máy trên khắp V iệ t Nam và 3 nhà máy tại 
Mỹ, New  Zealand và Cam puchia, xây dựng nên 
m ột thương hiệu vững mạnh tại V iệ t Nam và 
đặt những dấu ấn đầu tiên trên thị trường thế 
giớ i. Năm 2016, V inam ilk  ước đạt kế hoạch 
doanh thu 46.200 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà 
nước khoảng hơn 4.000 tỷ đồng. Công ty đã 
ch iếm  lĩnh th ị trường trong nước vớ i khoảng 
55% thị phần sữa nước, 85% thị phần sữa chua, 
80% thị phần sữa đặc...
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Công ty Cô phần 
Phát triển Đố thị Từ Liêm (Lidecoỉ

I Đ ịa chhTẩng 2A, nhà N09B1, Khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận cẩu Giấy, Hà Nội.
I  Đ iên thoai: +84.4.2221.4124/Fax: +84.4.2221.4134/E-mail: lideco@lideco.com.vn/Website: www.lideco.vn

Dự án tổ hợp nhà cao tầng, văn phòng tại đường Trần Hữu Dực, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Quá trình hình thành và phát triển
Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm 

(Lideco) tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng Từ Liêm, 
được thành lập từ năm 1974. Năm 1992 đơn vị phát 
triển thành một doanh nghiệp nhà nước vói tên 
gọi Công ty Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh nhà Từ 
Liêm, trên cơ sở sáp nhập 3 xí nghiệp: Xí nghiệp 
Xây dựng Từ Liêm, Xí nghiệp Vận tải thuỷ, Xí 
nghiệp gạch Từ Liêm. Năm 2004, Công ty được 
chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước thành công 
ty cổ phần theo Quyết định số 3755/QĐ-UB ngày 
16 /06 /2 0 0 4  của UBND thành phố Hà Nội.

Hiện Công ty đang hoạt động theo Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế' vói mã 
số doanh nghiệp là 0101533886 (chuyển từ ĐKKD 
số 0103004940 do Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT Hà Nội 
cấp lần đầu ngày 2 0 /0 7 /2 0 0 4 , thay đổi lần 11 
ngày 2 5 /07 /2012).

i i i i & â k
TẠP CHÍM - '

Lĩnh vực hoạt động
Trải qua gần 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, 

đến nay quy mô tổ chức hoạt động của Công ty đã được nâng 
lên tầm cao mói và hoạt động theo mô hình Công ty kinh doanh 
đa ngành nghề. Để đảm bảo phát triển bền vững, có chiều sâu, 
Công ty đã ưu tiên tập trung phát triển ba lĩnh vực chính gồm: 
Xây lấp các công trình xã hội và dân dụng; Đầu tư xây dựng các 
khu đô thị và khu công nghiệp; Đầu tư tài chính. Hiện nay, 
Công ty đã đầu tư vào các công ty thành viên cho các lĩnh vực 
chuyên sâu như tư vấn thiết kế, xây dựng, đầu tư và phát triển 
công nghệ môi trường... Sau cổ phần hoá, sự phát triển vượt bậc 
của Công ty đã được minh chứng rõ nét thông qua các kết quả 
hoạt động kinh doanh vói doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng 
rất nhanh qua từng năm.

Chiến lược phát triển
Tập trung xây dựng Công ty phát triển toàn diện trên cơ sở 

lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là đầu tư kinh doanh bất động
!• * *  ‘ 'i ’‘& X Ú L  ' '
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sản, đảm bảo tăng trưởng ổn định lợi
nhuận và cổ tức hàng năm, không ngừng 
phát triển và khẳng định thương hiệu.

Đầu tư, mở rộng và phát triển thị 
trương trong nưóc; tối đa hóa lợi ích của 
khách hàng để tạo giá trị gia tăng chung 
cho Công ty và xã hội; phát huy cao độ 
mọi nguồn lực để nâng cao năng lực 
cạnh tranh và không ngừng nâng cao đòi 
sống vật chất, tinh thần cho ngưòi lao 
động; xây dựng văn hoá doanh nghiệp 
mang bản sấc riêng.

Thành quả đạt được
Huân chương Lao động hạng 3 do 

Chủ tịch nưóc trao tặng. Bên cạnh đó, 
Đảng bộ Công ty đã được Đảng bộ huyện 
Từ Liêm trao tặng Bằng khen vì đã có 
thành tích hoàn thành xuất sấc nhiệm 
vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, 
Bằng khen do hoàn thành xuất sấc 
nhiệm vụ năm; Bằng khen công nhận 
Đảng bộ Công ty là tổ chức Đảng trong 
sạch, vững mạnh. Công ty cũng là đơn vị 
xuất sấc trong phong trào thi đua được 
Đảng bộ UBND TP Hà Nội trao tặng Cò thi 
đua. Công ty còn được công nhận các 
danh hiệu khác như Thương hiệu chứng 
khoán uy tín - Công ty Cổ phần hàng đầu 
Việt Nam 2008, Chứng khoán vàng Việt 
Nam 2009 ..., Top 500 doanh nghiệp tư 
nhân lón nhất Việt Nam 2008, Doanh 
nghiệp vì cộng đồng năm 2009 do Phó 
Chủ tịch nưóc trao tặng, Top 1.000 
doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lón 
nhất năm 2010 (đứng thứ 151)...

Sơ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY
RẠI Hột fìO«íì CÕDONG

llòl DÔNG QUĂN TRI

HHÓ IÔN(ả tilÃM uủu HHÓ lỔNtí lilÁM tíOc

Tổ chức bộ máy Công ty

Các dự án đã xây dựng, môi giới trên địa bàn Hà Nội
Dự án khu nhà ở X3, Dự án khu nhà ở dành cho người thu nhập thấp 

X2, Dự án nhà chung cư CT1 Xuân Đỉnh, Từ Liêm; Dự án Khu nhà ở thấp tầng 
(nhà vườn), tổ họp trung tâm giói thiệu sản phẩm, văn phòng cho thuê, 
dịch vụ công cộng kết họp nhà ở cao tầng tại số 202 Hồ Tùng Mậu, Từ Liêm; 
Dự án khu đô thị mói Dịch Vọng, Cầu Giấy; Dự án Khu đô thị mói phía Bấc 
Quốc lộ 32, Hoài Đức; Dự án nhà ở tại phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây; Dự 
án Khu đô thị mói Tây Đô, Hoài Đức...

Trải qua gần nửa thế kỷ hình thành và phát triển, đến nay quy mô 
của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco) không ngừng lón 
mạnh, đưọc minh chứng rõ nét qua kế't quả hoạt động SXKD vói những 
chỉ tiêu tài chính tăng trưởng ấn tưọng. Những thành quả đó đã tạo nên 
niềm tự hào của cán bộ, nhân viên Lideco - một trong những doanh 
nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực xây lấp và đâu tư xây dựng 
các khu đô thị.

ft
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CỒNG TY SEN VÒI 
VIGLACERA

Đ ịa chỉ: Đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Đ iẹn thoại: 04.38399191 - 04.38391192

”à đơn vị thành viên của Tổng 
Công ty Viglacera, Công tỵ Sen vòi 
Viglacera được thành lập năm 2000, 
là đơn vị đâu tiên trong nước được 
đầu tư toàn bộ dây chuyển thiét bị, 
công nghệ tiên tién của Italy trị giá 
hàng trăm tỷ đổng để sản xuát các 
loại phụ kiện sứ vệ sinh cao cấp như 
vòi tắm hoa sen, vòi lavabo, bide đáp 
ứng nhu cáu thị trường ừongnướcvà 
xuất khấu. Sản phẩm của Công ty đạt 
tiêu chuẩn chất lượng châu Âu theo 
tiêu chuẩn EN200 và EN248.

Hiện nay, diện tích mặt bằng 
Công ty là 11.899m2, bao gổm hệ 
thống nhà xưởng, kho bãi, văn 
phòng làm việc; công suẫt sản xuẫt 
50.000 bộ sản phẩm/năm. Sản

phấm của Công ty Sen vòi Viglacera 
đa dạng mẫu mã, chủng loại: thiét bị 
vệ sinh (vòi chậu rửa mặt, vòi tám 
hoa sen và các loại khác), các loại 
van công nghiệp, bôn tám, chậu rửa 
mặt, chậu rửa bát, các loại phụ kiện 
sứ vệ sinh; tư vấn kỹ thuật, công 
nghệ cho các dự án vé ngành nước; 
xuất nhập khẩu nguyên vật liệu, vật 
tư, thiét bị, phụ tùng, phụ kiện, công 
nghệ sản xuẫt kinh doanh.

Đặc biệt, Công ty luôn ý thức rõ 
vấn để bảo vệ môi trường trong sản 
xuất kinh doanh là một trong những 
điểu kiện tiên quyết đé phát trién bén 
vững. Những năm qua, Công ty đã 
đầu tư kinh phí đé thay thế và cải tạo 
toàn bộ hệ thống xử lý nước thải, khí

thải, khói bụi và tiéng ổn quanh nơi 
sản xuất, như: Lâp đặt hệ thống xử lý 
nước thải đổng bộ của Italy; ký hợp 
đông vận chuyén và xử lý chát thải với 
các đơn vị được cáp phép hàng năm; 
nâng cấp hệ thông cáp khí tươi tại các 
vị trí làm việc của công nhân...

Với sự quan tâm của Ban Giám 
đốc cùng sự đổng tâm của tập thé cán 
bộ, CNỵ trong năm 2016, Công ty 
Sen vòi Viglacera đã đạt tiêu chuẩn 
ISO Môi trường 14001:2015 và ISO 
Chát lượng 9001:2,015. Công ty Sen 
vòi Viglacera một lán nữa khẳng định 
chát lượng sản phám, là đơn vị đi đấu 
trong ngành sản xuát sen vòi, phụ 
kiện phòng tắm và là lựa chọn uy tín 
của người tiêu dùng.
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CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP DOỈN DÔNG THIÊN PHÍ
■

Địa chi: số  122 - Khuất Duy Tiến -Thanh Xuân - Hà Nội 
Văn phòng giao dịch: Số 21 - Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nôi 

Điện thoại: 04.3557 9998; Fax: 04.3557 9968; Email: lnfo@dongthienphu.vn

Công ty  c ổ  phần Tập đoàn Đông Thiên Phú là doanh 
ngh iệp hoạt động đa nghành và có uy tín lâu năm trong 
nhiểu lĩnh vực: đẩu tư, tài chính, kinh doanh thương mại, 
bất động sản, vận tải, xây dựng ...

