
Bác Hồ với các đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ III, tháng 3/1961. ẢNH TƯ LIÊU

Tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lân thứ III (1961), 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói:

"Tất cả phụ nữ phải hăng hái nhận lấy trách nhiệm của người làm chủ đất nước, tức là phải 
ra sức thi đua tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm để xây dựng nước nhà, xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Muốn làm trọn nhiệm vụ vẻ vang đó, phụ nữ ta phải xóa bỏ cái tâm lý tự ti và ỷ lại; 
phải có ý chí tự cường, tự lập... Phụ nữ ta phải nhận rõ địa vị làm người chủ và nhiệm vụ người 
làm chủ nước nhà; phải có quyết tâm mới, đạo đức mới, tác phong mới để làm trọn nghĩa vụ mới 
của mình là góp phân xứng đáng vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.".

Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb.CTQG, H.2002, t .1 0 ,  t r .2 9 4 - 2 9 7 .
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LƠI TÒA SOAN
ặt trân Tổ quốc Việt Nam đã và đang tiếp tục thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội 
lẩn thứ VIII của M ặt trân. Những năm qua, công tác phối hợp giữa Uy ban Trung 

quốc Việt Nam với Chủ tịch nước, Chính phủ và Quốc hội ngày càng chặt chẽ, 
góp phẩn mờ rộng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh to lớn cho sự phát triển 
của đất nước.

Bên cạnh việc tâp hợp, vân động nhân dân ờ tẩm vĩ mô, thông qua nhữngphong trào có tính 
chất chính trị - xã hội rộng lớn thì M ặt trân Tổ quốc Việt Nam đang đi vào những vấn để cụ thể, 
thiết thực, gắn với đời sống của từng cộng đồng dân cư, gia đình... Theo đó, công tác phối hợp 
giữa Uy ban Trung ương M ặt trân Tổ quốc Việt Nam với Chủ tịch nước, Chính phủ và Quốc hội 
cũng như với các tổ chức thành viên... đã có nhiểu nét đổi mới, hướng vào chiểu sâu và thực chất 
hơn; đã mang lại những kết quả tốt đẹp, được xã hội đồngthuân và đánh giá cao. Những kết quả 
này chính là tiển để để các bên tiếp tục phát huy trong năm 2017.

Tạp chí M ặt trân số 163 dành nhiểu trang nội dung để phản ánh những kết quả đạt được 
trong công tác phối hợp giữa Uy ban Trung ương M ặt trân Tổ quốc Việt Nam với Chủ tịch nước, 
Chính phủ và Quốc hội; những vấn để đang đặt ra và ghi nhân những để xuất để phát huy kết 
quả đã đạt được trong thời gian tới. Tạp chí cũng có một số bài nghiên cứu hường ứng thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa X II vể ngăn chặn, đẩy lùi tự diễn biến, tự chuyển hóa - yêu cẩu 
cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay; bài viết vể chủ để phụ nữ nhân kỷ niệm ngày 
Quốc tế Phụ nữ 8/3; kinh nghiệm thực tiễn công tác M ặt trân ờ các địa phương và một số chủ 
để khác...

Những bài viết trên đây thể hiện kết quả nghiên cứu, tổng kết thực tiễn góp phẩn mờ ra 
những hướng đi mới cho việc thực hiện phương thức phối hợp và thống nhất hành động thời gian 
tới trong công tác M ặt trân ờ Trung ương và địa phương..., theo tinh thẩn đi vào thực chất, sát 
thực với cuộcsốngvà nhu cẩu của nhân dân, hy vọng sẽ cung cấp nhữngkiến thức và kinh nghiệm 
quý báu để những người làm công tác M ặt trân và các công tác liên quan có thể vân dụng vào thực 
tiễn, hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và chăm lo cải thiện đời sống nhân dân.

Trân trọng giới thiệu Tạp chí M ặt trân số 163 cùng bạn đọc.

Tổng Biên tâp 
VŨ VĂN TIẾN
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N G H I Ê N  C Ứ U  - L Ý  L U Â N

Không ai gân dân
HON MẶT TRẬN

ÁI CHÂU
"Không ai gần dân hơn các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vì chỉ khi 
thực sự dựa vào dân, dân tin thì mới thấu hiểu được những gì dân nói. Chính vì 
vậy, Mặt trận luôn là nơi nắm bắt đầy đủ được tâm tư, nguyện vọng của nhân 
dân". Đó là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang 
tại Hội nghị kiểm điểm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đoàn Chủ tịch Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chủ tịch nước năm 2016 - trọng tâm 
phối hợp năm 2017.

Nhìn lại năm 2016, ủy viên 
Trung ương Đảng, Phó Chủ 
tịch - Tổng Thư ký ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, 
đây là năm có đặc thù trong công tác 
Mặt trận khi bước sang năm thứ 2 
thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, là 
năm tổ chức Đại hội XII của Đảng và 
cũng là năm diễn ra thành công cuộc 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và 
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nhưng 2016 cũng là năm có nhiều 
thách thức khi diễn biến bất thường 
của biến đổi khí hậu liên tục xảy ra.
Khi đồng bằng sông Cửu Long và các 
tỉnh Nam Trung bộ vừa đi qua những 
đợt hạn hán khốc liệt thì cả dải đất 
miền Trung lại phải gánh chịu cảnh 
nhà cửa, làng mạc, ruộng đồng chìm 
trong mưa lũ. Cùng với đó là sự cố 
Formosa xả thải gây hậu quả nghiêm 
trọng, hủy hoại môi trường biển tại 4 
tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị,
Thừa Thiên - Huế.

Trước những khó khăn của người 
dân, Ban Thường trực ủy ban Trung

Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và 
Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam năm 2016, trọng tâm 
phối hợp công tác năm 2017.

ẢNH: THÀNH TRUNG

ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã 
quyết định ký kết chương trình Phối 
hợp hành động với Chính phủ, Bộ, 
ngành, các đoàn thể và các địa 
phương hỗ trợ nhân dân khắc phục 
th iệt hại do ảnh hưởng xâm nhập 
mặn, hạn hán, thủy hải sản chết 
hàng loạt. Từ việc tham gia giám sát,

đảm bảo an toàn thực phẩm - tuyên 
chiến với "quốc nạn" thực phẩm bẩn, 
đến việc vận động nhân dân tham gia 
các mô hình liên kết hiệu quả, mô 
hình hợp tác xã kiểu mới nhằm nâng 
cao thu  nhập cho người nông dân, 
cho đến ra mắt Sách vàng sáng tạo 
Việt Nam 2016 tương ứng với 71 công
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NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN

Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương 
M ặt trân Tổ quốc Việt Nam năm 2016, trọng tâm phối hợp công tác năm 2017.

ẢNH: THÀNH TRUNG

trình sáng tạo là tiền đề phát động 
cuộc vận động "Đoàn kết, sáng tạo, 
nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu 
quả và hội nhập quốc tế" dự kiến tổ 
chức vào dịp 19/5 năm nay. Đồng 
thời, Mặt trận cũng phối hợp với Hội 
Nhà báo Việt Nam phát động Giải Báo 
chí với công tác đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng lãng phí...

Tất cả những hoạt động này để 
thấy, bên cạnh trách nhiệm vận động 
nhân dân ở tầm vĩ mô, ở những 
phong trào có tính chất chính trị - xã 
hội thì Mặt trận đã và đang đi thẳng 
vào những vấn đề của từng khu vực, 
từng nhóm, đến từng gia đình và 
chạm đến mong mỏi của mỗi một cá 
nhân con người.

Trong bối cảnh ấy, Chủ tịch nước 
và Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục có 
nhiều hoạt động phối hợp nhằm củng 
cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân 
tộc; phối hợp động viên phong trào 
thi đua yêu nước, các cuộc vận động 
lớn do Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam phát động; phối hợp 
tham gia xây dựng pháp luật, thực 
hiện 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; phối hợp phản ánh ý 
kiến, kiến nghị của cử tri, bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của nhân dân; phối hợp trong 
công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm các 
chức danh tư pháp và phối hợp trong 
công tác đặc xá, giảm án.

Những thành công này là tiền đề 
để hai bên tiếp tục khẳng định công 
tác phối hợp trong năm 2017.

Ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội 
đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội cho 
rằng, "chức năng bẩm sinh" của Mặt 
trận là phối hợp với Chủ tịch nước, 
Chính phủ và Quốc hội để tạo nên sự 
đồng thuận, tạo nên sức mạnh đại 
đoàn kết hướng dẫn nhân dân thực 
hiện tố t các nhiệm vụ.

Tuy nhiên, trong năm qua, bên 
cạnh những vấn đề dân chủ được 
thực hiện tốt hơn, tạo niềm tin trong 
nhân dân được tố t hơn, theo ông 
Nguyễn Túc còn một số điểm đáng 
tiếc, ví dụ vấn đề pháp luật, xây 
dựng chính sách luật. "Luật mà 
không hài hoà lợi ích với nhân dân 
thì Mặt trận có giỏi đến mấy cũng

không thể thuyết phục nhân dân 
đồng thuận", ông Túc nhấn mạnh. 
Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn 
hóa - Xã hội cũng lưu ý việc "rèn cán 
chỉnh quân". Sau Đại hội XII của 
Đảng, cán bộ của ta có nhiều chuyển 
biến nhưng hiện nay, rất nhiều chính 
sách, quyết định từ Trung ương càng 
xuống tới địa phương, sự chuyển 
biến càng chậm. Để góp phần giải 
quyết những vấn đề này, theo ông 
Nguyễn Túc, trong thời gian tới, Mặt 
trận cần thực hiện tố t hơn nữa chức 
năng giám sát, phản biện xã hội xây 
dựng nhà nước trong sạch vững 
mạnh, mọi việc cần chuẩn bị ngay từ 
đầu trước khi thông qua để tạo được 
sự đồng thuận trong xã hội.

Đánh giá cao sự phối hợp của Chủ 
tịch nước với Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội 
Cựu Thanh niên xung phong Việt 
Nam cho rằng, năm 2016 là năm có 
nhiều thắng lợi đặc biệt vì sau Đại 
hội XII của Đảng, việc tổ chức bầu cử 
đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2016-2021 là việc làm có sự 
tham gia của toàn dân, công việc đó 
hết sức lớn lao, tạo sức mạnh cho
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Đại biêu dự Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chếphối hợp công tác giữa ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch ủy ban 
Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam năm 2016, trọng tâm phối hợp công tác năm 2017.

ẢNH: THÀNH TRUNG

toàn dân để củng cố khối đại đoàn 
kết. Trong đó, vai trò của Mặt trận là 
góp phần xây dựng chính quyền 
nhân dân từ cơ sở lên Trung ương, 
"thắng lợi của mọi thắng lợi cũng bắt 
nguồn từ đây".

Để công tác phối hợp chặt chẽ 
hơn, sâu sắc hơn, ông Vũ Trọng Kim 
cho rằng, Chủ tịch nước, Phó Chủ 
tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước 
cần sử dụng nhiều hơn kết quả 
nghiên cứu, tổng kết, kiến nghị của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
đoàn thể vào công tác lãnh đạo, 
quản lý, giám sát và các hoạt động 
khác. Về phía Mặt trận và các đoàn 
thể, ông Vũ Trọng Kim cũng cho 
rằng, cần lắng nghe những ý kiến từ 
Chủ tịch nước, đó là những tư tưởng 
chỉ đạo bám sát cuộc sống của nhân 
dân để cụ thể hóa vào công tác của 
mình. "Hai bên sử dụng kết quả của 
nhau cũng là một cách để dựa vào 
nhân dân. Đó là cách chúng ta nâng 
cao vị trí trong hệ thống chính trị, 
góp phần tạo niềm tin của nhân dân 
vào nhà nước và chế độ", ông Vũ 
Trọng Kim nhấn mạnh.

Hoan nghênh nhiều công tác phối

hợp nổi bật của Đoàn Chủ tịch ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và Chủ tịch nước trong năm qua, 
có hai việc mà ông Lù Văn Que, 
nguyên Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn 
về Dân tộc nhấn mạnh là: Nắm lòng 
dân và xử lý triệt để những "người 
đầy tớ của dân" nhưng hư hỏng. Tại 
sao phải nắm lòng dân, dù việc này 
lâu nay chúng ta đã làm, nhưng theo 
ông Lù Văn Que, ở với dân chưa chắc 
đã nắm được lòng dân nếu như 
không cải tiến được việc hành chính 
hóa cách nắm lòng dân như bấy lâu 
nay nhiều nơi vẫn thực hiện.

Trong việc xử lý cán bộ sai phạm, 
ông Que thẳng thắn nêu ý kiến, Nhà 
nước cần mạnh dạn và kiên quyết. 
"Hiện nay có không ít người từ 
"người đầy tớ của dân" trở thành 
quan tham. Nếu không xử lý kiên 
quyết, triệt để những trường hợp 
này, sẽ làm mất niềm tin của nhân 
dân", ông Lù Văn Que khẳng định.

Nhấn mạnh tới sứ mệnh đại đoàn 
kết toàn dân tộc mà hai bên đang nỗ 
lực thực hiện, Giáo sư Phạm Xuân 
Hằng cho rằng, việc củng cố và mở 
rộng xây dựng khối đại đoàn kết toàn

dân tộc phải dựa trên sự dân chủ, 
công khai, minh bạch và phải xử lý 
dứt điểm để sứ mệnh đại đoàn kết 
không chỉ là khẩu hiệu, vì có như thế 
niềm tin của nhân dân với Đảng mới 
được nâng cao.

Đảng đã chỉ ra 27 biểu hiện của 
suy thoái, nhưng ông Phạm Xuân 
Hằng thẳng thắn đặt câu hỏi, liệu đã 
có cán bộ nào soi vào chưa?

Việc thúc đẩy quốc phòng, an 
ninh, trậ t tự an toàn xã hội. Theo 
Giáo sư Phạm Xuân Hằng, nhân dân 
rất lo lắng về vấn đề xây dựng một 
môi trường hòa bình, ổn định để phát 
triển kinh tế  nhưng biển đảo Việt 
Nam hiện nay ở 28 tỉnh thành có 
cảng biển đều có ít nhất 1 doanh 
nghiệp có nguồn gốc từ Trung Quốc. 
"Nếu có vấn đề gì thì việc bảo vệ chủ 
quyền sẽ như thế  nào", ông Phạm 
Xuân Hằng nêu ý kiến và khẳng định, 
Đảng và Nhà nước phải có cách để 
vừa giữ được ổn định đất nước, vừa 
giữ được chính sách ngoại giao để 
yên lòng dân.

ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định,
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trong việc hưởng ứng phong trào 
Đoàn kết sáng tạo, xây dựng bảo vệ 
Tổ quốc cho đến nay, Mặt trận đã làm 
được hai việc: Đó là công bố Sách 
vàng sáng tạo Việt Nam dựa vào số 
năm kỷ niệm đất nước nhằm tạo 
niềm tự hào và khuyến khích ngưòi 
Việt Nam tiếp tục sáng tạo trong xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc thứ hai 
là Mặt trận xây dựng đề án thi đua: 
"Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng 
suất, chất lượng, hiệu quả và hội 
nhập quốc tế", dự kiến sẽ phát động 
vào dịp 19/5. Cùng với đó, Mặt trận 
cũng dự kiến ngày 2/9 sẽ tổ chức lễ 
tôn vinh người Việt sáng tạo để tôn 
vinh những người có đóng góp quan 
trọng trong xây dựng đất nước cùng 
với công bố Sách vàng sáng tạo Việt 
Nam năm 2017.

Tại buổi lễ công bố Sách vàng tới 
đây, người đứng đầu Mặt trận bày tỏ 
mong muốn Chủ tịch nước sẽ tói dự 
và có cuộc trao đổi với tác giả 72 công 
trình khoa học tiêu biểu của đất 
nước, để lắng nghe tâm tư, nguyện 
vọng của các nhà khoa học và từ đó 
Chủ tịch nước sẽ nêu ra "đầu bài" kêu 
gọi đội ngũ trí thức trong và ngoài 
nước cống hiến cho đất nước, đồng 
thời tập trung nghiên cứu cùng với 
Chính phủ để giải quyết cơ chế chính 
sách cho các công trình được công bố.

Cũng theo Chủ tịch Nguyễn Thiện 
Nhân, trong 1 năm, công tác giám sát 
của Mặt trận thường chọn 1-2 vụ việc 
để giải quyết. Trong đó liên quan đến 
những quyết định của tòa án kéo dài 
trong 5-10 năm chưa thực hiện được, 
Mặt trận sẽ chọn và xem xét 1-2 vụ việc 
để giám sát đồng thời phối hợp với Liên 
đoàn Luật sư giám sát việc thi hành án 
oan sai và sẽ gửi lên Văn phòng Chủ 
tịch nước để hỗ trợ vấn đề này.

Đối với việc báo cáo tình hình cử 
tri và nhân dân, người đứng đầu Mặt 
trận cũng cho rằng cần có cuộc trao 
đổi cụ thể giữa Mặt trận với Văn 
phòng Chủ tịch nước để thảo luận 
sâu và góp phần bóc tách, chọn vấn 
đề cụ thể nhằm thảo luận và giám sát 
đến tận cùng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang 
trân trọng đánh giá cao công tác phối 
hợp giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ 
tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam trong năm qua đã có 
nhiều đổi mới, ngày càng đi vào 
chiều sâu với nhiều hoạt động cụ thể, 
thiết thực. Đất nước đạt nhiều thắng 
lợi và trong thắng lợi chung của toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân luôn có 
vai trò quan trọng của Mặt trận. Đặc 
biệt là việc phối hợp giữa Mặt trận và 
Chủ tịch nước có nhiều hiệu quả tích 
cực. Mặt trận ngày càng có nhiều 
hoạt động th iết thực trong việc hỗ 
trợ ngư dân bám biển bảo vệ môi 
trường cũng như khẳng định vai trò 
của mình trong việc là cơ sở của 
chính quyền nhân dân, phát huy vai 
trò làm chủ của nhân dân trong việc 
làm chủ của xã hội thông qua vai trò 
giám sát và phản biện xã hội.

Những kết quả trên đã thể hiện sự 
phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Chủ 
tịch nước và Đoàn Chủ tịch ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam trong quá trình thực thi nhiệm 
vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước, 
Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy 
định của Hiến pháp, pháp luật và 
Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo Chủ tịch nước Trần Đại 
Quang, đất nước đang bước vào thời 
kỳ phát triển mới với nhiều thuận 
lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức 
đan xen. Trong bối cảnh đó, Chủ tịch 
nước và Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần 
nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành 
nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Trong đó, Chủ tịch nước Trần Đại 
Quang đặc biệt nhấn mạnh đến việc 
đẩy mạnh phối hợp xây dựng và 
phát huy sức mạnh to lớn của khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc 
thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 
phát triển kinh tế  - xã hội, bảo đảm 
quốc phòng - an ninh, mở rộng và 
tăng cường quan hệ hợp tác quốc 
tế , xây dựng hệ thống chính trị 
trong sạch, vững mạnh, xây dựng

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa của nhân dân, do nhân dân, 
vì nhân dân.

Đặc biệt theo Chủ tịch nước, Mặt 
trận cần tiếp tục tham gia và phối 
hợp với Chủ tịch nước để thực hiện 
tố t Nghị quyết Trung ương 4 khóa 
XII, tiếp tục tham gia vào việc xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy 
giám sát việc thực thi pháp luật, chủ 
trương đường lối của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước. Trong 
đó, giám sát nên chọn 1-2 vụ việc để 
giám sát. Đồng thời, hai bên tiếp tục 
tập trung xây dựng chính sách pháp 
luật, chăm lo xây dựng tiềm lực kinh 
tế, chính trị, xã hội để bảo vệ vững 
chắc chủ quyền lãnh thổ. Chủ tịch 
nước cũng cho rằng, việc ký kết Quy 
chế phối hợp giữa Chủ tịch nước và 
Đoàn Chủ tịch cần cụ thể hóa và xây 
dựng chương trình hành động, cần 
bổ sung và xây dựng cơ chế.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang 
cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam các cấp tiếp tục nâng cao vị trí, 
vai trò của mình trong việc thực hiện 
chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, 
công tác dân tộc, tôn giáo, đa dạng 
hóa các hình thức tập hợp, động viên 
nhân dân thực hiện thắng lợi chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước; tích cực nắm bắt, 
phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện 
vọng của các tầng lớp nhân dân, bảo 
vệ quyền, lợi ích chính đáng của 
nhân dân; đồng thời, làm tố t vai trò 
giám sát đối với các cơ quan nhà 
nước, cán bộ, công chức, góp phần 
xây dựng chính quyền các cấp trong 
sạch, vững mạnh.

Để chuẩn bị cho việc tôn vinh 
người Việt sáng tạo, tôn vinh những 
người có đóng góp vào xây dựng bảo 
vệ đất nước, Chủ tịch nước Trần Đại 
Quang cũng khẳng định trong năm 
2017, Văn phòng Chủ tịch nước sẽ 
phối hợp với Mặt trận để cụ thể hóa 
những trọng tâm trong công tác tôn 
vinh người Việt sáng tạo và xây dựng 
một chương trình hành động cụ thể 
cho việc tôn vinh.**
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và nhân dân tham gia
XÂY DựNG CHÍNH PHU KIỂN TẠO
VŨ MINH

Các đại biêu dự Hội nghị tổng kết việc phối hợp công tác giữa Chính phủ và ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam 
năm 2016, định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Chính phủ kiến tạo là gì?
Chính phủ kiến tạo là Chính phủ 

phải làm tố t công tác quản lý nhà 
nước; sử dụng tố t các công cụ kiến 
tạo phát triển như hoàn thiện thể 
chế, chính sách pháp luật, bảo vệ môi 
trường, phục vụ tốt nhất nhu cầu của 
người dân và doanh nghiệp. Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn 
mạnh: Chính phủ kiến tạo phải dũng 
cảm, đương đầu, dám làm, dám chịu 
trách nhiệm. Chính phủ kiến tạo còn 
phải là một mô hình Chính phủ hiệu

quả, tinh gọn và liêm chính từ Trung 
ương đến các cấp chính quyền địa 
phương; phải sử dụng tố t từng đồng 
thuế của người dân, vận dụng có 
hiệu quả mọi nguồn lực để phục vụ 
phát triển. Chính phủ liêm chính, 
kiến tạo phải là một Chính phủ 
không có tham nhũng, thực hiện tốt 
công tác cải cách hành chính, phục 
vụ ngày càng tố t hơn nhu cầu của 
người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu 
rõ: Chính phủ đang hướng đến xây

ẢNH: THÀNH TRUNG

dựng một Chính phủ kiến tạo, phục 
vụ nhân dân thì không chỉ dừng lại ở 
Trung ương, còn ở địa phương thì 
không chuyển biến. Tại Hội nghị cải 
cách hành chính toàn quốc (8/2016), 
Thủ tướng Chính phủ đã phát biểu: 
"Liệu tinh thần này có vượt qua được 
cấp tỉnh xuống đến cấp cơ sở không. 
Chính quyền cơ sở có phục vụ nhân 
dân, doanh nghiệp hay không? Hay 
lại hành dân, xa dân, quan liêu, 
nhũng nhiễu, vòi vĩnh nhân dân. 
Chúng ta có quyết tâm xây dựng được
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lớp cán bộ liêm chính không?". Thủ 
tướng nêu ra thực trạng bộ máy cồng 
kềnh, kém hiệu lực, hiệu quả, cán bộ 
không làm gương, còn nhũng nhiễu, 
quan liêu, không sát dân, không 
phục vụ được phát t r i ể n .  Từ những 
yếu kém, tồn tại đó, Đảng ta  đặt vấn 
đề phải cải cách mạnh mẽ hành 
chính, từ  công tác cán bộ đến 
phương pháp làm việc, điều hành. 
Thủ tướng cho biết, Chính phủ mong 
muốn xây dựng một Chính phủ kiến 
tạo, liêm chính, hành động quyết liệt 
để phục vụ nhân dân, phục vụ phát 
triển. Vậy tinh thần đó được chỉ đạo 
thế nào? Điều mà chúng ta  đang nói 
về liêm chính, hành động, kiến tạo là 
ở Chính phủ trung ương, còn ở các 
cấp, các ngành, đến các địa phương, 
từ  tỉnh đến huyện đến xã, những nơi 
trực tiếp với dân có chuyển biến 
không? ở dưới là đội ngũ cán bộ, 
công chức sát dân, sát doanh nghiệp 
mà nhũng nhiễu th ì sẽ cản trở sự 
phát triển.

Như vậy, xét về bản chất của 
Chính phủ kiến tạo: Đó là Chính phủ 
của dân, do dân, vì dân, thực hiện 
dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo 
quyền lực thật sự thuộc về nhân dân, 
phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Vai trò của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tham gia 
xây dựng Chính phủ 
kiến tạo

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ 
chức chính trị - xã hội có vai trò như 
thế nào vào việc tham gia xây dựng 
Chính phủ kiến tạo? Trước hết với ý 
nghĩa là một bộ phận cấu thành của 
hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã 
hội có vai trò quan trọng trong xây 
dựng chủ trương, chính sách, pháp 
luật của Đảng, Nhà nước. Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị
- xã hội thường xuyên tập hợp các ý 
kiến, kiến nghị của cử tri và nhân

dân về những vấn đề quan trọng của 
đất nước gửi đến Quốc hội, Chính phủ 
để Quốc hội, Chính phủ kịp thời đề ra 
chủ trương, chính sách phù hợp định 
hướng cho sự phát triển đúng đắn 
của đất nước.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ 
chức chính trị - xã hội cần tuyên 
truyền, vận động nhân dân thực hiện 
quyền làm chủ, thực hiện chủ 
trương, chính sách, pháp luật của 
Đảng, Nhà nước, đưa chủ trương, 
chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà 
nước vào cuộc sống. Tham gia với 
chính quyền các cấp tổ chức vận 
động nhân dân thực hiện và giám sát 
việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, 
hương ước, quy ước về nếp sống tự 
quản ở khu dân cư. Tổ chức, chỉ đạo 
hoạt động của Ban Thanh tra nhân 
dân xã, phường, thị trấn và Ban Giám 
sát đầu tư của cộng đồng. Tham gia 
hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham 
gia xây dựng pháp luật; góp ý vào dự 
thảo Hiến pháp, dự án luật, pháp 
lệnh; kiến nghị với cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ văn bản pháp luật trái Hiến pháp 
và pháp luật. Tham gia phòng chống 
tham nhũng, lãng phí: Tuyên truyền, 
vận động nhân dân thực hiện pháp 
luật về phòng, chống tham nhũng; 
thực hành tiế t kiệm, chống lãng phí 
và giám sát việc thi hành pháp luật 
về phòng, chống tham nhũng, thực 
hành tiế t kiệm, chống lãng phí. Yêu 
cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyền áp dụng biện pháp 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí, 
xác minh vụ việc tham nhũng, lãng 
phí, xử lý người có hành vi tham 
nhũng, lãng phí. Kiến nghị Nhà nước 
có hình thức bảo vệ, khen thưởng 
đối với người có công phát hiện, tố 
cáo những hành vi tham nhũng, 
lãng phí.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham 
gia góp ý, kiến nghị với Nhà nước,

với Chính phủ. Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam góp ý, kiến nghị với cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có thẩm quyền về việc 
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của 
cơ quan, tổ chức, cá nhân đó. Cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền có trách nhiệm tạo điều kiện 
để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham 
gia góp ý, kiến nghị; tiếp thu  và 
phản hồi góp ý, kiến nghị của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định 
của pháp luật.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham 
gia các hoạt động giám sát: theo dõi, 
xem xét, đánh giá, kiến nghị đối với 
hoạt động của cơ quan, tổ chức, đại 
biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên 
chức nhà nước trong việc thực hiện 
chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước; 
kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý 
sai phạm, khuyết điểm; kiến nghị sửa 
đổi bổ sung chính sách, pháp luật; 
phát hiện, phổ biến những nhân tố 
mới, các điển hình tiên tiến và những 
mặt tích cực; phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân, góp phần xây 
dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, 
vững mạnh. Hoạt động giám sát của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực 
hiện theo nguyên tắc bảo đảm phát 
huy dân chủ, sự tham gia của nhân 
dân, các thành viên của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam; xuất phát từ  yêu cầu, 
nguyện vọng của nhân dân; thực 
hiện công khai, minh bạch không 
chồng chéo; không làm trở ngại hoạt 
động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 
nhân được giám sát.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham 
gia các hoạt động phản biện xã hội. 
Phản biện xã hội của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam đó là việc nhận xét, 
đánh giá, nêu chính kiến, kiến nghị 
đối với dự thảo văn bản pháp luật, 
quy hoạch, kế hoạch, chương trình, 
đề án của cơ quan nhà nước. Phản 
biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam mang tính xã hội, khách quan,

10 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 163 (3/2017)



N G H I Ê N C Ứ U L Ý L U Â  N

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện với các đại biêu dự Hội nghị tổng kết việc phối hợp công tác giữa Chính phủ 
và ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam năm 2016, định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

ẢNH: THÀNH TRUNG

khoa học, xây dựng, góp phần bảo 
đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực 
tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả 
của văn bản; bảo đảm quyền và lợi 
ích hợp pháp, chính đáng của nhân 
dân; phát huy dân chủ, tăng cường 
đồng thuận xã hội. Hoạt động phản 
biện xã hội được thực hiện theo 
nguyên tắc dân chủ, công khai, minh 
bạch, bảo đảm sự tham gia của thành 
viên, hội viên, đoàn viên và nhân 
dân; tôn trọng các ý kiến khác nhau 
nhưng không trái với quyền và lợi 
ích hợp pháp, chính đáng của nhân 
dân, lợi ích quốc gia, dân tộc. Nội 
dung phản biện xã hội về sự cần

thiết; sự phù hợp với chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước; tính  đúng đắn, 
khoa học, khả thi; dự báo tác động, 
hiệu quả về chính trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, 
đối ngoại của dự thảo văn bản; bảo 
đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, 
nhân dân và tổ chức.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
thường xuyên thực hiện việc đổi mới 
nội dung, phương thức hoạt động để 
thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà 
nước về cải cách hành chính; từng 
bước khắc phục tình trạng hành 
chính hóa, phô trương, hình thức,

bệnh thành tích trong các hoạt động 
của tổ chức mình. Phối hợp với 
Chính phủ thực hiện Chương trình 
công tác hàng năm; thực hiện Nghị 
quyết liên tịch phối hợp thực hiện 
giảm nghèo bền vững, xây dựng 
nông thôn mới, đô th ị văn minh; 
Chương trình phối hợp vận động và 
giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm 
giai đoạn 2016- 2020.

Như vậy với chức năng, nhiệm vụ 
của mình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
đóng vai trò quan trọng trong việc 
xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm 
chính, hết lòng phục vụ nhân dân, 
đất nước.*
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VÌ MÔI TRƯỜNG
NHÃ PHƯƠNG
Bảo vệ môi trường được coi là nhiệm vụ xuyên suốt trong mọi hoạt động của 
Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như của Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Việc ký kết "Chương trình phối hợp về ứng 
phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong hoạt 
động sản xuất công nghiệp và thương mại giai đoạn 2017 - 2020" vừa diễn ra 
giữa hai Bộ dưới sự chứng kiến của Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã cho thấy quyết tâm 
của các Bộ, ngành cùng chung tay trong việc bảo vệ môi trường.

Hai Bộ phối hợp bảo vệ 
môi trường

Việc kí kết Chương trình phối hợp 
về ứng phó với biến đổi khí hậu, 
quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 
trường trong hoạt động sản xuất 
công nghiệp và thương mại giai đoạn
2017 - 2020 hướng đến 3 mục tiêu 
chính. Đó là, tăng cường phối hợp 
giữa 2 Bộ trong việc chủ động ứng 
phó với biến đổi khí hậu; tăng cường 
quản lý, sử dụng hiệu quả tài 
nguyên; chủ động ngăn ngừa và giảm 
thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường 
từ  hoạt động sản xuất công nghiệp 
và thương mại. Kiểm soát chặt chẽ 
các vấn đề về ứng phó với biến đổi 
khí hậu, quản lý, sử dụng hiệu quả 
tài nguyên, bảo vệ môi trường trong 
hoạt động sản xuất công nghiệp và 
thương mại, đặc biệt trong công tác 
lập và phê duyệt quy hoạch; quá 
trình thẩm định, phê duyệt, kiểm 
soát hoạt động của các dự án sản 
xuất công nghiệp từ  giai đoạn lập, 
thi công và vận hành chính thức dự

án, nhất là các dự án đầu tư trong 
lĩnh vực sản xuất điện, khai thác và 
chế biến khoáng sản, dầu khí, sản 
xuất hóa chất và phân bón, sản xuất 
thép và luyện kim, sản xuất bột giấy, 
dệt, nhuộm và thuộc da. Phát huy tối 
đa chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực, 
tiềm năng hiện có của hai Bộ trong 
việc quản lý, giám sát việc thực thi 
quy định của pháp luật về tài nguyên 
và môi trường trong hoạt động sản 
xuất công nghiệp và thương mại.

Để đạt được các mục tiêu trên, Bộ 
Công Thương và Bộ Tài Nguyên và 
Môi trường thống nhất cùng triển 
khai 8 nội dung phối hợp cụ thể như: 
xây dựng, sửa đổi, bổ sung nhằm 
hoàn thiện chính sách, pháp luật về 
tài nguyên và môi trường liên quan 
đến hoạt động sản xuất công nghiệp 
và thương mại; xây dựng, ban hành 
theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 
các kế hoạch, chiến lược, quy hoạch 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 
hai Bộ; thực hiện, quản lý quy trình

vận hành liên hồ chứa; phát triển 
ngành công nghiệp môi trường, dịch 
vụ môi trường, công nghiệp hỗ trợ 
phục vụ sản xuất công nghiệp và 
thương mại; thẩm định, phê duyệt 
báo cáo đánh giá tác động môi 
trường, phòng ngừa ô nhiễm môi 
trường; ký quỹ cải tạo, phục hồi môi 
trường trong hoạt động khai thác 
khoáng sản; thanh tra, kiểm tra về 
tài nguyên và môi trường trong hoạt 
động sản xuất công nghiệp và thương 
mại; chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu, 
nâng cao nhận thức về ứng phó với 
biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường. Đây là một điểm 
nhấn ghi nhận sự phối hợp hiệu quả 
giữa hai Bộ, đồng thời cũng là cam 
kết mạnh mẽ về việc đẩy mạnh hơn 
nữa hoạt động bảo vệ môi trường 
trong ngành Công Thương.

Không đánh đổi môi 
trường lấy kinh tế

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần 
Tuấn Anh cho biết: Chương trình
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Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quổc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biêu tại Lẽ ký kết giữa Bộ Công Thương và 
Bộ Tài nguyên và Môi trường vê “Chương trình phổi hợp công tác vê ứng phó với biến đổi khí hâu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 
trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại giai đoạn 2017 - 2020”.

ẢNH: THÀNH TRUNG

phối hợp công tác giữa hai Bộ nhằm 
quản lý, khai thác tố t các nguồn tài 
nguyên nhằm phục vụ tố t việc ứng 
phó với biến đổi khí hậu. Bộ Công 
Thương đã có những bài học kinh 
nghiệm rút ra từ thực tiễn, từ đó xác 
định tố t hơn nữa việc bảo vệ môi 
trường và phát triển bền vững. Từ 
thực tiễn, cần phải có sự phối hợp 
chặt chẽ, thường xuyên và kịp thời. 
Bộ Công Thương tin tưởng vào 
"Chương trình phối hợp về ứng phó 
với biến đổi khí hậu, quản lý tài 
nguyên và bảo vệ môi trường trong 
hoạt động sản xuất công nghiệp và 
thương mại giai đoạn 2017 - 2020", 
nếu thực hiện nghiêm túc và đúng 
tinh thần theo sự chỉ đạo của ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam thì sẽ đáp ứng được yêu cầu của 
đất nước trong giai đoạn hiện nay. 
Ngành Công Thương sẽ phối hợp đầy 
đủ, nghiêm túc, trách nhiệm về các 
hoạt động ứng phó với biến đổi về 
khí hậu, môi trường để bắt kịp với sự 
đi lên của đất nước.