Chính thức hoạt động theo mô hình tập đoàn kinh tế tư 
nhân vào tháng 06/2007 theo Giấy chứng nhận đăng kí kinh 
doanh số 0500438754 do Sở kế hoạch và đáu tư Hà Nội cấp.

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
• CỔNG TY CỔ PHẨN ĐÔNG THIÊN PHÚ MIỂN NAM
Đ ịa  ch i: Số 81 - 83, Đường Số 11, KDC Him Lam 6A, Bình
Hưng, Bình Chánh, Tp.Hồ Ch í M inh
w e b s ite : http://www.dongthienphumiennam.com
• CÔNG TY Cổ PHÂN ĐÔNG THIÊN PHÚ HƯNG YÊN
Đ ịa  chl: Đường 39A, th ị trấn Lương Bằng, huyện Kim 
Động, Hưng Yên
• CỔNG TY CỔ PHẨN ĐỔNG THIÊN PHÚ HẢI PHỒNG
Đ ịa  chi: Trang Quan, An Đổng, An Dương,Tp. Hải Phòng

Từ đó đến nay, song song với việc phát triển có hiệu quả các 
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh ngh iệp,lập đoàn 
Đông Thiên Phú cam kết tích cực đóng góp cho cộng đổng 
và xã hội thông qua các hoạt động đào tạo, hỗ trợ y  tế công 
cộng, phát triển giáo dục., từ  đó nâng cao nhận thức và trách 
nhiệm xã hội của mỗi thành viên trong toàn Tập đoàn.
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TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
S O N G  DA C O R P O R A T I O N

Trụ sở chính” Toà nhà Sông Đà - đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Mễ Trì, Hà Nội 
Điện thoại: (04) 38541164/(04) 38541160 - Fax: (04) 38541161

T ổng Công ty Sông Đà là một doanh nghiệp nhà nước 
được thành lập từ năm 1961, tập trung vào các lĩnh 
vực kinh doanh chính là xây dựng các nhà máy điện, 
cơ sở hạ tầng, giao thông, nhà máy công nghiệp, công 

trình dân dụng; chế tạo và cung cấp nguyên vật liệu, thiết 
bị xây dựng; cung cấp dịch vụ nhân lực, công nghệ xây dựng, 
kinh doanh bất động sản.

Là đơn vị Anh hùng Lao động, Tổng Công ty nhiều lần 
được Đảng, Nhà nước khen thưởng vì những đóng góp của 
mình: Danh hiệu Anh hùng Lao động; 2 lần được trao tặng 
Huân chương Hồ Chí Minh, 3 Huân chương Độc lập hạng Nhất,
5 Huân chương Độc lập hạng Nhì, 7 Huân chương Độc lập 
hạng Ba, 41 Huân chương Vàng Công trình chất lượng cao...

Tiếp nối truyền thống đã có, năm 2016, tổng giá trị sản 
xuất kinh doanh Tổng Công ty Sông Đà đạt 16.250 tỷ đồng 
(bằng 112% kế hoạch đã đề ra), doanh thu gần 14.600 tỷ 
đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước hơn 780 tỷ đồng.
Trong đó, Tổng thầu xây dựng và EPC là 9.350 tỷ đồng; sản 
xuất kinh doanh điện thu về 3.420 tỷ đồng; kinh doanh nhà 
đạt 1.940 tỷ đồng; và 1.540 tỷ đồng đến từ các hoạt động 
kinh doanh khác.

Cơ bản hoàn thành kế hoạch thoái vốn: Chuyển giao 
phần vốn nhà nước của Tổng Công ty Sông Đà tại Công ty CP 
Xi măng Hoàng Long về Vicem; thoái vốn Thủy điện Bình 
Điền, Sông Đà Hoàng Long, XLDV Sông Đà, Sông Đà Hà Nội,
Quỹ VIF, thép Việt Ý; hoàn thành cổ phần hóa Công ty nhà 
Khánh Hòa; Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ 
phương án cổ phần hóa Công ty mẹ TCT.

Thi công đảm bảo mục tiêu tiến độ các công trình trọng 
điểm: Hoàn thành phát điện 2 tổ máy Thủy điện Xekaman 1, 
tổ máy 2 Thủy điện Huội Quảng; đặc biệt tại Thủy điện Lai 
Châu, đã hoàn thành phát điện 2 tổ máy và khánh thành 
công trình vào ngày 20/12/2016, vượt 1 năm so với tiến độ 
được phê duyệt.

Trong năm 2016, Tổng Công ty và các đơn vị đã trúng 
thầu với tổng giá trị gần 10.000 tỷ đồng. Trong đó, Công ty 
mẹ đã trúng thầu, ký hợp đồng và triển khai thi công TĐ 
Nam Theun 1 với giá trị 3.448 tỷ đồng, gói thầu xử lý dài 
hạn hầm dẫn nước Thủy điện Xekaman 3 (giá trị 1.000 tỷ 
đồng); liên danh với Lilama để xin chỉ định thầu Thủy điện 
Yaly và Hòa Bình mở rộng và với Tổng Công ty Trường Sơn 
để xin chỉ định thầu nhiệt điện Quảng Trạch 1. Qua đó tiếp 
tục khẳng định vị thế nhà thầu lớn nhất tại Việt Nam trong 
lĩnh vực xây dựng thủy điện.

Tổng Công ty Sông Đà cũng đặc biệt chú trọng tới công 
tác quản lý kỹ thuật, chất lượng, công nghệ và an toàn lao 
động: Hoàn thiện Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:
2008; Đánh giá duy trì Hệ thống Quản lý sức khỏe an toàn

OHSAS 18001:2007 theo tiêu chuẩn quốc tế... Tại các đơn vị, 
đã tổ chức các lớp đào tạo, nâng cao trình độ, kiến thức 
nghiệp vụ, quản lý, kỹ thuật cho cho hơn 1.000 lượt cán bộ; 
đào tạo nghề cho hơn 300 công nhân kỹ thuật; thi nâng bậc 
cho hơn 200 CNKT.

Với gần 30.000 cán bộ và công nhân lành nghề, tập thể 
cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty Sông Đà luôn xác định: 
"Chất lượng là uy tín, là hiệu quả, là cách tiếp thị tốt nhất 
trong cơ chế thị trường". Cán bộ, công nhân viên của Sông 
Đà luôn duy trì sự gắn kết chặt chẽ với Tổng Công ty, họ góp 
phần xây dựng lên và đều tự hào về văn hóa Sông Đà, phấn 
đấu cùng đưa Tổng Công ty Sông Đà trở thành công ty xây 
dựng mạnh hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực, cam kết 
phát triển bền vững với trách nhiệm xã hội cao nhất, góp 
phần vào sự nghiệp phát triển của đất nước.*

W
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KHU ĐỔ THỊ MỚI NAM AN KHÁNH
__ ___  42?_____ ______________

1.1 VỊ TRÍ
I. TONG QUAN

1.2 QUY MÔ, TIẾN Độ TRIỂN KHAI

Tọa lạc tại cửa ngõ phía Tây thủ đô Hà Nội, dự án Khu 
đô thị Nam An Khánh trải dài 02km trên trục Đại lộ Thăng 
Long, giữa quần thể các KĐT mói và khu vui chơi giải trí 
Thiên Đưòng Bảo Sơn; tiếp giáp vói các tuyến đưòng giao 
thông huyết mạch của thủ đô như: Đại lộ Thăng Long, 
đưòng Lê Trọng Tấn, phía Tây giáp đưòng đô thị (dự kiến).

Vói lợi thế tiếp giáp các tuyến đưòng giao thông quan 
trọng, Nam An Khánh cách Trung tâm Hội nghị Quốc gia 6km, 
trung tâm Hà Nội 15km và 26km để đến sân bay Nội Bài.

KĐT Nam An Khánh là sự lựa chọn lý tưởng cho cuộc sống 
yên bình, gần gũi vói thiên nhiên ngay tại trung tâm mói của 
thủ đô. Nằm giữa khu vực có hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật 
đã sẵn có xung quanh, được đầu tư phát triển hiện đại, đồng 
bộ và đưa vào sử dụng trong thòi gian qua như:

Thuộc địa bàn hai xã An Khánh và An Khánh 
Thượng, huyện Hoài Đức; liền kề khu vui chơi giải trí 
Thiên Đưòng Bảo Sơn, KĐT mói Spendora (Bấc An 
Khánh), KĐT Gleximco... và nhiều công trình trọng 
điểm khác của thủ đô.

Tổng mức đầu tư dự kiến: Khoảng 6.000 tỷ đồng (chưa 
bao gồm khu Nam An Khánh - phần mở rộng).

Vói diện tích 234 ha, Nam An Khánh được chia làm các 
phân khu chức năng:

Nam An Khánh có tổng cộng 1.793 căn nhà ở thấp 
tầng và số lượng lón các căn hộ chung cư cao cấp, đáp ứng 
đầy đủ, đa dạng nhu cầu sử dụng của mỗi gia đình, trong 
đó bao gồm:

+ 228 căn Biệt thự Đơn lập (3 tầng cao, diện tích từ 
356m2 - 1.200m2)

+ 417 căn Biệt thự Song lập (cao 3 tầng, diện tích từ 
333m2 -  633m2)

+ 564 căn Liền kề Nhà vưòn (cao 4 tầng, diện tích từ 
210m2 -  506m2)

+ 584 căn Nhà phố Thương mại (cao 4 tầng, diện tích 
từ 129m2 - 212m2) chức năng vừa sử dụng để ở kết hợp 
kinh doanh bám theo trục đưòng lón.
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+ Ngoài khu nhà ở thấp tầng, Nam An Khánh bố trí nhiều 
cụm các tòa nhà chung cư cao cấp (cao từ 25 đến 40 tầng) 
được thiết kế' vói nhiều loại căn hộ có diện tích khác nhau, 
vói nhiều mục đích, tùy theo nhu cầu sử dụng. Các phòng 
chức năng của căn hộ được phân chia hợp lý, sử dụng không 
gian hiệu quả vói nhiều mặt thoáng và cửa sổ nhằm tận 
hưởng ánh sáng tự nhiên và lưu thông không khí.

1.3 CHỦ ĐẦU TƯ

- Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị & 
KCN Sông Đà

Là thành viên trực thuộc Tổng Công ty Sông Đà, năm 2003 
đã chuyển thành Công ty Cổ phần theo Quyết định số 946/QĐ- 
BXD ngày 08/7/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty 
CP ĐTPT & KCN Sông Đà thành Công ty Cổ phần.