Nhận thức tầm quan trọng của 
công tác bảo vệ môi trường trong sự 
nghiệp phát triển bền vững của các 
hoạt động công nghiệp và thương 
mại, vừa qua ngành Công Thương đã 
chủ động thực hiện nhiều biện pháp 
quyết liệt, thể hiện rõ quan điểm 
không đánh đổi môi trường lấy kinh 
tế. Điều này được thể hiện rõ trong 
các hoạt động cụ thể mà ngành Công 
Thương đã thực hiện thời gian qua 
như: Xử lý nhanh và kịp thời các vấn 
đề môi trường phát sinh trong quá 
trình quản lý, vận hành các nhà máy 
nhiệt điện, phối hợp với Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, các Bộ, 
ngành, địa phương xử lý sự cố ô 
nhiễm môi trường biển 4 tỉnh miền 
Trung; ban hành Chỉ thị số 11/CT - 
BCT ngày 19/10/2016 về tăng cường 
công tác quản lý môi trường ngành 
Công Thương, tổ chức hàng loạt các 
hoạt động kiểm tra đối với cơ sở có 
nguy cơ gây ô nhiễm trên phạm vi cả 
nước. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ 
Công Thương, công tác bảo vệ môi

trường đối với các cơ sở sản xuất 
công nghiệp và thương mại đã có 
nhiều chuyển biến tích cực.

Giai đoạn 2016 - 2020, ngành Công 
Thương đặt ra mục tiêu đạt tốc độ tăng 
trưởng sản xuất công nghiệp bình 
quân 13,0%/năm, tăng trưởng giá trị 
tăng thêm công nghiệp đạt 7%/năm, 
tăng trưởng giá trị sản xuất công 
nghiệp bình quân 13%/năm, tỷ trọng 
công nghiệp và xây dựng chiếm 42 - 
43% trong GDP cả nước, tăng trưởng 
xuất khẩu bình quân 11%/năm.

"Với mục tiêu tăng trưởng và phát 
triển đó, Bộ Công Thương đặt ra 
nhiệm vụ quan trọng đảm bảo sự bền 
vững của ngành Công Thương trong 
giai đoạn sắp tới, trong đó công tác 
bảo vệ môi trường được coi là nhiệm 
vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá 
trình phát triển để một lần nữa 
khẳng định phát triển kinh tế  phải 
gắn liền và đi đôi với công tác bảo vệ 
môi trường", Bộ trưởng Trần Tuấn 
Anh nhấn mạnh.
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Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường Trần Hồng Hà, đây là một 
thời điểm đặc biệt trong việc khởi đầu 
kỷ nguyên phát triển tăng trưởng 
xanh và tích cực triển khai Nghị quyết 
Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết 
Trung ương 4, trong đó nhấn mạnh 
vào vấn đề bảo vệ môi trường và phúc 
lợi xã hội. Để đạt được phát triển bền 
vững, quản lý môi trường, ứng phó 
biến đổi khí hậu và phát triển tài 
nguyên thì những việc liên quan đến 
khoáng sản, tài nguyên nước... đều 
đóng vai trò quan trọng trong sự phát 
triển đất nước, đầu tư cho môi trường, 
quản lý tài nguyên chính là đầu tư 
cho việc chuyển biến toàn cầu hóa.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn 
mạnh: Bộ Tài nguyên và Môi trường 
sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu về thanh 
tra, kiểm tra, trong đó xác định các 
đối tượng có nguy cơ, nhiều lần tái 
phạm để cùng với việc thanh tra, 
kiểm tra sẽ thực hiện các biện pháp 
theo dõi, giám sát đặc biệt. Trong 
năm 2016, công tác thanh tra, kiểm 
tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
bước đầu đã có những đổi mới, có sự 
phối hợp giữa Trung ương và địa 
phương, đặc biệt là trong thực hiện 
nhiệm vụ thanh tra chuyên đề diện 
rộng việc chấp hành pháp luật về bảo 
vệ môi trường, tài nguyên nước tại 
các dự án có xả thải trên phạm vi cả 
nước. Qua thanh tra, toàn ngành đã 
phát hiện và xử lý nghiêm các hành 
vi vi phạm, xử phạt vi phạm hành 
chính gần 90 tỷ đồng, kiến nghị thu 
hồi hơn 8,6 nghìn ha đất và truy thu 
nộp ngân sách hơn 34 tỷ  đồng.

"Thanh tra đến đâu phải kết luận 
đến đó và giám sát chặt việc thực 
hiện các kết luận thanh tra ... để góp 
phần đưa hiệu quả của công tác 
thanh tra vào tăng cường công tác 
thực thi pháp luật, tăng cường công 
tác xử lý những sai phạm một cách 
kịp thời. Đối với việc xử lý sau thanh 
tra, đây là vấn đề hết sức quan trọng 
đảm bảo các kết luận thanh tra được 
thực thi. Năm 2016, mới chỉ thực 
hiện kiểm tra được 20% số kết luận

thanh tra đã được ban hành. Trong 
điều kiện lực lượng cán bộ thanh tra, 
kiểm tra còn mỏng, phải tập trung 
cho triển khai các kế hoạch thanh tra 
thì yếu tố  đổi mới phải được ưu tiên. 
Theo tinh thần chỉ đạo của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ là tăng 
cường hiệu lực hiệu quả thực thi 
pháp luật, cũng như công tác thanh 
tra, kiểm tra nhưng phải đảm bảo 
môi trường đầu tư kinh doanh thuận 
lợi. Đây chính là tinh thần liêm chính 
và kiến tạo cho phát triển, Bộ trưởng 
Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Tăng cường hoạt động với 
Mặt trận

Để đẩy mạnh hơn nữa công tác 
bảo vệ môi trường, ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ 
Tài nguyên và Môi trường cũng đã ký 
kết Chương trình phối hợp số 20 về 
việc tăng cường quản lý tài nguyên 
và bảo vệ môi trường, ứng phó với 
biến đổi khí hậu và lồng ghép vào 
phối hợp triển khai các phong trào 
thi đua, cuộc vận động trong các 
tầng lớp nhân dân. Các hoạt động 
phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam cùng nhau hành 
động bảo vệ môi trường và ứng phó 
biến dổi khí hậu đã mang lại nhiều 
hiệu quả th iế t thực, tạo sự chuyển 
biến rõ rệt trong nhận thức và hành 
động của nhân dân về quản lý tài 
nguyên và bảo vệ môi trường.

Theo đó, Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam cũng đã tích cực phối hợp với Bộ 
Tài nguyên và Môi trường triển khai 
các chương trình truyền thông về 
quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 
trường. Phối hợp tổ chức nhiều sự 
kiện tuyên truyền lớn của ngành 
như: Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt 
Nam; Ngày Đại dương thế giới; Ngày 
Môi trường thế giới; xét tặng Giải 
thưởng Môi trường quốc gia; tổ chức 
các hội nghị tập huấn, trao đổi kinh 
nghiệm, phát huy vai trò của các 
chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng 
bản, người uy tín ở cộng đồng dân cư

trong công tác bảo vệ môi trường...

Ngoài ra, ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã triển 
khai trên toàn quốc xây dựng mô hình 
điểm bảo vệ môi trường. Việc xây 
dựng các mô hình điểm khu dân cư 
bảo vệ môi trường đã thể hiện sự phối 
họp đầy trách nhiệm giữa sự chỉ đạo 
của cấp ủy đảng, sự phối họp của 
chính quyền và ngành Tài nguyên - 
Môi trường vói Mặt trận ở các địa 
phương rất rõ nét. Nhiều cấp ủy đảng 
từ tỉnh, huyện, xã đến khu dân cư đã 
ban hành nghị quyết chuyên đề về 
bảo vệ môi trường để phối họp vói Mặt 
trận chỉ đạo xây dựng các mô hình 
điểm. Trên cơ sở thành công của các 
mô hình điểm, nhiều địa phương đã 
triển khai nhân rộng trên địa bàn. Đến 
nay 63/63 tỉnh, thành phố đã tiến 
hành xây dựng và nhân rộng 3 loại 
hình mô hình điểm bảo vệ môi trường.

Chứng kiến lễ ký kết "Chương 
trình phối họp về ứng phó vói biến 
đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và 
bảo vệ môi trường trong hoạt động 
sản xuất công nghiệp và thương mại 
giai đoạn 2017 - 2020", Chủ tịch ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Đây là 
một ngày đặc biệt vì sự họp tác này 
mang tính tự  nhiên, mang tính quy 
luật nhưng đó lại là sản phẩm chính 
trị đáp ứng được lòng dân và sự mong 
mỏi của Nhà nước. Sự phối họp chặt 
chẽ giữa hai Bộ đã góp phần vào thực 
hiện 5 tố t đó là: Quy hoạch tốt, thẩm 
định tốt, vận hành tốt, giám sát tốt, 
chính sách tốt. Làm đưọc điều này 
thì cuộc sống của nhân dân sẽ hạnh 
phúc, xã hội phát triển.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn 
mạnh: Việc ký kết đã khẳng định sự 
phối họp vói Nhà nước, thể hiện tinh 
thần đại đoàn kết vì nếu hoạt động 
đơn lẻ sẽ không giải quyết đưọc và 
việc ký kết này cũng góp phần hình 
thành ngành công nghiệp môi trường 
và sự chia sẻ thông tin giữa hai bên 
và mong rằng, sau 5 năm triển khai 
các hoạt động trên sẽ mang lại niềm 
tin cho nhân dân.*>
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PHÁT HUY VAI TRÒ GIÁM SÁT 
CỦA NHÂN DÂN
trong việc thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 khóa XII
TS. LÊ BÁ TRÌNH
Phó Chủ tịch Uy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư 
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 hóa" trong nội bộ đã đề ra 4 
nhóm giải pháp để khắc phục và 
ngăn chặn 27 biểu hiện suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
"tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong 
nội bộ, trong đó, phát huy vai trò 
giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, 
của nhân dân, báo chí và công luận 
trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi 
suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển 
hóa" trong cán bộ, đảng viên là một 
giải pháp rất quan trọng.

Mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta là:
"Đảng không có lợi ích nào khác 
ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục 
vụ nhân dân... Toàn bộ hoạt động 
của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và 
nguyện vọng chính đáng của nhân 
dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn 
bó mật th iết với nhân dân. Quan 
liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân sẽ 
dẫn đến những tổn thất khôn lường 
đối với vận mệnh của đất nước, của

1. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung và phát triển năm 2011).
2. Hổ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. CTQG, H. 2002, t.5, tr.297.

Phó Chủ tịch Uy ban Trung ương M ặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Bá Trình, trường 
đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp giám sát vê KN& CN Trung 
ương, giám sát vê phát triển khoa học công nghệ và Luật KH C N  tại tỉnh Nghệ An.

ẢNH: PV

chế độ xã hội chủ nghĩa và của 
Đảng"1. Mục tiêu, lý tưởng đó của 
Đảng được cụ thể hóa qua chủ 
trương, đường lối cách mạng mà 
Đảng lãnh đạo; qua kết quả hoạt 
động của tổ chức đảng và đảng viên 
được nhân dân thừa nhận, đánh giá 
trên cả hai mặt ưu điểm và khuyết 
điểm. Nhân dân là tai mắt, là sự

đánh giá công bằng nhất người phục 
vụ quyền lợi của mình.

Để sửa chữa sai lầm, khuyết điểm 
của Đảng, từ tháng 10/1947, trong 
tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc", Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Dựa vào ý 
kiến của dân chúng mà sửa chữa cán 
bộ và tổ chức của ta".2 Đặc biệt, trong 
công tác xây dựng Đảng, Chủ tịch Hồ
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Chí Minh khẳng định: "Xây dựng về 
tư  tưởng, về chính trị, về tổ chức, đó 
là đường lối xây dựng Đảng. Đó 
không những là công việc của Đảng 
và của đảng viên mà cũng là của toàn 
d â n .  Đảng viên thì phải dựa vào 
nhân dân mà xây dựng Đảng"3.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII 
đã chỉ ra các nguyên nhân khách 
quan và chủ quan dẫn đến sự suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống, những biểu hiện "tự diễn 
biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. 
Trong đó nguyên nhân chủ quan về 
mối quan hệ giữa tổ chức đảng và 
đảng viên với nhân dân, về phát huy 
vai trò của quần chúng nhân dân 
trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng được 
nêu cụ thể là: "Việc phát huy vai trò, 
trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, 
các đoàn thể chính trị - xã hội, các 
cơ quan truyền thông và nhân dân 
trong đấu tranh, ngăn chặn suy 
thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển 
hóa" trong cán bộ, đảng viên còn hạn 
chế, hiệu quả chưa cao"4. Sự hạn chế 
biểu hiện ở một số mặt sau:

Trong không ít tổ chức, cấp ủy 
đảng có những vụ việc tiêu cực được 
quần chúng nhân dân nêu lên nhưng 
không được ngăn chặn, xử lý kịp thời 
hoặc giải quyết không hợp tình, hợp 
lý, thậm chí còn có hiện tượng bao 
che. Cũng không ít cấp ủy, tổ chức 
đảng trong các cơ quan, đơn vị, việc 
tổ chức để quần chúng tham gia góp 
ý kiến cho đảng viên, tổ chức, cấp ủy 
đảng còn mang tính hình thức, nhận 
xét, góp ý chung chung hoặc chỉ một 
chiều ca ngợi vì ngại va chạm, trong 
khi đó bên trong ngày càng xuất hiện 
mầm mống mất dân chủ, cục bộ, bè 
phái... dễ dẫn đến tình trạng mất 
đoàn kết nội bộ.

Một bộ phận quần chúng nhân 
dân không tin tưởng vào việc tiếp 
nhận, xử lý ý kiến, kiến nghị của

mình đối với tổ chức, cấp ủy đảng, 
chính quyền, Mặt trận và các đoàn 
thể nên dẫn đến khiếu kiện đông 
người, vượt cấp và kéo dài, nhất là 
trong lĩnh vực quản lý đất đai, đền 
bù giải phóng mặt bằng, thu  hồi, sử 
dụng đất. Bên cạnh đó cũng còn 
không ít vụ việc khiếu kiện vượt cấp 
hoặc viết đơn thư  tố  cáo tổ chức 
đảng và cán bộ, đảng viên nhưng 
giấu tên, gây ra nhiều luồng dư luận 
trái chiều, đúng sai không rõ trong 
xã hội nhưng không được giải quyết 
triệt để. Cả hai mặt tiêu cực này đều 
do việc lãnh đạo, điều hành của cấp 
ủy, chính quyền; công tác tuyên 
truyền, vận động, giám sát của Mặt 
trận và các đoàn thể chưa tốt. Cấp 
ủy, tổ chức đảng, chính quyền thì 
thiếu khách quan hoặc bị các "nhóm 
lợi ích" thao túng trong việc xử lý vụ 
việc, không bảo vệ người dũng cảm 
đấu tranh, phê bình, tố  cáo đúng 
hoặc chưa có giải pháp mạnh mẽ, giải 
quyết dứt điểm những vụ việc khiếu 
kiện, góp ý phê bình xuất phát từ 
những động cơ tiêu cực, bị kẻ xấu lợi 
dụng; Mặt trận và đoàn thể thì chưa 
làm tố t vai trò là chỗ dựa để quần 
chúng nhân dân thực hiện phê bình, 
góp ý và giám sát cán bộ, đảng viên 
hoặc chưa tuyên truyền, giải thích, 
đấu tranh để những người khiếu 
kiện, viết đơn thư tố cáo chưa đúng 
hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách 
nhiệm của mình theo quy định của 
pháp luật.

Để nhân dân thực hiện tố t vai 
trò giám sát của mình trong việc 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 
(khóa XII), cần thực hiện các giải 
pháp sau đây:

Thứ nhất, các tổ chức, cấp ủy 
đảng và hệ thống chính trị phải làm 
tố t công tác tư  tưởng để nhân dân 
hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tính cấp 
bách của nhiệm vụ tăng cường xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; tính

quyết liệt của việc ngăn chặn, đẩy lùi 
27 biểu hiện suy thoái về tư  tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, những 
biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển 
hóa" trong nội bộ theo quan điểm, 
nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết 
Trung ương 4 đã nêu, như Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã căn dặn: "Nhân dân 
giúp xây dựng Đảng bằng cách: hiểu 
rõ Đảng, ủng hộ Đảng, hưởng ứng 
những lời 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"5 để quần chúng nhân dân tin 
tưởng và thực hiện việc phê bình, 
góp ý kiến xây dựng Đảng với tấ t cả 
tấm lòng, trách nhiệm của mình.

Một yêu cầu quan trọng trong giải 
pháp này là muốn nhân dân tin vào 
Đảng và nhiệm vụ xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng hiện nay thì cấp ủy, tổ 
chức đảng phải thực sự khắc phục 
cho được những suy thoái trong tổ 
chức, cấp ủy của mình đã được chỉ ra. 
Các tổ chức, cấp ủy đảng cần thẳng 
thắn nhìn nhận những kết quả đạt 
được, rút ra những bài học thất bại 
trong việc thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 khóa XI về "Một số vấn 
đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện 
nay" để có biện pháp đúng đắn, khả 
thi trong việc triển khai thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4 lần này. Mỗi 
tổ chức, cấp ủy đảng, chính quyền 
phải chỉ ra được những vấn đề, vụ 
việc cụ thể mà cá nhân, tập thể đã vi 
phạm hoặc có biểu hiện vi phạm cùng 
với phương pháp xử lý, khắc phục, 
sửa chữa cụ thể, không đánh giá 
chung chung, mơ hồ, không rõ địa 
chỉ. Không làm được điều đó thì ngay 
trong tổ chức, cấp ủy đảng sẽ nảy 
sinh tình trạng: Với những sai phạm, 
khuyết điểm theo đánh giá của tổ 
chức, cấp ủy đảng thì cán bộ, đảng 
viên nào cũng thấy có mình ở trong 
đó nhưng không ai thấy được trách

3, 5. Hổ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. CTQG, H. 2000, t.7, tr 235.
4. Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chinh đốn 

Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biể’u hiện "tự diễn biến", "tự chuyể’n hóa" trong
nội bộ.
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nhiệm của mình ở đâu, đặc biệt là 
trách nhiệm cá nhân ngưòi đứng đầu, 
tấ t cả đều là do tập thể.

Thứ hai, tạo cơ chế thực sự để 
nhân dân thực hiện quyền giám sát.

Xây dựng và hoàn thiện các văn 
bản pháp luật để nhân dân thông qua 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn 
thể của mình giám sát hoạt động của 
các tổ chức trong hệ thống chính trị, 
cụ thể là xây dựng Luật Giám sát và 
Luật Phản biện xã hội trên cơ sở 
Chương V: Về hoạt động giám sát, 
Chương VI: Về hoạt động phản biện 
xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
(năm 2015); Quyế't định số 217- 
Qđ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ 
Chính trị Về quy chế giám sát và phản 
biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể chính trị - xã hội và 
Quyết định số 218-QD/TW, ngày 
12/12/2013 của Bộ Chính trị quy 
định về việc Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể chính trị - xã hội và nhân 
dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền.

Trong mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và 
chính quyền các cấp cần xây dựng 
chương trình, kế hoạch thực hiện: 
"Ngưòi đứng đầu cấp ủy, chính quyền 
các cấp phải thực hiện nghiêm túc 
việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất 
để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, 
đối thoại trực tiếp và xử lý những 
phản ánh, kiến nghị của nhân dân, 
nhất là những biểu hiện suy thoái, 
"tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong 
cán bộ, đảng viên"6 trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ của mình, có sơ, 
tổng kết, điều chỉnh, bổ sung giải 
pháp phù họp vói tình hình, nhiệm 
vụ của địa phương, đơn vị và coi đó là 
một trong những tiêu chí đánh giá 
hiệu quả lãnh đạo, điều hành của cấp

ủy, chính quyền mỗi cấp.

Thứ ba, Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các đoàn thể nhân dân triển 
khai thực hiện có hiệu quả Chương 
trình hành động của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 khóa XII đưọc ban 
hành tại Hội nghị lần thứ 6 Uỷ ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam khóa VIII, trong đó việc tổ chức 
để nhân dân thực hiện giám sát và 
đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy 
thoái chính trị, đạo đức, lối sống và 
"tự diễn biến", "tự chuyển hóa" 
trong nội bộ bằng các hình thức:

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và các tổ chức chính trị - xã hội các 
cấp thực hiện nghiêm túc định kỳ và 
đột xuất tổ chức việc tiếp nhận, tổng 
họp thông tin, ý kiến của nhân dân 
phản ánh, kiến nghị về những nội 
dung liên quan đến suy thoái, "tự 
diễn biến", "tự chuyển hóa" trong 
cán bộ, đảng viên để kiến nghị các cơ 
quan chức năng xử lý và thông tin 
kết quả thực hiện cho nhân dân biết.

Mặt trận  Tổ quốc Việt Nam phối 
họp th ậ t tố t, có hiệu quả vói báo 
chí trong việc giám sát, đấu tranh 
ngăn chặn quan liêu, tham nhũng, 
lãng phí, những biểu hiện về suy 
thoái, "tự diễn biến", "tự  chuyển 
hóa" trong cán bộ, đảng viên. Triển 
khai có hiệu quả Giải báo chí toàn 
quốc "Báo chí vói công tác đấu 
tranh  phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí".

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
các cấp và các tổ chức thành viên 
phối họp triển khai giám sát hoạt 
động của các cơ quan chức năng trên 
cơ sở các nội dung đã thống nhất vói 
Chính phủ về hoạt động giám sát giai 
đoạn 2016 - 2020, từ các nhu cầu mói 
của thực tiễn năm 2016 - 2017 và

tình hình thực tiễn ở các địa phương.

Thứ tư, đẩy mạnh thực hiện dân 
chủ hóa đòi sống xã hội bằng việc 
xây dựng và thực hiện Luật về dân 
chủ cơ sở trên cơ sở những kết quả 
đạt đưọc sau khi tổng kết Pháp lệnh 
Dân chủ cơ sở để vừa đẩy lùi, ngăn 
chặn tình trạng "lọi ích nhóm", vừa 
bảo đảm tính công khai, minh bạch, 
công bằng và phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân trong quá trình 
xây dựng, ban hành, tổ chức thực 
hiện các chủ trương, chính sách, 
pháp luật của Đảng và Nhà nưóc 
(ngoại trừ những điều thuộc phạm vi 
an ninh - quốc phòng, bí mật quốc 
gia). Đồng thòi thực hiện ngay việc 
"Xây dựng và thực hiện Quy định về 
việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng 
của người dân đối vói cơ quan, cán 
bộ, công chức trực tiếp giải quyết 
công việc của ngưòi dân và doanh 
nghiệp; có hình thức xử lý đối vói 
những tổ chức, cá nhân có chỉ số hài 
lòng thấp".7

Thứ năm, tiếp tục đổi mói phương 
thức lãnh đạo của Đảng đối vói Mặt 
trận và các đoàn thể nhân dân. Bộ 
Chính trị sóm ban hành cơ chế thực 
hiện "Đảng vừa là thành viên, vừa là 
ngưòi lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam" để khắc phục tình trạng 
các tổ chức đảng và lãnh đạo cấp uỷ 
đảng mói chỉ thể hiện rõ vai trò lãnh 
đạo của Đảng đối vói Mặt trận, còn 
vai trò thành viên thì chưa rõ, chưa 
đưọc quần chúng nhân dân tin 
tưởng, gắn bó như mong đọi.

Thực hiện tố t vai trò giám sát của 
nhân dân trong việc triển khai thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 
XII của Đảng nhất định sẽ nâng cao 
sự vững mạnh của các tổ chức, cấp 
ủy đảng, củng cố sự liên hệ máu thịt 
giữa Đảng và nhân dân.»*

6. Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chinh đốn 
Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biể’u hiện "tự diễn biến", "tự chuyể’n hóa" trong 
nội bộ.

7. Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chinh đốn 
Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biể’u hiện "tự diễn biến", "tự chuyể’n hóa" trong 
nội bộ.
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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ Nữ VIỆT NAM
tham gia các cuộc vận động, phong trào 
thi đua yêu nước của Mặt trận
BÙI THỊ THANH
Phó Chủ tịch Uy ban Trung ương M ặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phó Chủ tịch Úy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Thanh tặng quà 
lưu niệm cho Phó Chủ tịch Chính Hiệp thành phố Thượng Hải, Nước CHND Trung Hoa 
Từ Dât Ba nhân dịp đoàn sang thảm và làm việc tại Việt Nam, tháng 2/2017.

ẢNH: THÀNH TRUNG

Để góp phần thực hiện thắng 
lợi các mục tiêu phát triển 
kinh tế  - xã hội của đất 
nước, trong thòi gian qua, 

ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam đã cùng với các tổ chức 
thành viên phát động và triển khai 
nhiều cuộc vận động, phong trào thi 
đua yêu nước có ý nghĩa thiết thực, 
được các tầng lớp nhân dân hưởng 
ứng tham gia vói tinh thần hăng hái 
và sáng tạo, đóng góp to lớn vào 
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, đặc biệt trong xóa đói, giảm 
nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh, đảm bảo an sinh xã 
hội. Tiêu biểu là cuộc vận động "Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đòi sống văn 
hóa ở khu dân cư" và "Ngày vì ngưòi 
nghèo", nay là cuộc vận động "Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô th ị văn minh". Với phương 
châm lấy sức dân xây dựng cuộc sống 
cho dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam các cấp và các tổ chức 
thành viên đã bám sát địa bàn dân cư 
và hộ gia đình để triển khai cuộc vận 
động, góp phần cổ vũ, động viên 
nhân dân chủ động phát triển sản 
xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế, giảm nghèo bền vững và làm 
giàu chính đáng, giữ gìn và phát huy 
bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng 
nếp sống văn minh, bảo đảm an ninh 
trật tự và an toàn xã hội. Cuộc vận 
động "Ngưòĩ Việt Nam ưu tiên dùng

hàng Việt Nam" được triển khai tới 
các cấp, các ngành và địa phương, 
bước đầu đã hình thành văn hóa tiêu 
dùng hàng Việt trong các cộng đồng 
dân cư. Nhận thức của bộ phận lớn 
ngưòi tiêu dùng Việt Nam, các doanh 
nghiệp, các cơ quan về ý nghĩa, tầm 
quan trọng của việc nâng cao chất 
lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, 
sức cạnh tranh của hàng hóa Việt 
Nam được nâng lên. Các chương trình 
vận động hỗ trợ người nghèo và các 
hoạt động cứu trợ thiên tai của Mặt

trận Tổ quốc Việt Nam đã góp phần 
hiện thực hóa mục tiêu của Đảng, 
Nhà nước về giảm nghèo, bảo đảm an 
sinh xã hội, phát triển bền vững, 
phát huy truyền thống đoàn kết, 
tương thân, tương ái trong xã hội.

Trong thành tích chung đó có vai 
trò quan trọng của Hội Liên hiệp Phụ 
nữ Việt Nam, một trong những thành 
viên nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam đã luôn chủ động, tích cực 
triển khai các phong trào thi đua, cuộc
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Hội nghị lẩn thứ 10 (khóa XI) Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ngày 17/1/2017.
ẢNH: THÀNH TRUNG

vận động một cách sinh động và sáng 
tạo. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã 
phát động và triển khai cuộc vận động 
"Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" 
làm nòng cốt trong vận động thực hiện 
các tiêu chí tham gia xây dựng nông 
thôn mói và đô thị văn minh. Điểm nổi 
bật của cuộc vận động là lấy hộ gia 
đình làm đon vị để phát huy vai trò của 
phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề 
cấp thiết đang đặt ra tại cộng đồng dân 
cư và từ mỗi gia đình. Bên cạnh đó, các 
cấp Hội đã lồng ghép triển khai nhiều 
nội dung, chưong trình, đề án cụ thể 
gắn vói nội dung của cuộc vận động 
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đòi sống 
văn hóa ở khu dân cư" như: "triển khai 
các phong trào phụ nữ phát triển kinh 
tế'", "giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ", 
"nói không vói bạo lực gia đình", 
"không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ 
học", "không có ngưòi sinh con thứ ba 
trở lên", phong trào thi đua "phụ nữ 
tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây 
dựng gia đình hạnh phúc", "phụ nữ 
chung tay xây dựng nông thôn mói", 
đề án "Phát huy giá trị tốt đẹp các mối 
quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây 
dựng gia đình hạnh phúc, bền vững"...

Việc vận động, hỗ trợ ngưòi 
nghèo và ủng hộ các chưong trình an 
sinh xã hội được các cấp Hội triển 
khai tích cực, góp phần huy động các 
nguồn lực trong xã hội chăm lo cho 
ngưòi nghèo. Trong nhiệm kỳ các cấp 
Hội đã triển khai hỗ trợ gần 430 
nghìn hộ thoát nghèo; vận động 
được trên 1.000 tỷ đồng để chăm lo 
cho các gia đình chính sách, hỗ trợ, 
cứu trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh 
khó khăn; vận động xây dựng, sửa 
chữa 19.688 mái ấm tình thưong cho 
phụ nữ nghèo. Các cấp Hội đã vận 
động để hình thành trên 6.500 mô 
hình kinh tế  hợp tác; tư  vấ'n nghề 
cho hon 1,8 triệu lượt phụ nữ, đào 
tạo nghề cho hon 540 nghìn lao động 
nữ... Bên cạnh đó, các hoạt động cứu 
trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu 
quả thiên tai, rủi ro; các hoạt động 
nhân đạo từ thiện giúp đỡ ngưòi tàn 
tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 
cũng đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam tích cực hưởng ứng theo 
nội dung kêu gọi, vận động của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong công tác phối hợp thực hiện 
các phong trào thi đua hưởng ứng các

chưong trình vận động toàn dân xây 
dựng nông thôn mói, an toàn giao 
thông, phòng chống tội phạm, ma túy, 
mại dâm tiếp tục được đẩy mạnh, góp 
phần nâng cao ý thức và phong trào 
tự quản trong nhân dân. Nhiều mô 
hình tự quản trong nhân dân do Hội 
Liên hiệp Phụ nữ là nòng cốt xây dựng 
đã và đang hoạt động rất hiệu quả 
như: "Khu dân cư xóa đói giảm nghèo 
và bảo vệ môi trưòng", "Gia đình 
không có ngưòi thân phạm tội và mắc 
các tệ nạn xã hội", "Gia đình không ma 
túy", "Xây dựng gia đình hạnh phúc"; 
Câu lạc bộ "phụ nữ vói pháp luật", 
"Phụ nữ xa quê", "Phụ nữ nhà trọ", 
"Nữ chủ nhà trọ"; câu lạc bộ "Phụ nữ 
vưon lên", "Phụ nữ đồng cảm", nhóm 
"Giáo dục viên đồng đẳng"...

Cùng vói việc triển khai thực hiện 
tốt các cuộc vận động, phong trào thi 
đua, trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp còn là 
một trong những thành viên phối hợp 
chặt chẽ và hiệu quả ở nhiều lĩnh vực 
công tác như: giám sát và phản biện 
xã hội, trong đó có chưong trình giám 
sát việc thực hiện chính sách đối vói 
ngưòi có công vói cách mạng giai đoạn
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2014 - 2016; chương trình phối họp 
góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc 
hội khóa XIV và nữ đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 
2021, sau gần 2 năm thực hiện, công 
tác phối họp đã có những kết quả tích 
cực. Các hoạt động giám sát có sự 
tham gia của hai bên và các bên liên 
quan đã góp phần đảm bảo cơ cấu, số 
lưọng, tiêu chuẩn phụ nữ đưọc giói 
thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân các cấp; đảm bảo công 
bằng, bình đẳng giữa các ứng cử viên 
trong tuyên truyền, vận động bầu cử, 
góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc 
hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong 
cuộc bầu cử vừa qua.

Có thể khẳng định công tác phối 
họp giữa ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
trong triển khai các cuộc vận động, 
các phong trào thi đua yêu nưóc ngày 
càng chặt chẽ và hiệu quả, trong đó 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã và đang 
thực hiện tố t vai trò tổ chức, hiệp 
thương, phân công phối họp để các tổ 
chức thành viên trong đó có Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam phát triển mạnh 
mẽ các phong trào trong các cấp hội, 
góp phần quan trọng thực hiện mục 
tiêu chung của đất nưóc.

Trong thòi gian tói, để phát huy 
hơn nữa vai trò Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam trong tham gia các phong 
trào, cuộc vận động do ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát 
động, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam cần quan tâm một số nội 
dung và giải pháp như sau:

1- Là tổ chức thành viên của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam cần bám sát các 
chương trình phối họp và thống nhất 
hành động của ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lựa chọn 
những nội dung phù họp để cụ thể 
hóa trong xây dựng chương trình 
công tác thưòng xuyên của các cấp 
Hội, vừa đảm bảo không chồng chéo 
nhiệm vụ, không tách ròi vói yêu cầu 
thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất 
nưóc, vừa thống nhất trong Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam và phát huy tinh 
thần tự chủ, sáng tạo và đặc thù của

mỗi thành viên.

2- Tăng cưòng phối họp tuyên 
truyền sâu rộng trong các cấp Hội, 
hội viên và nhân dân về chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nưóc, các chương trình hành 
động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam để tạo sự phối họp đồng bộ từ 
Trung ương đến cơ sở. Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam cần bám sát các yêu 
cầu trong Đề án "Đổi mói công tác 
thông tin, tuyên truyền của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam" để triển khai các 
nhiệm vụ, trong đó đặc biệt quan 
tâm phối họp chặt chẽ trong nấm bất 
tâm tư, nguyện vọng các tầng lóp 
phụ nữ và nhân dân dân, kịp thòi 
phản ánh đến các cơ quan Đảng, Nhà 
nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kịp 
thòi tham mưu, xử lý các vấn đề còn 
bức xúc, tồn đọng trong đòi sống 
nhân dân.

3- Để phối họp triển khai tố t các 
cuộc vận động, các phong trào thi 
đua yêu nưóc, trong nhiệm kỳ tói, 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần 
bám sát các nội dung và yêu cầu các 
cuộc vận động lón của Mặt trận như: 
Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mói, đô thị văn 
minh", cuộc vận động "Ngưòi Việt 
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và 
phong trào thi đua "Đoàn kết, sáng 
tạo, nâng cao năng suất, chất lưọng 
và hội nhập quốc tế" do Đoàn Chủ 
tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam phát động triển khai 
để cụ thể hóa gấn vói các phong trào 
"Phụ nữ tích cực học tập, lao động 
sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh 
phúc" và hai cuộc vận động "Rèn 
luyện phẩm chất đạo đức: tự  tin, tự 
trọng, trung hậu, đảm đang" và "Xây 
dựng gia đình năm không, ba sạch".