- Đơn vị phân phối sản phẩm: Sàn giao dịch Bất động 
sản SUDICO

Địa chỉ: Tòa nhà HH3, KĐT Mỹ Đình -  Mễ Trì, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Đơn vị Tư vấn thiết kế: Strategic Think Tank, LLC 
(STT) -  260 Architects

Địa chỉ: Số 204, đường East William, thành phố Carson, 
bang Nevada, Hoa Kỳ.

STT
PHÂN KHU 

CHỨC NĂNG
DT (HA) TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI

1
TỔNG DIỆN 

TÍCH
234 Theo từng giai đoạn thực hiện

2 KHU HỒ NHỎ 51
Đã hoàn thành 
và sẵn sàng bàn giao

3 KHU HỒ LỚN 106

Đã hoàn thiện hạ tầng cơ bản 
(đưòng giao thông, hồ điều hòa, 
phần phụ trợ, cây xanh...) hiện 
đang thi công xây dựng các căn 
nhà và hoàn thiện hạ tầng, hồ 
điều hòa cùng các tiện ích công 
cộng khác.

4
KHU HỖN 

HỌP
33

Đang thi công xây dựng các tòa 
chung cư theo quy hoạch và 
hoàn thiện hạ tầng kết nối vói 
khu vực xung quanh.

5
PHẨN 

MỞ RỘNG
44

Hoàn thiện công tác giải phóng 
mặt bằng và xây dựng hạ tầng.

II. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
Nam An Khánh được thiết kế vói mật độ cao các công trình hồ rộng gần 11ha) kết hợp không gian cây xanh (diện tích cây

rông cộng, tiện ích dành cho cư dân như: xanh khoảng 16ha) chiếm tỉ lệ 11,43%/tổng diện tích đất Dự

- Hệ thống các hồ điều hòa nhân tạo (diện tích mặt nước án. Được bố trí hài hòa, đan xen vói mặt nưóc hồ là điểm nhấn
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tại Nam An Khánh, mang đến một vẻ đẹp êm đềm cùng không 
gian thoáng đãng, trong lành, gần gũi với thiên nhiên.

- Khoảng gần 40 %/tổng diện tích đất Dự án được dành 
thiết kế' các hệ thống đường giao thông lớn, cộng với hệ 
thống các công trình tiện ích (như: đường phụ trợ, đường đi 
dạo ven hồ, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan quảng trường, khu 
bến du thuyền, bãi đỗ xe, khu thể thao ngoài trời, trường

học, nhà trẻ...) >
- Hệ thống chuỗi các khu dịch vụ chất lượng cao (như: 

dịch vụ SPA, phòng GYM, khu vực chăm sóc sức khỏe - y tế, 
khu sinh hoạt cộng đồng, trung tâm mua sắm, văn phòng 
thương mại...); phân bổ đồng đều, hài hòa cho tùng khu vực 
sinh sống, sẽ mang lại dịch vụ và tiện ích lý tưởng cho cuộc 
sống đẳng cấp tại đây.

III. QUY HOẠCH KIẾN TRÚC
3.1 Ý TƯỞNG QUY HOẠCH VÀ CẢNH QUAN KĐT

KĐT Nam An Khánh mang đậm phong cách kiến trúc 
Tân cổ điển đến từ châu Âu, được thiết kế bỏi STT -  260 
ARCHITECTS - đơn vị tư vấn, thiết kế kiến trúc đến từ Hoa 
Kỳ; vói tiêu chí tạo dựng một KĐT xanh, gần gũi vói thiên 
nhiên, kết hợp hài hòa giữa không gian hiện đại và cổ 
điển phù hợp vói vùng khí hậu nhiệt đói tại đây.

Lấy ý tưỏng thiết kế từ hình ảnh cấu trúc cành lá tự 
nhiên, tạo nên không gian kiến trúc bố cục hài hòa, linh 
hoạt; vói trọng tâm là ba hồ nước nhân tạo, hệ giao thông 
chính bám quanh hồ, tạo ra không gian lưu thông dạng 
vòng vói những cung đường ven hồ mềm mại, uốn lượn 
quanh các khu nhà hưóng ra hồ điều hòa.

Dọc theo tuyến Đại lộ Thăng Long và phía Đông của Dự 
án là các tòa chung cư cao tầng hiện đại vói hành lang cây 
xanh ngăn cách. Khu vực quảng trường được bố trí hợp 
khối các tòa nhà chung cư và dịch vụ hỗn hợp, vói điểm 
nhấn là hai khối công trình cao 40 tầng hưóng theo chiều 
dài của hồ điều hòa, tạo cảnh quan bề thế, quy mô và 
hiện đại cho toàn KĐT.

3.2 BỐ CỤC PHÂN KHU NHÀ Ở VÀ GIAO THÔNG

KĐT bố trí hai trục giao thông rộng 39m và 36m chạy 
vòng quanh hồ lón, khu quảng trường. Đây là trục đường 
chính kết nối vói các đường giao thông nội bộ (rộng từ 
13m đến 16m) và đường dạo ven hồ. Hệ thống giao thông 
phân cấp theo dạng xương cá, đồng thời liên kết vói các 
tuyến quốc lộ sẵn có xung quanh dự án.

Đường dạo quanh hồ điều hòa được thiết kế uốn lượn, 
kết hợp vói khu cây xanh, bến du thuyền và các công 
trình phụ trợ tạo nên giá trị và vẻ đẹp rất riêng tại Nam 
An Khánh mà tất cả cư dân đều được sử dụng.

Bám theo trục chính là các dãy nhà phố thương mại 
cao 04 tầng, tiếp sau là khu nhà vườn cao 03 tầng. Hưóng 
ra hồ là các khu biệt thự song lập và đơn lập cao 2,5 tầng, 
các khối nhà được thiết kế có chiều cao thấp dần ra đến 
mặt hồ để các khu nhà đều tận hưỏng được không khí 
trong lành từ hồ điều hòa dẫn tói.

Hệ thống giao thông phân chia theo từng cụm dân cư 
qua chốt kiểm soát. Kiến trúc độc đáo này đã tách các 
khu nhà ra thành từng cụm riêng dễ dàng kiểm soát ra 
vào, quản lý an ninh, mỗi cụm có lối tiếp cận riêng biệt 
tạo ra những khu nhà độc lập vói các khu nhà khác
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(khoảng 12 căn nhà/ đường tiếp cận riêng) giúp cho cư 
dân dễ dàng giao thoa với nhau tạo môi trường sống thân 
thuộc, yên bình như những xóm làng trong cách sống của 
người Việt. (Nét kiến trúc này đã khấc phục được nhược 
điểm không kiểm soát được an ninh, không gấn kết trong 
các KĐT mà giao thông bố trí theo mạng chia ô bàn cờ).

Với kiến trúc bố cục khoa học, tại KĐT Nam An Khánh 
mỗi ngôi nhà đều được thiết kế có hai hướng tiếp cận trở 
lên, đảm bảo giao thông thuận tiện và đa dạng với các 
nhu cầu sử dụng khác nhau của mỗi gia đình, làm cho 
mỗi ngôi nhà đều có được nhiều ánh sáng tự nhiên đến 
từ nhiều hướng khác nhau, phù hợp với khoa học về nhà 
ở của người Việt Nam là quan tâm trú trọng đến hướng 
khí, ánh sáng và gió vào nhà.

3.2 KIẾN TRÚC CÁC MẪU NHÀ

Đặc trưng các ngôi nhà tại KĐT Nam An Khánh tuân 
thủ theo hai trường phái kiến trúc Tân cổ điển của châu 
Âu được sử dụng rộng rãi trên thế giới:

- Phong cách kiến trúc SANTA BARBARA của TÂY BAN 
NHA: Vói những bức tường sơn màu sáng, các chi tiết mặt 
ngoài được giản lược tạo cảm giác yên bình, thoải mái và 
thân thuộc. Phong cách kiến trúc SANTA BARBARA chú 
trọng vào hình khối, bố cục tổng thể của ngôi nhà tạo 
nên vẻ đẹp giao hòa, gần gũi với thiên nhiên.

- Phong cách kiến trúc ITALIANATE của ITALIA: Đặc 
trưng bởi mái ngói có độ dốc thấp, xuôi bốn mái, Conson 
đỡ mái, mái hiên rộng kết hợp với cửa vòm và hoa văn 
cộng với chi tiết gờ phào tinh tế, các bức tường được cách 
điệu, chú trọng trong từng chi tiết mặt ngoài. Phong cách 
kiến trúc ITALIANATE mang lại cảm giác vững chãi và bề 
thế, góp phần tạo nên vẻ đẹp sang trọng của ngôi nhà.

Nét đặc trưng trong thiết kế nhà ở tại Nam An Khánh 
là sự kết hợp hài hòa giữa không gian bên trong và bên 
ngoài ngôi nhà. Liên kết giữa nội thất sang trọng, ấm 
cúng bên trong và không gian xanh bên ngoài làm tăng 
thêm giá trị sống tại đây. Việc tuân thủ thiết kế mặt ngoài 
đảm bảo tính đồng nhất về kiến trúc cho toàn KĐT: chiều 
cao từng khu vực, dãy nhà, màu sấc, vật liệu xây dựng, 
tiểu cảnh sân vườn, bể b ơ i .  các đặc trưng kiến trúc trên 
được chỉnh sửa, bố cục phù hợp với nhu cầu sử dụng của 
người Á Đông, mỗi căn nhà đều có phòng thờ riêng biệt 
cũng như khu vực sinh hoạt chung cho cả gia đình.**
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Sở hữu vẻ đẹp ngọc ngà giữa lòng vịnh Thái Lan, Nam Phú Quốc đang nổi lên như một thiên đường mới của 
bất động sàn nghi dưỡng, với hàng loạt dự án đằng cấp.

TjV Viên ngọc thồ dấn Bali của ViỆt Nam
Nhác đến mũi Ong Đội là nhác đến 

một thiên đường biển nhiệt đới hiếm có 
trên thế giới. Địa thế độc đáo với hai mặt 
giáp biển, những bãi đá hùng vĩ, thảm thực 
vật phong phú và rặng san hô đa sắc mang 
đến trải nghiệm chưa từng có.