Đặc biệt đối vói cuộc vận động 
"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mói, đô thị văn minh" cần bám 
sát nội dung Nghị quyết liên tịch số 
88/NQLT/CP-ĐCT uBtưMTTQVN ngày 
07/10/2016 về phối họp thực hiện 
giảm nghèo bền vững, xây dựng nông 
thôn mói, đô thị văn minh và Chỉ thị 
số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của

Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng 
cưòng sự lãnh đạo của Đảng đối vói 
cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mói, đô thị văn 
minh" để triển khai thực hiện. Cùng 
vói các tổ chức thành viên khác trong 
Mặt trận hiệp thương chặt chẽ để 
triển khai quyết liệt, đồng bộ, sâu 
rộng cuộc vận động, nhất là ở xã, 
phường, thị trấn và khu dân cư. 
Trong phân công giúp đỡ giảm nghèo 
bền vững, thực hiện tố t phương 
châm "không để hộ nghèo, hộ chính 
sách khó khăn nào mà không có tổ 
chức thành viên hỗ trọ", đặc biệt 
không để hộ nào rơi vào hoàn cảnh 
cùng cực mà ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam cấp xã không phát hiện và 
không có tổ chức thành viên nào 
giúp đỡ. Xây dựng nông thôn mói, đô 
thị văn minh phải gấn chặt vói xây 
dựng họp tác xã kiểu mói để giúp 
người dân có thu nhập cao và bền 
vững; phải tuân thủ yêu cầu sản xuất 
thực phẩm sạch, an toàn.

4- Cùng vói việc phối họp triển 
khai các phong trào, Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam tăng cưòng triển 
khai các hoạt động giám sát và phản 
biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền. Nâng cao 
nhận thức cho cán bộ, hội viên và các 
tầng lóp nhân dân về phát huy dân 
chủ, bảo vệ quyền và lọi ích họp pháp 
và chính đáng của hội viên, phụ nữ 
và nhân dân. Hàng năm, các cấp Hội 
chủ động phối họp vói ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam lựa chọn 
những vấn đề liên quan trực tiếp đến 
quyền và lọi ích của hội viên, phụ nữ 
và nhân dân để tiến hành giám sát; 
tăng cưòng tham mưu, đề xuất các 
chủ trương, chính sách phát triển 
phụ nữ và xã hội.

5- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
phối họp vói ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam các cấp không ngừng đổi 
mói nội dung và phương thức hoạt 
động, củng cố tổ chức, phát triển hội 
viên; tăng cường năng lực đội ngũ 
cán bộ Hội chuyên trách; góp phần 
xây dựng bộ máy tổ chức cơ quan Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và cơ quan 
ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
vững mạnh và hoạt động hiệu quả.»*
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Công tác Mặt trận góp phân tạo nên
SỨC MẠNH TO LỚN CHỌ 
Sự PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC
ThS. CAO XUÂN THẠO
Phó Chánh Văn phòng ủy ban Trung ương M ặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tổng Bí Thư Nguyên Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị lẩn thứ sáu ủy ban Trung ương 
M ặt trận Tô quốc Việt Nam Khóa VIII. ẢNH: THÀNH TRUNG

Năm 2016 được xem là một 
năm thành công của công tác 
Mặt trận. Những chủ trương 
đổi mói theo tinh thần Nghị 

quyết Đại hội VIII Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam đã đưọc ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức 
thành viên triển khai đạt kết quả 
toàn diện trên các mặt công tác. Tại 
các hội nghị kiểm điểm thực hiện Quy 
chế phối họp công tác giữa ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam vói Chính phủ, giữa Đoàn Chủ 
tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam vói ủy ban Thường vụ 
Quốc hội và Chủ tịch nưóc, Thủ tưóng 
Chính phủ. Chủ tịch nưóc, Chủ tịch 
Quốc hội đều ghi nhận và đánh giá 
cao những kết quả nổi bật của công 
tác Mặt trận. Tại Hội nghị lần thứ sáu 
ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam (khóa VIII) ngày 4/1/2017, 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ghi 
nhận: "Năm 2016, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam đã tiếp tục thực hiện có kết 
quả Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII 
của Mặt trận, góp phần mở rộng, 
củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, 
tạo nên sức mạnh to lón cho sự phát 
triển của đất nưóc. 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 th i đua yêu nưóc 
sâu rộng, nhiều cuộc vận động thiết 
thực, có sức lôi cuốn đông đảo các 
tầng lóp nhân dân, hưóng vào thực 
hiện thấng lọi các nhiệm vụ chính trị 
và chăm lo cải thiện đòi sống nhân 
dân... 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".

Việc tổ chức triển khai thực hiện 
Đề án đổi mới công tác thông tin, 
tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam đã góp phần phát huy sức 
mạnh, tạo sự gắn kết tố t hơn giữa 
công tác thông tin, tuyên truyền ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với 
công tác thông tin, tuyên truyền của 
các tổ chức thành viên và của các cơ 
quan Đảng, Nhà nước. Công tác tuyên 
truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của 
Đảng, của đất nước và của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, kết quả Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 
và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

và đại biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được triển 
khai đồng bộ hơn. Việc tổ chức Lễ 
trao Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại 
đoàn kết dân tộc" lần thứ 12 đã thúc 
đẩy mạnh mẽ hơn vai trò truyền 
thông báo chí đối với công tác Mặt 
trận. Bên cạnh đó, các cơ quan báo 
chí của Mặt trận (Báo Đại đoàn kết, 
Tạp chí Mặt trận, Báo Người Công 
giáo Việt Nam và Website của ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam) thực hiện tôn chỉ mục đích, cập 
nhật thông tin, phát hành các ấn 
phẩm phục vụ công tác tuyên truyền.

Công tác thăm hỏi, chăm lo và 
nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện 
vọng, biểu dương, tôn vinh các cá
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nhân tiêu biểu, người có uy tín trong 
đồng bào dân tộc, tôn giáo, người 
Việt Nam ở nưóc ngoài đưọc đẩy 
mạnh thông qua các hoạt động đặc 
thù, đi sâu vào các đối tưọng cụ thể. 
Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng 
cường tiếp xúc các tầng lóp nhân dân 
là người dân tộc thiểu số; tổ chức 2 
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 Tây Nguyên và khu vực đồng 
bằng sông Cửu Long; phối họp vói 
Ban Chỉ đạo Tây Bấc và ủy ban Dân 
tộc tổ chức lễ tuyên dương người có 
uy tín trong đồng bào các dân tộc 
thiểu số khu vực Tây Bấc; khảo sát về 
thực hiện chính sách cử tuyển, tuyển 
dụng cán bộ là người dân tộc thiểu 
số và khảo sát tình hình kinh tế  - văn 
hóa - xã hội của 5 dân tộc thiểu số 
có dân số dưói 1.000 người. Việc triển 
khai chương trình phối họp phát huy 
vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ 
môi trường là nội dung sáng tạo, đã 
góp phần tác động nâng cao ý thức

ẢNH: THÀNH TRUNG

và trách nhiệm của toàn dân trong 
tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó 
vói biến đổi khí hậu, tăng cường khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc.

Công tác vận động người Việt Nam 
ở nưóc ngoài có nhiều cách làm mói. 
Ban Thường trực ký kết Chương trình 
phối họp hoạt động đối ngoại nhân 
dân và công tác đối vói người Việt 
Nam ở nưóc ngoài giai đoạn 2016 - 
2019 vói 7 tổ chức thành viên; tổng 
kết 5 năm thực hiện Chương trình 
phối họp công tác vói ủy ban Nhà 
nưóc về người Việt Nam ở nưóc ngoài 
giai đoạn 2011-2016 và ký kết 
Chương trình phối họp giai đoạn 
2016 - 2020; phối họp tổ chức 
Chương trình "Xuân quê hương 
2017", gặp mặt thân mật kiều bào về 
quê đón Tết... Ban Thường trực tiếp 
xúc, thông tin tình hình đấ't nưóc và 
nấm bất, phản ánh tâm tư, nguyện 
vọng của đồng bào là người Việt Nam 
ở nưóc ngoài trong các chuyến thăm, 
làm việc tại các nưóc ( Nga, Hàn 
Quốc, Na Uy, Cộng hòa Séc, 
Campuchia...) và các cuộc tiếp xúc ở 
trong nưóc; định kỳ tổ chức gặp mặt

lấng nghe ý kiến ủy viên ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam là người Việt Nam ở nưóc ngoài.

Ban Thường trực đã ban hành 
Thông tri hưóng dẫn thực hiện cuộc 
vận động "Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mói, đô thị văn 
minh"; tham mưu cho Chính phủ và 
Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Nghị 
quyết liên tịch về giảm nghèo bền 
vững, xây dựng nông thôn mói, đô thị 
văn minh; tham mưu Ban Bí thư 
Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
vói Cuộc vận động "Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mói, đô thị 
văn minh"; tiếp tục phối họp vói các 
Bộ, ngành liên quan để xây dựng, bổ 
sung các tiêu chí về khu dân cư nông 
thôn mói và đô thị văn minh.

Các nội dung về hỗ trọ  người 
nghèo, cứu trọ  giúp đỡ nhân dân 
khấc phục hậu quả thiên tai, rủi ro 
luôn đảm bảo kịp thời, hiệu quả, phát 
huy đưọc vai trò và sự tham gia tích 
cực của các tổ chức thành viên. Nổi 
bật là việc đổi mói cơ chế hoạt động 
của Quỹ "Vì người nghèo" và chương 
trình an sinh xã hội theo hưóng vận 
động linh hoạt, mở rộng nội dung, 
đối tưọng hỗ trọ. Ban Thường trực đã 
ký kết Chương trình phối họp hành 
động hỗ trọ  nhân dân và tổ chức các 
đọt vận động ủng hộ nhân dân bị 
thiên tai ở các tỉnh miền Trung và 
Nam Trung bộ vói số tiền hơn 480 tỷ 
đồng, trong đó, Ban cứu trọ  trung 
ương đã tiếp nhận hơn 60 tỷ đ ồ n g .

Việc phát hiện, biểu dương, tôn 
vinh các điển hình sáng tạo trong 
nhân dân và tuyên truyền để xây 
dựng, phát triển kinh tế  họp tác và 
họp tác xã kiểu mói đã tác động tích 
cực đến các cấp, các ngành, các địa 
phương và người dân trong thúc đẩy 
thực hiện mục tiêu xây dựng nông 
thôn mói theo hưóng bền vững. Việc 
ra mất Sách vàng sáng tạo Việt Nam 
năm 2016 vói 71 công trình sáng tạo 
khoa học tiêu biểu trong các tầng lóp 
nhân dân đưọc giói thiệu, là tiền đề 
phát động phong trào thi đua "Đoàn

Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyên Thiện Nhân trao 
Bâng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc tại 
Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm 2017.
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kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, 
chất lượng, hiệu quả và hội nhập 
quốc tế'" trong năm 2017.

Ban Thường trực đã xác định rõ 
trách nhiệm và quyết tâm chính trị, 
triển khai thành công các nhiệm vụ 
của Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2016 - 2021. Ban Chỉ đạo bầu cử đã 
phân công rõ nhiệm vụ, duy trì giao 
ban, chỉ đạo công việc hằng tuần; 
tham mưu, đề xuất ban hành các văn 
bản pháp luật, văn bản hướng dẫn, 
tham gia tổ chức công tác bầu cử; tổ 
chức hội nghị trực tuyến toàn quốc 
tập huấn công tác bầu cử; tổ chức 3 
hội nghị hiệp thương của Đoàn Chủ 
tịch; 1 hội nghị hướng dẫn cách tiến 
hành giới thiệu người ứng cử và; 1 
hội nghị tập huấn công tác tiếp xúc 
cử tri vận động bầu cử cho người ứng 
cử đại biểu Quốc hội khối Mặt trận và 
các tổ chức thành viên; tổ chức 15 
đoàn giám sát công tác bầu cử; theo 
dõi, nấm tình hình, báo cáo nhanh 
sau bầu cử và tham mưu công tác 
khen thưởng bầu cử; đề xuất xử lý 
các vấn đề phát sinh trong quá trình 
bầu cử; kịp thời kiến nghị, đề xuất 
Hội đồng bầu cử Quốc gia xử lý 
những vấn đề bất cập nảy sinh trong 
quá trình triển khai và sau khi kết 
thúc bầu cử...

Ban Thường trực đã đặc biệt quan 
tâm duy trì tố t việc tập hợp ý kiến, 
kiến nghị của nhân dân để phản ánh 
với các cơ quan Đảng, Nhà nước. 
Trong năm, đã xây dựng Báo cáo của 
Đoàn Chủ tịch về tình hình nhân dân 
và đất nước 6 tháng và cả năm 2016; 
xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, 
kiến nghị của cử tri và nhân dân của 
Đoàn Chủ tịch phản ánh tại kỳ họp 
thứ 11 Quốc hội khóa XIII và kỳ họp 
thứ  nhất, kỳ họp thứ  hai Quốc hội 
khóa XIV. Việc tổ chức tọa đàm khoa 
học "Nâng cao chất lượng công tác 
nấm bất, tập hợp, phản ánh ý kiến, 
kiến nghị của nhân dân với Đảng, 
Nhà nước" đã mở ra những giải mới 
cho việc tăng cường đại diện bảo vệ 
quyền và lợi ích của nhân dân.

Trong công tác giám sát, Ban 
Thường trực đã triển khai hàng chục 
chương trình, như: chương trình 
tổng rà soát chính sách đối vói người 
có công vói cách mạng; giám sát việc 
giải quyết khiếu nại tố  cáo; vận động 
và giám sát bảo đảm an toàn thực 
phẩm; giám sát việc thực hiện pháp 
luật về sản xuất, kinh doanh vật tư 
nông nghiệp; giám sát việc thực hiện 
chính sách thuế, hải quan; giám sát 
việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm 
xã hội trong các loại hình doanh 
nghiệp; đánh giá sự hài lòng của 
người dân đối vói các dịch vụ hành 
chính công... Cấp Trung ương vừa tổ 
chức giám sát vừa rút kinh nghiệm để 
phổ biến, chuyển giao kinh nghiệm 
để tạo sự chủ động sinh động cho các 
đoàn thể chính trị - xã hội và các địa 
phương. Trong công tác phản biện xã 
hội, Ban Thường trực tổ chức hội 
nghị Đoàn Chủ tịch phản biện xã hội 
đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Tín 
ngưỡng, tôn giáo và hội nghị phản 
biện dự thảo Luật về Hội; tham gia 
góp ý phản biện nhiều dự thảo văn 
bản, đề án của các bộ, ngành.

Hoạt động đối ngoại nhân dân có 
sự chuyển biến mói trong việc tăng 
cường liên kết, phối họp giữa ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vói các tổ 
chức thành viên; mở rộng hoạt động 
đối ngoại theo chuyên đề. Lần đầu 
tiên đã tổ chức tập huấn công tác 
thông tin đối ngoại cho đội ngũ cán 
bộ làm công tác thông tin đối ngoại 
của các đoàn thể chính trị- xã hội và 
ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 63 
tỉnh, thành phố. Đã tham mưu tổ 
chức 6 đoàn ra của ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
(Singapore, Cộng hòa Liên bang Nga 
và Vương quốc Na Uy, Hàn Quốc; 
CHDCHN Lào; Cộng hòa Séc và CHLB 
Đức, Trung Quốc); 5 đoàn vào thăm 
và làm việc vói ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Hiệp hội 
nhân dân Singapore, Chính hiệp toàn 
quốc Trung Quốc, 3 đoàn ủy ban 
Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng 
đất nước) và tham gia 4 đoàn nghiên 
cứu, học tập, làm việc tại các nước 
(Israel và Vương quốc Anh, Hoa Kỳ,

Singapore, Ấn Độ). Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam ngày càng được các tổ chức 
quốc tế, các cơ quan ngoại giao của 
các nước quan tâm tìm hiểu, mong 
muốn phát triển các quan hệ hợp tác.

Công tác phối hợp giữa ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ 
quan Nhà nước, các tổ chức thành 
viên ngày càng chuyên sâu và chặt 
chẽ, mở ra những hướng đi mới cho 
việc thực hiện phương thức phối hợp 
và thống nhất hành động thời gian 
tới. Ban Thường trực đã ưu tiên nội 
dung làm việc với Ban Tổ chức Trung 
ương về tổ chức bộ máy và chế độ 
chính sách đối với cán bộ Mặt trận; 
xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ; 
ban hành Hướng dẫn xây dựng "Quy 
chế tổ chức hoạt động và đánh giá 
Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư"; 
tổ chức 2 hội nghị tọa đàm về đổi mới 
và nâng cao chất lượng hoạt động 
của Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn của 
ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các 
cấp. Đổi mới hoạt động cụm thi đua 
ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các 
tỉnh, thành phố. Tăng cường quy mô 
và chất lượng tập huấn, bồi dưỡng 
cán bộ, trong năm đã tổ chức hội 
nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ 
công tác Mặt trận năm 2016 cho hơn 
2.200 cán bộ Mặt trận cấp Trung 
ương, cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức 
hai khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công 
tác Mặt trận năm 2016 và cấp chứng 
chỉ cho 480 cán bộ Mặt trận cấp 
huyện, tỉnh, thành phố.

Thực tiễn những năm qua cho 
thấy, công tác Mặt trận ngày càng 
sinh động, đổi mói và gấn liền với sự 
chuyển động của đất nước và đời 
sống của nhân dân. Tư duy về công 
tác Mặt trận phải không ngừng đổi 
mới và sáng tạo để đón kịp với yêu 
cầu của thời đại. Từ những kết quả 
công tác năm 2016, mỗi cán bộ Mặt 
trận sẽ rút ra được những bài học quý 
để chủ động, nỗ lực trong công tác 
góp phần đưa công tác Mặt trận xứng 
tầm với vị trí, vai trò được Đảng và 
Nhà nước và nhân dân tin cậy, đóng 
góp xứng đáng cho sự phát triển bền 
vững của đất nước.»*
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Hàng loạt sai phạm trong hoạt động xây dựng:
BÀI HỌC RÚT RA TỪ CÔNG TÁC THANH 
TRA, GIÁM SÁT TẠI Cơ SỞ

BẢO TƯỜNG - PHAN ANH TUẤN
Lời Tòa soạn: Nhằm phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, của nhân dân, của báo chí và công luận 
trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán 
bộ, đảng viên..., tháng 1/2017, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp phát động Giải báo chí toàn quốc "Báo 
chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí".
Giải báo chí này nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp 
nhân dân tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời khuyến khích người 
dân và các cơ quan báo chí phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ,.
Từ số này, Tạp chí Mặt trận sẽ có những loạt bài công phu để hưởng ứng giải báo chí 
trên. Tạp chí Mặt trận trân trọng đón nhận sự quan tâm, cộng tác của bạn đọc về chủ 
đề này.

Lỗ hổng lớn trong quản lý 
trật tự xây dựng

Hiện nay, công tác quản lý trật tự 
xây dựng đưọc coi là nhiệm vụ trọng 
tâm, thường xuyên của chính quyền 
các cấp tại nhiều tỉnh thành, song 
tình trạng vi phạm trậ t tự xây dựng 
trên cả nước vẫn diễn biến phức tạp, 
đặc biệt tại các đô thị lón. Nhiều vi 
phạm về trật tự xây dựng không đưọc 
xử lý quyết liệt, dứt điểm, cùng vói 
tình trạng gia tăng dân số cơ học, đã 
gây sức ép lên hạ tầng đô thị, giao 
thông, trở thành thách thức rất lón 
trong quản lý phát triển đô thị, quy 
hoạch kiến trúc và xây dựng, quản trị 
thành phố theo hưóng văn minh, 
hiện đại.

Tại Hà Nội, bộ mặt đô thị đang bị 
"bóp méo" nghiêm trọng bởi một loạt 
công trình xây dựng không phép, sai 
phép xảy ra trên địa bàn các quận, 
huyện nhưng chưa được xử lý dứt 
điểm. Hệ quả tấ t yếu của tình trạng 
xây dựng sai phép, không phù hợp 
quy hoạch diễn ra tràn lan trong thòi 
gian qua, trong đó có nhiều trưòng 
hợp là các tòa cao ốc khiến Hà Nội 
phải trả giá "rất đất" khi quy mô dân 
số tăng "đột biến", chất lượng sống 
của ngưòi dân ở mức thấp, gây ra sự 
"bất ổn" cho hạ tầng, quá tải về 
nguồn điện, nước; "thiếu thốn" trầm 
trọng các không gian cộng đồng, quy 
hoạch giao thông dành cho đi lại, 
giao tiếp và sinh hoạt xã hội.

Hiện nay, chung cư cao tầng mọc 
lên như "nấm" nhằm đáp ứng nhu

cầu về nhà ở của ngưòi dân Thủ đô. 
Các công trình được cấp phép xây 
dựng phải tuân thủ quy hoạch phân 
khu, quy hoạch chi tiết. Tuy nhiên, 
thực tế, trên một diện tích đất hữu 
hạn, để tối đa hóa lợi nhuận, chủ đầu 
tư chọn xây dựng một tòa, thậm chí 
cả một quần thể chung cư cao hàng 
chục tầng, xây vượt cả giấy phép, sai 
mật độ nghiêm trọng rồi sau đó hợp 
thức hóa bằng cách xin điều chỉnh 
quy hoạch.

Mặc dù hệ thống pháp luật, quy 
định của Nhà nước về quy hoạch đô 
thị đầy đủ và chặt chẽ, nhưng xây 
dựng sai phép, trái quy hoạch vẫn 
thưòng xuyên xảy ra. Điển hình là 
nhiều dự án chung cư do Tập đoàn 
"Mưòng Thanh" làm chủ đầu tư đã có 
rất nhiều sai phạm về trậ t tự xây
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dựng, và đây đều là những vi phạm 
hết sức nghiêm trọng.

Tại Hà Nội, Tập đoàn "Mường 
Thanh" cho ra mất rất nhiều dự án 
nhà chung cư giá rẻ tại các quận Hà 
Đông, Hoàng Mai và huyện Thanh 
Trì. Các dự án nhà giá rẻ đã triển 
khai của Mường Thanh có thể kể ra 
như: khu đô th ị Xa La (Hà Đông), 
chung cư CT5 Tân Triều, CT6, A, B, C 
Tân Triều, khu đô th ị Đại Thanh 
(Thanh Trì). Riêng tại quận Hoàng 
Mai, Mường Thanh ra mất rất nhiều 
dự án như chung cư CT11, CT12A, 
CT12B, CT12C KĐT Kim Văn - Kim Lũ, 
chung cư VP3, chung cư VP6 Linh 
Đàm, tổ hợp chung cư HH1, HH2, 
HH3, HH4 bán đảo Linh Đàm.

Vậy nhưng, tại nhiều dự án kể 
trên, sai phạm nghiêm trọng xảy ra 
liên tiếp, có hệ thống và kéo dài qua 
nhiều năm.

Theo Kết luận Thanh tra số 
164/KL-TTr của Thanh tra Bộ Xây 
dựng công bố cho thấy, tại các tòa 
chung cư CT8 lô HH2 và CT10 lô HH1 
Đại Thanh, Mường Thanh chỉ được 
phê duyệt cao 29 tầng, nhưng thực 
tế  công trình xây cao 31 tầng và xây 
thêm tầng áp mái; phần xây thêm 
được chia thành căn hộ để bán. Tầng 
2 nhà CT8 và CT10 đã chuyển đổi mục 
đích sử dụng từ dịch vụ thương mại, 
công cộng thành căn hộ. Mật độ xây 
dựng tại các dự án này cũng rất cao, 
lô HH1, HH2 được phê duyệt trên 
40%; tuy nhiên chủ đầu tư  xây thêm 
nhà cầu cao 2 tầng nối 3 đơn nguyên 
với nhau, dẫn đến mật độ xây dựng 
khoảng gần 67%. Vậy số tiền lợi 
nhuận khổng lồ do chủ đầu tư "lách 
luật" chảy vào túi ai?

Bên cạnh đó, theo quy hoạch, 
các lô đất được phê duyệt làm diện 
tích công viên, cây xanh, hồ điều 
hòa, xây dựng trường mẫu giáo thì 
nay chủ đầu tư  lại xây dựng các 
công trình kiên cố khác. Trên các lô 
đất quy hoạch làm trường mẫu giáo 
diện tích là 3.300m2 và lô đất công

Tổ hợp các tòa nhà chung cư HH1, HH2, HH3, HH4 ờ khu đô thị Linh Đàm là một 
trong những biểu tượng gây sốc tại Hà Nội.

cộng có diện tích là 4.283m2, hiện 
nay đã được chủ đầu tư sử dụng làm 
2 bãi đỗ xe.

Còn trên lô đất quy hoạch để 
trồng cây xanh, công viên kết hợp hồ 
điều hòa và sân thể dục thể thao có 
diện tích là 12.520m2, được chủ đầu 
tư "biến tướng" thành trụ sở làm việc 
của Ban quản lý cao 5 tầng và Trung 
tâm chăm sóc sức khỏe cao 4 tầng; 
thêm vào đó là 1 bể bơi và 2 sân 
tennis; phần còn lại có diện tích 
khoảng 6.000m2 là hồ điều hòa chưa 
được giải phóng mặt bằng. Như vậy, 
không gian sống của người dân đã bị 
chiếm đoạt một cách trấng trợn.

Mở rộng sang các dự án khác do 
Mường Thanh làm chủ đầu tư, sai 
phạm phổ biến là lỗi xây dựng vượt 
tầng và phá vỡ quy hoạch. Ngoài 
khu chung cư Đại Thanh, th ì Tòa 
nhà VP6 (phường Hoàng Liệt, Hoàng 
Mai) được cấp phép xây 25 tầng + 2 
tầng kỹ th u ật + 3 tầng hầm. Tuy

nhiên, thực tế  kiểm tra cho thấy, 
chủ đầu tư  đã tiến hành xây dựng 
lên tới 35 tầng + 1 tầng mái + 1 tầng 
hầm (xây dựng vượt 10 tầng so với 
quy hoạch được phê duyệt). Về diện 
tích tầng hầm, theo quy hoạch được 
phê duyệt là 4.941m2, tuy nhiên, 
bản vẽ th iết kế th i công và thực tế 
xây dựng chỉ có 2.637,4m2 (giảm 
2.304m2). Diện tích xây dựng, quy 
hoạch được phê duyệt là 1.170 m2, 
trong khi bản vẽ th iết kế th i công 
khoảng 1.800m2 (tăng gần 
700m2)... Tại thời điểm ban hành 
Kết luận Thanh tra, chủ đầu tư vẫn 
chưa hoàn thành thủ  tục và nghĩa 
vụ về tiền sử dụng đất. Các căn hộ 
từ tầng 2 đến tầng 9; từ tầng 26 đến 
tầng 35 đều không nằm trong th iết 
kế được phê duyệt, chủ đầu tư đã tự 
ý chuyển đổi mục đích sử dụng, 
ngang nhiên xây dựng vượt tầng.

Cũng tại quận Hoàng Mai, Khu đô 
thị mới Linh Đàm là một trong những
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THẢNH ỉ \  HÀ NỘI 
*

Số i i ồ  - CV/TU
V'v kiém tra. xù ìỳ VI phợm trđt tư tà} ‘hrm:

DÂNG < Ọ N t; SAN M í  1 NAM

Hù Nội. ngày 18 tháng -ỉ nủrtt 201ó

Kính gửi Dồng chí Cỉiám đốc Sở Xây dựng.

Ngày 09/3/2016, báo Xây dựng có đăng bài "f)ẻ nghị lảnh đạn t ỉ  à Nội 
x ử  lý nghiêm công trinh sai phạm “khùng” tại 54 Thợ Nhuộm", phản ánh: 
Công trình sổ 54 Thợ Nhuộm (phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Mà 
Nội) vi phạm nghicm trọng trật tự xây dụng, nhimg các cơ quan chức năng 
buông lỏng quản lý, mặc cho công trình được hoàn thiện đẻ đưa vào sữ dụng, 
gây xửc xúc cho cử tri.

Đồng chí Bí thư Thành úy yêu cầu dồng chí Giám đổc Sở Xây dựng chi 
đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, báo cáo đồng chi IV\ 
thư Thành ủy kết quả thực hiện (qua Văn phòng Thành ủy) trước ngày 

31/3/2016.

Thừa lệnh Ban Thường vụ Thành ủy, Văn phòng Thành ủy thông bảo 
ý kiến chi đạo cùa đồng chí Bí thư Thành ủy để đồng chí biết, thực hiện./.

Nơi nhân:
• Đ/c Bí thư Thành uỷ (để bảo cáo)-,
- Như kính gửi (để thực hiện) -,
- Ban TG TƯ (đế thông bảo cho báo chí) ',
- Báo Xây dựng;
- Lưu.

T/L BAN THƯỜNG v ụ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyen Bạch Đằng

Bất chấp chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu câu kiểm tra, xử lý, chính quyền quận Hoàn Kiểm, 
cùng các sô ban, ngành vẫn để cho công trình “ung dung” thi công, hoàn thành.

ỳng Trần Hưng Đạo,

khu đô thị đầu tiên ở Hà Nội tạo động 
lực cho sự ra đời của kinh tế bất động 
sản. Thế nhưng, trong nhiều năm 
liền, sự gia tăng xây dựng cao ốc ở 
đây vượt quá sức chịu đựng của hạ 
tầng. Hàng loạt tòa nhà đã hoàn 
thiện, hàng chục ngàn người dân về 
ở khiến áp lực ngày càng tăng cao. 
Quy mô dân số tăng vọt khiến hạ 
tầng giao thông tại Khu đô thị Linh 
Đàm trở nên quá tải. Khu đô thị kiểu 
mẫu giờ trở thành nỗi ám ảnh của 
không ít người dân.

Khu đất 5ha của trung tâm dịch 
vụ tổng hợp kết nối giữa Bắc Linh 
Đàm, bán đảo Linh Đàm, khu Tây

Nam Linh Đàm và cả khu Nam Linh 
Đàm trong tương lai đã nhường chỗ 
cho khu nhà ở giá rẻ gồm 12 tòa 
chung cư cao 36 - 42, tầng có ký hiệu 
HH, vói mật độ xây dựng và cư trú 
cao. Cả 12 tòa chung cư này được xây 
thành một khối hình vuông vây 
quanh một khoảng đất ở giữa. Các 
tòa chung cư được phân thành 4 
cụm: HH1, HH2, HH3 và HH4. Theo 
quy định, để bảo đảm an toàn phòng 
cháy, các tòa nhà cao tầng phải cách 
nhau tối thiểu 25m, có đường dành 
cho xe chữa cháy rộng tối thiểu 
3,5m... Nhưng thực tế, ở vị trí 12 
khối nhà HH1, HH2, HH3, HH4 án

ngữ đều bố trí san sát nhau và 
khoảng cách giữa 3 tòa A - B - C của 
khối chỉ là 10 - 15m.

Theo hồ sơ kỹ thuật, thì tổ hợp 
chung cư HH Linh Đàm được xây 
dựng ở mảnh đất giữa khu đô thị 
Linh Đàm có diện tích 3.553m2. Vói 
quy mô gần 9.000 căn hộ, mỗi sàn có 
từ 20 - 24 căn hộ, nếu làm phép tính, 
mỗi căn hộ trung bình có 3 người ở 
thì số dân tại khu tổ hợp chung cư 
này khoảng 30.000 người. Không ít 
người đã ví von đây như những "lò 
bát quái" hay "chung cư tổ kiến", 
không sân chơi, không bể bơi, không 
công viên...
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Ngoài các sai phạm về mật độ 
xây dựng dày đặc, chiều cao vượt 
phép, Doanh nghiệp Tư nhân xây 
dựng số 1 tỉnh Điện Biên còn đứng 
đầu danh sách 15/38 công trình cao 
tầng đang được sử dụng nhưng 
không đảm bảo an toàn về phòng 
cháy chữa cháy (PCCC).

Trưóc đó, tại các tòa chung cư do 
đơn vị này làm chủ đầu tư, đã nhiều 
lần xảy ra hỏa hoạn. Vào tháng 
10/2015, vụ cháy tại tầng hầm tòa 
nhà CT4A Xa La (Hà Đông) làm hư hại 
gần 300 xe máy, một số ôtô, hàng 
trăm hộ dân phải sơ tán khỏi nhà để 
đảm bảo an toàn. Sau hỏa hoạn, phát 
hiện tòa nhà có một số bất cập về 
phòng cháy chữa cháy, thành phố Hà 
Nội đã yêu cầu thanh tra toàn diện 
công tác này tại các tòa nhà thuộc 
khu đô thị.

Trong buổi tiếp xúc cử tri chiều 
14/12/2016, ông Nguyễn Đức Chung, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố 
Hà Nội cho biết, các cơ quan chức 
năng đã kiểm tra khu nhà ở Đại 
Thanh do Xí nghiệp Xây dựng tư 
nhân số 1 Lai Châu làm chủ đầu tư 
và thấy có những vi phạm rất 
nghiêm trọng.

Ông Chung liệt kê: "Thứ nhất là 
xây dựng không phép. Thứ hai là xây 
dựng quá chiều cao quy định. Tiếp 
nữa là xây cả vào khu không được 
phép xây như các vị trí quy hoạch dải 
cây xanh. Các khu này xây xong thì 
người dân đã vào ở và đã bán trao tay 
hết rồi. Tiếp nữa là các tiêu chuẩn về 
phòng cháy chữa cháy cũng không 
đủ, dân cũng chưa cấp được sổ đỏ".

Theo ông Chung, hồ sơ vụ việc đã 
được chuyển cho cơ quan điều tra của 
Công an thành phố thụ lý điều tra và 
xử lý theo đúng tinh thần truy tố 
theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, sau hơn 3 tháng trôi 
qua, dư luận và cử tri cả nưóc nói 
chung và Hà Nội nói riêng đang hết 
sức quan tâm, trông đợi kết quả điều

tra, xác minh cụ thể của Cơ quan 
Công an vói những sai phạm nghiêm 
trọng của Tập đoàn Mường Thanh.

Nhiều biểu hiện bao che, 
hợp thức hóa cho sai phạm

Tình trạng vi phạm trậ t tự  xây 
dựng tại các địa phương chưa lúc nào 
"nóng" như thời gian qua. ở các đô 
thị lón như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, 
Khánh Hòa... việc xử lý vi phạm vẫn 
còn nhiều tồn tại, chưa xử lý kiên 
quyết, triệt để. Xuất phát từ  yếu tô' 
lọi nhuận, nhiều chủ đầu tư bất chấp 
các quy định của pháp luật, hoặc tìm 
cách họp thức hóa sai phạm. Chính vì 
lẽ đó, khi chính quyền địa phương 
không đôn đôc, lơ là giám sát thì vi 
phạm lại tiếp tục. Thậm chí, việc xử 
lý, khấc phục các sai phạm sau kết 
luận thanh tra, kiểm tra còn không 
đưọc thực hiện hoặc thực hiện không 
nghiêm túc.

Mặt khác, sự phôi họp giữa lực 
lưọng Thanh tra xây dựng vói chính 
quyền cơ sở chưa tôt, chưa hiệu quả, 
vẫn xảy ra tình trạng đùn đẩy trách 
nhiệm, dẫn đến việc xử lý công trình 
vi phạm chậm, không dứt điểm. Năng 
lực của một bộ phận cán bộ còn hạn 
chế, thậm chí có biểu hiện tiêu cực, 
không công tâm, thiếu trách nhiệm. 
Công tác tham mưu chính sách trong 
quản lý trậ t tự  xây dựng để người 
dân biết, kiểm tra, giám sát chưa 
đưọc quan tâm.

Vụ việc hoàn công và đưa vào sử 
dụng công trình xây dựng tại 54 Thọ 
Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, Hà Nội chính là biểu hiện 
rõ nét nhất cho hành vi vi phạm trật 
tự  xây dựng đưọc người dân phát 
hiện, tô giác, cơ quan báo chí phản 
ánh tói các cấp chính quyền nhưng 
sai phạm vẫn không đưọc xử lý dứt 
điểm, thậm chí chính quyền còn có 
biểu hiện làm ngơ, bao che, họp thức 
hóa bất chấp luật pháp và dư luận.