Tận dụng tối đa các lợi thế tự nhiên đó, 
chủ đáu tưSun Group đã kết hợp cùng đơn 
vị thiết kế quốc tế lừng danh M.System để 
đặt lên rẻo đất quý giá một khu nghi 
dưỡng đẹp kỳ lạ như chính thiên nhiên nai 
đây. Trên mặt biển, nơi đói cao, sát mặt 
biển với bãi cát mềm như lụa hay trên 
những ghểnh đá đẹp hoang sơ nhìn xuống 
biển, những căn villa khác nhau mang lại 
không gian sống tuyệt vời, tối đa hóa trải 
nghiệm của du khách.

Ngay cạnh mũi õng Đội, Bãi Khem sở 
hữu dải cát dài trắng mjn đẹp nhất đảo 
Ngọc. Bên bờ biển uốn cong theo cung 
rừng xanh bất tận, kiến trúc sư lừng danh 
Bill Bensley đã đặt một hạt châu xa hoa 
mang tên JW.Marriott Phu Quoc Emerald 
Bay. Ra mát tháng 12/2016, khu nghi 
dưỡng tiêu chuẩn 5 sao ++ là khách sạn

đẳng cấp quốc tế đáu tiên tọa lạc tại Nam 
đảo, hứa hẹn trở thành điểm sáng mới 
bản đổ du lịch nghi dưỡng cao cấp thể 
giới.

Cũng tại Bãi Khem, hệ thống căn hộ 
nghi dưỡng cao cấp Condotel Premier 
Residences Phu Quoc Emerald Bay được 
Sun Group đáu tư chuyên nghiệp đến từng 
chi tiết. Với khói nhà tiện ích 12 táng, câu 
lạc bộ vui chơi giải trí biển Beach Club và 
hệ thống nhà hàng quốc tế tiêu chuẩn 5 
sao là chốn dừng chân hoàn hảo cho một 
cuộc sống tiện nghi, đẳng cấp bên bãi biển 
đẹp tựa thiên đường.

Từ một vùng biển đẹp, những dự án 
nghĩ dưỡng quốc tế đó đã và đang đưa 
Nam Phú Quốc đã trở thành Bali thứ hai 
của châu Á.Thttl ca vàng của nhà dỉu tir nhìn xa trông rộng

Nám bắt được thế mạnh và tiềm năng 
lớn của bất động sản (BĐS) nghi dưỡng Nam 
Phú Quốc, các nhà đẩu tư BĐS trong nước vầ 
quốc tế đang ráo riết tìm kiếm và chốt cơ hội 
đáu tư vào những dự án tại đây, bởi sức hấp 
dẫn quá lớn đến từ cơ hội sinh lời gấp 2-3 lẩn.

Ông Troy Griffiths - Phó Giám đốc Điểu 
hành Savills Việt Nam - chia sẻ: "Tôi chưa 
biết ở đâu trên thế giới mà bạn lại có thể 
kiếm được 9% lợi nhuận trong suốt 9 năm 
cho tài sản là BĐS nghi dưỡng. Điều này 
quá ấn tượng, ngay cả với một nhà tư vẫn 
bất động sản như tôi!". Đó là chưa kể tới 
chương trình trao đổi kỳ nghi (timeshare) 
đi kèm lên tới 135 đêm. Chĩ với việc sở hữu 
căn hộ nghỉ dưỡng Condotel Premier 
Residences Phu Quoc Emerald Bay, các chù 
nhân của căn hộ có thể nghi dưỡng nơi 
thiên đường mà vẫn... hái ra tiền.

Chưa kể, thời điểm này, Sun Group 
còn đưa ra chính sách bán hàng đầy ưu 
việt: hỗ trợ tài chính lên đến 70% giá bán 
sản phẩm, hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng 
0% tới 24 tháng. Nghĩa là chl cẩn bỏ ra 30% 
vốn ban đắu, khoảng 1 tỷ đổng, nhà đẩu tư 
đã có một căn hộ nghi dưỡng tại dự án 
Condotel Premier Residences Phu Quoc 
Emerald Bay. Và cũng chỉ cán khoảng 6-7 tỷ 
đổng, họ đã là chủ nhân một căn biệt thự 
bién Premier Village Phu Quoc Resort. 
Chưa bao giờ, việc sở hữu một kiệt tác nghi 
dưỡng bên biển lại dễ dàng đến thế.
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Niềm tin cho người sử dụng, 
sự bền vững của những công trinh
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cOn g t y c ọ p h ã n  
TẬP DOÀN THÁI DƯƠNG

Địa chỉ: số 33 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 
SĐT: (84-4) 3734 7786; Fax : (84-4) 3734 7779; Hotline: 0084 947 014 388 
Em ail: info@thaiduonggroup.com; Website: www.thaiduonggroup.com

Công ty cổ phẩn Tập đoàn Thái Dương 
là một trong những đơn vị đi đẩu trong 
lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng 
sản, được thành lập vào ngày 03-09-2002. 
Từ những lĩnh vực kinh doanh ban đầu 
này, đến nay, Công ty đã phát triển trở 
thành tập đoàn đa ngành, đa lĩnh vực, có 
trình độ công nghệ quản lý hiện đại và 
chuyên môn hóa cao. Quy mô hoạt động 
đẩu tư kinh doanh của Công ty cũng 
được phát triển rộng khắp Việt Nam và

các nước láng giềng với 9 đơn vị, trong đó 
có 6 đơn vị thành viên và 3 đơn vị công ty 
góp vốn, liên doanh liên kết.

Với môi trường làm việc chuyên 
nghiệp, đội ngũ nhân sự chất lượng cao 
và nguồn lực tài chính mạnh, Tập đoàn 
Thái Dương sẽ tiếp tục phấn đấu để 
khẳng định vị thế của mình trên thương 
trường, nhanh chóng bứt phá trong giai 
đoạn mới, hướng tới mục tiêu chung là 
phát triển bền vững.

CHI NHÁNH CÔNG TY
1. Công ty cổ phẩn Tư vấn Đầu tư và Kinh 4. Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn
I _  I p, t e . J | A ________5 / ■ |—«k . T l _  /I p. , . . »/ A  n /idoanh Bất động sản Thái Dương.

2. Công ty TNHH MTV Đẩu tư và Phát triển 
Thái Dương.

Thái Dương tại Yên Bái.
5.CôngtyTNHH Khoáng sản Thái Dương 
tại Lào.

3. Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn 6. Công ty cổ phần Dịch vụ Thăm dò
Thái Dương tại miền Trung - Quảng Nam. Khai thác và Phân tích mẫu tại Lào.

V *  
i
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,  CỒNG TY CỔ PHÁN 
ĐẦU Tư PHÁT TRIỂN NHÀ CONSTREXIM

Địa chỉ: Tầng 4 ,Tòa nhà HH1, Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, quận Cẩu Giấy, Hà Nội 
Điện thoại: 844-378 22816 Fax: 844-378 22815 Email: info@hod.com.vn

Công ty cồ  phần Đâu tư Phát triền nhà Constrexìm được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số60/2005/QH1 đã được 
Quốc hội thông qua ngày29/11 /2005, trên ca íở  Tổng Công ty Đâu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam là đon vị tham gia đđu 
tưtài chính. Kể từ thời kỳ tiền thân còn là Trung tâm Đâu tư kinh doanh phát triền nhà thuộc Công ty Đểu tưxây dựng và Xuất nhập 
khẩu Việt Nam được thành lập ngày 15/12/2000 đến nay, Công ty đã trải qua trên 10 năm tồn tại và phát triển liên tục gắn liền với 
những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bào vệ đát nước nói chung cũng như sự phát triền của lĩnh vực bất động sản 
nói riêng.

Phát huy nghị lực và trí tuệ vón có, Ban lãnh đạo và toàn thề 
nhân viên Công ty đã đổng lòng, hiệp sức vượt qua muôn vàn 
khó khăn để có được những bước trưởng thành vượt bậc vể mọi 
mặt. Công ty hiện có một đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và kiến trúc 
sư năng động, sáng tạo chuyên thực hiện dự án đáu tư bất động 
sản tại Hà Nội, Thành phố Hổ Chí Minh, Hải Dương, và là doanh 
nghiệp có bề dày kinh nghiệm, tham gia điều hành, quản lý đạt 
hiệu quả cao các dự án đầu tư xây dựng trong lĩnh vực bất động 
sản, khu công nghiệp; các công trình xây dựng dân dụng, công 
nghiệp, thúy lợi, cẩu đường, thủy điện. Tên tuổi của Công ty đi 
cùng với niém tin yêu của khách hàng và sựtôn trọng của đối tác; 
chặng đường phát triền của Công ty gắn liễn với những mốc sự 
kiện đáng ghi nhớ:

-Trong 4 năm từ 2006 đến 2009: Là 1 trong số 100 doanh 
nghiệp đạt giải thưởng "Thương hiệu mạnh Việt Nam".

-Tháng 01 năm 2009:Tập thể Công ty đạt "Cúp Quả cẩu vàng" và 
cá nhân Chủ tịch HĐQT,Tổng Giám đốc được tặng "Ngôi sao Việt 
Nam" trong chương trình "Vinh danh doanh nghiệp Hội nhập 
WTO 2008"

-Tháng 01 năm 2011: Chủ tịch HĐQT,Tổng Giám đốc Công ty 
vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3.

Hoà chung vào nhịp thở gấp gáp của công cuộc công nghiệp 
hóa và điện đại hóa đất nước, Công ty đã và đang tích cực mở 
rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh trên phạm vi toàn quốc, 
tập trung đẩu tứ các dự án về bất động sản như: các dự án vể nhà 
ở, văn phòng cho thuê và các khu đô thị, khu công nghiệp, với 
tổng mức đáu tư cho các dự án lên đển hàng nghìn tỷ đổng. Với 
phương châm: "Hợp tác bển vững cùng phát triển", Công ty luôn 
mong muốn và sẵn sàng hợp tác, Nên doanh liên kết với các tổ 
chức kinh tế và cá nhân trong và ngoài nước.

LĨNH Vực HOẠT ĐỘNG
-Kinh doanh bất động sản
- Kinh doanh dịch vụ bất động sản
- Xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng bất động sản
- Thi công xây dựng công trình
- Sản xuất và mua bán các chủng loại vật liệu xây dựng 
-Xuất nhập khẩu
- Tư v ĩn  đẩu tư (khống bao gổm tư vấn pháp luật, tài chính)
-Tưvấn lập, quản lý dựán
-Xây dựng trường học
- Đào tạo, giáo dục cấp học mám non, tiễu học,THCS, THPT, giáo dục dạy nghề.

- Trở thành thương hiệu quóc gia Việt Nam trong lĩnh vực đáu tư, kinh doanh 
bít động sàn.
- Định vị chủ đạo của thưang hiệu là "Uy tín - Chất lượng - Phù hạp".

Sứ MỆNH
- Đã, đang và sẽ mãi là nhà đẩu tư, kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp, 
có uy tín, hoạt động vì lợi ích và sự hài lòng của cộng đổng khách hàng Việt 
Nam và quốc té.

Dự án Toa nhà chung cư cao tâng CT1 - CĨ2 (Green Park Tower) nâm tại dựán khu 
nhà ở và công trình công cộng Yên Hòa, phố Dương Đình Nghệ - quận câu Giổy- 
TP. Hà Nội đượcxây dựng trên khu đốt hơn 4.000 m2 là một trong những dự án có 
vị trí đặc biệt nhốt trong khu quy hoợch đô thị mới câu Giốy, phía Tây Trung tâm 
Hà Nội, nơi hiện đang là hướng phát triển mạnh của Thủ đô Hà Nội, với nhiều khu 
nhà ở cao cấp, khu vân phòng, trung tâm thương mại, các cơ sở dịch vụ đa dạng, 
nồm trong quần thề đô thị nâng động, sầm uất nhất Thủ đô Hà Nội.
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H LBC

HANOI LIVESTOCK BREEDING COMPANY. LTD
Địa chỉ: Tổ 15 phường Cầu Diễn - quận Nam Tù Liêm - Hà Nội 

Số ĐT: 04.37630895 - Fax: 04.37630950 
Email: gionggiasuchanoi@gmail.com - Web: http://gionggiasuchanoi.com.vn

C ông ty  Cổ phản Gióng gia súc Hà Nội là 
doanh nghiệp Nhà nước trự c thuộc 
UBND Thành phó Hà Nội, h oạt động 
sản xu ất k inh  doanh trong lĩn h  vực 

nông nghiệp, có truyền thóng trên  55 năm 
xây dựng và trưởng th à n h . Tiền th ân  ban 
đảu là  m ột trạ i chăn  nuôi lạn  gióng, với 
nhiều lản  sáp nhập, bổ sung mở rộng nay đã 
trở  th àn h  m ột công ty  sản xu ất đa ngành, 
ngành sản xu ất chính của Công ty  là  duy trì, 
nuôi giữ và n hân  gióng đàn gia súc gióng 
góc, sản xu ất, cung ứng bò sữa gióng, lạn  
n ạc gióng các lo ạ i, đào tạo  tập huấn kiến 
thứ c cho người chăn nuôi.

Năm 2016 , kinh tế' cả nước vẩn gặp nhiều 
khó khăn, nhiều doanh nghiệp làm ăn thua 
lỗ . Ngành chăn nuôi càng n h iều  khó khăn 
do: th ờ i t iế t  cực đoan, giá th ứ c ăn  gia súc 
cao, giá sản phẩm bán ra th ấp , n h ất là  giá 
sữa bò tư oi, không tương xứng với mức đảu 
tư . Dịch bệnh ở nhiều noi diễn biến phức tạp, 
người chăn nuôi không tá i đàn, nhiều trại bỏ 
tróng chuồng.

Đưạc sự quan tâm , chỉ đạo của UBND 
Thành phó và các sở, ngành, Công ty  Cổ phản 
Gióng gia súc Hà Nội đã giữ đưạc ổn định, củng 
có và tùng bước mở rộng sản xuất, chủ động áp 
dụng tiến  bộ kỹ th uật về con gióng và phương 
pháp chăn nuôi mới, đẩy mạnh các hoạt động 
dịch vụ góp phản ổn định và mở hướng sản 
xuất mói cho nông dân ngoại thành.

Xác định phương hướng sản xu ất chính 
của Công ty  là  chăn nuôi và sản xu ất gia súc 
gióng, dịch vụ phát triển  chăn nuôi cho nông 
dân th àn h  phó Công ty  chủ động chọn lọc và 
đổi mới con gión g,tích  cực triển  khai các dự 
án, chương trìn h  góp phản phát triển  chăn 
nuôi trong nông dân.

Đối vói đàn bò giống, Công ty  chủ động 
chọn lọc nâng cao ch ất lưạng đàn bò, nhập 
tin h  bò phân ly  giói tín h . Hàng năm Công ty 
cung ứng cho nhân dân khoảng 780 tấn  sữa 
bò tư oi, 100  bê sữa giống, phối giống cho 
hon 7 .0 0 0  bò sữa.

Bên cạnh đó, Công ty  đã chủ động phối 
họp cùng Cục Chăn nuôi -  Bộ Nông nghiệp & 
PTNT cùng Học viện Nông nghiệp V iệt Nam 
nhập bò đực thuần  giống Brahm an về nuôi 
dưỡng để làm  nguồn khai th ác  tin h  dịch. 
Đưọc sự đồng ý chấp th uận  của Thành phố 
Hà Nội, Công ty  đang tùng bưóc xây dựng và 
đưa trạm  TTNT vào h oạt động vói công nghệ 
và kỹ th u ậ t h iện  đại bậc n h ất V iệt Nam để 
sản xu ất tin h  bò đông lạnh  dạng cọng rạ 
phục vụ ngành chăn nuôi đại gia súc nhằm 
làm  chủ công nghệ khai th ác , sản xu ất tinh 
h iện  đại và chủ động trong việc cung cấp 
nguồn tin h  bò ch ất lưọng cao để cải tiến , 
nâng cao ch ất lưọng đàn bò sữa, bò th ịt của 
Thành phố Hà Nội.

Đối vói Dự án "ứ ng dụng kế't quả nghiên 
cứu la i tạo giống bò BBB trên  n ền  đàn bò cái 
la i Sind th àn h  đàn bò la i F1 hưóng th ịt trên 
địa bàn TP Hà Nội": Đưọc Thành phố giao làm 
chủ Dự án bò th ịt chất lưọng cao F1 BBB, giai 
đoạn 2012  - 2 0 1 8 , vói quy mô đàn gia súc 
đưọc giám định, bình  tu yển  tham  gia dự án 
trên  44 .0 0 0  con, phạm vi thực hiện trên  toàn 
bộ các huyện ngoại th àn h  Hà Nội và đã đem 
lạ i hiệu quả rõ rệ t cho gần 30 .0 0 0  hộ nông 
dân đưọc hưảng lọi do dự án mang lạ i.

Bê F1 BBB sinh ra khoẻ m ạnh, th ích  nghi 
với điều kiện , môi trường sống. Kế't họp đưọc 
cả tố c  độ phát triển , tăng trọng nhan h , chất 
lưọng th ịt tố t  của bò bố - bò siêu th ịt BBB và 
sự th ích  nghi vói môi trường sống của bò mẹ

- bò lai Sind tạ i Việt Nam. Bê tăng trọng bình 
quân là  26 -  28 k g /th án g , cá b iệt có con tăng 
trọng 30 k g /th á n g . Dễ nuôi, phàm ăn, lón 
nhanh.

Tính đế'n cuối năm 2016 , có 3 5 .0 0 0  con 
bê lai F1 BBB sinh  ra, h iệu quả th u  về tù  dự 
án cho hộ chăn nuôi là  rấ t ló n , giá tr ị sản 
lưọng do chăn nuôi bê F1 BBB sản xuất ra đạt 
560 -  630  tỷ  đồng, giá trị gia tăng đem lại 
cho bà con nông dân tù  chăn nuôi bê F1 BBB 
so vói chăn nuôi bê lai th ịt  khác khoảng gần 
280 tỷ  đồng.

Đây là  nguồn cung cấp về thực phẩm th ịt 
bò ch ất lưọng cao phục vụ n hân dân Thủ đô 
và là  co sớ để th ay  đổi tư  duy trong chăn 
nuôi bò th ịt , giải quyế't việc làm , tăng thu 
nhập của nông dân, góp phần tích  cực trong 
công cuộc xây dựng nông th ôn  mói tạ i các 
huyện ngoại th àn h  Hà Nội.

Tù những kế't quả đạt đưọc trê n , hiệu 
quả chăn nuôi ngày đưọc nâng cao, thu  nhập 
và đời sống của người chăn nuôi ngày một 
cải th iện , ngành chăn nuôi của Hà Nội ngày 
càng đưọc ổn định và phát triển  bền  vững.

Trong năm  2017 , Công ty  Cổ phần Giống 
gia súc Hà Nội tiếp tục mớ rộng quy mô, nâng 
cao chất lưọng của dự án; tổ  chức các lóp tập 
huấn; xây dựng, hoàn th iện  mô hình  trang 
trạ i mẩu làm noi tham  quan, tập huấn, 
chuyển giao kỹ th u ậ t chăn nuôi bò th ịt cho 
các hộ chăn n u ô i... Vói mục tiêu  chiế'n lưọc 
phát tr iển : "Sản  xu ất bền  vững -  h iệu  quả 
kinh  tế' cao", Công ty  Cổ phần Giống gia súc 
Hà Nội luôn mong muốn có sự quan tâm , tạo 
điều kiện của các sớ, ban ngành và các đon 
vị liên  doanh liên  kế t, họp tác  đầu tư  trong 
lĩnh  vực sản xuất, kinh  doanh của Công ty .*
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ỌC Sư PHẠM HÀ NỘI
• • •

36 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

phi chính phủ; cán bộ giảng dạy, 
nghiên cứu các chuyên ngành Tâm lí 
-  Giáo dục học, Triết học, Chính trị 
học, Giáo dục chính trị, Giáo dục 
công dân... và các ngành gần vói 
Triết học (Xã hội học, Tôn giáo học, 
Văn học, Sử, Giáo dục công dân...) tại 
các cấp học; cán bộ đang công tác 
trong hệ thố'ng giáo dục quố'c dân; 
sinh viên mói tốt nghiệp đại học.

Căn cứ kế' hoạch tuyển sinh và đào 
tạo bậc học thạc sĩ năm 2017, Khoa 
Triết học và Tâm lý giáo dục Trường 
Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo 
tuyển sinh trình độ thạc sĩ, các ngành

THÔNG TIN - ỌUẢNG CÁO

PGS.TS Hoàng Thúc Lân  
Trưởng khoa Triết học

Tập trung đào tạo chuyên môn 
sau đại học cho cán bộ nghiên cứu 
khoa học, lãnh đạo có lý luận chính 
trị sâu sắc, nấm bất được tâm lý giáo 
dục để phát triển đất nước. Công tác 
tại các trường Chính trị, Ban Tuyên 
giáo các tỉnh thành, quận, huyện...; 
Tại các cơ quan hành chính - sự 
nghiệp và quản lý Nhà nước, tổ chức

trong hai đợt thi như sau:

- Ngành tuyển: Triết học; Tâm lý học; 
Giáo dục học; Giáo dục và Phát triển 
cộng đồng

- Thời gian thi: Đợt 1 thi ngày 
2 5 ,2 6 /3 /2 0 1 7 ; đợt 2 thi tháng 
8/2017 .