Công trình xây dựng tại 54 Thọ

Nhuộm thuộc sở hữu tư  nhân được 
ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm 
cấp phép xây dựng vói quy mô 8 tầng 
+ 2 tầng hầm. Trong quá trình thi 
công, chủ đầu tư  đã có tình xây dựng 
sai phép mật độ, khoảng lùi tầng 7, 
8; xây thêm tầng 9 công trình.

Khi báo chí vào cuộc phanh phui 
sự thật, các cơ quan chức năng của 
Hà Nội đã nhiều lần ra văn bản đình 
chỉ, xử lý phần sai p h ạ m . Tháng 
3/2016, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư 
Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã 
yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng chỉ 
đạo, xử lý nghiêm vi phạm, báo cáo 
Bí thư Thành ủy kết quả thực hiện, 
nhưng đến nay công trình vẫn "trơ 
gan cùng tuế nguyệt".

Vừa qua, vụ việc "động trời" tại 
dự án 8B Lê Trực (Ba Đình, Hà Nội) 
đã được chính quyền ra quân xử lý 
nghiêm, cưỡng chế cắt ngọn tòa cao 
ốc này, như một minh chứng cho sự 
thượng tôn của pháp luật. Cứ tưởng 
những sai phạm của 8B Lê Trực sẽ là 
lời cảnh báo cho những nhà đầu tư, 
doanh nghiệp đang có ý định làm 
sai. Vậy nhưng, quay trở lại những 
sai phạm của Tập đoàn Mường 
Thanh, việc xây dựng sai phép này 
đã có Kết luận Thanh tra của Bộ Xây 
dựng, nhưng sau kết luận, mọi việc 
vẫn "án binh bất động". Đáng nói 
hơn, những sai phạm của Tập đoàn 
này lần sau còn nghiêm trọng hơn 
lần trưóc.

ở nhiều tỉnh thành khác, Tập 
đoàn này đều thể hiện muôn hình 
vạn trạng các kiểu vi phạm. Từ Quảng 
Ninh đến Nha Trang, Đăk Lăk, Mũi Né, 
Cần Thơ... hầu như ở vùng miền nào 
trên đất nưóc cũng đều có các công 
trình xây dựng sai phạm mang tên 
Mường Thanh.

Rõ ràng, các công trình sai phép, 
chỗ được phạt cho tồn tại, nơi đập bỏ 
hoàn toàn, không chỉ phụ thuộc vào 
pháp luật mà quan trọng hơn là ý chí 
chủ quan cá nhân của những người
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có trách nhiệm và thẩm quyền trong 
lĩnh vực này.

Quy định cho phép nộp phạt để 
tồn tại các công trình sai phép đã và 
đang được áp dụng ở nưóc ta; tuy 
nhiên, việc xuất hiện ngày càng 
nhiều các công trình vi phạm trật tự 
xây dựng có tính chất nghiêm trọng, 
quy định này đang có các cách hiểu 
khác nhau từ  điều kiện, đối tượng 
đến mốc thời gian vi phạm. Nếu 
không thống nhất sẽ dẫn đến sự bất 
hợp lý, nơi th ì siết chạt nhưng nơi 
khác lại dễ dãi dẫn đến việc nhờn 
luật của các cá nhân, tổ chức.

Nhiều ý kiến cho rằng, mức tiền 
phạt mà chủ đầu tư  công trình xây 
dựng trái phép phải nộp theo quy 
định là quá thấp, không đủ tính răn 
đe. Ví dụ, đối vói phần sai phép, chủ 
đầu tư không phải tốn thêm phí thiết 
kế, tiền sử dụng đất. Nhưng khi xây 
dựng thêm được m2 nào là chủ đầu 
tư  "vó bẫm" phần diện tích đó.

Tại các đô thị, 1m2 vuông nhà đất 
đáng giá từ vài chục đến hàng trăm 
triệu đồng, nếu chỉ phạt hành chính 
cho tồn tại thì chủ đầu tư  sẽ cố tình 
vi phạm, rồi sẵn sàng dùng tiền nộp 
phạt để đạt được mục đích đạt ra. 
Chính vì vậy, cần phải loại bỏ hoàn 
toàn quy định phạt cho tồn tại, đồng 
thời cũng cần phải truy tố những đại 
án về vi phạm trậ t tự  xây dựng, vi 
phạm an toàn về phòng chống cháy 
nổ, phòng cháy chữa cháy của các cá 
nhân, tổ chức ra trưóc "vành móng 
ngựa" mói thể hiện được tính thượng 
tôn của pháp luật, mói giữ được quy 
hoạch đô thị, kiến trúc cảnh quan vì 
đó mà không bị phá vỡ. Bởi đây chính 
là dấu hiệu của hành vi cố ý làm trái 
quy định, chiếm đoạt tài sản của 
công dân.

Giải pháp lập lại trật tự xây 
dựng từ cơ sở

Sai phạm tại một số công trình 
xây dựng của Tập đoàn Mường 
Thanh, 8B Lê Trực... là những ví dụ

điển hình của hàng loạt sai phạm về 
trậ t tự  xây dựng có hệ thống, thể 
hiện sự coi thường kỷ cương phép 
nưóc. Có thể thấy các vi phạm này 
diễn ra ở khắp các tỉnh, thành; trong 
đó có những công trình có quy mô rất 
lón được xây dựng ngay trưóc mắt 
các lực lượng chức năng. Vậy nhưng, 
ở một số nơi thay vì xử lý, các cơ 
quan chức năng lại "chụm" vào hợp 
thức hóa sai phạm, làm theo yêu cầu 
của chủ đầu tư. Và có không ít công 
trình sau đó được phạt cho tồn tại 
như một sự đã rồi.

Từ thực tiễn cho thấy, công tác 
quản lý trậ t tự  xây dựng đô thị hiện 
nay vẫn còn nhiều điểm tồn tại, hạn 
chế, nhiều khu vực đô th ị còn thiếu 
quy hoạch chi tiết, th iết kế đô thị, 
quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc 
đô thị. dẫn đến lúng túng trong 
thực hiện quản lý trậ t tự xây dựng. 
Đạc biệt, tồn tại những công trình 
xây dựng không phép hoặc sai phép, 
làm ảnh hưởng đến cảnh quan, kiến 
trúc đô th ị và gây bức xúc trong 
nhân dân.

Trong công tác quản lý nhà nưóc 
về xây dựng, một bộ phận không nhỏ 
cán bộ trực tiếp thực hiện công tác 
quản lý trậ t tự  xây dựng không 
những yếu kém về trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ, mà còn nảy sinh 
nhiều tiêu cực, nhũng nhiễu.

Do đó, cần phải có những giải 
pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu 
quả quản lý trật tự xây dựng:

Một là, quản lý việc xây dựng 
theo quy hoạch. Tất cả các hành vi 
vi phạm quy hoạch xây dựng phải bị 
đình chỉ ngay và được xử lý kịp thời 
theo các quy định của pháp luật. 
Người có thẩm quyền quản lý quy 
hoạch xây dựng theo phân cấp phải 
chịu trách nhiệm trưóc pháp luật về 
những công việc quản lý được giao 
và phải bồi thường th iệt hại do các 
quyết định không đúng, không kịp 
thời, trái thẩm quyền gây th iệt hại 
cho quyền và lợi ích hợp pháp của

tổ chức và cá nhân. Kiên quyết đình 
chỉ xây dựng, cưỡng chế phá dỡ 
những công trình xây dựng trái 
phép, xây dựng sai giấy phép, xây 
dựng không tuân thủ  theo quy 
hoạch xây dựng.

Hai là, công bố công khai quy 
hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng. 
ủy ban nhân dân các cấp có trách 
nhiệm phải tổ chức công bố công 
khai quy hoạch xây dựng, giấy phép 
xây dựng sau khi đã được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt. Quy hoạch 
xây dựng, giấy phép xây dựng phải 
được gửi đến tổ trưởng tổ dân phố' 
nơi có công trình thi công, được dán 
công khai tại các công trình. Qua đó, 
Ban Công tác Mạt trận khu dân cư và 
nhân dân có thể theo dõi, giám sát 
các hoạt động xây dựng, nhằm nâng 
cao tính minh bạch và khả năng tiếp 
cận thông tin về quy hoạch của tổ 
chức, cá nhân có nhu cầu. Đây là vấn 
đề mà thời gian vừa qua, tại một số 
địa phương, các cơ quan có thẩm 
quyền đã không thực hiện nghiêm 
túc và đầy đủ nhiệm vụ, chức trách 
của mình.

Ba là, Hội đồng nhân dân các cấp, 
Mạt trận Tổ quốc các cấp đưa nội 
dung công tác giám sát việc thực 
hiện quản lý và xử lý vi phạm trật tự 
xây dựng đô th ị trên địa bàn vào 
chương trình công tác hằng năm. 
Khuyến khích Mạt trận Tổ quốc xây 
dựng cơ chế để Mạt trận và các đoàn 
thể chính trị - xã hội các cấp tham 
gia giám sát công tác quản lý trậ t tự 
đô thị trên địa bàn.

Bốn là, thực hiện luân chuyển, có 
hình thức kỷ luật thích đáng đối vói 
các cán bộ để xảy ra sai phạm về trật 
tự  xây dựng. Trong trường hợp cần 
thiết, cần công khai hình thức xử lý, 
kỷ luật cán bộ lên các phương tiện 
thông tin đại chúng. Kiên quyết 
cưỡng chế, phá dỡ các công trình xây 
dựng sai phép, không để chủ đầu tư 
"lách luật" bằng hình thức "phạt cho 
tồn tại". ❖
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I ' l r  _ I I  A ' • • A  _ _ I _ A ' _ _Bác Hổ với việc chống
THAM NHÚNG,THAM Ô, LÃNG PHÍ...
NGUYỄN TUẤN ANH
Trưởng ban Tuyên giáo, cơ quan Uy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh tát nưởc chống hạn ở cánh đồng xã Đại Thanh, tỉnh Hà Tây 
nấm 1958.

ẢNHiTƯLIỆU

"Quan liêu là nói cán bộ, chứ còn 
đồng bào có mệnh lệnh gì ai. Còn 
tham ô thì cũng thường do mấy chú 
có chức có quyền lọi dụng mà tham 
ô, tình hình mất dân chủ cũng th ế ... 
Phải loại trừ cho nhanh chừng nào 
tố t chừng ấy các tệ nạn quan liêu, 
mệnh lệnh, tham ô, lãng phí".

(Hồ Chí Minh)

Vào dịp Tết năm độc lập đầu tiên 
của nước Việt Nam mới, khi trả lời 
phỏng vấn các nhà báo, Hồ Chủ Tịch 
nói: "Tôi chỉ có một sự ham muốn, 
ham muốn tộ t bậc, là làm sao cho 
nước ta đưọc hoàn toàn độc lập, dân 
ta đưọc hoàn toàn tự do, đồng bào ta 
ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng 
đưọc học hành".

Cũng xuất phát từ ham muốn tột 
bậc đó, ngay sau ngày Độc lập, Người 
đã chủ toạ phiên họp đầu tiên của 
Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà. Tại phiên họp 
quan trọng này, Người nêu sáu nhiệm 
vụ cấp bách cần làm ngay đó là: "Phát 
động phong trào tăng gia sản xuất để 
chống nạn đói, mở ngay cuộc lạc 
quyên gạo để cứu giúp người nghèo; 
mở chiến dịch chống nạn mù chữ; mở 
chiến dịch giáo dục cần, kiệm, liêm, 
chính để bài trừ những thói hư tật 
xấu do chế độ thực dân để lại; bỏ 
ngay thuế thân, thuế chọ, thuế đò, 
tuyệt đối cấm hút thuốc phiện...". 
Ngày 17/10/1945 Báo Cứu Quốc đăng 
thư của Người gửi UBND các kỳ, tỉnh, 
huyện và làng. Trong thư Bác đã chỉ 
rõ những lỗi lầm mà các cấp chính 
quyền ở một số nơi lúc bấy giờ mắc

phải như: cậy thế, tham ô, hủ hoá, 
tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo... Những 
lỗi lầm, sai sót đó đã làm ảnh hưởng 
đến uy tín của cách mạng, đến mối 
quan hệ giữa chính quyền, giữa Đảng 
với nhân dân. Người căn dặn: "Việc gì 
có lọi cho dân ta  phải hết sức làm. 
Việc gì có hại đến dân ta phải hết sức 
tránh".

Ngày 3/4/1946 Người ký Sắc lệnh 
lập "Ban Trung ương vận động đời 
sống mới" nhằm giáo dục cho cán bộ 
và nhân dân tư tưởng cần, kiệm, 
liêm, chính, xoá bỏ tư tưởng và tập 
quán lạc hậu của chế độ thực dân

phong kiến. Ngày 17/3/1952, Người 
viết bài chống quan liêu, tham ô, 
lãng phí. Bài báo có đoạn: "Quan liêu, 
tham ô, lãng phí là tội ác. Phải tẩy 
sạch nó để thực hiện cần, kiệm, liêm, 
chính để đẩy mạnh thi đua sản xuất 
và tiết kiệm, để đưa kháng chiến đến 
thắng lọi, kiến quốc đến thành công, 
để xây dựng thuần phong mỹ tục 
trong toàn dân, toàn quốc".

Chúng ta từng biết, trong kháng 
chiến chống thực dân Pháp, Bác đã 
từng ký lệnh tử hình đối với Trần Dụ 
Châu, Đại tá, phụ trách quân nhu vì 
tội tham nhũng. Về vấn đề chống
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Bác Hổ vê thăm Đình Hổng Thái, Tân Trào, tháng 3/1961.
ẢNH: TƯ LIỆU

lãng phí, trong bài đăng Báo Nhân 
dân 20/6/1959 phê phán một số địa 
phương mổ bò bừa bãi, Bác viết: ''Hội 
nghị xóm mổ bò. Hội nghị xã mổ bò. 
Hội nghị huyện cũng mổ bò! Ngược 
đời hơn nữa là: Hội nghị phụ lão bàn 
về sản xuất và tiế t kiệm, hội nghị 
liên hoan tổ đổi công và khai mạc 
HTX nông nghiệp cũng đều mổ bò! Có 
HTX mổ đến 2 con! Đó là lãng phí rất 
nghiêm trọng và khá phổ biến." 
Trong bài nói chuyện của Bác Hồ vói 
cán bộ và nhân dân Hà Bắc tại cuộc 
mít tinh ở sân vận động thị xã Bắc 
Giang ngày 17/10/1963 Người kêu 
gọi: ''... Phải chống tham ô, lãng phí, 
quan liêu. Phải chấm dứt những tệ

nạn xấu xa do xã hội cũ để lại, như 
lười biếng, cờ bạc, buôn gian bán lậu, 
tiêu sài xa xỉ, gả bán, cưỡng ép v.v... 
Để sửa chữa khuyết điểm, phát huy 
ưu điểm, đồng bào các dân tộc phải 
nâng cao ý thức làm chủ và tinh thần 
cần kiệm xây dựng nưóc nhà. Cán bộ 
phụ trách các ngành từ tỉnh đến xã 
phải đi sâu, đi sát cơ sở, phải thực sự 
quan tâm đời sống nhân dân. Phải 
một lòng một dạ phục vụ nhân dân''. 
Bác đánh giá rất cao vai trò lãnh đạo 
của cán bộ lãnh đạo và đòi hỏi 
nghiêm khắc phẩm chất, năng lực 
của họ.

Ngày mùng 1 Tết Đinh Mùi (1967) 
khi về thăm Hà Bắc, Bác nói: ''Hà Bắc

có nhiều ưu điểm, nhưng cũng có 
nhiều khuyết điểm. Có những khuyết 
điểm đó là do đâu?... Bác nghe nói 
thói quan liêu, mệnh lệnh, tham ô, 
mất dân chủ ở đây vẫn còn nhiều. 
Việc này Bác hỏi đồng bào có thể trả 
lời, bởi vì hỏi các cô, các chú cán bộ 
thì khó trả lời. Quan liêu là nói cán 
bộ, chứ còn đồng bào mệnh lệnh gì 
ai. Còn tham ô thì cũng thường do 
mấy chú có chức có quyền lợi dụng 
mà tham ô, tình hình mất dân chủ 
cũng thế. Trong buổi nói chuyện vói 
đồng bào Bác còn yêu cầu: "Cán bộ 
phải tôn trọng dân chủ, nhưng đồng 
bào phải đòi quyền dân chủ nhân dân 
của mình. Mình làm cách mạng để
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Bác Hổ thăm nông dân xã Hiệp Hòa, Bắc

thực hiện dân chủ, không phải làm 
cách mạng để thành ''Cán chủ''. Phải 
loại trừ cho nhanh chừng nào tốt 
chừng ấy các tệ nạn quan liêu, mệnh 
lệnh, tham ô, lãng phí''.

Sau hơn 30 năm đổi mói, chúng ta 
đã giành nhiều thắng lợi to lón như 
Đại hội XII của Đảng đã khẳng định, 
nhưng tham nhũng, tiêu cực, tham
ô, lãng phí, tệ nạn xã hội_vẫn còn
nhiều mà toàn Đảng, toàn dân ta 
đang quyết tâm tiêu diệt. Chúng ta 
đã có Luật Phòng, chống tham 
nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí đang được toàn dân 
hưởng ứng. Đảng ta cũng đã có Nghị 
quyết 04 (khoá X) về tăng cường sự

r, tháng2/1955.

lãnh đạo của Đảng đối vói công tác 
phòng, chống tham nhũng nhằm tạo 
bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ 
hơn nữa trong nhận thức và hành 
động của toàn Đảng, toàn quân, toàn 
dân ta về phòng, chống tham nhũng. 
Chúng ta lại có Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp 
bách về xây dựng Đảng hiện nay" và 
Nghị quyết lần thứ 4, khoá 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 gắn vói 
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 
15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy

ẢNH: TƯ LIỆU

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Toàn Đảng, toàn dân ta đang đồng 
sức, đồng lòng quyết tâm phòng 
chống "giặc nội xâm tham nhũng". 
Và, những lòi Bác Hồ dạy chúng ta về 
phòng, chống tham nhũng, thực 
hành tiết kiệm chống lãng phí từ 
những ngày đầu thành lập Nhà nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng như 
trong những năm kháng chiến bảo vệ 
Tổ quốc vẫn còn nguyên giá trị, tiếp 
thêm sức mạnh giúp chúng ta trên 
con đường đổi mói vì sự nghiệp dân 
giàu, nưóc mạnh, vì ấm no, hạnh 
phúc của nhân dân.*
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NÂNG CAO CHẮT LƯỢNG GIÁM SÁT
của Mạt trận trong giám sát Chương trình 
mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thon mới
LÊ THỊ MAY
Ban Công tác phía Nam, cơ quan Uy ban Trung ương M ặt trận Tổ quốc Việt Nam

Xây dựng nông thôn mói là 
một chủ trương đúng đắn, 
nhận được sự ủng hộ của 
nhân dân cả nước, nhấ't là 

dân cư nông thôn. Nhân dân kỳ vọng 
chính sách xây dựng nông thôn mói 
sẽ làm thay đổi căn bản bộ mặt nông 
thôn Việt Nam hiện nay vói mục tiêu 
chung là xây dựng nông thôn mói có 
kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng 
bưóc hiện đại; cơ cấu kinh tế và các 
hình thức tổ chức sản xuấ't hợp lý, 
gắn nông nghiệp vói phát triển 
nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát 
triển nông thôn vói đô thị theo quy 
hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn 
định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; 
môi trưòng sinh thái được bảo vệ; an 
ninh trật tự được giữ vững; đòi sống 
vật chấ't và tinh thần của ngưòi dân 
ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh những kết quả tích cực, 
việc thực hiện chính sách xây dựng 
nông thôn mói khó tránh khỏi những 
sai lầm trong vận động đóng góp, 
trong sử dụng vốn, trong triển khai 
thực h iệ n _  Vì vậy, để khắc phục 
những hạn chế này, vai trò của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể 
chính trị - xã hội trong hoạt động 
giám sát là rất quan trọng. Trong 
thực hiện Chương trình mục tiêu 
Quốc gia xây dựng nông thôn mói, 
Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng 
là một trong những tiểu ban ở cơ sở 
giám sát việc thực hiện chương trình 
này. Việc Ban Giám sát đầu tư của 
cộng đồng tham gia chương trình xây 
dựng nông thôn mói là sự thể hiện

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Chương trình phôi hợp giám sát vê KN& CN  
Trung ương khảo sát vùng nguyên liệu chuyên canh thảo dược tại huyện Cam Lộ, 
tỉnh Quảng Trị tháng 12/2016.

dân chủ của nhân dân trong tham gia 
quản lý, điều hành xã hội.

Tuy nhiên, việc giám sát của nhân 
dân nói chung và của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam nói riêng chỉ được tiến 
hành trên cơ sở vận dụng các văn bản 
qui phạm pháp luật khác, như Quyết 
định 217-QD/TW ngày 12/12/2013 
của Bộ Chính trị ban hành Quy chế 
giám sát và phản biện xã hội của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 
chính trị - xã hội; Luật Thanh tra năm 
2010 (Mục 2 chương VI phần qui định 
về Thanh tra nhân dân ở xã, phường, 
thị trấn); Pháp lệnh số 34/2007/PL-

ẢNH: PV

UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của ủy 
ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện 
dân chủ ở xã, phưòng, thị trấn; Quyết 
định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 
18/04/2005 của Thủ tưóng Chính phủ 
về việc ban hành qui chế giám sát đầu 
tư của cộng đồng.v.v. mà chưa có qui 
định cụ thể và hưóng dẫn chi tiết 
chính thức trong Chương trình mục 
tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn 
mói, dẫn đến nhiều hệ lụy trong quá 
trình tổ chức thực hiện.

Trong những năm qua, việc giám 
sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối 
vói Chương trình mục tiêu Quốc gia
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xây dựng nông thôn mói là hết sức 
quan trọng và rất đáng trân trọng. 
Trong điều kiện nhân lực cực kỳ hạn 
chế (đối vói ấp chỉ có 1 vị là Trưởng 
Ban Công tác Mặt trận; đối vói cấp xã 
chỉ có Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc cấp xã là công chức nhà nưóc, 
còn lại 2 vị là cán bộ không chuyên 
trách, chỉ hưởng phụ cấp; đối vói cấp 
huyện, hầu hết chỉ có 1 đồng chí theo 
dõi lĩnh vực Dân chủ - Pháp luật; đối 
vói cấp tỉnh, chỉ có 1 đồng chí ủy viên 
Ban Thường trực đảm nhận nhiệm vụ 
Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật và 1 
chuyên viên giúp việc) nhưng nhờ 
biết huy động và phát huy đội ngũ các 
vị có uy tín, có kiến thức, có kinh 
nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động 
của pháp luật nên đã tổ chức giám sát 
được một khối lượng công việc khá đồ 
sộ, trải rộng trên nhiều lĩnh vực đời 
sống kinh tế, văn hóa, xã h ộ i_  như 
đã đề cập phần trên, góp phần quan 
trọng tạo niềm tin trong nhân dân 
trong quá trình tổ chức triển khai, 
thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc 
gia xây dựng nông thôn mói.

Thông qua hoạt động giám sát của 
Mặt trận Tổ quốc, nhiều cán bộ chính 
quyền đã nghiêm túc "nhìn lại 
mình", mẫn cán trong công việc và 
nâng cao vai trò phục vụ nhân dân; 
nhiều công chức trong việc thực hiện 
các chương trình, dự án xây dựng 
nông thôn mói không dám làm sai, 
không dám biển thủ công quỹ, "rút 
ruột công trình" đã giúp cho các công 
trình thực hiện đúng tiến độ, đảm 
bảo chất lượng, được nhân dân đồng 
tình và hoan nghênh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, 
công tác giám sát của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam vói Chương trình mục 
tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn 
mói còn có những hạn chế, đó là:

Bất cập trong việc sử dụng đồng 
vốn; tiêu chí xây dựng nông thôn 
mói; sự không đồng thuận giữa lãnh 
đạo địa phương vói nhân dân.

Về tài chính, nhìn chung Mặt trận 
Tổ quốc cấp xã chỉ làm tố t việc giám 
sát các nguồn huy động từ nhân dân 
trong xã để xây dựng các công trình 
phục vụ nhu cầu dân sinh tại chỗ.

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

Theo qui định, các công trình đầu 
tư đều có giám sát thiết kế, giám sát 
thi công, có thanh tra ngành, có 
nghiệm thu từng phần và nghiệm thu 
công trình khi kết thúc, có kiểm 
toán.v.v. Tuy nhiên, công trình tổ 
chức triển khai thực hiện tại địa 
phương (thậm chí là vùng sâu, vùng 
xa đi lại khó khăn) nên cán bộ, công 
chức lĩnh vực này ít quan tâm sâu 
sát, không thường xuyên, trực tiếp 
có mặt ở tại công trình nên trong quá 
trình thi công một số nơi không đảm 
bảo chất lượng.

Về việc thực hiện qui chế dân chủ 
"dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra" trong hoạt động đầu tư: 
một số công trình đầu tư  trong 
Chương trình mục tiêu Quốc gia xây 
dựng nông thôn mói nhằm để "đảm 
bảo chỉ tiêu", đầu tư  theo chương 
trình dự án chung mà không có sự 
trao đổi, bàn bạc thống nhất vói 
chính quyền và người dân địa phương
- là những người trực tiếp thụ hưởng 
thành quả của những công trình này 
nên công trình xây dựng xong không 
đưa vào hoạt động được (Nhà văn hóa 
của xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà 
Mau, tỉnh Cà Mau xây dựng giữa cánh 
đồng mà không có đường đi vào; chợ 
xã Lý Văn Lâm xây dựng xong người 
dân không vào họp chợ do người dân 
trong xã có thói quen đi chợ Cà Mau 
chỉ cách đó 2km).

Về giám sát trong đánh giá, thẩm 
tra, thẩm định, công nhận danh hiệu 
"xã nông thôn mói", "huyện nông 
thôn mói": nhìn chung vai trò tham 
gia của Mặt trận Tổ quốc các cấp còn 
chưa hiệu quả. Mặt khác, cũng còn 
tồn tại tư  tưởng "thông qua để địa 
phương đạt chỉ tiêu xây dựng nông 
thôn mói" theo Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ đề ra, thậm chí có tỉnh còn 
cho nợ tiêu chí nên việc xét duyệt, 
thẩm định, công nhận các danh hiệu

nông thôn mói cần được điều chỉnh 
một số qui định cho phù hợp. Để thực 
hiện có hiệu quả hoạt động giám sát 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối vói 
Chương trình mục tiêu Quốc gia xây 
dựng nông thôn mói trong thời gian 
tói, cần những giải pháp, kiến nghị 
như sau:

1. Nâng cao hiệu quả công tác giám 
sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp 
tiến hành tổng kết đánh giá hiệu quả 
công tác giám sát Chương trình mục 
tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn 
mói giai đoạn 2010 - 2015; rút kinh 
nghiệm, nhân rộng điển hình tố t 
trong quá trình thực hiện tại địa 
phương mình và trao đổi bàn biện 
pháp khắc phục những hạn chế trong 
công tác giám sát mà đề tài đã nghiên 
cứu phát hiện ra.

Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam các tỉnh báo cáo 
Thường trực Tỉnh ủy, trao đổi thống 
nhất vói Hội đồng nhân dân, ủy ban 
nhân dân, Văn phòng điều phối cấp 
tỉnh Chương trình mục tiêu Quốc gia 
xây dựng nông thôn mói về những 
mục tiêu, nội dung cần tập trung 
giám sát trong từng thời điểm; có kế 
hoạch và phân công trách nhiệm đối 
vói các tổ chức thành viên của Mặt 
trận và thành viên của các Đoàn giám 
sát độc lập do Mặt trận Tổ quốc cấp 
tỉnh quyết định thành lập.

Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh hưóng 
dẫn Ban Thường trực Uỷ ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện 
những nội dung cần tập trung giám 
sát trong quá trình tổ chức thực hiện 
Chương trình mục tiêu Quốc gia xây 
dựng nông thôn mói hàng năm và 
trong suốt giai đoạn 2016 - 2020. 
Trong đó, cần chú trọng xác định rõ 
những nội dung theo phân cấp để 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện 
tổ chức giám sát ở cấp mình và 
hưóng dẫn cho cấp xã tổ chức triển 
khai thực hiện.

Trong triển khai thực hiện các 
chương trình, dự án tại địa phương 
cơ sở cần đảm bảo tính công khai,
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minh bạch, người dân được bàn bạc, 
thố'ng nhất trước khi triển khai. Phải 
thực sự phát huy vai trò làm chủ của 
người dân trong các chương trình, 
dự án, nhất là các dự án đầu tư  cơ sở 
hạ tầng, từ  việc lập kế hoạch xây 
dựng dự án, tổ chức thi công, giám 
sát, duy tu  bảo dưỡng công trình; 
lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn 
thể phải sâu sát dân, tạo mọi điều 
kiện để "dân biết, dân bàn, dân 
chọn, dân làm, dân kiểm tra giám sát 
và hưởng lợi từ  kết quả xây dựng 
nông thôn mới".

2. Kiến nghị

a. Kiến nghị với Chính phủ và Ban 
Chỉ đạo Chương trình mục tiêu xây 
dựng nông thôn mới

Sớm ban hành các Thông tư 
hướng dẫn về việc thực hiện Bộ tiêu 
chí đánh giá nông thôn mới vừa được 
Chính phủ ban hành (phụ lục...). Các 
văn bản qui phạm pháp luật hướng 
dẫn tiêu chí đánh giá chỉ nên mang 
tính hướng dẫn, có tính linh hoạt, 
phù hợp với từng vùng miền.

Sớm ban hành Thông tư hướng 
dẫn quy hoạch khu dân cư nông 
thôn, nhà ở nông thôn phù hợp với 
từng vùng miền.

Bổ sung qui định: Khi nghiệm thu 
các đề án, tư  vấn xây dựng phải coi 
trọng tính khả thi của đề án và đề án 
đó có phát huy được sự tham gia của 
nhân dân trong huy động đóng góp, 
trong tổ chức triển khai thực hiện, 
kết quả công tác giám sát, kiểm tra, 
hiệu quả sử dụng và công tác quản lý 
của nhân dân trong quá trình phát 
triển nông thôn.

Bổ sung các tiêu chí thể hiện 
hướng tiếp cận mới như nghiên cứu 
đã phân tích và các tiêu chí đánh giá 
quá trình thụ hưởng của cư dân nông 
thôn với công cuộc xây dựng nông 
thôn mới. Cần chú trọng tiêu chí 
đánh giá "phần mềm" trong phát 
triển nông thôn như cơ chế, các vấn 
đề xã hội, phát triển con người...

b. Kiến nghị vói ủ y  ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phối hợp với Thanh tra Chính phủ 
tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 
99/2005/NĐ-CP ngày 28/07/2005 qui 
định chi tiế t và hướng dẫn thi hành 
Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt 
động của Ban Thanh tra nhân dân; 
phối hợp với Bộ Xây dựng tổng kết 
10 năm thực hiện Quyết định số 
80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc ban 
hành Quy chế giám sát đầu tư  của 
cộng đồng để đánh giá kết quả, rút 
kinh nghiệm và nhân ra diện rộng 
những địa phương làm tốt, nhưng mô 
hình, cách làm hay và kịp thời điều 
chỉnh văn bản qui phạm pháp luật 
cho phù hợp với thực tế  tình hình 
hiện nay.

Phối hợp với Ban Chỉ đạo Chương 
trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 
nông thôn mới ban hành văn bản 
qui phạm pháp luật về việc Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tham gia giám sát 
xây dựng nông thôn mới. Trong đó 
qui định rõ nội dung, nhiệm vụ, điều 
kiện, kinh phí giám sát của Mặt trận 
Tổ quốc từng cấp (tránh tình trạng 
hiện nay việc giám sát phải vận 
dụng Quyế't định 217-QD/TW của Bộ 
Chính trị vì chưa có văn bản pháp 
qui qui định).

Phối hợp với Bộ Tài chính qui 
định chi tiế t về việc công khai các 
nguồn vốn đầu tư  từ  ngân sách Nhà 
nước cho Chương trình  mục tiêu 
Quốc gia xây dựng nông thôn mới. 
Trong đó có phân theo kỳ đầu tư, 
theo lĩnh vực đầu tư, theo địa 
phương đầu tư  để Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam phân giao cho các tổ chức 
thành  viên, các địa phương tham 
gia giám sát tiến độ và hiệu quả sử 
dụng đồng vốn từ  ngân sách. Việc 
công khai này được thực hiện vào 
tháng 07 hàng năm để các địa 
phương kịp xây dựng kế hoạch giám 
sát cho năm sau.

Phối hợp với Chính phủ tổ chức 
sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định 
1620-QĐ/TTg ngày 20/09/2011 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc ban 
hành kế hoạch tổ chức thực hiện 
phong trào "Cả nước chung tay xây

dựng nông thôn mói" để kịp thời 
biểu dương, khen thưởng, động 
viên phong trào và nhân rộng các 
điển hình làm tố t trong chương 
trình này và điều chỉnh những bất 
cập trong quá trình  triển khai 
những năm vừa qua.

Chương trình mục tiêu Quốc gia 
xây dựng nông thôn  mói là một 
chương trình có qui mô toàn quốc, 
huy động toàn bộ hệ thống chính 
trị và cả xã hội tham  gia, ảnh 
hưởng toàn diện đến mọi mặt của 
đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, 
an ninh quốc phòng của hầu hết 
các địa phương trong cả nưóc và 
được triển  khai, thực hiện trong 
thời gian dài.

Vói qui mô, tính chất, mức độ và 
khối lượng công việc cần phải thực 
hiện để xây dựng nông thôn mói và 
tiến hành trong một thời gian dài bao 
giờ cũng rất cần có sự kiểm tra, giám 
sát từ các cơ quan chức năng của 
chính quyền, nhưng quan trọng hơn 
cả là sự giám sát từ  "tai, mắt" của 
nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam.

Từ đó có thể thấy, việc nâng cao 
chất lượng giám sát của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam đối vói Chương trình 
mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn 
mói là một vấn đề rất quan trọng trong 
những năm tiếp theo. Chúng ta luôn 
thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh: đại đoàn kết toàn dân tộc là 
nguồn sức mạnh quan trọng trong mọi 
cuộc cách mạng. Người viết: "Có lực 
lượng dân chúng việc to tá t mấy, khó 
khăn mấy cũng làm được. Không có thì 
việc gì làm cũng không xong. Dân 
chúng biết giải quyết nhiều vấn đề 
một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ 
mà những người tài giỏi, những đoàn 
thể to lón nghĩ mãi không ra". Nếu các 
địa phương trong khu vực và cả nưóc 
nói chung biết phát huy đúng mức vai 
trò và sức mạnh nhân dân, biết tổ 
chức cho nhân dân giám sát hoạt động 
của bộ máy công quyền thì tin chắc 
rằng Chương trình mục tiêu Quốc gia 
xây dựng nông thôn mói sẽ đi đến 
thắng lợi. ❖
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Đồng thuận
và ĐOàN k ể t tô n  g iáo

Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quôc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đển thâm 
Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp 
Xuân Đinh Dậu 2017.