- Thời gian tiếp nhận: đăng ký đợt 1 
đến ngày 2 0 /0 1 /2 0 1 7 ; đợt 2 đến 
ngày 2 0 /6 /2 0 1 7 .

- Địa điểm đào tạo: Tại Trường hoặc tại 
địa phương theo nhu cầu người học.

ĐẠI HỌC Sư PHẠM HÀ NỘI
• • • •

> Địa chỉ: Số 136 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là 
trường trọng điểm, đầu ngành trong 
hệ thống các trường sư phạm, là 
trung tâm lớn nhất về đào tạo giáo 
viên, nghiên cứu khoa học - đặc biệt 
là khoa học giáo dục - của cả nước. 
Ngày 2 1 /1 0 /1 9 6 4 , Chủ tịch Hồ Chí 
Minh về thăm trường, đã nói:

"Làm thế nào để Nhà trường này 
chẳng những là trường sư phạm 
mà còn là trường mô phạm của cả 
nước".

Sứ mạng của Trường là đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao có 
trình độ đại học và trên đại học, bồi 
dưỡng nhân tài cho hệ thống giáo 
dục quốc dân và xã hội; nghiên cứu 
khoa học cơ bản, khoa học giáo dục 
và khoa học ứng dụng đạt trình độ 
tiên tiến; cung cấp dịch vụ giáo dục 
và khoa học công nghệ phục vụ sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
đất nước và hội nhập quốc tế.

"Hiền tài là nguyên khí của quốc 
gia, nguyên khí thịnh thì thế nước 
mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy 
thì thế nước yếu, rồi xuống thấp..."

(Tiích lời Tiến sĩ Thân Nhân Trung)

phi chính phủ; cán bộ giảng dạ 
nghiên cứu các chuyên ngành Tâm 
-  Giáo dục học, Triết học, Chính 
học, Giáo dục chính trị, Giáo d 
công dân... và các ngành gần v 
Triết học (Xã hội học, Tôn giáo họ 
Văn học, Sử, Giáo dục công dân...) 1 
các cấp học; cán bộ đang công t

CHÚNG TÔI Cũ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN LÀ CÁC GIÁO SƯ, PHŨ GIÁO SƯ, TIẾN SỸ, CÁC GIẢNG VIÊN GIÀU 

KINH NGHIỆM, CHUYÊN MÔN VỮNG CHẮC. chương trình đào tạo được thiết kế và cập nhật 

ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỰC TẾ CỦA NGƯừl HŨC VÀ SỬ DỤNG NHỮNG phương pháp giảng dạy 

TÍCH CỰC, HIỆN đại cùng hệ thũng các tài nguyên phục vụ giảng dạy và HŨC Tập Mứl 

NHẤT. CÁCH TIẾP Cận của chúng tôi trong giảng dạy là lấy hũc viên làm trung Tâm 

VÀ CHÚNG TÔI SỬ DỤNG MỘT HỆ thũng các phương pháp giảng dạy đã được chứng minh 

ĐỂ ĐẢM BẢO CHO HŨC VIÊN SẼ TIẾP THU được kiến thức, kết quả thi đầu vào và TũT nghiệp 

HOÀN TOÀN NHƯ MONG MUũN đào tạo của nhà TRƯừNG VÀ HŨC VIÊN THAM GIA HŨC tập.

Mọi thông tin về tuyển sinh 
mời quý vị liên hệ theo số điện thoại:

Văn phòng: 04.6.6868.210; Di động: 0987.655.969.
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TRƯỜNG tr u n g  cấp n g h ê th u ậ t
XIẾC VÀ TAP KỸ VIÊT nam
Địa chỉ: Khu Văn hóa Nghệ thuật Mai Dịch - Mai Dịch - Cảu Giấy - Hà Nội 

Điện thoại: 04.37633375 - Fax: 04.37649553

Tiết mục “Những thiên thần đen’’ - Giải Vang tại Liên hoan xiếc Quác tế 
Việt N am  2016  của học sinh Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc va Tạp 
kỹ Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, T hể thao va Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện tặng 
hoa chúc mừng lãnh đạo các đoan xiếc tham dự "Cuộc thi tai năng xiếc 
trẻ ba nước Việt N am  - L ao  - Campuchia tổ chức tại H a N ội”.

Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam trực 
thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo 
nguồn nhân lực thuộc các chuyên ngành Xiếc người, Xiếc thú, 
Ảo thuật, Hài hước, Nghệ thuật trình diễn thời trang, Nghệ 
thuật dẫn chương trình, Nghệ thuật đóng thế, DJ...

Cơ cấu tổ chức của Trường bao gồm 03 phòng chức năng 
(Phòng Đào tạo và Quản lý học sinh, Phòng Khoa học và Đói 
ngoại, Phòng Hành chính Tổng hạp); 03 khoa nghiệp vụ (Khoa 
Xiếc, Khoa Tạp kỹ, Khoa Văn hóa phổ thông) và 02 tổ chức trực 
thuộc (Nhà hát thể nghiệm, Thư viện).

Trình độ đội ngũ giáo viên nhà trường hiện có 01 Tiến sĩ, 7 
Thạc sĩ, 02 đang đào tạo sau đại học (tháng 12/2016 bảo vệ) và 
19 cử nhân trực tiếp đứng lớp. Trường đã và đang đào tạo 53 
khóa chính quy (43 khóa cho ngành xiếc Việt Nam, 10 khóa cho 
ngành xiếc của 02 nước CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia) 
với hơn 1.700 diễn viên; dàn dựng đưạc hơn 600 tiết mục xiếc; 
góp phần sáng lập Đoàn Xiếc Long An, Đoàn Xiếc Gia Lai - 
KonTum, Nhóm Xiếc Tỉnh đoàn Tây Ninh.

Kể tù năm 2009 trở lại đây, Trường đã có 189 lưạt học sinh 
đoạt đưạc 42 giải thưởng tại các cuộc thi xiếc chuyên nghiệp 
trong nước và quóc tế.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt đưạc trong mọi lĩnh 
vực hoạt động, đặc biệt kể tù 2006, Trường đã vinh dự đưạc 
Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ VHTTDL, UBND các tỉnh, thành 
phó; Nhà nước, Chính phủ nước CHDCND Lào và Vương quóc 
Campuchia trao tặng các phản thưởng cao quý:

• 11 Huân chương trao cho tập thể và các cá nhân:
Trong đó có 05 Huân chương đưạc trao cho tập thể:
- 01 Huân chương Độc lập hạng Ba;
- 03 Huân chương Lao động: Hạng Nhất, Hạng Nhì, Hạng Ba;

Ban giám  hiệu Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc va Tạp kỹ Việt Nam  
chụp ảnh lưu niệm cùng các học sinh tham gia Liên hoan xiếc Quốc tế  
Việt N am  2016

- 01 Huân chương Lao động hạng Nhì của CHDCND Lào.
Có 06 Huân chương đưạc trao cho 03 cá nhân. Cụ thể:
- 02 Huân chương Lao động hạng Ba;
- 01 Huân chương Lao động hạng Nhì của CHDCND Lào;
- 01 Huân chương Cấp trung hạng Hai và 03 Huân chương 

Cấp trung hạng Ba của Chính phủ Hoàng gia Campuchia.
• 02 Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và 01 Cờ thi đua xuất 

sắc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
• 04 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
• 97 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch CHDCND Lào, 
Bộ trưởng Chủ nhiệm ủy ban Thể dục Thể thao, Chủ tịch Hội 
Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phó.

Để phù hạp với hoàn cảnh và quy mô đào tạo, Trường đang 
gắng phát huy tiềm năng, thế mạnh để mở ra những bước 

phát triển mới trong lộ trình nâng cấp Trường thành Trường Cao

c tỉnh, thành Bộ trưởng Chủ nhiệm ủy ban Thể dục Thể thao, Chủ tịch Hội 
L Vương quóc Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phó.
ihân: Để phù hạp với hoàn cảnh và quy mô đào tạo, Trường đang

th~’: có gắng phát huy tiềm năng, thế mạnh để mở ra những ■ bước
p ể: phát triển mới trong lộ trình nâng cấp Trường thành Trường Cao 1 • '

đẳng Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam vào năm 2017 mà Thủ ' '
Nhì, Hạng B a ; t ư ó ' n g  Chính phủ đã phê duyệt.❖ v - ? * ■  V
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ỚN a m C u ũ n o
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WHO HOUSING JSC

TỔNG CÔNG TY XÀY DựNG HÀ NỘl^CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU Tư 
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ XÂY DựNG TÂY Hồ
TAYHO CONSTRUCTION AND HOUSING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: sổ 2 -  Ngõ 9 -  Đường Đặng Thai Mai -  p. Quảng An - Q. Tây Hó - Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 37.184.069 * Fax: (84-4) 37.192.339 

Website: www.tayhohousing.com.vn * Email: tayhojc@gmail.com

GIỚI THIỆU CHUNG
Công ty cổ phẩn Đẩu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ là doanh nghiệp hạng J trực thuộc Tổng công ty Xây 

dựng Hà Nội, hoạt động theo pháp luật của nước Cộng hòa xà hội chủ nghĩa Việt Namf được thành lập từ tháng 

11 /1 9 8 4 . Đến nay với bề dày kinh nghiệm, Công ty cổ phắn Dấu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hố đã trờ 

thành một trong những dơn vị hàng đầu, vững mạnh trong Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCR

NĂNG Lực KINH NGHIỆM ị
Thì tông xây lắp các tông trình dân dụng và công nghiệp: 33 năm

Lắp dật hệ thống cơ điện cho các công trình dân dụng và công nghiệp: 31 năm 

Đẩu tư vầ kinh doanh bất động sản: 13 năm

TƯ vẩn thiết kế: 21 nàm

LĨNH VỰC KINH DOANH CHÍNH
1. XẰY LAP

xây dựng các công trình  công nghiệp và dân đụng; Các công trình công cộng và Hạ tâng I 

Công trình hạ tẩng kỹ thuật Khu đô thị và Khu công nghiệp; công trình  nông nghiệp và phát tậ 

thôn; Thí công đường dây và trạm  biến th ế  diện.

Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hòa không khí; Hệ thống điện; Hệ thống cấp và thoát nước; Hệ thống điện và 

máy móc thiết bị công nghiệp; Xử lý tiêu hủy rác; Xử ]ý nước và nước thải.

2. đ a u  Tư  Vả  k in h  d o a n h  b ấ t  đ ộ n g  sả n

Đắu tư xây dựng các dự án Khu đô thị và Khu công nghiệp,

Kinh doanh nhà, khảclì sạn.

3. CẮC LĨNH Vực THƯƠNG MẠI DỊCH vụ 

Cho thuê máy, thiết bị, khung giáo, cốp pha phục vụ cóng tácth í cong xây lắp.

Khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng.

Ể Ế ầ
■W

C k ũ m m n m m é  

X U Ả M  đ i n h  d ậ u

7
Phối cành dự án Khư đô thị mới Quế Võ -  Bắc Ninh

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 161-162 (1+2/2017) 153

http://www.tayhohousing.com.vn
mailto:tayhojc@gmail.com


THÔNG TIN - ỌUẢNG CÁO

154 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 161-162 (1+2/2017)



TỔNG CÔNG TY c ổ  PHẨN
XUÃT NHẬP KHẨU VÀ X Â Y DỤNG VIỆT NAM

Xây nhũng giá trị, dụng nhũng uớc mơ

Vinaconex nỗ lực 
mang lại niềm vui 

và ị)ạw) p(?úc Cự0 mọi người!

I II] I! I 
I III I I

IIIII11 I I 
II II II  III
II III [I I
III INI III 
I III III

I II I I I  
I 1 III I II I 
] II IIIIII 

IIIIIII I III
I III II 1111
II i II I

1 III I I
II III I I I I
III l l t  III 
II IIIIII 
I I I II II III
I III II I 

I I 
III 
I

I I> I■ ■ ■■■ II 
I I  a I I I■ I ■■ I I I R■ II I I■ II I■ lia 1 I■ ■ II I■ ■ 1 ■■ BI I■ I

I II II I II III I I I
II III I I I t II I I I II III III I II II 11Ị I I II II IIII I II II I

I I II I I II I III I II I ị II II I lị ỊIII II I I I III 
I III II I

II I II II

¡ Www.vinaconex.com.vn

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 161-162 (1+2/2017) 155

http://Www.vinaconex.com.vn


Uioz/z+l) Z9T-T9T OS NVUi 1VN JHD dVI 9SI

! " . " M l

i l l  
I  I I1  wSylt

BL|U  ỊÕUU O L ỊO  U 3 Ä

14/7771M0 fS O I I 3 ĨI
ovo ONynỏ - NIX ĐNỌHX✓ c v
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Ồ ằ D A G
TẬP ĐOÀN IMHỰA ĐÕINIC3 Ả
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CHÚNG TÔI HÀNH ĐỘNG VỚI TIÊU CHÍ

^  o C a y ^ Jd w a  L o e lĩ ụ tíuiât làm  n ề n  tả n y ,

®  cẨỈấy (ữ ^u ả n  êậ> đ ể nuiu cầu L ie u  q u à

ỗễ cM aiị C U t  iu ơ ru ý  đ ể  m Uu cầ u  ôin íi tô n
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CHO MỘT DAG HÙNG MẠNH VÀ VƯƠN XA RỘNG KHẮP

• »

SHIDE PROFILE T Ấ M  A L U

1 1 7

T A M  M I C A

T Ấ M  p p T A M  F O M E X
S M A R T W I  N  D O W  

5 M A R T D Ũ D R

Tel
W e b s ite

: T áng  9  T ò a  nhà  H a n c o rp  P ia ra  
72 Trán Đ ă n g  N inh, c á u  G iấy, Hã  N ộ i 

: 0 4  3793 8686  - Fax: 0 4  3793 8181 
: w w w .dag .com .vn

@ Nhả m áy 1: Cụm  Cõng ngh iệp  N g ọc  Hói - Thanh Tri -  Hã Nội 

@ Nhá m áy 2: Khu C ông ngh iệp  Châu Sơn - Phù Lý - Hả Nam 

@ Nhả m áy 3: Khu C ông  ngh iệp  Tán Tạo - Q. B inh  Tán - TP.HCM
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THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

TẬP ĐOÀN Đ ỆN  LỰC VIỆT NAM 
TỔNG CỐNG TY TRUYỀN TẢI ĐIẸN QUỐC GIA

Trụ sở: 18 Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tể, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Điện thoại: 04 22226666. Fax: 04.22204455 

Email: info@npt.evn.vn. Website: http://www.npt.!

ỊỊ ổng Công ty Truyển tải điện Qụốc gia (EVNNPT) là doanh 
1 1 nghiệp nhà nước được xếp hạng đặc biệt; hoạt động theo 

hình công ty TN H H  M TV thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN ). EVN NPT có nhiệm vụ đầu tư xây dựng và quản lý vận hành 
hệ thống truỵển tải điện quốc gia trên phạm vị cả nước, đảm bảo 
truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, 
chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam,
Tính đến ngày 31/12/2016, EVNNPT có vốn điểu lệ là 24.160 
đổng; tổng tài sản là 81.200 tỷ đổng.

NGÀNH, NGHỂ KINH DOANH CHÍNH:
- Hoạt động truyển tải điện theo giấy phép hoạt động điện lực;
- Đẩu tư phát triển lưới điện truyển tải;
- Quản ỉý vận hành, sửa chữa lưới điện;
- Tư vấn đẩu tư xây dựng, tư vấn quản ỉý dự án, tư vấn giám sát thi 
công các công trình lưới điện; tư vấn đẩu tư xây dựng, tư vấn quản lý 
dự án, tư vấn giám sát thỉ công các công trình viễn thông và công 
nghệ thông tin;
- Xây lắp, giám sát lắp đặt thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin;
- Quản lý, vận hành, sửa chữa hệ thống thông tin viễn thông nội bộ;
- Thí nghiệm điện;
- Đào tạo và phát triển nguổn nhân ỉực phục vụ cho quản lý, vận 
hành, sửa chữa lưới điện;
- Hoạt động tự động hóa và điểu khiển.
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 ̂ Công ty cp Đầu t ư  & Phát triển nhà Gia Bảo

GÍRBRO \Veb: www.giabaojsc.vn 

Tel: 3.9723108

Email: vp.giabao@gmail.com  

F n : 3.9722573

CHÚC

MỪNG

NĂM

MỚI

AN

KHANG

THỊNH

YƯỢNG■

Tòa nhà D2 Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội
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THÔNG TIN - ỌUẢNG CÁO

CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC ĐIỀM Đỗ XE HÀ NỘI
'T ô c ư u ù . ( jy fijv h in jạ . @ jữ w ip Ẩ im Ị,

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

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

CÁC LĨNH V ự c KINH DOANH CHỦ YẾU

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

Tháng 1/2016, Công 
ty TNHH MTV Khai 
thác điềm đỗ xe Hà 
Nội (Tổng Công ty 
Vận tài Hà Nội) đõ 
chính thức đưa vào 
vận hành dự án 
giàn thép đỗ xe cao 
tâng trên phố

Với hệ thống các đơn vị trực thuộc gổm 5 xí 
nghiệp và Trạm đăng kiểm 29-03S, Công ty đã đạt 
được rất nhiều thành tựu lớn trong những năm 
vừa qua: Hiên nay, Công ty quản lý trên 130 điểm 
đỗ trên địa bàn thành phố Hà Nội với khoảng 10 
-15 nghìn lượt xe được trông giữ; hàng năm đăng 
kiểm trên 8.000 xe ôtô đảm bảo đúng quy định; 
giải toả 70.000m2 đất công bị lấn chiếm, giữ gìn 
trật tự vệ sinh môi trường...

Ghi nhận thành tích mà CBCNV Công ty Khai thác 
điểm đỗ xe Hà Nội đã đạt được trong sự nghiệp 
phát triển hệ thống giao thông tĩnh của Thủ đô 
trong thời kỳ đổi mới, Công ty đã được các bộ, 
ngành, UBND Thành phố tặng hơn 40 bằng khen, 
đặc biệt tháng 5/2000, Chủ tịch nước CHXHCN Việt 
Nam đã trao tặng Huân chương Lao động Hạng 3 
cho Công ty.
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UBND HUYỆN HOÀI ĐỨC, TP HÀ NỘI
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Cơ quan thường trực: Văn phòng HĐND&UBND huyện Hoài Đức 
Điện thoại: 0433 861 210; Email: vanthu_hoaiduc@hanoi.gov.vn

Chúc Mừng Năm Mới
Xuân Đinh Dậu 2017

Địa danh Hoài Đức đã xuất hiện từ lâu. Theo sách "Việt sủ 
thông giám cưong mục" thì tên gọi Hoài Đức có từ năm 
622 đòi Đường, niên hiệu Vũ Đức do huyện Tống Bình tách 
ra làm 2 huyện: Giao Chỉ và Hoài Đức. Trải qua các thòi kỳ 

lịch sủ, tên gọi và địa giói của Hoài Đức biến đổi nhiều lần.

Đến tháng 11/1953, huyện Hoài Đức và huyện Đan Phượng 
được tách ra bỏi huyện Liên Bắc. Hoài Đức bao gồm 10 xã: Kim 
Chung, Thọ Nam, An Thượng, Son Trang, Hữu Hưng, Dưong Cát, 
Đại La, Phưong Son, Vân Côn, Mã Tân.

Sau khi hoàn thành cải cách ruộng đất (1956), Hoài Đức có 
thêm 2 xã mói sáp nhập về là xã Cưong Kiên và xã Văn Khê. 
Đồng thòi để phù hợp vói những quy định mói về quản lý đon 
vị hành chính, một số xã được tách ra, thay đổi lại. Lúc này 
Hoài Đức có 25 xã.

Ngày 20/4/1961: tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa II, Quốc 
hội đã quyế't định mỏ rộng Hà Nội lần thứ nhất, một số xã của 
huyện Hoài Đức (tỉnh Hà Đông) được sáp nhập vào Hà Nội.

Năm 1965, huyện Hoài Đức thuộc tỉnh Hà Tây mới được 
thành lập do hợp nhất 2 tỉnh Hà Đông và Son Tây.

Từ ngày 27/12/1975, Hoài Đức thuộc tỉnh Hà Son Bình hình 
thành do sáp nhập 2 tỉnh Hà Tây và Hòa Bình.