ẢNH: PV

PGS.TS ĐỖ LAN HIỀN
Viện trưởng Viện Tôn giáo, Tín ngưỡng, 
Học viện Chính trị quôc gia Hồ Chí 
Minh

T rưóc đây, để đánh giá một xã 
hội, chúng ta thường nhìn vào 
yếu tố vật chất, kinh tế. Nhưng 
bây giờ, chúng ta nhìn nhận 

khác, một xã hội được xem là tiến bộ, 
văn minh không chỉ ở yếu tố kinh tế 
mà còn cả yếu tố văn hoá, tinh thần. 
Cho nên phát triển kinh tế phải đi liền 
vói phát triển văn hoá - xã hội, chính 
sách kinh tế phải gắn liền vói chính 
sách xã hội; trong đó, cần chú trọng 
đến 3 yếu tố: dân chủ, đồng thuận và 
đoàn kết, có thể xem đó là 3 giá trị cơ 
bản cho thấy một xã hội phát triển 
bền vững, vì dân chủ chính là thể hiện 
quyền tự do làm chủ của con người 
trong xã hội, xã hội nào mà quyền tự 
do đó càng cao thì xã hội đó thực sự vì 
con người, phục vụ con người và đồng 
nghĩa vói phát triển. Đồng thuận sẽ 
xuất hiện khi xã hội quan tâm đến lợi 
ích, quyền lợi, quyền lực của cá nhân 
một cách công bằng. Một xã hội đồng 
thuận từ trên xuống, từ dưói lên thì 
tất yếu có đoàn kết, mọi người sẽ cùng 
chung lưng đấu cật thực hiện mục đích 
chung. Và như vậy, đoàn kết, đồng 
thuận chính là nền tảng duy trì sự ổn 
định và phát triển xã hội.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đặc biệt chú trọng đến đồng thuận và 
đoàn kết, theo Người: "Dân ta xin nhó 
chữ đồng: đồng tình, đồng sức, đồng 
lòng, đồng minh"1; "Biết đồng sức, biết 
đồng lòng. Việc gì khó làm cũng

xong"2, "Sử ta dạy ta bài học này: Lúc 
nào dân tộc ta đoàn kết muôn người 
như một thì nưóc ta độc lập tự do. Trái 
lại lúc nào dân ta không đoàn kết thì 
bị nưóc ngoài xâm lấn"3. Nhận thức 
được tầm quan trọng của vấn đề này, 
Đảng Cộng sản Việt Nam, trải qua quá 
trình lãnh đạo đất nưóc, đều thống 
nhất quan điểm là phải xoá bỏ mặc 
cảm, định kiến, phân biệt đối xử về 
quá khứ, thành phần giai cấp, tôn 
giáo. Tôn trọng những ý kiến khác 
nhau không trái vói lợi ích của dân 
tộc. Đề cao truyền thống nhân nghĩa, 
khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi 
người Việt Nam ở trong và ngoài nưóc4.

Song, dân chủ, đồng thuận, đoàn

kết không tự nó hình thành và phát 
triển mà phải trải qua một quá trình 
xây dựng và tạo lập những thiết chế. 
Những nhân tố tạo nên sự đồng 
thuận và đoàn kết tôn giáo, như một 
trong những yếu tố để kiến tạo đồng 
thuận và đoàn kết xã hội.

Thế nào là đồng thuận và đoàn 
kết xã hội, tôn giáo? Đồng thuận xã 
hội là khái niệm xuất hiện từ khi con 
người biết tổ chức cuộc sống thành 
một xã hội, vượt lên trên cuộc sống 
bầy đàn. Đồng thuận xuất hiện do 
nhu cầu vừa muốn tôn trọng sự khác 
biệt, vừa muốn tuân thủ những quy 
định chung. Đồng thuận chính là nền 
tảng duy trì sự ổn định và phát triển.

1. Hổ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. CTQG, H.2011, t.3, tr.266.
2. Hổ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. CTQG, H.2011, t.3, tr. 270.
3. Hổ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. CTQG, H.2011, t.3, tr. 256.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lẩn thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, H.2016, tr.158 - 159.
5. Hổ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. CTQG, H.2011, t.3, tr.230.
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Khái niệm đồng thuận xã hội cũng 
được dùng phổ biến ở Việt Nam. Đầu 
thế kỷ XX, để vận động phong trào 
yêu nước, giói trí thức trong xã hội lúc 
bấy giờ thường dùng từ  "đồng tâm, 
hiệp lực": Chữ đồng tâm ấy phải cho 
một lòng (Phan Bội Châu); Than ôi! 
Hồn nước ta ơi! Tỉnh nghe ta gọi mấy 
lời đồng tâm (Nguyễn Quyền). Trong 
bài "Kính cáo đồng bào" viế't năm 
1941, Hồ Chí Minh viế't "Việc lớn chưa 
thành không phải vì đế' quốc mạnh, 
nhưng một là cơ hội chưa chín, hai là 
dân ta chưa hiệp lực đồng tâm... Hiện 
thòi muốn đánh Pháp, Nhật ta chỉ cần 
một điều: Toàn dân đoàn kết"5.

Xét ở góc độ nào đó, đồng thuận 
và đoàn kết là hai khái niệm song 
trùng, nhưng không đồng nhất. Khái 
niệm đoàn kết đôi khi cũng được 
hiểu là đồng tâm hiệp lực, thống 
nhất, liên kết, liên hợp lại làm một. 
Một xã hội có nhiều giai tầng, nhiều 
tộc người, đa văn hóa, đa tôn giáo, 
vói những năng lực, lợi ích cá nhân, 
tập thể khác nhau thì khó có thể có 
sự đồng thuận tuyệt đối nhưng vẫn 
có thể gắn kết, đoàn kết vói nhau 
cùng thực hiện một lý tưởng chung 
trên cơ sở đảm bảo lợi ích của riêng 
mình không bị triệt tiêu. Đồng thuận 
sẽ là phương thức, là điều kiện để tập 
hợp các lực lượng xã hội có lợi ích 
khác nhau nhưng vẫn có thể gắn kết 
ở một mức độ nhất định cùng thực 
hiện mục tiêu chung. Ngược lại, khi 
có được sự đoàn kết thì cũng dễ đạt 
đến sự đồng thuận.

Việt Nam là quốc gia đa dạng về 
tôn giáo, tín ngưỡng và văn hóa. Mỗi 
một tộc người có một niềm tin, tín 
ngưỡng và cách bày tỏ đức tin khác 
nhau. Như vậy, về lý thuyết, để có sự 
đồng thuận, đoàn kết tôn giáo là có 
phần khó khăn. Song, ở Việt Nam, tín 
đồ của tôn giáo này vẫn có thể thực 
hiện hành vi cúng lễ của các tôn 
giáo, tín ngưỡng khác. Người Việt có 
thể đến chùa lễ Phật, đến đền lễ

Thánh, đồng thòi đến phủ, điện để 
thờ Mẫu, hầu đồng. Tín đồ tôn giáo 
vừa có thể tham gia những buổi lễ 
trọng của tôn giáo mình nhưng vẫn 
có thể tham gia các lễ hội dân gian, 
thành kính cúng lễ trước các Thánh, 
Thần hay tri ân những người hy sinh 
vì dân, vì nước. Ngoài ra, họ còn cầu 
Thần, cầu Thánh, cầu cả Phật cho 
mưa thuận, gió hòa, dân cường, nước 
thịnh, cho gia đình mạnh khỏe, an 
khang thịnh vượng, cho con đàn 
cháu đống, vạn sự như ý...

Tín đồ các tôn giáo ở nước ta 
thường có nhu cầu tâm linh đa 
phương, nhiều chiều như thế'. Thậm 
chí, trong một làng, một xã có chuyện 
thần làng nào làng ấy thò, thánh làng 
nào làng ấy cúng, thế nhưng mọi 
thánh thần đều bình đẳng ngang 
nhau, "chung sống" cạnh nhau, cùng 
đồng tôn, không xung đột, mâu thuẫn 
hay phân kháng. Tín đồ khác đạo vẫn 
chung tay xây dựng quê hương bản 
quán. Như vậy, đồng thuận, đoàn kết 
tôn giáo nêu trên, cụ thể hơn là sự 
đoàn kết người có tôn giáo và không 
tôn giáo, giữa người khác tôn giáo, 
giữa các tôn giáo với nhau và giữa tôn 
giáo vói dân tộc, với Nhà nước là một 
truyền thống vốn có của người Việt.

Có được truyền thống tố t đẹp đó, 
trước hết, là bởi sự tôn trọng điểm 
khác biệt về tư  tưởng, về nhân sinh 
quan, thế giới quan giữa các tôn giáo, 
giữa người có tôn giáo và không tôn 
giáo, giữa tôn giáo và dân tộc/ Nhà 
nước hay chủ nghĩa xã hội.

Việt Nam, chưa lúc nào, người Cộng 
sản chủ trương chống tôn giáo hay đả 
kích nó. Thời kỳ đầu khi mới thành lập 
Đảng Cộng sản, quan điểm tả khuynh 
về tôn giáo của Quốc tế  Cộng sản, của 
nước Nga Xô Viết đã ảnh hưởng rất 
mạnh đến nhận thức và chính sách đối 
với tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt 
Nam. Không khí đấu tranh về đảng 
phái, về tư tưởng, về lập trường giai 
cấp ở Việt Nam cũng khá gay gắt. Một

bộ phận cán bộ, đảng viên và người 
dân nhìn nhận về tôn giáo thuần tuý 
từ góc độ chính trị, hiểu một cách đơn 
giản tôn giáo là đồng nhất với sai lầm, 
lạc hậu, mê tín. Người dân theo tôn 
giáo do chịu ảnh hưởng của thế giới 
quan duy tâm và sai lầm đó nên dễ bị 
mê muội, mua chuộc. Không gian tôn 
giáo là những "pháo đài" bí ẩn. Tuy 
nhiên, những nhận định, quan điểm 
cực đoan đó không phải là quan điểm 
và chính sách chủ đạo của Đảng và Nhà 
nước Việt Nam. Vào những năm 30, 40 
của thế' kỷ XX, Lê Hồng Phong, với tư 
cách là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản 
Đông Dương đã có nhiều bài viết đả 
phá những quan điểm, nhận thức lệch 
lạc về tôn giáo khi đó. Trong tập sách 
"Gốc rễ của tôn giáo" được viết năm 
1933, Lê Hồng Phong (bút danh Hải 
An) đã viết: "Nếu không thủ tiêu tôn 
giáo trong quần chúng thì cách mạng 
không thể thắng lợi được", ghi chú: 
khẩu hiệu này là sai lầm tận gốc6. 
Nhận định, "tín đồ tôn giáo phần lớn 
đi theo chủ nghĩa đế quốc" ghi chú: 
điều đó là hoàn toàn không đúng7. 
Năm 1946, với bài viết "Đánh đổ 
khuynh hướng sai lầm, đừng xâm 
phạm tới tín ngưỡng của dân", Trường 
Chinh chỉ rõ, người mác xít tuy không 
cổ súy những hủ tục, nhưng vấn đề là 
phải "giáo dục cho dân biết tại sao mê 
tín là sai, hủ tục là dở. Và dù vậy cũng 
không thể hấp tấp cấm đoán. Nếu vì 
cải cách phong tục và tôn giáo mà gây 
chia rẽ nhân dân hoặc làm cho dân 
hiểu lầm cách mạng, oán ghét chính 
quyền mới, thì đó là một tội không thể 
tha thứ được"8. Hồ Chí Minh thì nhắc 
lại nhiều lần, Việt Minh (tức người 
Cộng sản) không bao giờ chống đạo 
hay phản đối tôn giáo, sự xích mích 
nhỏ giữa đồng bào có đạo và không có 
đạo là vì đạo đức giáo hóa chưa được 
phổ cập, không ảnh hưởng đến sự đại 
đoàn kết của dân tộc. Hiến pháp đã 
quy định, tín ngưỡng tự do, ai khiêu 
khích tôn giáo là làm sai Hiến pháp sẽ 
bị xử phạt...9. Người Cộng sản cũng

6, 7. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. CTQG, H.1999, t.4, tr.437-438.
8. Trường Chinh, Đánh đổ khuynh hướng sai lẩm, đừng xâm phạm tới tín ngưỡng của dân, Báo Sự Thật, ngày 6-4-1946.
9. Hổ Chí Minh, Thư gửi Giám mục Lê Hữu Từ ngày 1/2/1947, trong Hổ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. CTQG, H.2011, t.5, tr.53.
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không chủ trương phế bỏ tôn giáo và 
các yếu tố thờ cúng của nó. Người 
Cộng sản làm cách mạng, đấu tranh 
chống kẻ thù là để đem lại độc lập tự 
do cho nưóc nhà, cũng là để cho văn 
hóa, chính trị, kinh tế, tín ngưỡng, 
tôn giáo đều được phát triển tự do10.

Việc hành xử bình đẳng giữa các 
tôn giáo, không ra mặt ủng hộ tôn 
giáo này và dùng biện pháp hành 
chính để hạn chế đối vói tôn giáo 
khác là một trong những nhân tố  để 
thuyết phục, quy tụ  được mọi tín đồ 
và các tổ chức tôn giáo về một khối 
thống nhất, đoàn kết, chung sống 
hoà bình, hoà thuận và đồng hành 
cùng dân tộc. Chủ trương hạn chế 
tôn giáo vì lý do duy trì sự ổn định 
quốc gia đều dẫn tói sự quá khích, 
cực đoan tôn giáo. Can thiệp tuỳ tiện 
hay cưỡng ép đối vói hoạt động tôn 
giáo sẽ tạo nên tâm lý ức chế đối vói 
tôn giáo, lâu dần dẫn đến hiệu ứng 
chống đối, phản kháng. Nói chung, 
ứng xử bình đẳng giữa các tôn giáo 
sẽ tạo nên hình ảnh về một cộng 
đồng chính trị - xã hội tin cậy, thân 
thiện, gần gũi trong suy nghĩ và cảm 
tình của người có đức tin th ì sẽ 
thuyết phục, lôi kéo được họ hết lòng 
phụng sự Tổ quốc, dân tộc.

Như vậy, trong một xã hội có 
nhiều giai tầng, nhiều tộc người, đa 
tôn giáo vói những năng lực, lợi ích 
và ý thức hệ khác nhau, chúng ta phải 
tìm ra mẫu số chung, đó là: độc lập 
cho dân tộc, hạnh phúc, ấm no cho 
người dân thì không nhất th iết cứ 
phải đồng đạo (cùng chung một hệ tư 
tưởng, một tôn giáo) vẫn có thể đồng 
hưóng, đồng tâm, đồng lòng vì một 
mục tiêu chung trên cơ sở tôn trọng 
sự khác biệt, tin cậy lẫn nhau, không 
định kiến, không phân biệt, không áp 
đặt, không mệnh lệnh. Có như vậy, 
mói tạo ra sự đồng thuận, đoàn kết 
tôn giáo trên tổng thể toàn xã hội.

Tuy nhiên, để hưóng tói một sự 
hiệp thông, đồng thuận, đoàn kết 
tôn giáo cần sự nỗ lực cả từ  hai phía. 
Sự đồng thuận, đoàn kết tôn giáo

không chỉ thể hiện trong nhận thức 
và hành động của cộng đồng dân tộc, 
Công đồng người không tôn giáo mà 
cả trong nhận thức và hành động của 
cộng đồng tôn giáo.

Sau sự kiện trọng đại của lịch sử 
dân tộc (ngày 30/4/1975), Việt Nam 
bưóc vào một kỷ nguyên mói: độc 
lập, thống nhất và Chủ nghĩa xã hội. 
Đứng trưóc hoàn cảnh mói mẻ này, 
cùng vói truyền thống đồng thuận, 
đoàn kết tôn giáo của dân tộc đã góp 
phần làm nên sự thay đổi căn bản 
trong chủ trương, đường lối của các 
tôn giáo. Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
ngày càng dấn thân theo đường 
hưóng "Đạo pháp - dân tộc - Chủ 
nghĩa xã hội"; Giáo hội Công giáo Việt 
Nam vói đường hưóng "sống Phúc âm 
giữa lòng dân tộc để mưu cầu hạnh 
phúc cho đồng bào"; các hội thánh 
Tin Lành ở Việt Nam đi theo con 
đường "phụng sự Thiên Chúa, phụng 
sự Tổ quốc"; các hệ phái Cao Đài, Phật 
giáo Hòa Hảo đi cùng dân tộc theo 
tinh thần "Nưóc vinh, đạo sáng"... 
Các cá nhân và tổ chức tôn giáo đã 
góp phần không nhỏ trong quá trình 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiệt 
liệt hưởng ứng các phong trào thi 
đua xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
phong trào đền ơn đáp nghĩa và 
nhiều hoạt động xã hội an sinh, từ 
thiện khác. Thế nhưng, những thách 
thức do tôn giáo đem lại hiện nay 
cũng không hề nhỏ trên nhiều 
phương diện: an ninh chính trị, an 
ninh xã hội, an ninh văn hoá và biên 
giói lãnh thổ... Như vậy, các tôn giáo 
cũng cần có sự "tự thoại" trong lòng 
mình, tự  "giải phóng" mình ra khỏi 
những gì không phù hợp vói đạo 
pháp và truyền thống dân tộc.

Văn hóa tâm linh là một thành tố 
trong văn hóa truyền thống của người 
Việt. Cha ông chúng ta đã từng viện 
đến truyền thuyết Lạc Long Quân và 
Âu Cơ sinh ra "một bọc trăm trứng" 
vói màu sắc huyền bí để giải thích về 
cội nguồn dân tộc cốt là để khẳng 
định tinh thần gia tộc, tình nghĩa

đồng bào, coi nhau như thể anh em 
của người Việt vì cùng chung một mẹ 
Âu Cơ, cùng một bọc mà ra. Cha ông 
chúng ta cũng từng "huy động" đến 
cả lực lượng "thần linh" như "Thánh 
Gióng" tham gia vào chiến sự khi đất 
nưóc lâm nguy phải oằn mình chống 
giặc ngoại xâm. Nhiều khi, sức mạnh 
thần bí đó là động lực tinh thần to lón 
gắn kết cộng đồng người Việt thành 
một khối thống nhất để có thể chiến 
thắng kẻ thù lón mạnh hơn mình gấp 
trăm vạn lần. Như vậy, công năng xã 
hội và văn hóa của tôn giáo là không 
chối bỏ được, suy rộng ra, tôn giáo 
vừa là một bộ phận th iết yếu của 
thượng tầng xã hội vừa là một bộ 
phận của phức hợp những yếu tố cũng 
rất thiết yếu trong đời sống con người 
dù nó có được sắp xếp theo một trật 
tự, một logic khác vói các trật tự của 
các quan hệ xã hội. Nên, trong cuộc 
tìm kiếm một tập hợp những giá trị 
hay trật tự  mói các quan hệ xã hội 
hiện nay, chúng ta  cần lưu ý đến 
những giá trị, trật tự của tôn giáo vốn 
được coi là đã được trải nghiệm, được 
chấp nhận, được thừa nhận trong tiến 
trình hình thành và phát triển của 
lịch sử, văn hóa, văn minh nhân loại.

Trong bối cảnh đa dạng và đa 
nguyên tôn giáo như hiện nay, cần 
hóa giải sự phân lập ý thức hệ, tôn 
trọng điểm khác biệt, tin tưởng, ứng 
xử công bằng, trân trọng lẫn nhau để 
có được sự đồng thuận, đoàn kết, hòa 
hợp dân tộc - tôn giáo.

Đồng thuận, đoàn kết tôn giáo là 
sự nghiệp của toàn dân tộc và của cả 
hệ thống chính trị mà hạt nhân lãnh 
đạo là các tổ chức đảng, được thực 
hiện bằng nhiều hình thức, trong đó 
các chủ trương của Đảng và chính 
sách, pháp luật của Nhà nưóc về tôn 
giáo có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. 
Theo đó, Đảng và Nhà nưóc cần chú 
trọng đổi mói và hoàn thiện chính 
sách, pháp luật tôn giáo để bảo đảm 
quyền tự do tôn giáo của người dân 
vói lợi ích của dân tộc.»*

10. Hổ Chí Minh, Gửi anh em văn hóa và trí thức Nam bộ, ngày 25/5/1947, trong Hổ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. CTQG, H.2011, t.5, tr.157.
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MẶT TRẬN VỚI CÁC PHONG TRÀO, CUỘC VẬN ĐÔNG

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
VÀ ĐỔI MỘI
công tác Mật trận 2017

CAO XUÂN THẠO
Năm 2017 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XII của Đảng và là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết  Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI11 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tiếp nối kết 
quả và kinh nghiệm công tác Mặt trận năm 2016, để cụ thể hóa chương trình phối 
hợp và thống nhất hành động năm 2017 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
đã xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm và đổi mới của công tác Mặt trận năm 2017.

1. Triển khai quyết liệt, đi 
vào chiều sâu cuộc vận 
động "Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh"

ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
các cấp và các tổ chức thành viên tiến 
hành hiệp thương chặt chẽ để triển 
khai quyết liệt, đồng bộ, sâu rộng 
cuộc vận động, nhất là ở xã, phường, 
thị trấn và khu dân cư. Trong phân 
công giúp đỡ giảm nghèo bền vững, 
thực hiện tố t phương châm "không 
để hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn 
nào mà không có tổ chức thành viên 
hỗ trợ", đặc biệt không để hộ nào roi 
vào hoàn cảnh cùng cực mà ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã 
không phát hiện và không có tổ chức 
thành viên nào giúp đỡ.

Xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh phải gắn chặt với xây dựng 
hợp tác xã (HTX) kiểu mới để giúp 
người dân có thu nhập cao và bền 
vững. ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam các tỉnh, thành phố phối hợp với 
Liên minh HTX Việt Nam và Hội Nông 
dân Việt Nam cấp tỉnh vận động thành 
lập các HTX kiểu mới để mỗi một xã 
có ít nhất một HTX kiểu mới hoạt

động có hiệu quả. ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam cấp xã, huyện và tỉnh 
cần nắm số liệu về tỷ lệ hộ nông dân 
sản xuất nông nghiệp tham gia HTX 
kiểu mới để tiếp tục tuyên truyền, vận 
động thành lập HTX kiểu mới.

Xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh phải tuân thủ yêu cầu sản 
xuất thực phẩm sạch, an toàn. Trong 
năm 2017, phấn đấu có 50% số hộ 
sản xuất nông nghiệp đăng ký sản 
xuất thực phẩm an toàn; 100% HTX 
sản xuất, kinh doanh đăng ký sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. 
Việc xây dựng tiêu chí công nhận 
danh hiệu Gia đình văn hóa phải gắn 
với yêu cầu nếu là gia đình sản xuất 
nông nghiệp, chế biến thực phẩm thì 
phải đảm bảo sản xuất thực phẩm an 
toàn. Triển khai vận động mỗi gia 
đình nên có hai con, đảm bảo tỉ suất 
sinh thay thế' (2 con/một phụ nữ).

ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
xã, phường, thị trấn cần xác định rõ 
yêu cầu và phần việc của mình trong 
tham gia xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh (trong các nhiệm vụ đã 
được cấp ủy, chính quyền đề ra); xác 
định rõ các nguồn lực để thực hiện 
(từ ngân sách, vận động và do nhân

dân đóng góp), trên cơ sở đó phối 
hợp vói chính quyền, hiệp thương vói 
các tổ chức thành viên để triển khai 
nhiệm vụ tuyên truyền, vận động 
đến từng khu dân cư.

2. Phát động và triển khai 
rộng rãi phong trào "Đoàn 
kết, sáng tạo, nâng cao 
năng suất, chất lượng, hiệu 
quả và hội nhập quốc tế"

Ban Thường trực ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối 
hợp xây dựng và phát động phong 
trào "Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao 
năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội 
nhập quốc tế" vào dịp Ngày Khoa học
- Công nghệ Việt Nam (18/5/2017) và 
kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh (19/5/2017).

Mặt trận có vai trò tổ chức phát 
động phong trào, hiệp thương phân 
công để các tổ chức thành viên triển 
khai rộng rãi trong đoàn viên, hội viên 
và các tầng lóp nhân dân. Trong tổ 
chức triển khai, các tổ chức thành 
viên (Tổng LĐLĐ Việt Nam, Hội Nông 
dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,
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Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam... ) cần phối hợp vói các bộ, 
ngành, UBND tỉnh, thành phố để 
hưóng dẫn xác định rõ các tiêu chí về 
nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu 
quả và hội nhập quốc tế  trong các 
doanh nghiệp công nghiệp, nông 
nghiệp và dịch vụ, HTX nông nghiệp, 
trường học, viện nghiên cứu, bệnh 
viện, đơn vị lực lượng vũ trang, cơ 
quan quản lý nhà nưóc để từng đơn vị 
xác định mục tiêu và đăng ký thi đua.

Ban Thường trực ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối 
hợp vói Bộ Khoa học và Công nghệ 
thúc đẩy việc xây dựng, công khai và 
khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu tài 
nguyên khoa học công nghệ quốc 
gia, trong đó có việc xây dựng trang 
thông tin điện tử  cơ sở dữ liệu về 
chuyên gia của Việt Nam (ở trong và 
ngoài nưóc) trên các lĩnh vực khoa 
học công nghệ.

Ban Thường trực ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
các tỉnh, thành phố phối hợp vói các 
bộ, ngành và ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố xác định một số sản 
phẩm và nhiệm vụ khoa học công 
nghệ cấp quốc gia và cấp tỉnh để kêu 
gọi, huy động lực lượng chuyên gia 
trong và ngoài nưóc (người Việt Nam 
ở nưóc ngoài) tham gia nghiên cứu 
sản phẩm mói trong công nghiệp, 
dịch vụ, nông nghiệp...

Ban Thường trực ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối 
hợp vói Bộ Khoa học và Công nghệ, 
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 
thuật Việt Nam biên soạn, công bố, 
phát hành "Sách vàng sáng tạo Việt 
Nam 2017" và tổ chức gặp mặt tuyên 
dương "Người Việt sáng tạo" vào dịp 
kỷ niệm Quốc khánh nưóc CHXHCN 
Việt Nam (2/9).

3. Hỗ trợ hoạt động khởi 
nghiệp sáng tạo của thanh 
niên Việt Nam

ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
các tỉnh, thành phố phối hợp vói 
UBND cùng cấp, các tổ chức thành

viên hỗ trợ tích cực, hiệu quả khởi 
nghiệp sáng tạo của thanh niên, nhất 
là đối tượng thanh niên đã tố t 
nghiệp đại học, cao đẳng nhằm đáp 
ứng mục tiêu đến năm 2020 xây dựng 
thêm 500.000 doanh nghiệp mói. 
Trong đó, xác định rõ những việc 
UBND các tỉnh, thành phố cần làm 
(chính sách, giải pháp hỗ trợ về đào 
tạo, đất đai, vốn, thông tin ...) và 
những việc ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam cấp tỉnh và các tổ chức 
thành viên cần phối hợp triển khai. 
Ban Thường trực ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp 
tổ chức Hội thảo quốc gia về khởi 
nghiệp. ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam các cấp thực hiện tố t vai trò 
hiệp thương vói các tổ chức thành 
viên để xây dựng và giám sát việc 
thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ 
trợ khởi nghiệp của thanh niên.

4. Tiếp tục triển khai sáng 
tạo, hiệu quả cuộc vận 
động "Người Việt Nam ưu 
tiên dùng hàng Việt Nam"

ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
các cấp tiếp tục tham mưu tăng 
cường công tác lãnh đạo của các cấp 
ủy Đảng, phối hợp vói chính quyền 
triển khai cuộc vận động "Người Việt 
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; 
thực hiện tố t vai trò điều phối của 
Ban Chỉ đạo cuộc vận động đối vói 
việc kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, bổ 
sung các giải pháp thúc đẩy cuộc vận 
động. Tiếp tục phối hợp thực hiện Đề 
án "Phát triển thị trường trong nưóc 
gắn vói cuộc vận động "Người Việt 
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" 
giai đoạn 2014-2020".

5. Tiếp tục thực hiện Đề án 
"Đổi mới công tác thông 
tin, tuyên truyền của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam"

Thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng 
công nghệ thông tin của ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Đánh 
giá hiệu quả của các trang Thông tin 
điện tử  của ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam các cấp. Đối vói ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam 30 tỉnh chưa

có website, phấn đấu trong năm 2017 
xây dựng và đưa vào hoạt động để 
phục vụ cho công tác tuyên truyền.

ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
các cấp nâng cao chất lượng, tính 
khoa học, tính chiến đấu của báo cáo 
tình hình nhân dân và báo cáo tổng 
hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. 
Trong các báo cáo cần chú trọng làm 
rõ tình hình, tâm tư  nguyện vọng, 
kiến nghị cụ thể của đồng bào các 
dân tộc, tôn giáo trên địa bàn và 
người Việt Nam ở nước ngoài. Kèm 
theo các báo cáo phải có phụ lục 
thống kê rõ và đầy đủ: các kiến nghị 
đã được trả lời, giải quyết; những 
kiến nghị chưa nhận được trả lời, giải 
quyết, đặc biệt là các kiến nghị đã 
nêu nhiều lần nhưng chưa được trả 
lời, giải quyết.

Ban Thường trực ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quố'c Việt Nam phối 
hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, 
Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội 
nghị chuyên đề về xây dựng và phát 
huy đội ngũ cộng tác viên dư luận xã 
hội. Ban Thường trực ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ 
chức chính trị - xã hội cùng một số cơ 
quan chức năng liên quan phối hợp với 
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
trao đổi chuyên đề về xây dựng và phát 
huy mạng xã hội trong thanh niên để 
xác định hướng tiếp cận và khai thác 
mạng xã hội để phục vụ công tác thông 
tin, tuyên truyền, nắm bắt, tập hợp ý 
kiến của nhân dân; thống nhất việc 
cung cấp thông tin giới thiệu điển hình 
tiên tiến trên cổng thông điện tử Công 
đoàn Việt Nam.

Báo Đại đoàn kế't, Tạp chí Mặt trận 
phải là nơi phản ánh sinh động hoạt 
động của ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các tổ chức thành viên, 
tích cực thực hiện Nghị quyết TW 4 
(khóa XII), góp phần xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, phát hiện, đấu tranh với 
những biểu hiện suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự 
diễn biến", "tự chuyển hoá". Tạp chí 
Mặt trận lựa chọn nội dung để tổ chức 
hội thảo, tọa đàm góp phần hoàn 
thiện lý luận và đề xuất các giải pháp 
cho công tác Mặt trận.
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6. Đổi mới, nâng cao hiệu 
quả công tác dân tộc, công 
tác tôn giáo

Về công tác dân tộc, Ban Thường 
trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tăng cường công tác 
phố'i hợp với ủy ban Dân tộc, Hội đồng 
Dân tộc của Quốc hội và các cơ quan 
liên quan để triển khai nhiệm vụ. Tổ 
chức tổng kế't 5 năm chương trình 
phối hợp công tác với ủy ban Dân tộc, 
xác định rõ những trọng tâm cần phối 
hợp trong giai đoạn tới. Phối hợp rà 
soát thống nhất danh sách người uy 
tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc 
thiểu số để phát huy và có chính sách 
hỗ trợ. Tổ chức các hoạt động nghiên 
cứu sâu về đặc điểm, chính sách, điều 
kiện phát triển, bảo tồn văn hóa theo 
từng dân tộc trên phạm vi cả nước để 
phát hiện những vấn đề tồn tại cần 
phải kiến nghị, giải quyế't. Phối hợp 
với ngành Giáo dục và Đào tạo tuyên 
truyền, vận động đồng bào các dân tộc 
ở các tỉnh về phổ cập giáo dục mầm 
non, tiểu học, THCS và xóa mù chữ cho 
người lớn. Phối hợp với ngành Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn vận 
động nâng cao hiệu quả sản xuất hộ 
gia đình và thành lập HTX kiểu mới 
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 
góp phần xây dựng nông thôn mới.

Về công tác tôn giáo, Ban Thường 
trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam triển khai thực hiện Đề 
án của Bộ Chính trị về "Tăng cường vận 
động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta 
hiện nay". Phối hợp với Ban Dân vận 
Trung ương và các ban, bộ ngành liên 
quan đề xuất Ban Bí thư có văn bản chỉ 
đạo về định hướng triển khai công tác 
tôn giáo hằng năm. Phối hợp tổ chức 
Hội nghị biểu dương các tôn giáo tham 
gia hoạt động bảo trợ xã hội và dạy 
nghề trong quý I/2017. Tiến hành chỉ 
đạo điểm việc tổ chức học tập, triển 
khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và tổ 
chức việc học tập, quán triệt và tập 
huấn triển khai thực hiện Luật Tín 
ngưỡng, tôn giáo trong đội ngũ cán bộ 
Mặt trận, trong chức sắc các tôn giáo. 
Chú trọng thăm hỏi, động viên, tôn 
vinh những cá nhân, tập thể và các gia 
đình chính sách trong đồng bào các tôn

giáo trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày 
Thương binh - Liệt sỹ. Biểu dương, tôn 
vinh các mô hình tự quản trong vùng 
đồng bào tôn giáo triển khai phong 
trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng 
nông thôn mói, đô thị văn minh"; khảo 
sát nắm danh sách Chủ tịch Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Trưởng Ban 
công tác Mặt trận ở khu dân cư và Giám 
đốc HTX kiểu mói là đồng bào có đạo để 
tuyên truyền và biểu dương.

7. Triển khai các hoạt động 
giám sát và phản biện xã 
hội và Chương trình hành 
động của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam thực hiện Nghị 
quyết TW 4 khóa XII

Triển khai các hoạt động giám sát

Ban Thường trực ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối 
hợp hoàn thiện và ban hành 2 Nghị 
quyết liên tịch giữa Đoàn Chủ tịch ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam vói Chính phủ và ủy ban Thường 
vụ Quốc hội quy định chi tiết việc tổ 
chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc 
hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp, quy định chi tiế t về hình thức 
giám sát và phản biện xã hội.

Ban Thường trực ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ 
trì tổ chức 5 chương trình giám sát: (1) 
Vận động và giám sát bảo đảm an toàn 
thực phẩm; (2) Giám sát thực hiện 
pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng 
phó vói biến đổi khí hậu; (3) Đánh giá 
sự hài lòng của người dân và doanh 
nghiệp đối vói dịch vụ hành chính 
công; (4) Giám sát việc thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 8, khóa XI về đổi 
mói căn bản, toàn diện giáo dục và đào 
tạo; (5) Giám sát giải quyết khiếu nại, 
tố cáo. Trong đó chương trình giám sát 
đánh giá sự hài lòng của người dân yêu 
cầu triển khai đến 63 tỉnh, thành phố 
trong cả nưóc. Chương trình giám sát 
thực hiện pháp luật về môi trường, 
ứng phó vói biến đổi khí hậu cần tập 
trung giám sát khai thác cát sỏi trái 
phép, ô nhiễm môi trường tại nhà máy 
nhiệt điện và thực hiện chương trình 
phối hợp bảo vệ môi trường vói các tôn

giáo. ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các tổ chức thành viên cấp 
tỉnh chủ trì phối hợp với ngành Tài 
nguyên và Môi trường hiệp thương tổ 
chức thực hiện, phân công theo 
hướng: Liên đoàn Lao động Việt Nam 
giám sát ô nhiễm môi trường tại các 
doanh nghiệp, khu công nghiệp; Hội 
Nông dân Việt Nam giám sát việc sử 
dụng vật tư nông nghiệp, sản xuất 
nông nghiệp an toàn; Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam giám sát về vệ sinh 
môi trường tại các chợ, nhà hàng; 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giám sát thu 
gom và xử lý rác sinh hoạt; Hội Cựu 
chiến binh Việt Nam giám sát khai thác 
cát sỏi trái phép; Liên hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ thuật Việt Nam giám sát chất 
lượng nước, không khí; Hội Y học Việt 
Nam giám sát xử lý các chất thải y tế; 
ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám 
sát việc quản lý và tham gia triển khai 
trồng cây xanh trên địa bàn. Chương 
trình giám sát giải quyết khiếu nại, tố' 
cáo cần có sự phối hợp của luật sư tại cơ 
quan tiếp dân Trung ương và hướng 
dẫn việc luật sư tham gia tiếp dân, hỗ 
trợ người dân trước, trong và sau khiếu 
nại, tố cáo ở các tỉnh, thành phố.

Các nội dung giám sát khác do các 
tổ chức thành viên chủ trì: Giám sát 
thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã 
hội và bảo hiểm y tế  ở các doanh 
nghiệp (Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam chủ trì); Giám sát thực hiện 
Luật HTX năm 2012 (Liên minh HTX 
Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam 
nòng cốt thực hiện); Giám sát việc 
tuân thủ pháp luật trong sản xuất và 
cung cứng vật tư nông nghiệp (Hội 
Nông dân Việt Nam chủ trì); Giám sát 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 
khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện 
về giáo dục và đào tạo (Mặt trận chủ 
trì, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 
thuật Việt Nam là nòng cốt); Giám sát 
tuân thủ pháp luật ở các cơ sở y tế 
(Mặt trận chủ trì, Tổng Hội Y học Việt 
Nam và Hội Dược học Việt Nam là 
nòng cốt).

Triển khai các hoạt động phản
biện xã hội

ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
các cấp và các tổ chức thành viên nâng
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cao chất lượng, hiệu quả phản biện xã 
hội các dự thảo luật, chương trình, đề 
án phát triển kinh tế  - xã hội, đảm bảo 
quốc phòng, an ninh ở các cấp. Ban 
Thường trực ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành phản 
biện dự thảo Luật về Hội và Luật Hình 
sự sửa đổi. ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam cấp tỉnh, huyện, xã chọn lựa 
phản biện các dự án, chính sách, kế 
hoạch, quy hoạch liên quan đến phát 
triển kinh tế  - xã hội ở địa phương mà 
đa số nhân dân quan tâm.

Triển khai Chương trình hành 
động của Mặt trận Tổ quốc thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về 
công tác xây dựng Đảng

Triển khai Chương trình hành động 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII 
của Đảng 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", trong đó cơ quan ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam các cấp vận động và 
cam kết không để xảy ra tham nhũng, 
thực hiện minh bạch và triệt để tiết 
kiệm; vận động cán bộ, đoàn viên, hội 
viên gương mẫu trong thực hành tiết 
kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

Ban Thường trực ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ 
chức tiếp nhận phản ánh kiến nghị 
của người dân và Hội Nhà báo Việt 
Nam về phòng chống suy thoái, tự 
diễn biến (giao Ban Tuyên giáo tổ 
chức tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của 
người dân để đưa vào xây dựng báo 
cáo đánh giá tình hình nhân dân 
hàng quý; Ban Dân chủ - Pháp luật 
tham mưu xử lý giải quyết các thông 
tin, vụ việc cụ thể).

Ban Thường trực ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối 
hợp triển khai Giải báo chí toàn quốc 
"Báo chí vói công tác đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí" 
năm 2017; làm việc vói Ban Tuyên 
giáo Trung ương để phối hợp tổ chức 
tọa đàm nêu ý kiến về đánh giá phát 
triển đất nưóc trong những người có 
chính kiến khác nhau.

8. Đổi mới công tác hữu 
nghị nhân dân của Mặt 
trận và tổ chức thành viên

Trong công tác hữu nghị nhân 
dân, chú trọng tăng cường quan hệ 
hữu nghị vói 3 nưóc láng giềng: Lào, 
Campuchia và Trung Quốc; kết nối và 
phát huy vai trò các tổ chức thành 
viên và Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại 
Trung ương trong hoạt động đối 
ngoại nhân dân.

Ban Thường trực ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối 
hợp vói các tổ chức chính trị - xã hội, 
Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt 
Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, 
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia 
về để chuẩn bị tổ chức các hoạt động 
chào mừng kỷ niệm 55 năm thiết lập 
quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 
kỷ niệm 50 năm th iết lập quan hệ 
ngoại giao Việt Nam - Campuchia.

9. Chăm lo, đổi mới việc 
phát huy vai trò người Việt 
Nam ở nước ngoài

Đẩy mạnh vân đông, tập hợp, đoan 
kết, hỗ trợ người Việt Nam ở nước 
ngoài; kiến nghị các cơ chế, chính 
sách phù hợp để người Việt Nam ở 
nưóc ngoài, nhất là lực lượng trí thức, 
chuyên gia trên các lĩnh vực tham gia 
các chương trình phát triển kinh tế, 
xã hội. Triển khai nội dung đã ký kết 
vói ủy ban Nhà nưóc về người Việt 
Nam ở nước ngoài; phối hợp chặt chẽ 
trong việc tổ chức tiếp đón, gặp mặt 
kiều bào nhân dịp Tết nguyên đán, tổ 
chức Trại hè quê hương. Phát huy vai 
trò ủy viên ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam là người Việt Nam ở nưóc 
ngoài trong công tác nấm tình hình 
cộng đồng và phát triển các tổ chức 
hội, đoàn của người Việt Nam ở nưóc 
ngoài. Chú trọng phát huy vai trò Hội 
Thân nhân kiều bào ở các địa phương 
trong công tác đối ngoại nhân dân và 
vận động kiều bào.

10. Tiếp tục hoàn thiện cơ 
chế hoạt động của Mặt 
trận và tổ chức thành viên; 
nâng cao chất lượng đội

ngũ cán bộ chuyên trách 
của Mặt trận các cấp

Ban Thường trực ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối 
họp tổ chức Hội thảo bàn về chế độ 
chính sách đối vói cán bộ Mặt trận và 
các đoàn thể; Hội thảo về thực trạng 
kinh phí hoạt động của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019, 
qua đó đề xuất phương án quy định 
chung trên toàn quốc.

Phối họp vói Ban Dân vận Trung 
ương xây dựng Quy chế' Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - 
xã hội giám sát tổ chức Đảng, cán bộ, 
đảng viên, nhất là đối vói người đứng 
đầu trình Ban Bí thư; kiến nghị Bộ 
Chính trị thống nhất chủ trương chỉ 
đạo để ban hành Quy định về việc 
"Đảng vừa lãnh đạo, vừa là thành 
viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam". 
Phối họp vói Hội Chữ thập đỏ Việt 
Nam xây dựng và ký kết Quy chế phối 
họp trong công tác cứu trọ.

Tiếp tục hoàn thiện các quy định 
về công tác thi đua khen thưởng của 
Mặt trận. Hưóng dẫn tiến hành rà soát 
quy hoạch đội ngũ cán bộ của ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp để 
có phương án chuẩn bị xây dựng đội 
ngũ cán bộ Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 
2024. Tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu 
dương Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban 
Công tác Mặt trận tiêu biểu. Đề xuất 
cơ chế phát huy vai trò của các ủy 
viên ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, đội 
ngũ chuyên gia, cộng tác viên.

Tiếp tục tổ chức các lóp bồi dưỡng 
cán bộ Mặt trận; xây dựng Đề án đào 
tạo bồi dưỡng cán bộ Mặt trận cấp 
huyện, cấp tỉnh giai đoạn 2017 - 2019 
trình Thủ tưóng Chính phủ phê duyệt.

Từ các nhiệm vụ trọng tâm và đổi 
mói đưọc xác định trên đây, ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ 
chức thành viên cần chủ động, sáng tạo 
và quyết liệt trong tổ chức thực hiện 
tạo nên sự khởi sắc mói của công tác 
Mặt trận năm 2017, góp phần quan 
trọng vào sự nghiệp xây dựng và củng 
cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.»*
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Những điểm nhấn trong cói tạo, chỉnh trang

k h U vự c  ho  gươm
ĐẶNG HỒNG VÂN
Hồ Gưom - viên ngọc quý của Thủ đô, gắn với lịch sử nghìn năm văn hiến 
Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội; Di tích lịch sử và danh thắng hồ Hoàn Kiếm đã 
được công nhận là di tích cấp Quốc gia đặc biệt năm 2013. Do vậy, việc bảo tồn, 
tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử hồ Gưom trong sự chuyển động 
không ngừng của đời sống kinh tế - xã hội là nhiệm vụ quan trọng của thành 
phố Hà Nội. Nhằm tăng cường không gian kiến trúc cảnh quan, thẩm mỹ đô thị 
khu vực hồ Hoàn Kiếm, phát huy giá trị di sản và phục vụ phát triển du lịch Thủ 
đô, mới đây, thành phố cho phép UBND quận Hoàn Kiếm thực hiện Dự án "Đầu 
tư xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm".

1. Ngày 20/12/2016, UBND Thành 
phố Hà Nội ban hành văn bản số 
513/TB-UBND Thông báo Kết luận của 
tập thể lãnh đạo UBND thành phố về 
triển khai Dự án "Đầu tư xây dựng, cải 
tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh 
hồ Hoàn Kiếm", do Chủ tịch UBND 
thành phố Nguyễn Đức Chung chủ trì, 
với sự có mặt đông đủ của các sở, ban, 
ngành liên quan, đã thống nhấ't chỉ 
đạo như sau: Việc cải tạo, chỉnh trang 
khu vực hồ Gươm lần này gồm 3 hạng 
mục chính, đó là: cải tạo, nâng cấp hè, 
đường dạo, thoát nước vườn hoa và 
duy tu phần kè hỏng xung quanh hồ; 
chiếu sáng trang trí xung quanh hồ;

cây xanh, cảnh quan xung quanh hồ. 
Dự án giao cho UBND quận Hoàn Kiếm 
làm chủ đầu tư và tổ chức thực hiện 
bằng nguồn vốn ngân sách; hạng mục 
chiếu sáng trang trí xung quanh hồ do 
Công ty CP Tập đoàn Mặt trời - Sun 
Group tài trợ; hạng mục cây xanh, 
cảnh quan xung quanh hồ do Công ty 
CP Tiến bộ Quốc tế - AIC tài trợ.

Phát biểu tại Triển lãm trưng bày 
phương án th iế t kế và lấy ý kiến 
cộng đồng về Dự án "Đầu tư xây 
dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực 
xung quanh hồ Hoàn Kiếm", ông 
Phạm Tuấ'n Long, Phó Chủ tịch

UBND quận Hoàn Kiếm nêu rõ, việc 
cải tạo là cần th iết nhằm đồng bộ, 
hoàn chỉnh không gian công cộng, 
công viên hồ Hoàn Kiếm xứng đáng 
với quy mô, tầm vóc, giá trị của di 
tích cấp Quốc gia đặc biệt và đảm 
bảo tính tổng thể toàn diện không 
gian kiến trúc cảnh quan và hạ tầng 
khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; 
tăng cường giá trị không gian kiến 
trúc cảnh quan, thẩm mỹ đô thị, 
đáp ứng yêu cầu và góp phần nâng 
cao chấ't lượng cuộc sống của cư dân 
thành phố, phát huy giá trị di sản 
và phục vụ phát triển du lịch trung 
tâm Thủ đô.
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Trong tương lai, hồ Gươm sẽ được kẽt nôi hài hòa với khu vực phô cổ và vùng phụ cận 
tạo thành không gian đi bô chất lượng cho người dân và du khách.

ẢNH: TUẤN ĐÔNG

Ông Vũ Hồng Dương, Trưởng Ban 
Quản lý xây dựng công trình công ích 
quận Hoàn Kiếm, đơn vị được UBND 
quận Hoàn Kiếm giao cho phối hợp 
với Công ty Tư vấn Arep Ville (Pháp), 
Tập đoàn Philips, Công ty CP Tiến bộ 
Quốc tế  - AIC (Nhật Bản), Công ty 
Concepto (Pháp)... thực hiện cho biết 
thêm, hiện tại khu vực hồ Hoàn Kiếm 
còn nhiều bấ't cập, bởi ở đây tập 
trung khá đông các phương tiện giao 
thông, vừa gây tiếng ồn, vừa tiềm ẩn 
nguy hiểm cho du khách. Bên cạnh 
đó, việc bố trí bãi đỗ xe, điểm dừng 
giao thông xung quanh hồ còn chưa 
hợp lý, gây mấ't mỹ quan khu vực; 
đường dạo mép hồ quá hẹp, có nơi kè 
hồ đã xuống cấp, có đoạn cây rủ chắn 
ngang đường d ạ o . ;  cây xanh, vườn 
hoa, bãi cỏ thiếu điểm nhấn, không 
có sự kết nối tinh tế  với di tích, nâng 
cao giá trị văn hóa lịch sử; không 
gian kết nối cộng đồng thiếu điểm 
dừng chân ven hồ, không gian sinh 
hoạt cộng đồng mang tính đặc trưng; 
hạ tầng kỹ thuật (PV: hệ thống thoát 
nước, điện) mấ't mỹ quan và nguy 
hiểm cho du khách; hệ thống chiếu 
sáng chưa phù hợp với tổng thể cảnh 
quan, kiến trúc khu vực h ồ .  Chính 
vì vậy, Dự án sẽ hướng tới sự chuyển 
đổi chức năng giao thông sang chức 
năng du lịch, dịch vụ cho toàn khu 
vực; phân luồng giao thông thuận 
tiện và tăng cường các không gian 
kết nối cộng đồng, góp phần tăng 
cường và đáp ứng giá trị văn hóa, lịch 
sử, danh thắng di tích Quốc gia đặc 
biệt, vừa kết nối hài hòa với khu vực 
phố cổ, vừa tạo lập không gian chấ't

lượng cho việc tổ chức phố đi bộ khu 
vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Sau Tết Âm lịch Đinh Dậu 2017, Dự 
án được tích cực triển khai theo 
phương thức thi công cuốn chiếu từng 
phần, phấn đấu hoàn thành cơ bản kế 
hoạch trước ngày 30/4/2017, chào 
mừng Kỷ niệm 43 năm Ngày Thống 
nhấ't đấ't nước (30/4/1975 -
30/4/2017); riêng hạng mục lát đá vỉa 
hè, đường dạo xung quanh hồ sẽ được 
hoàn thành trước ngày 30/6/2017.

2. Trong lịch sử, hồ Gươm đã 
nhiều lần được cải tạo, chỉnh trang. 
Gần đây nhấ't là vào năm 2010 - Đại lễ 
kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà 
Nội, với nhiều hạng mục th i công, 
tuy nhiên do vấp phải nhiều ý kiến 
không đồng thuận từ  phía các 
chuyên gia và người dân, khiến cho 
một số hạng mục phải dừng lại.

Việc cải tạo, chỉnh trang khu vực 
hồ Gươm lần này được tiên hành một 
cách khoa học, chặt chẽ, lấy ý kiên 
rộng rãi của các tổ chức xã hội nghề 
nghiệp liên quan, các chuyên gia, nhà 
nghiên cứu, nhà khoa học, cộng đồng 
dân cư và Hội đồng Quy hoạch kiên 
trúc Thành phố; xin ý kiên Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên 
quan thống nhất phương án thiết kê 
theo quy định. Trên cơ sở đó, UBND 
quận Hoàn Kiểm tập hợp các nghiên 
cứu thiất kê của các đơn vị tư vấn, 
khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thiất kê 
và dự án đầu tư theo quy định, đảm 
bảo đồng bộ, chất lượng, bền vững, báo 
cáo UBND Thành phố, Thường trực 
Thành ủy xem xét chỉ đạo.

Qua 10 ngày (từ ngày 13/1 - 
23/1/2017) diễn ra "Triển lãm trưng 
bày phương án thiất kê", lấy ý kiên
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nhân dân về Dự án tại tầng 1 của 
Trung tâm Thông tin - Văn hóa Hồ 
Gươm (số 2 Lê Thái Tổ, quận Hoàn 
Kiếm, Hà Nội), đã thu hút đông đảo 
sự quan tâm của nhân dân Thủ đô và 
những ngưòi yêu mến Hà Nội. Trong 
tiế t tròi giá lạnh của mùa xuân Hà 
Nội, mọi ngưòi chăm chú quan sát các 
bản vẽ về phương án thiết kế cải tạo, 
chỉnh trang hồ Gươm và dễ dàng 
hình dung được diện mạo mói của hồ 
Gươm, đóng góp những ý kiến tâm 
huyết, để xây dựng hồ Gươm ngày 
càng trở thành niềm tự hào của 
ngưòi Hà Nội và nhân dân cả nưóc.

Khu vực hồ Gươm tập trung nhiều 
công trình di tích lịch sử, văn hóa, 
kiến trúc nghệ thuật truyền thống 
gắn vói không gian mặt nưóc, cây 
xanh, đặc biệt gắn vói lịch sử dựng 
nưóc và giữ nước của ông cha ta bao 
đòi. Do vậy việc cải tạo, chỉnh trang 
hồ Gươm được thành phố chỉ đạo 
thực hiện theo đúng nguyên tắc bảo 
tồn, khôi phục tối đa ngôn ngữ kiến 
trúc gốc đối vói toàn bộ vùng bảo vệ 
di sản, khu vực vưòn hoa, đưòng dạo, 
cây xanh, cảnh quan xung quanh hồ.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận 
Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết: 
đây là khu vực đặc biệt quan trọng, 
nên việc thiết kế cảnh quan, cải tạo 
chỉnh trang xung quanh khu vực hồ 
Gươm sẽ được thực hiện đúng theo 
nguyên tắc bảo tồn. Trong quá trình 
triển khai th iết kế, lên phương án, 
quận thực hiện xin ý kiến các chuyên 
gia và cộng đồng về các hạng mục.

3. Vói mục đích hướng tói sự 
chuyển đổi chức năng giao thông 
sang chức năng du lịch, dịch vụ cho 
toàn khu vực, nâng tầm di tích Quốc 
gia, đặc biệt, Dự án gia tăng kết nối 
giữa hồ Gươm vói khu vực xung 
quanh; nâng cao tính tiện nghi cho 
ngưòi đi bộ và nâng cao giá trị các di 
sản văn hóa, lịch sử, kiến trúc cảnh 
quan hồ Hoàn Kiếm. Dự án cải tạo, 
chỉnh trang khá cơ bản khu vực hồ 
Gươm và phụ cận từ biển hiệu, ghế 
ngồi, thùng rác,... đến mở rộng 
không gian kết nối liên hoàn khu vực 
di tích và phụ cận; tạo lối đi, sự tiện 
nghi, an toàn cho ngưòi đi bộ; tăng

cưòng vưòn hoa, cây xanh, hệ thống 
chiếu s á n g .  mỹ thuật, thân thiện; 
gia tăng giá trị lịch sử, văn hóa công 
trình di sản và cảnh quan.

Đợt cải tạo chỉnh trang lần này có 
những đề xuất đáng chú ý, lần đầu 
xuất hiện, được kỳ vọng đem lại bộ 
mặt mói cho khu vực hồ Gươm, như: 
mở 2,4m làn đưòng cho ngưòi đi bộ 
trên phố Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ 
ngã tư  Tràng Tiền - Hàng Khay đến 
đưòng Đinh Tiên Hoàng); lát đá nhám 
chống trơn trượt trên đưòng dạo sát 
mép hồ; di dòi bãi đỗ xe, dịch chuyển 
điểm dừng xe buýt du lịch ra đưòng 
Trần Khánh Dư, bố trí điểm dừng xe 
điện mini phục vụ khách du lịch; xây 
dựng mô hình tàu điện cũ tại đưòng 
Đinh Tiên Hoàng để bán hàng, quảng 
bá thương hiệu cafe Việt; tận dụng 
không gian lòng đưòng, tạo quảng 
trưòng cho ngưòi đi bộ tại khu vực 
đài phun nưóc trưóc tòa nhà Long 
Vân Hồng Vân, kết nối vói Trung tâm 
Thông tin - Văn hóa Hồ Gươm; tại ngã 
tư  Hàng Khay - Hàng Bài cải tạo 
không gian khu vực Quảng trưòng 
Đồng Hồ lát đá 10 x 10 cm tối màu 
hình kim đồng hồ, và đặt dấu mốc 
km số 0 của Hà Nội tại đây.

Ngoài ra, một số hạng mục khác 
như: xây dựng nhà vệ sinh bằng vật 
liệu phản xạ, hòa nhập cảnh quan 
xung quanh; lắp đài phun nưóc tự 
động tại các thảm cỏ, vưòn hoa; kè 
hồ thảm cỏ; hệ thống vưòn hoa xung 
quanh hồ Gươm được quy hoạch 
thành 6 vùng chính: vưòn hoa mùa 
Xuân, vườn hoa mùa Hạ, vưòn hoa 
mùa Thu, vưòn hoa mùa Đông, vưòn 
hoa Lý Thái Tổ (vùng liên kết giữa 
tượng đài Lý Thái Tổ và hồ Hoàn 
Kiếm) và khu vực đặt con giống hoa 
lập thể, tạo cảnh sắc bốn mùa xanh 
tươi, đặc trưng khí hậu vùng.

Về hạng mục chiếu sáng, sử dụng 
đa dạng các loại hình chiếu sáng làm 
đẹp khu vực hồ Gươm, vói các giải 
pháp chiếu sáng: bền vững, bảo tồn, 
hấp dẫn, an toàn, tiện nghi và thân 
thiện. Chiếu sáng các công trình điểm 
nhấn xung quanh hồ tạo thành thể 
thống nhất. Về đêm chúng ta sẽ thấy 
màu hổ phách trên tháp Rùa, đền

Ngọc Sơn; vẻ đẹp huyền ảo chiếu 
sáng dưói mặt nưóc hồ; chiếu sáng 
cho cây, đưòng dạo, ghế n g ồ i , .  
được thay đổi theo mùa.

Việc đề xuất xây dựng tuyến 
đưòng ghi danh (từ tháp Hòa Phong 
đến Nghi Môn - đền Bà Kiệu, khắc tên 
các danh nhân, nghệ sỹ, nhà khoa 
h ọ c .  có đóng góp lón trong xây 
dựng và phát triển Thủ đô) có nhiều 
ý kiến cho rằng đây là ý tưởng tốt, 
nhưng nên lựa chọn địa điểm khác, 
phù hợp, không nên dồn tấ t cả vào 
trung tâm hồ Gươm.

4. Thăng Long - Đông Đô xưa và Hà 
Nội ngày nay, luôn tôn trọng giá trị 
lịch sử nghìn năm gắn vói hồ Gươm, 
niềm tự hào của bao thế hệ ngưòi Hà 
Nội cũng như nhân dân cả nưóc. 
Trong dòng chảy không ngừng của 
lịch sử, việc xây dựng hồ Gươm thành 
trung tâm văn hóa, nơi giao lưu của 
ngưòi dân thành phố, hài hòa vói một 
Hà Nội nhộn nhịp, sôi động từng 
ngày, mà vẫn mang đậm bản sắc văn 
hóa, lịch sử vốn có, cần sự chuyển đổi 
không gian một cách hợp lý, đặt trong 
tổng thể các giá trị văn hóa, kiến trúc, 
lịch sử khu vực hồ Gươm.

Đây hồ Gươm, Hồng Hà, hồ Tây.

Đây lắng hồn núi sông ngàn năm.

Đây Thăng Long, đây Đông Đô, 
đây Hà Nội, Hà Nội mến yêu ...

(Bài hát: Ngưòi Hà Nội. Sáng tác: 
Nhà văn Nguyễn Đình Thi)

Hồ Gươm thân yêu vói cầu Thê 
Húc màu đỏ cong vút nối ra cổng 
đền Ngọc Sơn; nơi tháp Rùa ẩn hiện 
trên mặt hồ bảng lảng hơi sương 
trầm mặc mỗi sóm mai và cả rặng 
liễu thưót tha  bên h ồ , .  gợi nhó 
mảnh đất hùng thiêng sông núi vói 
huyền sử vua Lê Lợi trả  gươm báu 
cho rùa thần và tháp Bút viết lên 
tròi xanh - biểu trưng cho khát khao 
hòa bình của dân tộc. Nơi đó, không 
chỉ mang trong mình những giá trị 
văn hóa, lịch sử, kiến trúc vô giá, 
mà từ lâu đã trở thành phần hồn của 
biết bao thế' hệ ngưòi Hà Nội và 
nhân dân cả nưóc, vì vậy cần được 
tiến hành cẩn trọng.❖
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Vai trò của Mật trận và các tổ chức chính trị - 
xã hội cơ sở
TRONG XÂY DựNG 
NÔNG THÔN MỚI ờ THÁI BÌNH
ThS. ĐÀO THU HUYỀN
Trường Đại học Công đoàn

Thái Bình là tỉnh nông nghiệp 
với gần 90% dân số và hơn 
70% số lao động ở nông thôn; 
có 285 xã, phường, thị trấn, 

322 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, 
106 hợp tác xã dịch vụ điện năng, 
2.889 trang trại. Triển khai chương 
trình xây dựng nông thôn mới, Thái 
Bình đã tích cực huy động các 
nguồn lực để thực hiện chương trình 
này và đã đạt được những kết quả 
đáng ghi nhận: "Tính đến cuối năm 
2015, Thái Bình có 135 xã (51,1%) 
đạt chuẩn nông thôn mới; 129 xã 
đạt từ  13 - 18 tiêu chí. Mục tiêu của 
Thái Bình đang đặt ra là phấn đấu 
đến năm 2020, Thái Bình cơ bản trở 
thành  tỉnh có nền nông nghiệp, 
công nghiệp hiện đại"1.

Để đạt được những thành tựu 
đáng ghi nhận đó, hệ thống chính trị 
cơ sở ở Thái Bình, trong đó có Mặt 
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị
- xã hội cơ sở đã phát huy được vai 
trò của mình trong việc chỉ đạo, 
tuyên truyền, vận động quần chúng 
tích cực tham gia phong trào xây 
dựng nông thôn mới.

Thứ nhất, tích cực tuyên truyền, 
vận động các tầng lớp nhân dân tham 
gia xây dựng nông thôn mới.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
chính trị - xã hội ở Thái Bình, như: 
Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh... 
đã tích cực tuyên truyền, vận động 
quần chúng nhân dân tham gia xây 
dựng nông thôn mói. Nhiều hình 
thức tuyên truyền đã đưọc vận dụng 
linh hoạt và sáng tạo như thông qua 
các phương tiện thông tin đại 
chúng, qua hội họp. Để công tác 
tuyên truyền có hiệu quả, các tổ 
chức Mặt trận cơ sở ở Thái Bình đều 
thành lập các Ban Công tác Mặt trận 
tại các thôn xóm; kết họp vói Đoàn 
Thanh niên, Hội Phụ nữ cơ sở tuyên 
truyền, vận động hội viên, đoàn 
viên của mình trực tiếp hoặc qua các 
tờ  rơi nhằm giúp cho nhân dân hiểu 
rõ hơn về chủ trương của Đảng và 
Nhà nưóc trong phong trào xây dựng 
nông thôn mói.

Cán bộ Mặt trận Tổ quốc các xã đã 
phối họp vói cán bộ cấp ủy Đảng, 
chính quyền hưóng dẫn việc thành 
lập Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; 
kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân ở 
các xã; đào tạo, tập huấn cho nhân 
dân về xây dựng nông thôn mói; tích 
cực tuyên truyền, vận động quần 
chúng nhân dân ở xã thấy đưọc tầm 
quan trọng và trách nhiệm của mình 
trong việc chung tay cùng xây dựng 
quê hương đổi mói. Nhờ đó, nhân dân 
đã tích cực tham gia đóng góp xây

dựng các công trình phúc lọi của thôn 
như điện thắp sáng, vệ sinh đường 
làng, ngõ xóm, trạm điện..., tạo ra 
khí thế thi đua chung sức xây dựng 
nông thôn mói.

Thứ hãi, đẩy mạnh Cuộc vận động 
"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mói, đô thị văn minh".

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 mói, đô thị văn 
minh". Để thực hiện cuộc vận động 
này, tại khu vực nông thôn, trên cơ 
sở Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng 
nông thôn mói, ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam cấp xã căn cứ tình 
hình thực tế  của địa phương, lựa 
chọn các tiêu chí phù họp, cụ thể hóa 
thành các nội dung để vận động 
nhân dân tham gia thực hiện. Đối vói 
các xã đã đạt chuẩn nông thôn mói, 
vận động nhân dân tiếp tục phát huy 
kết quả, tích cực tham gia các hoạt 
động góp phần nâng cao chất lưọng 
xã đạt chuẩn nông thôn mói. Đối vói 
các xã chưa đạt chuẩn, Mặt trận Tổ 
quốc hiệp thương vói các tổ chức 
thành viên để phân công vận động 
nhân dân phát huy tính sáng tạo, 
tích cực đóng góp sức người, sức của

1. Nguyễn Hổng Chương (2016), "Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở tinh Thái Bình", Tạp chí Tuyên giáo, số 7, tr.21.
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Lãnh đạo úy ban M ặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình trao quà Tễt cho
người nghèo.

góp phần thực hiện các tiêu chí xây 
dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Để đẩy mạnh Cuộc vận động 
"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh", Mặt trận 
Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 
hội cấp cơ sở ở Thái Bình tích cực vận 
động quần chúng nhân dân đoàn kết 
cùng nhau phát triển kinh tế, xóa đói 
giảm nghèo với tinh thần "cả tỉnh 
chung tay xây dựng nông thôn mới". 
Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên và 
Hội Phụ nữ nhiều xã đã nêu gương 
những hội viên, đoàn viên làm kinh 
tế  giỏi; tổ chức tham quan để học tập 
kinh nghiệm; vận động các hội viên, 
đoàn viên dạy nghề, tiếp nhận những 
người không có việc làm, hoàn cảnh 
khó khăn...

Các hội viên của Hội Cựu chiến 
binh đã tận dụng uy tín, kinh 
nghiệm của mình trong việc vận 
động nhân dân xây dựng đời sống 
văn hóa văn minh; Đoàn Thanh niên 
vận động các thanh thiếu niên tích 
cực học tập, lao động sản xuất, có lối 
sống lành mạnh, tích cực; Hội Phụ nữ 
phát động phong trào "giỏi việc

ẢNH: LƯƠNG THẾ LỘC 
nước, đảm việc nhà", sinh đẻ có kế 
hoạch... Nhờ đó, nhận thức của các 
tầng lớp nhân dân về đời sống văn 
hóa mới ngày càng được nâng lên rõ 
rệt, đời sống tinh thần của nhân dân 
được cải thiện. Điều đó góp phần 
từng bước thực hiện những tiêu chí 
về văn hóa, giáo dục, y t ế .  trong 
xây dựng nông thôn mới ở Thái Bình.

Thứ ba, Mặt trận Tổ quốc và các 
tổ chức chính trị - xã hội cơ sở ở Thái 
Bình tích cực giám sát quá trình thực 
hiện xây dựng nông thôn mới.

Mặt trận Tổ quốc các xã đã phối 
hợp với cấ'p ủy Đảng hướng dẫn việc 
thành lập Ban Giám sát đầu tư  cộng 
đồng; kiện toàn Ban Thanh tra nhân 
dân ở các xã; đào tạo, tập huấ'n cho 
cán bộ Mặt trận  cấp cơ sở về xây 
dựng nông thôn mới. Nhờ đó, Mặt 
trận Tổ quốc cùng các tổ chức chính 
trị - xã hội cấp cơ sở ở nhiều địa 
phương của Thái Bình đã kịp thời 
phát hiện ra những sai phạm, thiếu 
sót trong quá trình huy động vốn, 
sử dụng vốn và quá trình triển khai 
thực hiện xây dựng nông thôn 
m ớ i .  Một trong những bài học

kinh nghiệm mà tỉnh Thái Bình rút 
ra sau 3 năm thực hiện phong trào 
xây dựng nông thôn mới là: "Sự 
tham gia tích cực của Mặt trận  Tổ 
quốc và các tổ chức chính trị - xã 
hội ở Thái Bình đã phát huy được 
vai trò của nhân dân trong xây dựng 
nông thôn mới. Đây là bài học kinh 
nghiệm quý giá cho những thành 
công bước đầu của tỉnh"2. Để phát 
huy tối đa sự tham gia, giám sát của 
các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở, 
mỗi tổ chức thành  viên đều được 
giao những nhiệm vụ cụ thể, phụ 
trách từng lĩnh vực để thực hiện các 
tiêu chí đề ra như: Hội Phụ nữ tập 
trung vận động thực hiện công tác 
dân số, kế hoạch hóa gia đình, vấ'n 
đề môi trường; Đoàn Thanh niên 
vận động thực hiện phòng chống tệ 
nạn xã hội, an toàn giao thông, đời 
sống; việc làm; Hội Cựu chiến binh 
vận động thực hiện trồng cây xanh, 
an ninh trậ t tự, an toàn xã hội; Hội 
Nông dân vận động phát triển kinh 
tế, tăng thu  nhập và cơ cấu lao 
động của địa p h ư ơ n g . Các Hội 
cũng đồng thời thực hiện giám sát 
những nhiệm vụ mà mình được 
phân công. Nhờ đó, Mặt trận  Tổ 
quốc và các tổ chức chính trị - xã 
hội ở Thái Bình đã phát huy khá tố t 
vai trò của các tầng lớp nhân dân 
trong xây dựng nông thôn mới.

Để tiếp tục phát huy hơn nữa vai 
trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ 
chức chính trị - xã hội trong xây 
dựng nông thôn mới ở Thái Bình 
trong thời gian tới, cần chú trọng 
đến những giải pháp cơ bản sau:

Một là, nâng cao nhận thức của 
cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính 
trị - xã hội về vai trò của tổ chức 
mình trong xây dựng nông thôn mới.

Để tiếp tục phát huy vai trò của 
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
chính trị - xã hội trong xây dựng 
nông thôn mới ở Thái Bình, mỗi cán

2. Nguyễn Hổng Chương (2016),"Môt số kinh nghiệm sau 4 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới ở Thái Bình", Tạp chí Tuyên giáo, 
số 7, tr. 23.
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bộ cần nhận biết rõ ý nghĩa, tầm 
quan trọng của việc xây dựng nông 
thôn mói trong thòi kỳ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Để góp phần nâng 
cao nhận thức của cán bộ Mặt trận 
và các tổ chức chính trị - xã hội về 
vai trò của tổ chức mình trong xây 
dựng nông thôn mói cần làm tốt 
công tác giáo dục chính trị, tu  
tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, 
để nâng cao nhận thức và bản lĩnh 
chính trị của đội ngũ cán bộ. Giáo 
dục cán bộ Mặt trận và cán bộ các tổ 
chức chính trị - xã hội cơ sở thể hiện 
vai trò tiên phong, gương mẫu trong 
thực hiện chủ trương xây dựng nông 
thôn mói; phát hiện, bồi dưỡng 
những cán bộ cấp cơ sở có kinh 
nghiệm phát triển kinh tế, nhiệt 
tình, có trách nhiệm vói quê hương 
để nhân điển hình, nêu gương cho 
quần chúng noi theo. Tổ chức các 
đợt tập huấn cho cán bộ vói những 
nội dung tập huấn chú trọng về tổng 
quan Chương trình xây dựng nông 
thôn mói; các chủ trương, chính sách 
của Đảng về xây dựng nông thôn 
mói; kỹ năng chuyển tải bộ tiêu chí 
xây dựng nông thôn mói gắn vói đặc 
điểm của mỗi địa phương; cách lồng 
ghép nguồn lực của các tổ chức 
chính trị - xã hội trong thực hiện 
Chương trình...

Hai là, cán bộ Mặt trận và các tổ 
chức chính trị cần tiếp tục đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền về Chương 
trình xây dựng nông thôn mói cho 
các tầng lóp nhân dân.

Cán bộ Mặt trận và cán bộ của các 
tổ chức chính trị - xã hội cơ sở cần ý 
thức rõ về vai trò của công tác tuyên 
truyền trong việc vận động quần 
chúng nhân dân tích cực hưởng ứng 
và tham gia Chương trình Quốc gia về 
xây dựng nông thôn mói. Công tác 
tuyên truyền phải được thực hiện 
thưòng xuyên. Hình thức tuyên 
truyền cần phong phú, đa dạng. 
Thông qua hoạt động tuyên truyền 
kịp thòi nắm bắt tâm tư, nguyện 
vọng của nhân dân cũng như những 
vấn đề nhân dân chưa thông suốt 
trong việc thực hiện chủ trương này. 
Mục đích cuối cùng của công tác

tuyên truyền là tạo sự đồng thuận 
trong nhân dân về nhận thức để thực 
hiện tố t mục tiêu xây dựng nông 
thôn mới.