Ngày 29/12/1978: Quốc hội Khóa IV, kỳ họp thứ 4 đã quyết 
định mỏ rộng Hà Nội lần thứ 2, Hoài Đức cùng vói các huyện Ba 
Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thạch Thất, thị xã Son Tây của tỉnh 
Hà Son Bình và 2 huyện Mê Linh, Sóc Son của tỉnh Vĩnh Phú 
được sáp nhập vào Hà Nội, đồng thòi tiếp nhận 4 xã Tân Phú, 
Đại Thành, Cộng Hòa, Tân Hòa của huyện Quốc Oai.

Tháng 8/1991: tỉnh Hà Tây được tái lập, tách từ tỉnh Hà Son 
Bình. Tại kỳ hợp thứ 9 Quốc hội Khóa VIII ngày 12/8/1991, ranh 
giói thành phố Hà Nội được điều chỉnh, Hoài Đức cùng vói 4 
huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thạch Thất, thị xã Son Tây 
được trả cho tỉnh Hà Tây.

Năm 1994, chuyển giao các xã Phụng Châu, Tiên Phương cho 
huyện Chưong Mỹ và các xã Tân Phú, Đại Thành, Cộng Hòa, Tân 
Hòa cho huyện Quốc Oai. Đồng thòi, thị trấn Trạm Trôi được 
thành lập và trỏ thành huyện lị của huyện.

Năm 2003, chuyển xã Yên Nghĩa về thị xã Hà Đông.

Năm 2006, chuyển xã Dưong Nội vào thành phố Hà Đông mói 
được thành lập.

Từ 1/8/2008, cùng vói toàn bộ tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh 
của tỉnh Vĩnh Phúc, 4 xã Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình, Yên 
Trung của huyện Lưong Son, tỉnh Hòa Bình, huyện Hoài Đức 
được sáp nhập vào Hà Nội.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, qua nhiều 
lần tách, nhập, điều chỉnh địa giói hành chính, song Hoài Đức

Trụ sờ UBND huyện Hoài Đức

vẫn được nhắc đến như một vùng đất giàu truyền thống văn 
hiến, kiên cưòng trong đấu tranh cách mạng, cần cù, sáng tạo 
trong lao động sản xuất, đến nay co cấu hành chính của huyện 
gồm thị trấn Trạm Trôi và 19 xã: Kim Chung, Đức Giang, Đức 
Thượng, Yên Sỏ, Lại Yên, Son Đồng, Minh Khai, An Khánh, An 
Thượng, La Phù, Đông La, Vân Côn, Vân Canh, Song Phưong, Cát 
Quế, Di Trạch, Dưong Liễu, Tiền Yên, Đắc Sỏ vói diện tích 82,67 
km2, dân số 198.424 ngưòi, tổng số 48.776 hộ, 132 thôn và 
tưong đưong thôn. Huyện có 54 làng truyền thống, 12 làng 
nghề truyền thống và nhiều di tích lịch sủ văn hóa có giá trị, 
trong đó có 81 di tích đã được xếp hạng cấp Quốc gia và cấp 
Thành phố.

Hoài Đức nằm trong một miền đất cổ, có bề dày lịch sủ hàng 
ngàn năm, là một trong những địa bàn sinh tụ chính của cư dân 
Văn Lang thòi dựng nưóc, đặc biệt trong huyện có hàng loạt các 
di tích thò Lý Bí và Lý Phục Man, ngưòi có công xây dựng và bảo 
vệ Nhà nưóc Vạn Xuân độc lập vào thế kỷ thứ VI như đình Giá 
Lưu Xá, đền Di Trạch, đình chùa Đại Tự (xã Kim Chung), quán Giá 
(xã Yên Sỏ).

Trong những năm vừa qua, vói những thuận lợi, khó khăn 
đan xen, tốc độ thay đổi nhanh theo quy hoạch kinh tế - xã hội 
của thủ đô Hà Nội đến năm 2020 đưa huyện Hoài Đức trỏ thành 
đô thị, đất canh tác bị thu hồi, các khu đô thị mói được hình 
thành. Sự thay đổi này có những mặt thuận lợi song cũng có 
những mặt khó khăn và tác động trực tiếp đến tất cả các lĩnh 
vực kinh tế - xã hội và tập quán của nhân dân trên địa bàn.

Đứng trưóc những thách thức đó, Đảng bộ và nhân dân 
huyện Hoài Đức ngày càng nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực 
hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - 
Xã hội mà Nghị quyết Đảng bộ huyện đã đề ra.*>
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THÔNG TIN - ỌUẢNG CÁO

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI
HANOI HOUSING MANAGEM ENT AND D EVELO PIN G  COMPANY

Trụ sở:221BTrắnĐăng Ninh, Q. cẩu Giấy,TP. Hà Nội - Tel/Fax: 04.3973 0415

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM vụ KINH DOANH
- Tổ chức tiếp nhận, quản lý, vận hành và khai 
thác: Quỹ nhà ở, quỹ nhà chuyên dụng, quỹ nhà 
ở xả hội, quỹ nhà ở cho người thu nhập thấp, 
quỹ nhà ở công nhân, quỹ nhà ở cho sinh viên, 
quỹ nhà tái định cư phục vụ cho giải phóng mặt 
bằng, các quỹ nhà khác theo quy định của 
thành phố và pháp luật cùng các nhiệm vụ khác 
do UBNDTP giao.
- Xây dựng nhà các loại: Xây dựng phát triển khu 
nhà ở, khu dân CƯ, khu đô thị mới, nhà xưởng 
sản xuất công nghiệp, bệnh viện, trường học, 
các khu văn phòng, tu sửa cải tạo nâng cấp các 
quỹ nhà.
- Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng: 
Công trình giao thông, công trình thủy lợi: Khu 
công nghiệp, các công trình văn hóa, thể dục 
thể thao, vui chơi giải trí, hạ tẩng kỹ thuật xã hội, 
xây dựng và lắp đăt các công trình điện và 
đường dây đến 35kV, trạm biến áp đến 110kV và 
2500KVA; lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, hệ 
"'lống điện chiếu sáng, hệ thống thang máy và

ỈU  h ò a  k h ô n g  k h í .

- Hoạt động kiến trúc và Tư vấn kỹ thuật: Tư vấn 
lập và quản lý dự án đẩu tư xây dựng các công 
trình xây dựng nhà ở, kỹ thuật dân dụng, công

nghiệp; thiết kế kiến trúc tổng mặt bằng nội, 
ngoại thất đối với công trình xây dựng dân 
dụng công nghiệp. Tư vấn đấu thầu xây dựng 
công trình.
- Kinh doanh bất động sản, quyển sử dụng đất 
thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. 
Đẩu tư, tạo quỹ nhà để bán, cho thuê đối với 
người có công, người nghèo, người có thu nhập 
thấp.
- Dịch vụ môi giới bất động sản (BĐS), dịch vụ 
định giá BĐS, dịch vụ tư vấn BĐS, hoạt động sàn 
giao dịch BĐS, dịch vụ đánh giá BĐS, dịch vụ 
quản lý, quảng cáo BĐS.
- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng cùng 
các thiết bị lắp đặt trong xây dựng.
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công 
nghệ: Tư vấn và chuyển giao công nghệ kỹ 
thuật trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất vật 
liệu xây dựng.
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
sử dụng cho xây dựng, sản xuất công nghiệp, 
thương mại hàng hải và dịch vụ khác; xuất nhập 
khẩu các mặt hàng và kinh doanh các ngành 
nghề khác theo quy định của pháp luật.
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HANCORP - Xây dựng Hà Nội, đựng xây ước mơ của bạn ĩ
Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - HANCORP, một trong 

những đơn vị uy tín hàng đẩu trong lĩnh vực xây dựng, đã 
không ngừng lớn mạnh, trưởng thành trong công cuộc đổi 

mới đất nước. Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội có thể tự hào 
rằng đã luôn tiên phong, kiến tạo nên những công trình 
có kiến trúc hiện đại, giàu bản sắc văn hóa, mang tính 

biểu tượng của Thủ đô và đất nước.
Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội trong những năm 

qua luôn nỗ lực vươn lên, xứng đáng với quá khứ vẻ 
vang và từng bước khẳng định tẩm vóc của một 

doanh nghiệp đắu ngành xây dựng.
Tháng 10/1954, Hà Nội giải phóng, khởi đẩu 

c h o  c ô n g  c u ộ c  xây d ự n g  xã h ộ i  c h ủ  n g h ĩ a  ờ  
miền Bắc. Những năm tháng ấy, hai đơn vị thi 
công đáu tiên của ngành xây dựng, cũng 

như của Tổng Công ty ra đời: Công ty Kiến 
trúc khu Nam Hà Nội và Công ty Kiến trúc 

khu Bắc Hà Nội. Đi lên cùng công cuộc 
xây dựng Thủ đô, cái tên Hà Nội và nét 

hào hoa, lịch lãm đã gắn bó và là một 
phẩn tên gọi của Tổng Công ty Xây 
dựng Hà Nội.

Năm 1982, Bộ Xây dựng 
quyết định thành lập Tổng 

Công ty Xây dựng Hà Nội. vẫn 
là tên gọi Thủ đô, nhưng 

nhiệm vụ và phạm vi hoạt 
đọng của Tong Công ty

đã vươn dọc theo chiều dài đất nước.
Từ đó đến nay, hơn 30 năm qua, 

những công trình, những biểu tượng của 
Thủ đô đã được xây dựng, tôn tạo bởi 
khối óc, bàn tay của cán bộ, công nhân 
HANCORP: Nhà Quốc hội, Lăng Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Nhà 
hát lớn, Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, 
Nhà họp BCH Trung ương Đảng, Trung 
tâm Hội nghị Quốc gia, Nhà Quốc hội và 
Hội trường Ba Đình (mới), Trụ sở làm việc 
các cơ quan Quốc hội và Văn phòng 
Quốc hội...

Năm 2007, Tổng Công ty hoạt động 
theo mô hình công ty mẹ - công ty con, mô 
hình quản trị mới cho phép các công ty 
thành viên chủ động trong việc bố trí và tái 
cơ cấu đẩu tư, đưa Tổng Công ty vào giai 
đoạn tăng trưởng và phát triển nhảy vọt.

Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt phương án cổ phẩn hóa Tổng Công 
ty. Đại hội đổng cổ đông lẩn thứ nhất đã 
được tổ chức ngày 30/7/2014 thành lập 
Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP. Đại 
hội là một dấu mốc quan trọng trong chặng 
đường phát triển, mở ra một trang mới của 
Tổng Công ty, với niềm tin và hy vọng về 
một HANCORP lớn mạnh của Việt Nam.
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