Để thực hiện tố t công tác tuyên 
truyền, cán bộ Mặt trận và các tổ 
chức chính trị - xã hội cần căn cứ vào 
tình hình, đặc điểm của dân cư ở địa 
phương, tùy từng lứa tuổi, giới tính, 
trình độ của nhân dân để có các hình 
thức tuyên truyền cho phù họp. Nội 
dung tuyên truyền về Chương trình 
xây dựng nông thôn mới cần hết sức 
cụ thể, chi tiế t để nhân dân dễ nấm 
bất. Các tổ chức chính trị - xã hội 
cũng cần chủ động, tích cực liên kế't 
với nhau để công tác tuyên truyền có 
hiệu quả hơn.

Ba là, chú trọng hoạt động giám 
sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ 
chức chính trị - xã hội cơ sở trong 
xây dựng nông thôn mới.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
chính trị - xã hội cơ sở cần tăng 
cường sự kiểm tra, giám sát và phản 
biện xã hội đối với việc thực hiện 
mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở 
địa phương. Cần tăng cường công 
tác kiểm tra, giám sát của Mặt trận 
Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 
hội trong việc thực hiện quy hoạch 
xây dựng, vấn đề thu  chi tài chính, 
đền bù giải phóng mặt bằng, sự 
đóng góp của nhân dân, bảo đảm 
công khai minh bạch. Coi trọng việc 
giám sát của Ban Thanh tra  nhân 
dân, phát hiện những sai sót để 
chấn chỉnh kịp thời. Kiện toàn lại 
Ban Giám sát đầu tư  của cộng đồng 
theo hướng chú trọng năng lực của 
các thành viên.

Bốn là, Mặt trận Tổ quốc và các tổ 
chức chính trị - xã hội cần tích cực 
phối họp thực hiện Cuộc vận động 
"Toàn dân đoàn kế't xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh".

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
chính trị - xã hội cơ sở chủ động phối 
họp với ban chỉ đạo xây dựng nông 
thôn mới các cấp và các tổ chức 
thành viên đẩy mạnh thực hiện Cuộc 
vận động "Toàn dân đoàn kết xây

dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh". Mặt trận Tổ quốc các cấp cần 
xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, nâng cao chất 
lưọng công tác chính trị, tư  tưởng, 
tích cực vận động đoàn viên, hội viên 
và nhân dân thực hiện có hiệu quả 
cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh" theo hướng thực chất, cụ thể 
như xây dựng các danh hiệu nông 
thôn, nhân rộng mô hình sản xuất 
kinh doanh giỏi, chăm lo gia đình 
chính sách. Cần đưọc xác định đây là 
một trong những giải pháp quan 
trọng, lâu dài nhằm phát huy đưọc 
sức mạnh của các tầng lóp nhân dân 
trong tham gia xây dựng nông thôn 
mới. Kết họp hài hòa giữa xây dựng 
cơ sở hạ tầng kinh tế  với xã hội, phát 
triển sản xuất với việc chăm lo đời 
sống văn hóa tinh thần, thực hiện 
tố t các chính sách xã hội, y tế, giáo 
dục, văn hóa, thể dục - thể thao; xây 
dựng hệ thống chính trị vững mạnh, 
khai thác và phát huy những truyền 
thống văn hóa, phong tục tố t đẹp 
của nhân dân trên địa bàn.

Năm là, thường xuyên sơ kết, 
tổng kết, kịp thòi điều chỉnh các vấn 
đề liên quan nhằm phát huy cao nhất 
vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ 
chức chính trị - xã hội cơ sở trong 
xây dựng nông thôn mói.

Vào dịp sơ kết 6 tháng, tổng kết 
năm, cùng với sơ kết, tổng kết công 
tác Mặt trận nói chung, cần sơ kết, 
tổng kết việc Mặt trận tham gia xây 
dựng nông thôn mới, rú t kinh 
nghiệm các xã làm điểm, làm rõ vai 
trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc 
phối họp vói chính quyền, đoàn thể 
chỉ đạo thực hiện những vấn đề 
trọng tâm, như xây dựng cơ sở hạ 
tầng, vấn đề huy động và sử dụng 
vốn xây dựng... Mỗi vấn đề đều 
đánh giá làm rõ kết quả, rú t kinh 
nghiệm và đề ra kế hoạch thực hiện 
các bước tiếp theo. Đây là một trong 
những hoạt động cần th iế t nhằm 
tăng tính hiệu quả trong hoạt động 
của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
chính trị - xã hội trong xây dựng 
nông thôn mới.»*
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KINH NGHIỆM - THỤC TIỄN

KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU
vận động các tâng lớp nhân dân 
xảy dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh ở Hải Phòng
TS. PHẠM VĂN MỢI
Chủ tịch úy ban M ặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hài Phòng

Hải Phòng là thành phố' trực 
thuộc Trung ương là trung 
tâm công nghiệp, thương 
mại, dịch vụ, đầu mối giao 

thông quan trọng của cả nước và quố'c 
tế  vói tổng diện tích là 1.519 km2, dân 
số' hơn 2 triệu người (tính đến tháng 
12/2015), gồm 7 quận, 8 huyện, 223 
xã, phường và thị trấn. Năm 2016, 
toàn thành phố' có 49 xã cơ bản hoàn 
thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn 
mói, bình quân các xã trên địa bàn 
thành phố' đạt 15,5 tiêu chí. Các khu 
đô thị mói Ngã 5 - sân bay Cát Bi, Ven 
sông Lạch Tray, Vincom Shophouse, 
Khu đô thị Xi măng Hải P h ò n g . được 
quy hoạch khang trang, hiện đại dần 
thay thế các chung cư cũ; kết cấu hạ 
tầng từng bước được hoàn thiện như 
đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, sân 
bay quốc tế Cát Bi, Cầu vượt Lê Hồng 
Phong, dải trung tâm thành p h ố '.  đã 
tạo nên diện mạo mới của đô thị Hải 
Phòng; đời sống nhân dân từng bước 
được cải thiện, an ninh chính trị ổn 
định. Đạt được thành quả đó ngoài sự 
chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, chính 
quyền còn có sự vào cuộc tích cực của 
Mặt trận Tổ quố'c các cấp thành phố' 
trong tuyên truyền, vận động các tầng 
lớp nhân dân thực hiện cuộc vận động 
"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh".

Chủ động, sâu sát trong chỉ 
đạo, triển khai

Việc triển khai xây dựng nông

thôn mới, đô th ị văn minh đã được 
ủy ban Mặt trận Tổ quố'c thành phố' 
lồng ghép trong thực hiện Cuộc vận 
động "Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa ở khu dân cư" trong 
nhiều năm qua. Đặc biệt càng được 
chú trọng triển khai thực hiện một 
cách bài bản, cụ thể khi ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam phát động Cuộc vận động "Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh".

Để cuộc vận động đi vào chiều sâu, 
Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc thành phố chủ động ban hành Kế 
hoạch số 59/KH-MT ngày 21/7/2016 
triển khai xây dựng 2 mô hình điểm 
"Tổ dân phố an toàn - văn minh" tại tổ 
dân phố' 5.3, phường Hùng Vương, 
quận Hồng Bàng và "Thôn nông thôn 
kiểu mẫu" tại thôn Chợ Giá, xã Kênh 
Giang, huyện Thủy Nguyên.

Sau 2 mô hình điểm, Mặt trận Tổ 
quốc thành phố hướng dẫn các 
huyện, quận chủ động triển khai xây 
dựng mô hình điểm của đơn vị hướng 
tới nhân rộng trong toàn thành phố. 
Đến nay, 100% quận huyện, xã 
phường thị trấn trên địa bàn thành 
phố đã có kế hoạch hướng dẫn, 100% 
các thôn, tổ dân phố' đã phát động ký 
giao ước thi đua thực hiện cuộc vận 
động trong ngày hội đại đoàn kết 
toàn dân. Một số huyện, quận đã tổ 
chức hội nghị triển khai và xây dựng 
mô hình điểm toàn dân đoàn kết xây

dựng đô thị văn minh gắn với xây 
dựng chính quyền như: mô hình "Tổ 
dân số văn minh tự quản"; Đô thị 4 
bền vững; Tổ dân phố' đoàn kết, văn 
minh; tổ dân phố văn minh trong 
đảm bảo trậ t tự  đô thị, vệ sinh môi 
trường; Góc phố bờ sông văn minh đô 
thị; tổ dân phố' giảm nghèo bền 
vững; Tuyến đường xanh văn minh 
của quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê 
Chân; mô hình "Vận động nhân dân 
làm đường giao thông nông thôn" ở 
huyện Tiên L ã n g .

Hiệu quả trong thực hiện
Xác định công tác thông tin tuyên 

truyền là nhiệm vụ quan trọng hàng 
đầu, Ban Thường trực ủy ban Mặt trận 
Tổ quố'c thành phố' chú trọng đẩy 
mạnh tuyên truyền về mục đích, ý 
nghĩa, nội dung Cuộc vận động "Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh" tới cán bộ, 
đảng viên và các tầng lớp nhân dân 
thành phố để người dân thấy mình là 
chủ thể thực hiện và hưởng thụ thành 
quả của cuộc vận động, từ đó đoàn 
kết, hăng hái thực hiện xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bám sát 5 nội dung của Cuộc vận 
động, Mặt trận Tổ quốc các cấp tích cực 
vận động nhân dân đoàn kết, giúp đỡ 
nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo 
bền vững, áp dụng tiến bộ khoa học, 
chuyển đổi mô hình sản xuất, nâng cao 
đời sống, từng bước vươn lên làm giàu
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Mặt trận Tổ quốc TP. Hải Phòng ký kết chương trình phoi hợp với Sở T N M T và các 
tổ chức tôn giáo trong chương trình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

ẢNH: PV

chính đáng. Các hộ gia đình được 
tuyên truyền và hướng dẫn sản xuất, 
tiêu thụ các sản phẩm, dịch vụ thân 
thiện vói môi trưòng, phát triển công 
nghệ sinh học trong hoạt động sản 
xuất, chăn nuôi. Nhiều mô hình, câu 
lạc bộ phát triển kinh tế truyền thống, 
như: mô hình "Cánh đồng mẫu lón" 
sản xuất lúa, cây rau màu tại xã Hùng 
Thắng (huyện Tiên Lãng), xã Việt Tiến 
(huyện Vĩnh Bảo), xã Kênh Giang 
(huyện Thủy Nguyên) cho năng suất 
cao hơn 8 - 15% so vói sản xuất đại trà; 
mô hình "Tổ ngư dân đoàn kết sản 
xuất trên biển"; câu lạc bộ "Đánh bắt 
cá xa bò" ở phưòng Ngọc Hải (Đồ Sơn); 
mở rộng mô hình hợp tác xã kiểu mói 
ở huyện Thủy Nguyên, Tiên Lãng, An 
Dương, Vĩnh B ả o . Ngoài ra, ngưòi dân 
còn phát triển hàng loạt mô hình nông 
nghiệp đô thị mang lại hiệu quả cao 
như các làng vưòn, nhà vưòn kết hợp 
du lịch sinh thái ở Thủy Nguyên, An 
Dương; làng trang trại ở Kiến Thụy, An 
Lão; các mô hình nuôi cá cảnh, cá sấu, 
dế mèn, nhím ở Thủy Nguyên, Kiến 
Thụy, An Dương, An Lão, khu du lịch 
Cát B à .  Các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
cũng như hoạt động khỏi nghiệp 
trong các tầng lóp nhân dân ngày 
càng phát triển. Năm 2016, thu nhập 
bình quân đầu ngưòi 3.472,6 USD/ 
2.850 USD (năm 2015), tỷ lệ hộ giàu 
tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm (tỉ lệ hộ 
nghèo theo chuẩn đa chiều thành phố 
giảm 1% so vói năm 2015, còn 2,86%), 
nhiều hộ gia đình đã xây dựng được 
cơ ngơi khang trang, tiện nghi đầy đủ, 
đòi sống của nhân dân được nâng lên 
rõ rệt.

Vói phương châm "Nhà nươc và 
nhân dân cùng làm", năm 2016, nhân 
dân thành phố đã tự nguyện hiến 
quyền sử dụng 2,5 triệu m2 đất, hàng 
triệu ngày công lao động, đóng góp 
trên 2.393 triệu đồng xây dựng 
đưòng làng, ngõ phố và các công 
trình phúc lợi công cộng (80% đưòng 
phố, ngõ xóm được bê tông hóa), làm 
thay đổi đáng kể diện mạo nông 
thôn, đô thị thành phố. Bên cạnh đó 
công tác vận động giải phóng mặt 
bằng sạch được đẩy mạnh tạo môi 
trưòng thuận lợi cho việc quy hoạch 
khu đô thị cũng như các nhà đầu tư

đến vói Hải Phòng. Thu hút đầu tư 
FDI của thành phố năm 2016 đứng 
đầu cả nươc vói hơn 2,7 tỷ USD.

Phát huy truyền thống tương 
thân, tương ái, đạo lý đền ơn đáp 
nghĩa, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các 
tổ chức thành viên đã huy động được 
sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, 
sự hưởng ứng tích cực của đông đảo 
các tầng lóp nhân dân tham gia ủng 
hộ quỹ "Vì ngưòi nghèo" vói số tiền 
ủng hộ gần 12 tỷ đồng, quỹ Đền ơn 
đáp nghĩa được hơn 3 tỷ đồng. Vận 
động xây mói và sửa chữa 203 nhà Đại 
đoàn kết và nhà ở theo Nghị định 167 
vói tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng.

Bảo vệ môi trưòng, ứng phó vói 
biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh 
quan môi trưòng sáng, xanh, sạch, 
đẹp là mục tiêu mà Mặt trận Tổ quốc 
các cấp của thành phố và các tổ chức 
thành viên hưóng mạnh để vận động 
nhân dân thực hiện. Các trang trại, 
gia trại, cơ sở sản xuất kinh doanh, 
các hộ gia đình thực hiện tố t việc xử 
lý chất thải, rác thải, trồng và bảo vệ 
cây xanh, xây dựng cảnh quan môi 
trưòng sạch, đẹp. Tại các địa phương 
xây dựng mô hình "Tự quản bảo vệ 
môi trưòng" như: "Lòng đưòng an 
toàn, trên hè gọn gàng" ở phưòng 
Đồng Quốc Bình; "Khu dân cư đoàn

kết, bảo vệ môi trưòng xanh, sạch, 
đẹp", "ứng phó biến đổi khí hậu và 
nưóc biển dâng tại cộng đồng dân cư 
vùng ven biển hải đảo" ở huyện Cát 
Hải; "Nhà sạch, vưòn đẹp" của Hội 
Nông dân; "Góc sống xanh", "Ba 
sạch" của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành 
phố... Tổ chức ra quân bảo vệ môi 
trưòng tại Đồ Sơn; ra quân hưởng 
ứng chiến dịch làm cho thế giói sạch 
hơn tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy 
và quận Ngô Quyền; tổ chức mít tinh 
kỷ niệm ngày môi trưòng thế giói tại 
thôn Đốc Hậu - Toàn Thắng - Tiên 
Lãng. Đặc biệt, chú trọng phát huy 
vai trò của ngưòi cao tuổi, các tổ 
chức tôn giáo, ngưòi có uy tín trong 
cộng đồng tham gia thực hiện.

Trong những năm qua, Mặt trận Tổ 
quốc các cấp trong thành phố đã tích 
cực vận động các hộ sản xuất kinh 
doanh cam kết không sản xuất và bán 
hàng giả, hàng kém chất lượng; 
không sản xuất kinh doanh, chế biến 
thực phẩm không an toàn. Các mô 
hình tự quản về an ninh trật tự, an 
toàn giao thông, phòng chống tệ nạn 
xã hội hoạt động hiệu quả: "Toàn dân 
phòng chống ma túy tại cộng đồng 
dân cư", "Khu dân cư vùng giáo sống 
tố t đòi đẹp đạo", "Câu lạc bộ gia đình 
hạnh phúc bền vững, đăng ký không 
có chồng con nghiện ma túy, vi phạm
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pháp luật", "Khu dân cư xã phường 
ven biển hải đảo an toàn lành mạnh", 
"Cụm tàu thuyền an toàn", "Làng chài 
bình y ê n " .  góp phần ổn định tình 
hình chính trị ở các địa phương.

Trong quá trình xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh, việc thực 
hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được chú 
trọng triển khai nhằm phát huy quyền 
làm chủ, sức sáng tạo và huy động được 
nguồn lực lớn từ nhân dân. Hầu hết ở 
các địa phương, khi thực hiện một công 
trình, dự án có liên quan đến người dân 
đều tổ chức bàn bạc dân chủ, công khai 
để nhân dân biết, tham gia ý kiến và 
cùng thực hiện. Hoạt động của Ban 
Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu 
tư cộng đồng được đẩy mạnh, giám sát 
việc: sử dụng các loại quỹ do nhân dân 
đóng góp, các khoản đầu tư, tài trợ cho 
cộng đồng; chất lượng các công trình 
xây dựng; hiệu quả sử dụng vốn, vật tư; 
giám sát thực hiện chế độ chính sách 
với người có công, người n g h è o . Mặt 
trận Tổ quốc các huyện, quận đã thực 
hiện bước đầu có hiệu quả Quyết định 
217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của 
Bộ Chính trị.

Tăng cường các giải pháp 
thiết thực, hiệu quả 
thực hiện cuộc vận động 
toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
32-NQ/TW và Kết luận 72-KL/TW của Bộ 
Chính trị "Về xây dựng và phát triển 
thành phố' Hải Phòng trong thời kỳ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước" theo hướng xây dựng Hải Phòng 
trở thành thành phố Cảng xanh, văn 
minh, hiện đại; đến năm 2020, Hải 
Phòng hoàn thành công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa và 100% số huyện đạt 
chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây 
dựng nông thôn mới, ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc thành phố Hải Phòng tiếp tục 
đẩy mạnh các giải pháp huy động cả hệ 
thống chính trị vào cuộc triển khai thực 
hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh" tạo sức lan tỏa hơn nữa 
trong quần chúng nhân dân thành phố:

Một là, đổi mới công tác tuyên 
truyền, vận động, phát huy sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực 
hiện cuộc vận động.

Công tác tuyên truyền, vận động 
của Mặt trận Tổ quốc thành phố phải 
được tiến hành thường xuyên, liên 
tục, không ngừng đổi mới, đa dạng 
các hình thức tuyên truyền, nội dung 
phong phú, sâu sát với đời sống nhân 
dân, gắn với lợi ích th iết thực của 
người dân (an sinh xã hội, xóa đói 
giảm nghèo...). Nâng cao chất lượng 
và hiệu quả tổ chức "Ngày hội đại 
đoàn kết toàn dân" ở khu dân cư, 
thắt chặt tình đoàn kết Quân - Dân - 
Chính - Đảng tạo sự thống nhất, 
đồng bộ trong nhận thức và hành 
động, thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã 
hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, 
đối ngoại, xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hai là, bám sát sự chỉ đạo của cấp 
ủy, tăng cường phố'i hợp các cấp, 
ngành, khai thác các nguồn lực triển 
khai thực hiện hiệu quả cuộc vận 
động ở khu dân cư.

Tiếp tục huy động sự vào cuộc của 
toàn Đảng, toàn dân tham gia thực 
hiện 5 nội dung của Cuộc vận động, 
chú trọng triển khai các chương trình 
mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền 
vững, xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh; phối hợp thực hiện các 
chương trình về an toàn giao thông, 
phòng, chống tội phạm, ma túy, mại 
dâm, HIV/AIDS, bảo vệ, chăm sóc 
nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo vệ 
môi trường và ứng phó với biến đổi 
khí hậu, công tác dân số - kế hoạch 
hóa gia đình... Vận động các tầng lớp 
nhân dân tham gia các hoạt động 
ủng hộ quỹ "Vì người nghèo"; hưởng 
ứng phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"...

Ba là, xây dựng, duy trì và nhân 
rộng các mô hình thiết thực hiệu quả.

Mặt trận Tổ quốc các cấp chú trọng 
phát triển, bồi dưỡng, nhân rộng các 
điển hình tiên tiến, phát huy vai trò 
của hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc 
biệt là vai trò của Trưởng Ban Công tác 
Mặt trận, người cao tuổi, các chức sắc,

chức việc, người có uy tín của cộng 
đồng khu dân cư trong việc tổ chức và 
vận động nhân dân hưởng ứng, thực 
hiện. Phát huy tính chủ động, tích cực 
của mỗi khu dân cư, khơi dậy tinh 
thần thi đua yêu nước, sáng tạo, tính 
tự quản từ mỗi người dân, mỗi gia 
đình để tạo thành sức mạnh to lớn, 
động lực phát triển ở khu dân cư.

Bốn là, định kỳ kiểm tra, giám sát, 
sơ, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm.

Mặt trận Tổ quốc các cấp trong 
thành phố' tăng cường sự lãnh đạo 
của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với 
cuộc vận động, phối hợp chặt chẽ với 
các ban, ngành, đoàn thể trong quá 
trình triển khai thực hiện.

Mặt trận Tổ quốc các cấp của 
thành phố thực hiện tố t công tác sơ 
kết, tổng kết đánh giá kết quả thực 
hiện, có giải pháp kịp thời khắc phục 
những hạn chế trong triển khai thực 
hiện cuộc vận động; đồng thời biểu 
dương, khen thưởng những cá nhân, 
tập thể có nhiều đóng góp trong thực 
hiện cuộc vận động.

Năm là, kịp thời kiện toàn, củng 
cố tổ chức, nâng cao năng lực hoạt 
động của Mặt trận Tổ quốc các cấp 
trong thành phố đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đổi mới tổ chức bộ máy, kiện toàn 
Uỷ ban Mặt trận Tổ quố'c các cấp 
trong thành phố đảm bảo số lượng, 
coi trọng chất lượng; đặt trọng tâm 
xây dựng Mặt trận Tổ quốc các cấp 
thành phố vững mạnh về tổ chức, 
hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu 
quả; thực hiện tố t chức năng nhiệm 
vụ, quyền hạn và trách nhiệm của 
Mặt trận Tổ quốc. Củng cố, kiện toàn 
Ban công tác Mặt trận ở địa bàn dân 
cư góp phần đổi mới tổ chức và hoạt 
động của hệ thống chính trị ở cơ sở. 
Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên 
trách đảm bảo tiêu chuẩn, cần chú ý 
đến những người đã trưởng thành từ 
phong trào, có kinh nghiệm trong 
công tác vận động nhân dân, có tinh 
thần nhiệt tình và tự nguyện cao. Đổi 
mới, tăng cường công tác bồi dưỡng, 
huấn luyện cán bộ để đáp ứng yêu 
cầu hoạt động trong tình hình mới.»*
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MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ CÔNG TÁC 
TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG
đổng bào Khmer sinh sống ở vùng 
Tây Nam bộ
ThS. NGUYỄN MẠNH QUANG
Phó Trưởng ban, Ban Dân tộc, cơ quan ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đ ồng bào Khmer theo Phật 
giáo Nam tông sinh sống 
quần tụ  xung quanh không 
gian 453 ngôi chùa Phật 

giáo Nam tông Khmer. Ngôi chùa 
Phật giáo Khmer Nam tông được 
đồng bào Khmer đóng góp xây dựng 
trong các phum, sóc nơi đồng bào 
sinh sống; ngôi chùa có vai trò vô 
cùng quan trọng, mỗi ngôi chùa đã 
đảm nhận hai chức năng chính:
Chùa là nơi sinh hoạt tôn giáo và 
cũng là nơi sinh hoạt của cộng đồng 
trong phum, sóc; nơi lưu giữ những 
giá trị tinh  thần, gìn giữ bản sắc 
văn hóa thiêng liêng của đồng bào 
và là nơi cố kết, tập hợp cộng đồng.
Người Khmer Nam bộ thường cư ngụ 
chung quanh ngôi chùa, lấy chùa 
làm trung tâm văn hoá của cả khu 
vực dân cư. Vói dân tộc Khmer, chùa 
là thư viên tàng trữ các thư tịch cổ; 
là nơi bảo tồn lưu giữ di sản văn hoá 
của cộng đồng phum, sóc qua các 
thời kỳ lịch sử; là nơi truyền đạt 
đạo lý Phật giáo và dạy chữ nghĩa 
cho con em họ... Thiêng liêng hơn, 
chùa là nơi lưu giữ tro cốt của người 
quá cố, góp phần tạo mối liên kết 
chặt chẽ giữa Phật tử vói ngôi chùa.
Tất cả mọi hoạt động trong đời sống 
của đồng bào Khmer luôn gắn liền 
vói ngôi chùa từ lúc họ sinh ra cho 
đến lúc từ giã cõi đời. Đối vói cộng 
đồng người Khmer, giáo lý Phật giáo

Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân 
trao biểu tượng Bác Hồ cho đại biểu là sư sãi Khmer tiêu biểu trong Tọa đàm 
Phát huy vai trò người tiêu biểu có uy tín các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nam bộ 
tháng 9/2° l 6  ẢNH: HOÀNG ANH

đã ăn sâu vào tiềm thức của từng 
ngưòi trong cộng đồng. Đồng bào 
Khmer quan niệm rằng: "Nếu cúng

chùa dâng sãi một th ì thu  phưóc 
mưòi". Bởi vậy, mọi hoạt động 
tuyên truyền, vận động của chính
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Đổng chí Vũ Dương Châu, Trường ban Dân tộc, cơ quan úy ban Trung ương M ặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng sư sãi 
Khmer Nam tông nhân tễt Chol Chnam Thmay. ẢNH- MANH QUANG

quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn 
thể ở vùng có đông đồng bào Khmer 
sinh sống, nếu vận dụng khéo léo 
thông qua sự đồng tình ủng hộ của 
các vị sư sãi và đồng bào Khmer trên 
cơ sở lồng ghép, thông qua các điểm 
chùa, mời các vị sư sãi làm tuyên 
truyền viên th ì các nội dung tuyên 
truyền, vận động, giáo dục các chủ 
trương, đường lối chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước sẽ 
được "thẩm thấu" trong đồng bào 
Khmer một cách sâu rộng thông qua 
uy tín  của các vị sư sãi. Công tác 
tuyên truyền, vận động của hệ 
thống chính trị nế'u vận dụng khai 
thác phù hợp với đặc điểm, tâm lý

của đồng bào Khmer qua giá trị văn 
hoá của các điểm chùa để tuyên 
truyền, vận động sẽ hoàn thiện cả 
hai phương diện "Tốt đời, đẹp đạo" 
trong đồng bào dân tộc Khmer ở 
vùng Tây Nam bộ.

Công tác tuyên truyền, vận động, 
giáo dục của chính quyền, Mặt trận 
và các tổ chức đoàn thể nếu khéo 
vận dụng đặc điểm tâm lý của đồng 
bào Khmer lấy chùa làm điểm sinh 
hoạt của cộng đồng là việc làm có ý 
nghĩa rất lớn trong công tác tuyên 
truyền các chủ trương, đường lối, 
chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà 
nước. Thông qua ngôi chùa, Chính

quyền và Mặt trận các cấp sẽ tập 
hợp, vận động đồng bào thực hiện 
các mục tiêu phát triển kinh tế' - xã 
hội của địa phương, xây dựng đời 
sống văn hóa của người dân theo 
phương châm "lấy dân làm gốc", góp 
phần tạo điều kiện cho đồng bào 
Khmer tự  do phát huy năng lực sáng 
tạo của mình một cách có định 
hướng mà còn bảo tồn, phát huy các 
giá trị văn hoá truyền thống của dân 
tộc Khmer gắn bảo tồn và phát triển 
những giá trị văn hóa giàu bản sắc 
của cộng đồng Khmer vùng Tây Nam 
bộ. Mặt khác, nhà nước cũng tiết 
kiệm được một phần lớn khoản chi 
ngân sách cho việc xây dựng thiết
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chế' văn hoá ở vùng đồng bào Khmer 
Nam bộ trong việc xây dựng nhà văn 
hóa ở các khu dân cư.

Tuy nhiên, chủ trương đưa các 
hoạt động tuyên truyền, vận động 
đồng bào Khmer thông qua các ngôi 
chùa ở các phum, sóc vùng Tây Nam 
bộ cũng là một vấn đề rất nhạy cảm 
về mặt tôn giáo và chính trị. Trưóc 
khi tiế'n hành nếu chúng ta  không 
thận trọng dễ dẫn đến những cách 
hiểu sai lệch và kéo theo những hậu 
quả nặng nề, khó lường. Chẳng hạn, 
một số phần tử xấu cấu kết vói các 
thế lực thù địch xuyên tạc về quyền 
tự  do tín ngưỡng của người Khmer, 
đồng hóa ngưòi Khmer... Nếu chúng 
ta  không được sự đồng tình ủng hộ 
của các vị sư sãi và tín đồ, nhận thức 
và trình độ học vấn của sư sãi và 
đồng bào Khmer còn nhiều hạn chế 
và bị kích động th ì hậu quả sẽ 
nghiêm trọng. Chính vì vậy, công tác 
tuyên truyền, vận động đồng bào 
phải được sự đồng tình, thống nhất 
cao của sư sãi và người dân, mọi hoạt 
động trong nhà chùa phải được các 
tầng lóp sư sãi trong chùa ủng hộ, 
mời các vị sư sãi làm nòng cốt trong 
công tác tuyên truyền, vận động; 
phải tuyên truyền, vận động để các 
vị sư sãi và đồng bào thấy được lợi 
ích của Nhà nưóc và lợi ích của cộng 
đồng là giống nhau cùng mong muốn 
đời sống vật chất, tinh thần của đồng 
bào được cải thiện, nâng cao. Do vậy, 
để thực hiện được mục tiêu trên, mọi 
hoạt động trong chùa phải được cụ 
thể hoá từ nội dung đến hình thức. 
Chùa là nơi sinh hoạt tôn giáo nên 
cần phải chắt lọc đưa những hoạt 
động tuyên truyền, vận động phù 
hợp để sư sãi và đồng bào đồng tình 
đón nhận, tránh những sự hiểu lầm 
đáng tiếc làm rạn nứt khối đoàn kết 
giữa các dân tộc.

Qua nghiên cứu thực tế, chúng tôi 
đề xuất một số nội dung và phương 
thức hoạt động phát huy các điểm 
chùa và các vị sư sãi Phật giáo Khmer 
Nam tông trong công tác tuyên

truyền, vận động đồng bào Khmer 
thực hiện đưòng lối, chủ trương, 
chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà 
nưức như sau:

1. Đưa các nội dung tuyên 
truyền, vận động của chính quyền, 
Mặt trận và các đoàn thể để phổ 
biến đưòng lối, chính sách, pháp 
luật của Nhà nưức và các chương 
trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã 
hội ở địa phương; tuyên truyền, vận 
động đồng bào giữ gìn, bảo tồn các 
giá trị văn hóa dân tộc, nhất là 
trong thế hệ trẻ, loại bỏ các luồng 
văn hoá độc hại phản động biệt dị 
vơi những giá trị văn hóa truyền 
thống của đồng bào Khmer. Mặt trận 
và các tổ chức đoàn thể cần mở các 
lóp chuyên đề tại các điểm chùa cho 
các vị sư sãi và tín đồ hiểu biết sâu 
sắc về lịch sử truyền thống đoàn 
kết, gắn bó giữa các dân tộc trong 
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc; lồng ghép công tác tuyên 
truyền gắn vói sinh hoạt các loại 
hình văn hoá, nghệ th u ật truyền 
thống như: Sân khấu, âm nhạc, hội 
hoạ... để làm nòng cốt cho công tác 
vận động thu  hú t đồng bào Khmer 
vào các cuộc vận động.

2. Tiếp tục đầu tư  việc xây dựng 
tủ  sách, phòng đọc tiến lên xây dựng 
thư viện trong nhà chùa, đẩy mạnh 
tuyên truyền mở mang dân trí bằng 
sách báo, tranh, ảnh, các loại hình 
văn hoá phẩm bằng song ngữ Việt - 
Khmer. Ưu tiên các loại hình sách 
báo phục vụ th iết thực đòi sống của 
đồng bào như: sách hưóng dẫn kỹ 
thuật canh tác nông nghiệp, chuyển 
dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, sách 
văn nghệ Khmer, sách dùng cho 
thiếu nhi và học sinh... sách báo 
phải được bổ sung thưòng xuyên và 
có sự luân chuyển mói thu hút được 
ngưòi đọc. Thưòng xuyên vận động 
bà con đến phòng đọc vào lúc nông 
nhàn hay các dịp sinh hoạt tín 
ngưỡng tại chùa, bản thân ngưòi phụ 
trách phòng đọc trong chùa phải 
được hưóng dẫn nghiệp vụ, hàng

năm chọn ra một số đầu sách hay để 
giói thiệu, tạo phong trào đọc sách 
báo trong dân.

3. Tận dụng tính năng và hiệu 
lực của đài phát thanh, truyền hình 
để đưa thông tin khoa học kỹ thuật 
đến vói đồng bào. Mỗi chùa nên lập 
một trạm truyền thanh để hàng 
ngày tiếp âm của đài Trung ương và 
đài tỉnh , huyện, kịp thòi phổ biến 
tin tức thòi sự, chủ trương chính 
sách, mùa màng, các hoạt động của 
phum, sóc, biểu dương ngưòi tố t 
việc tố t, lên án cái xấu, đặc biệt là 
đưa kiến thức khoa học kỹ thuật 
phục vụ cho việc chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế... Nội dung phát thanh phải 
đưa các tiế t mục văn nghệ bằng 
tiếng Khmer để chương trình  sinh 
động hấp dẫn. Mỗi chùa phải được 
trang bị ti vi để phục vụ đồng bào 
theo dõi tin tức thòi sự. Về phía đài 
phát thanh - truyền hình của khu 
vực và các tỉnh, thành cũng cần phải 
đổi mói, cải tiến nội dung, tăng thòi 
lượng chương trình tiếng Khmer, 
chuyển tải những vấn đề th iết thực 
đến vói đồng bào song cũng phải 
nghiên cứu kỹ thòi gian phát sóng 
để phù hợp vói tập quán sinh hoạt, 
sản xuất của bà con. Trong khi 
hưóng dẫn phải chú ý sử dụng tiếng 
Khmer là chính.

4. Ngành văn hoá các địa phương 
vùng Tây Nam bộ nên kết hợp vói 
phum, sóc thành lập đội văn nghệ 
thông tin trong nhà chùa nhằm bảo 
tồn khai thác, phát huy di sản văn 
hoá Khmer và xây dựng đòi sống văn 
hoá ở khu dân cư, trang bị dàn nhạc 
ngũ âm cho các chùa. Hoạt động này 
có ý nghĩa rất quan trọng, ngoài chức 
năng tổ chức các cuộc sinh hoạt văn 
nghệ phục vụ đồng bào tại chỗ, đồng 
thòi có điều kiện tiếp cận gần gũi 
quần chúng, sử dụng biện pháp 
tuyên truyền miệng bằng chính tiếng 
dân tộc nên có tác dụng rất tốt. Họ đi 
vào các phum, sóc vận động từng 
ngưòi dân xoá đói giảm nghèo, giữ 
gìn vệ sinh môi trưòng...»*
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KINH NGHIỆM PHÒNG CHỐNG 
THAM NHUNG
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GS.TSKH PHAN XUÂN SƠN
Học viện Chính trị quổc gia Hổ Chí Minh

Trải qua nhiều thăng trầm do phải gánh chịu những hậu quả mà nạn tham nhũng 
gây ra, thế giới ngày nay có rất nhiều kinh nghiệm về đấu tranh chống tham 
nhũng. Thế nhưng, mỗi khu vực khác nhau, mỗi quốc gia khác nhau lại có những 
cách thức đối phó với nạn tham nhũng khác nhau, và không phải cứ rập khuôn, 
máy móc các biện pháp chống tham nhũng là có thể kiểm soát được nó. Điều này 
còn phải tùy thuộc vào những điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội cũng 
như sự vận dụng sáng tạo của mỗi nước.

Kinh nghiệm chống tham 
nhũng ở Mỹ và các nước 
Tây Âu và Liên bang Đức

ở Mỹ và các nước Tây Âu, việc 
chống lạm quyền nói chung và chống 
tham nhũng nói riêng chủ yếu được 
nhấn mạnh ở khâu thể chế', tức là 
việc tổ chức bộ máy nhà nước sao cho 
các nhánh quyền lực có thể kiểm tra, 
giám sát lẫn nhau và th iết lập sự 
kiểm soát từ  phía xã hội. Nguyên tấc 
này được thể hiện trong một loạt 
chính sách về tổ chức bộ máy chính 
trị và công quyền.

Thiết kế bộ máy nhà nước trên cơ 
sở kiềm chế, đối trọng về quyền lực

ở Mỹ và các nước phương Tây, 
cách chống tham nhũng phổ biến là 
xây dựng một cơ chế kiểm soát quyền 
lực đủ sức ngăn chặn các hành vi lạm 
quyền, chuyên quyền, sử dụng quyền 
lực vì mục đích tối đa hóa lợi ích của 
bản thân. Các cơ chế kiểm soát quyền 
lực đó chính là những nguyên tấc tổ 
chức quyền lực nhà nước như: tam 
quyền phân lập, kiềm chế đối trọng 
giữa các nhánh quyền lực lập pháp, 
hành pháp và tư  pháp; cạnh tranh 
chính trị giữa các đảng đối lập và sự

tồn tại của các đảng đối lập trung 
thành, sự giám sát, phản biện xã hội 
của xã hội công dân đối với bộ máy 
nhà nước,... Vói những thể chế như 
vậy, nó làm cho quyền lực luôn bị giới 
hạn trong khuôn khổ pháp luật, bị 
giám sát bởi nhiều chủ thể khác 
nhau, do đó tránh được tình trạng 
quyền lực quá tập trung dẫn đến việc 
độc đoán, chuyên quyền, tham nhũng 
trong thực thi quyền lực nhà nước.

Sự độc lập của các cơ quan tư pháp

Các cơ quan tư pháp đóng vai trò 
trung tâm trong cuộc đấu tranh 
chống tham nhũng. Các thể chính 
trị, pháp lý của các nước này đã cho 
phép các cơ quan tư pháp có thể truy 
cứu những kẻ tham nhũng, ngay cả 
đó là những quan chức cao cấp của 
nhà nước. Không thể chống tham 
nhũng một cách hiệu quả nếu không 
có một hệ thống tư pháp độc lập.

Giảm bớt các cơ hội cho tham nhũng

Quá trình này được thực hiện 
thông qua việc thường xuyên tiến 
hành ra soát lại hệ thống luật pháp, 
giảm bớt những nguyên tấc không 
cần thiết, đơn giản hóa và công khai 
hóa những thủ  tục hành chính. Để

giảm bớt mức độ tùy tiện khi đưa ra 
quyết định, các nước này tập trung 
hóa các quá trình nhận quyết định 
quan trọng và áp dụng công nghệ 
thông tin hiện đại trong một số lĩnh 
vực dễ nảy sinh tham nhũng đặc biệt 
như mua sấm công và thuế hay cấp 
phép kinh doanh.

Phân biệt ranh giới giữa Nhà nước 
và xã hội, giữa chính trị và hành 
chính, giữa lĩnh vực công và tư, tinh 
giản bộ máy hành chính, tách quản 
lý hành chính ra khỏi quản lý kinh 
tế  trực tiếp, đồng thời cải cách thị 
trường theo hướng giảm tính độc 
quyền của các doanh nghiệp, tiến 
hành tư  nhân hóa những dịch vụ 
công cũng được xác định là những 
điều kiện quan trọng để có thể bẻ 
gãy mối liên kết không lành mạnh 
giữa giới doanh nghiệp và các cơ 
quan công quyền, và do vậy giảm 
mức độ và cơ hội tham nhũng.

Xã hội công dân (xã hội dãn sự) 
như một nhân tố  và nguồn lực quan
trọng để chống tham nhũng

Các tổ chức phi chính phủ, như 
các hãng thông tấn, các hiệp hội 
doanh nghiệp, các nhóm lợi ích, các

54  TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 163 (3/2017)



N H Ữ N G  V Ấ N  Đ Ề  Q U Ố C  T Ế  V À  Đ Ố I  N G O Ạ I  N H Â N  D Â N

viện nghiên cứu và nghiệp đoàn đóng 
vai trò quan trọng trong việc tạo ra 
công luận về tham nhũng, tham gia 
mạnh mẽ vào quá trình đấ'u tranh 
chống tham nhũng, tạo sức ép về 
chính trị buộc chính quyền phải xử 
lý nghiêm những vụ tham nhũng.

Để phát huy tác dụng của hoạt 
động "lobby" trong việc vận động 
chính sách, đồng thời hạn chế những 
khả năng gây ra tham nhũng từ hoạt 
động ấ'y, ngay từ rất sớm, Mỹ đã luật 
hóa hoạt động này bằng việc quy 
định rõ các nhóm "lobby" vận động 
cho ai, vận động cái gì, hưởng lợi bao 
nhiêu và nộp thuế như thế n à o , .

Để khuyến khích mọi người tố cáo 
các hành vi tham nhũng, các nước 
này đã xây dựng các phương tiện bảo 
vệ người tố  cáo và nhân chứng, áp 
dụng các biện pháp bảo vệ tư  pháp 
cần thiết. Xây dựng khuôn khổ pháp 
lý cho tổ chức xã hội công dân hoạt 
động, sự thiện chí lấng nghe và hợp 
tác của chính phủ với các tổ chức xã 
hội đã khuyến khích các tổ chức xã 
hội hoạt động khá hiệu quả trong 
những vai trò này.

Thiết lập nền báo chí tự  do và có 
trách nhiệm trong đấu tranh chống
tham nhũng

Phương tiện truyền thông đại 
chúng vốn là lực lượng quan trọng 
trong việc cung cấp các thông tin 
khách quan, độc lập cho xã hội trong 
việc đấ'u tranh với tham nhũng. Để 
phát huy vai trò của nó, các khuôn 
khổ pháp lý cho phép báo chí tự do 
ngôn luận, tự do tiếp cận thông t i n , .  
để thực hiện vai trò giám sát xã hội đối 
với hoạt động của bộ máy và các quan 
chức. Một mặt, nó thể hiện sự kiểm 
soát của công luận, tiến hành các cuộc 
điều tra xã hội độc lập nhằm phát hiện 
những trường hợp tham nhũng. Mặt 
khác nó tạo sức ép dư luận, chỉ trích 
các công chức và các chính trị gia 
tham nhũng buộc chính quyền phải xử 
lý chứ không thể "ỉm" đi được.

Thiết lập nền đạo đức công vụ
minh bạch

Đây là việc đề ra và thực hiện các 
quy định nhằm giúp công chức tránh

Chủ tịch ủy ban Trung ương M ặt trận Tổ quổc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp 
bà Edelgard Bulmahn, Phó Chủ tịch Quổc hội Liên bang Đức trong chuyến thăm và 
làm việc của đoàn tại Việt Nam, tháng 11/2016.

ẢNH: HOÀNG ANH

được tình trạng phải đối đầu với việc 
xung đột giữa lợi ích riêng và lợi ích 
chung, tăng cường tính công tâm và 
thanh liêm trong lĩnh vực hành chính 
công. ở nhiều quốc gia phát triển 
như Cộng hòa liên bang Đức, Anh, 
Đan Mạch, Thụy Điển, Australia... 
nhờ thực hiện tố t nguyên tấc này mà 
đã góp phần ngăn ngừa tham nhũng 
một cách có hiệu quả nhất. Luật pháp 
của Anh, Cộng hòa liên bang Đức, 
Thụy Điển quy định, tấ t cả các tài 
liệu của Chính phủ và các cơ quan 
nhà nước từ Trung ương đến địa 
phương (trừ tài liệu thuộc bí mật 
quốc gia) đều phải được đăng tải 
công khai trên báo chí và trên mạng 
Internet, kể cả mức lương của Thủ 
tướng và các Bộ trưởng; Mọi công 
chức nhà nước đều có quyền và trách 
nhiệm cung cấp các thông tin về tổ 
chức và hoạt động của cơ quan mình 
cho phóng viên báo chí và không ai 
được phép điều tra, tìm hiểu để xác 
định nguồn của các thông tin  đã 
được đăng tải trên báo chí.

Để đảm bảo việc thực hiện một cách 
triệt để, những quy tấc này thường bao 
gồm các quy định về kỷ luật và kèm

theo những thay đổi đáng kể về môi 
trường pháp lý và việc đào tạo nhân sự. 
Các quy tấc đạo đức thường điều chỉnh 
việc nhận quà biếu và sự hảo tâm, 
nghiêm cấm hối lộ và các hình thức 
lạm dụng công quyền khác. Tiếp đến là 
điều chỉnh sự tham gia của công chức 
vào các hoạt động kinh tế và chính trị 
như một phần trong một loạt các biện 
pháp nhằm ngăn chặn các tình huống 
xung đột lợi ích. Đây là những biện 
pháp mà Pháp và những nước Tây Âu, 
Bấc Âu đã áp dụng để xây dựng nền 
công vụ mẫu mực về tính trong sạch và 
thái độ phục vụ của công chức. Và công 
chức những nước này thường rất tự 
hào về địa vị của mình.

Kinh nghiệm phòng chống tham 
nhũng ở Cộng hòa liên bang Đức

Ngoài những kinh nghiệm chung 
đã nêu ở các nước Tây, Bấc Âu và Mỹ, 
Cộng hòa liên bang Đức có những 
kinh nghiệm riêng của mình rất đáng 
nghiên cứu. Biểu hiện ở một số vấn 
đề dưới đây:

1) Tất cả các quy định pháp luật 
về công chức và công vụ rất rõ ràng 
cụ thể
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ở Liên bang Đức tấ t cả công chức 
nhà nước đều có trách nhiệm thực 
hiện nhiệm vụ về chống tham 
nhũng. Chính phủ Cộng hòa liên 
bang Đức quy định rất rõ ràng, công 
chức nhà nước hoàn toàn chịu trách 
nhiệm về mọi hành động và hành vi 
của họ khi thực hiện các chức trách 
trong thời gian công vụ và những 
việc không được làm ngay cả sau khi 
nghỉ hưu, trong đó có cả giữ gìn bí 
mật công vụ. Công chức nhà nước ở 
Cộng hòa liên bang Đức nếu muốn 
làm một công việc nào khác, ngoài 
chức trách công vụ, phải được phép 
của cấp quản lý cao hơn, trừ những 
công việc liên quan đến giảng dạy và 
nghiên cứu trong các viện và cơ quan 
khoa học. Những công việc được 
nhận thù lao hoặc tiền thưởng ngoài 
công vụ phải báo cáo. Công chức nhà 
nước không được phép hoạt động 
kinh doanh tư  nhân. Nếu sau khi 
nghỉ hưu, công chức nhà nước tiếp 
tục làm việc trong lĩnh vực có liên 
quan đến hoạt động công vụ của họ 
trong vòng 5 năm trước khi nghỉ 
việc, họ phải báo cáo rõ ràng và minh 
bạch trước khi rời nhiệm sở. Cơ quan 
quản lý cấp trên cấm các công chức 
sau khi nghỉ hưu làm việc trong các 
lĩnh vực có nguy cơ gây th iệt hại đối 
với lợi ích công vụ mà họ từng đảm 
nhiệm trước đó.

2) Cảnh báo sớm đối với các hoạt 
động công vụ, các ìĩnh vực dễ xảy ra 
tham nhũng

Chính quyền Liên bang cũng như 
chính quyền các bang thường xuyên 
có hoạt động phân tích cảnh báo, xác 
định các lĩnh vực hoạt động dễ xảy 
ra tham nhũng. Trong tấ t cả các cơ 
quan Liên bang, các biện pháp để xác 
định các lĩnh vực hoạt động dễ xảy 
ra tham nhũng sẽ được thực hiện một 
cách định kỳ và được bảo đảm bởi các 
điều kiện cần thiết, cụ thể.

Để loại trừ những hành vi tham 
nhũng trong những vị trí công vụ dễ 
bị tham nhũng, Chính phủ Liên bang 
Đức ngoài việc thực hiện nguyên tấc 
công khai minh bạch, như các nước 
Tây Âu đã nói ở trên, còn thực hiện 
nguyên tấc kiểm tra chéo.

Việc kiểm tra chéo được thực 
hiện bởi nhiều bộ phận, từ  bộ phận 
chuyên trách trong từng cơ quan, cơ 
quan kiểm toán nội bộ, cán bộ giám 
sát và đánh giá về nhân sự. Ngoài ra, 
để đối phó với các khả năng tham 
nhũng, trong các cơ quan còn có các 
hình thức giáo dục công chức, viên 
chức như tuyên thệ, cam kết về công 
việc, giáo dục về phòng chống tham 
nhũng, thực hiện bộ quy tấc ứng xử 
về chống tham nhũng... Khi nghi 
ngờ về một tội phạm tham nhũng, 
một cuộc điều tra ngay trong cơ quan 
sẽ được khởi động và cuộc điều tra đó 
có thể dẫn đến sự vào cuộc của cơ 
quan công tố Liên Bang.

3) Thận trọng trong lựa chọn 
nhân sự

Có các quy định để lựa chọn nhân 
sự nói chung và lựa chọn nhân sự làm 
việc trong các lĩnh vực "dễ bị tổn 
thương" bởi tham nhũng nói riêng. 
Những nhân viên làm việc trong 
những lĩnh vực này sẽ được lựa chọn 
cẩn thận và không để họ làm việc ở 
những vị trí đó lâu quá 5 năm. Nếu 
trường hợp nào muốn kéo dài phải 
được xem xét rất cẩn thận, chặt chẽ.

4) Bộ quy tấc ứng xử  chống tham 
nhũng của Liên bang

Bộ quy tấc ứng xử chống tham 
nhũng gồm 8 điều, trong đó khẳng 
định rằng, nhân viên công quyền có 
trách nhiệm hành động phù hợp và 
đúng đấn, tuân thủ Hiến pháp, pháp 
luật. Tham nhũng sẽ được ngăn chặn 
nếu mọi viên chức đều quyết tâm 
chống tham nhũng. Bộ quy tấc ứng 
xử cũng cảnh báo về những hoạt 
động dễ bị tổn thương bởi các hành 
động tặng quà, hối lộ và khuyến cáo 
nhân viên công vụ sử dụng các biện 
pháp phòng ngừa, ngăn chặn. Vấn đề 
giúp đỡ nhau của các tổ chức, các cá 
nhân trong phòng chống tham 
nhũng cũng được Bộ quy tấc nêu rõ. 
Thậm chí trong những trường hợp 
nhân viên thấy khả năng tự phòng 
chống tham nhũng yếu kém, Bộ quy 
tấc khuyến cáo các nhân viên tham 
gia các khóa đạo tạo về kỹ năng 
phòng chống tham nhũng.

5) Các nguyên tấc phòng chống 
tham nhũng

Ngoài Bộ quy tấc ứng xử, trong 
thực thi công vụ ở Liên bang Đức đã 
thực hiện hiệu quả công tác phòng và 
chống tham nhũng, bởi họ áp dụng 
chặt chẽ các nguyên tấc, như nhiều 
người, nhiều khâu giám sát, minh 
bạch, kiểm tra chéo, cảnh báo từ xa, 
đấu thầu mua sấm c ô n g .

Có thể nói, nhờ hệ thống pháp luật 
hoàn thiện, đồng bộ, thực thi pháp 
luật nghiêm minh Liên bang Đức đã có 
nhiều thành tựu trong phòng chống 
tham nhũng. Là một trong những 
nước có xếp hạng minh bạch cao (cảm 
nhận tham nhũng thấp). Năm 2016 chỉ 
số cảm nhận tham nhũng CPI của Đức 
xếp thứ 10/176 quốc gia, 81/100 
điểm. Để có thể hiểu rõ hơn về kết quả 
đó chúng ta  có thể so với Việt Nam. 
Năm 2016 CPI của Việt Nam xếp 
113/176 quốc gia, 33/100 điểm.

Kinh nghiệm chống tham 
nhũng của Liên bang Nga

Nga hiện đang là nước bị nạn 
tham nhũng hoàn hành hết sức trầm 
trọng. Đặc điểm của tham nhũng ở 
Nga là sự cấu kết, ăn chia chặt chẽ 
giữa nhiều quan chức chính quyền 
chóp bu đã tư  sản hóa với giới tài 
phiệt và các đầu sỏ maphia. Các giới 
này hiện nay đều đã có tiềm lực kinh 
tế  cực lớn, thao túng cả đời sống 
kinh tế, chính trị đất nước.

Kể từ khi lên nấm chức lãnh đạo 
cao nhất nước Nga vào ngày 31-12
1999 đến nay, TT Vladimir Putin luôn 
xem chống tham nhũng là một trong 
những ưu tiên hàng đầu nhằm làm 
trong sạch bộ máy công chức và xã 
hội. Do đó, Tổng thống Nga V.Putin 
đã tuyên bố: "Đánh mạnh vào tham 
nhũng là việc làm rất quan trọng của 
Nga trên con đường phát triển".

Các biện pháp chống tham nhũng 
được Tổng thống đưa ra bao gồm:

Thứ nhất, Nga đã thành lập Hội 
đồng chống tham nhũng trực thuộc 
Tổng thống và do Thủ tướng đứng 
đầu. Hội đồng gồm có hai ủy ban trực 
thuộc: ủy ban chống tham nhũng và
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ủy ban đạo đức công vụ (hay còn gọi 
là ủy ban giải quyết các xung đột lợi 
ích). Thành viên của Hội đồng gồm các 
quan chức đứng đầu các cơ quan quan 
trọng của nhà nước như: Thủ tướng, 
Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ 
viện, Chánh án tòa trọng tài, Chánh án 
Tòa Hiến pháp, Chánh án Tòa tối cao. 
Chức năng chủ yếu của Hội đồng là hỗ 
trợ Tổng thống Liên bang Nga xác định 
những phương hướng ưu tiên của 
chính sách nhà nước trong lĩnh vực 
đấu tranh chống tham nhũng và thực 
hiện chính sách này.

Thứ hai, Nga tiến hành chống 
tham nhũng có trọng tâm, trọng 
điểm.

Chính quyền Nga tập trung đánh 
mạnh vào các vụ án tham nhũng kinh 
tế  lớn, nhất là giới tài phiệt lạm dụng 
sức mạnh tài chính để can thiệp vào 
chính trị, qua đó phá vỡ sự cấu kết 
"chiến lược" giữa giới quan chức cấp 
cao với giới đầu sỏ tài phiệt và 
maphia nhằm làm giảm sức mạnh và 
sự nguy hiểm của chúng.

Thứ ba, thay đổi nhân sự để 
chống tham nhũng.

Để cuộc chiến chống tham nhũng 
hiệu quả và trị được tận gốc rễ của 
nó, chính phủ Nga cho rằng trước hết 
phải tập trung vào cải cách bộ máy 
nhân sự ở trung ương. Với phương 
châm "thay trước, xét tội sau", dưới 
sự chỉ đạo của Tổng thống Nga, nhiều 
vị trí quan trọng trong các lĩnh vực, 
các ngành hay xảy ra tham nhũng đã 
bị thay thế.

Thứ tư, kiên quyết trừng trị 
những kẻ tham nhũng.

Thực hiện chiến dịch "bàn tay 
sất" trong cuộc chiến với nạn tham 
nhũng, Chính phủ Nga đã xử lý kiên 
quyết nhiều quan chức lạm dụng 
chức quyền trong bộ máy nhà nước, 
đặc biệt là các quan chức ở trung 
ương, nhất là trong bộ máy hành 
pháp. Có thể thấy, nỗ lực chống tham 
nhũng của chính quyền Nga đã góp 
phần đáng kể vào ổn định và phát 
triển kinh tế  - xã hội đất nước. Tuy 
tham nhũng ở Nga vẫn còn nặng nề, 
nhưng thành công của chính quyền

là đã chỉ rõ được tham nhũng nằm ở 
đâu, trong tay ai, những thách thức 
gì và đang kiềm chế có hiệu quả.

Kinh nghiệm chống tham 
nhũng của Singapore

Trong vòng gần 40 năm Singapore 
đã phấn đấu từ một nước châu Á với 
không ít tệ nạn tham nhũng, trở 
thành một nước được đánh giá như 
là một trong năm nước "sạch" nhất 
thế giới (theo Tổ chức Minh bạch 
quốc tế  - TI), nước đứng đầu thế giới 
về chỉ số an toàn chính trị và kinh tế 
(theo Tổ chức PERC), trên cả Úc và 
Hoa Kỳ.

Vậy làm thế nào để Singapore có 
thể đạt được kết quả như vậy? Sau 
đây là một số bài học kinh nghiệm 
rút ra từ  việc chống tham nhũng ở 
quốc gia nhỏ bé này:

Thứ nhất, Singapore đã xây dựng 
được cho mình một quyết tâm chống 
tham nhũng hết sức mạnh mẽ. Đầu 
tiên, đó là một quyết tâm thật sự bài 
trừ và phòng ngừa tham nhũng của 
chính phủ, của những nhà lãnh đạo 
cao nhất. Thực tế  lịch sử đã chứng 
minh quyết tâm chính trị của lãnh 
đạo Singapore trong đấu tranh chống 
tham nhũng thông qua việc xử lý 
kiên quyết những người vi phạm, bất 
kể họ ở cương vị nào, ngay cả đối với 
người thân cận hay đã từng có cống 
hiến cho đất nước.

Thứ hai, chính phủ đã tạo ra một cơ 
quan chuyên trách chống tham nhũng 
(CPIB) hiệu quả. Cơ quan này trực thuộc 
Thủ tướng và được toàn quyền hành 
động chống lại bất cứ trường hợp tham 
nhũng bất kể ở cấp nào, vị trí, đảng 
phái nào, màu da dân tộc nào.

Thứ ba, Singapore đã xây dựng 
một hệ thống hành chính hiệu quả 
cùng những tập quán công quyền tốt 
đẹp nhất. Có thể thấy, sự gọn nhẹ về 
bộ máy tổ chức cũng đã là thuận lợi 
đầu tiên cho việc phải làm trong sạch 
bộ máy đó, tức là giảm đối tượng 
phải giám sát và loại trừ tham nhũng. 
Singapore cũng quy định chặt chẽ 
những việc phải làm và những điều 
cấm chỉ đối với công chức.

Thứ tư, hệ thống luật pháp được 
quy định rất chặt chẽ và được thực 
hiện một cách nghiêm minh bởi đội 
ngũ công chức có phẩm chất, tận tâm 
và nghiệp vụ cao. Hệ thống kiểm soát 
quyền lực tạo ra sự ràng buộc đủ sức 
ngăn chặn sự tha hóa quyền lực của 
mọi công chức.

Thứ năm, chính sách đãi ngộ đối 
với công chức phải thỏa đáng, đặc 
biệt là vấn đề tiền lương. ở 
Singapore, lương của công chức khá 
cao và tương xứng với chức vụ và 
trách nhiệm của họ. Để công chức 
luôn phải cân nhấc và giữ gìn phẩm 
hạnh, ngoài việc thực hiện một chính 
sách lương bổng thu hút vào khu vực 
công, Chính phủ còn bất buộc công 
chức để lại một khoản có tính chất 
"bảo hiểm" không nhỏ (tăng dân từ 
5% đến 40% lương) gọi là vốn tích 
lũy chung và công chức sẽ bị tịch thu 
nếu phạm tội tham nhũng.

Thứ sáu, xây dựng một nền văn 
hóa "phi tham nhũng", từ  cấp lãnh 
đạo cao nhất của nhà nước đến hành 
vi ứng xử hàng ngày của công chức 
và sự phản ứng với tệ tham nhũng 
ngay trong nhận thức và hành động 
của mỗi người dân trên bình diện 
toàn xã hội. Kinh nghiệm chống 
tham nhũng ở Singapore đã trở thành 
nổi tiếng với phương châm xây dựng 
một hệ thống công vụ trong đó công 
chức: "Không thể tham nhũng, 
không dám tham nhũng và không 
muốn tham nhũng".

Kinh nghiệm chống tham 
nhũng ở Hàn Quốc

Giống như Singapore, Hàn Quốc 
trước đây cũng được biết đến là một 
đất nước bị nạn tham nhũng thống trị 
và hoành hành, trong đó nổi lên là sự 
cấu kết, thông đồng giữa các chính 
khách và các tập đoàn kinh tế  lớn.

Các biện pháp phòng, chống tham 
nhũng được Chính phủ Hàn Quốc sử 
dụng chủ yếu là:

Xây dựng và cải cách các thể chế
về phòng, chống tham nhũng

Có thể thấy, Hàn Quốc đã xây dựng 
cho mình một hệ thống "thiên la địa
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võng" để phòng, chống tham nhũng. 
Điều này được thể hiện ở việc xây 
dựng các thiết chế kiểm soát quyền lực 
chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau với đầy đủ 
thẩm quyền và sức mạnh của nó.

Để tạo cơ sở khách quan cho cuộc 
chiến chống tham nhũng, Hàn Quốc 
đã tiến hành sửa đổi và hoàn thiện 
hệ thống luật pháp về tham nhũng 
bằng phương thức thể chế hoá chế độ 
hành chính công khai và minh bạch. 
Bên cạnh đó, hệ thống các quy định 
tạo điều kiện cho việc kiểm tra và 
tham gia của đoàn thể xã hội vào 
hoạt động của chính quyền địa 
phương cũng được ban hành.

Xây dựng đội ngũ công chức có
đạo đức và chuyên nghiệp

Để nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ công chức, Hàn Quốc áp dụng 
chế độ thi tuyển công chức hết sức 
nghiêm ngặt. Việc đề bạt, bổ nhiệm 
hay thuyên chuyển cán bộ được tiến 
hành qua nhiều khâu, đảm bảo tính 
công khai, dân chủ và khoa học. 
Trong đó, trách nhiệm của người 
đứng đầu bộ máy được đề cập ở mức 
cao nhất. Để công chức an tâm cống 
hiến cho công việc, Chính phủ đã 
không ngừng thực hiện cải cách tiền 
lương, tạo điều kiện nâng lương cho 
cán bộ, công chức nhà nước và tăng 
cường các chế độ đãi ngộ đối với họ 
để họ an tâm công tác.

Nhờ thực hiện tố t chính sách 
trên, Hàn Quốc đã xây dựng được cho 
mình một bộ máy quản lý hiệu quả, 
với một đội ngũ công chức có đạo đức 
và chuyên nghiệp.

Nâng cao nhận thức của công 
chúng về chống tham nhũng

Điều này được Chính phủ thực 
hiện một cách thường xuyên, liên tục 
thông qua các hoạt động sau: Đưa nội 
dung phòng, chống tham nhũng vào 
giảng dạy ở hệ thống trường học. Đẩy 
mạnh tuyên truyền phòng, chống 
tham nhũng trên các phương tiện 
thông tin đại chúng. Thường xuyên 
tiến hành các cuộc điều tra dư luận 
xã hội về tham nhũng. Phát huy vai 
trò của các tổ chức phi chính phủ vào 
cuộc chiến chống tham n h ũ n g .

Khuyến khích việc phát hiện và
trừng trị tham nhũng

Chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành 
mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin 
cho người dân, làm tố t công tác tiếp 
nhận và xử lý các thông tin liên quan 
đến tham nhũng, bảo vệ những 
người tố  cáo các hành vi tham 
nhũng, có chế độ khen thưởng xứng 
đáng đối với những người đấu tranh 
với tham nhũng, kiểm soát chặt chẽ 
việc làm của các công chức sau khi từ 
chức hoặc bị sa thải và thực hiện 
quyền yêu cầu thanh tra của người 
dân.

Đẩy mạnh cải cách hành chính bộ 
máy nhà nước, đặc biệt là trong các 
lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao 
như thuế, xây dựng, nhà ở, nhà hàng 
và giải trí, quản lý môi trường, lĩnh 
vực pháp c h ế , .  Các biện pháp mà 
Hàn Quốc tập trung thực hiện đó là: 
minh bạch thủ  tục hành chính, tạo 
điều kiện để người dân dễ dàng tiếp 
cận được các nguồn thông tin , cải 
cách quá trình ra quyết định, đơn 
giản hóa bộ máy quản lý, cải cách hệ 
thống mua sấm công, xây dựng chính 
phủ điện tử, mở rộng các hình thức 
khiếu nại, tố  cáo của công dân,...

Kinh nghiệm chống tham 
nhũng của Trung Quốc

Cùng với tốc độ tăng trưởng thần 
kỳ về kinh tế, theo cách nói của 
người Trung Quốc, thì tham nhũng 
lại "mọc lên như nấm sau cơn mưa", 
vụ sau nối tiếp vụ trước, ngày càng 
nghiêm trọng, tinh vi và phức tạp 
hơn.

Những năm gần đây, Trung Quốc 
đã tiến hành hàng loạt các biện pháp 
mạnh nhằm trừng trị những kẻ tham 
nhũng, kể cả các vụ liên quan trực 
tiếp hay gián tiếp đến cán bộ cao cấp 
của Đảng và Chính phủ. Những nỗ lực 
này đã đem lại cho Trung Quốc những 
thành công bước đầu trong cuộc đấu 
tranh chống tham nhũng đầy khó 
khăn, thử thách và phía trước vẫn 
còn quá nhiều chông gai, gian khổ.

Sở dĩ có được những thành công 
như vậy đó là do Trung Quốc đã

kiên trì triển khai chiến lược chống 
tham nhũng một cách bài bản, 
hành động có chủ thuyết, mang 
đậm truyền thống và bản sấc chính 
trị Trung Hoa. Đó là chủ trương 
thực hành chủ thuyết "đức trị" 
song hành với "pháp trị"; theo đó, 
để chống tham nhũng một cách có 
hiệu quả, nếu chỉ theo luật pháp 
th ì chưa đủ mà phải trên cơ sở đức 
trị. ở đây, đức trị là sự thuyết phục, 
giáo dục, còn pháp trị thể  hiện 
quyền uy và cưỡng chế.

Việc chống tham nhũng phải 
nấm chấc và thực thi tố t cả đức trị 
và pháp trị, pháp trị trên nền tảng 
đức trị, "nấm hai tay, hai tay đều 
phải rấn". Phương châm hành động 
đó là: "Lấy pháp trị gần, lấy đức trị 
xa"; "lấy pháp trị thân, lấy đức trị 
tâm"; "muốn trị dân, trước hết phải 
trị quan, muốn trị quan nhỏ trước 
hết phải trị quan to, quan đứng 
đầu", chống tham nhũng phải "diệt 
cả hổ lẫn ruồi". Trị tham nhũng 
trước hết phải trị Đảng và "Đảng 
không được mềm lòng trước những 
cán bộ tham nhũng".

Trên cơ sở chiến lược đó, Trung 
Quốc đã thực hiện một số biện pháp 
chống tham nhũng chủ yếu như sau:

1) Giáo dục tư  tưởng chính trị và 
tác phong liêm chính trong toàn 
Đảng;

2) Kiện toàn hệ thống pháp quy 
về xây dựng tác phong liêm chính 
trong các cấp Đảng, chính quyền;

3) Xây dựng chế độ giám sát 
quyền lực ;

4) Chống tham nhũng phải được 
tiến hành một cách kiên quyết, đúng 
pháp luật và có trọng điểm.

Những năm gần đây công cuộc 
phòng chống tham nhũng ở Trung 
Quốc dưới thời Tập Cận Bình được 
đẩy mạnh. Nhiều vụ án tham nhũng 
chấn động dư luận đánh vào hàng 
ngũ những quan tham ở những chức 
vụ cao nhất trong bộ máy Đảng, Nhà 
nước, Quân đội. Năm 2016 xếp hạng 
minh bạch của Trung Quốc là 79/176 
quốc gia, đạt 40/100 điểm.**
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Những người phụ nữ 
ĐOẠT G iA iNOBEL HÒA BÌNH

HỒNG NHUNG (Nguồn: wikipedia, nobelprize.org, AP, dw.com)

Ngày 27/11/1895, Alfred Nobel đã ký di chúc, hiến tặng phần lớn tài sản của mình cho 
một loạt các giải thưởng mang tên ông - giải thưởng Nobel. Một trong các giải thưởng 
Nobel danh giá đó là giải thưởng Nobel Hòa bình, nhiều người phụ nữ ở khắp nơi trên 
thế giới đã được trao giải này.

Bertha von Suttner 
(1843 - 1914)

Bertha von Suttner là một nhân vật nổi 
tiếng trong phong trào hòa bình và là 
người phụ nữ đâu tiên đoạt giải Nobel 
Hòa bình. ẢNH: DW.COM

Nữ nam tước Bertha von Suttner 
là một tiểu thuyết gia người Áo, một 
người theo chủ nghĩa hòa bình và là 
phụ nữ đầu tiên đoạt giải Nobel Hòa 
bình năm 1905. Bà là người phụ nữ 
thứ hai đoạt giải Nobel sau bà Marie 
Curie năm 1903. Bà là một nhân vật 
nổi tiếng trong phong trào hòa bình 
và mạnh mẽ chống lại việc tranh đua 
sản xuất vũ khí. Bà cổ động hòa bình 
thế giới và là Chủ tịch danh dự của 
Văn phòng Hòa bình Thế giới tại 
Bern, Switzerland. Một trong những 
cuốn sách nổi tiếng của bà là "Lay 
Down Your Arms".

Suttner trở thành nhân vật hàng 
đầu của phong trào Hòa bình khi bà 
phát hành tiểu thuyết đấu tranh cho 
hòa bình "Die Waffen nieder" (Hãy hạ 
vũ khí) năm 1889 và thành lập một 
Tổ chức Hòa bình tại Áo vào năm 
1891. Bà cũng nổi tiếng với vai trò 
biên tập viên của Nhật báo theo chủ 
nghĩa hòa bình quốc tế  Die Waffen 
nieder, từ năm 1892 tới năm 1899.

Bà làm quản gia và thư ký cho ông 
Nobel trong một thời gian ngắn với 
tên gọi Bá tước phu nhân Bertha 
Kinsky. Sau đó bà trở về Áo và lập gia 
đình với Bá tước Arthur von Suttner. 
Mặc dù quan hệ tiếp xúc cá nhân giữa 
bà với Alfred Nobel là ngắn ngủi, 
nhưng bà vẫn trao đổi thư từ với ông 
cho tới khi ông qua đời năm 1896, và 
người ta tin rằng bà đã ảnh hưởng 
phần lớn tới quyết định lập thêm một 
"Giải Hòa bình" vào trong số các giải 
đặt ra theo nguyện vọng của ông.

Jane Addams (1860 - 1935)
Jane Addams là người phụ nữ Mỹ 

đầu tiên giành giải Nobel Hòa bình và 
được công nhận là người sáng lập của 
nghề công tác xã hội tại Hoa Kỳ. Bà 
đoạt Nobel Hòa bình cùng với ông 
Nicholas Murray Butler (Mỹ) năm 1931.

Bà, một nhà hoạt động xã hội tiên 
phong/nhà cải cách người Mỹ, nhân 
viên xã hội, nhà triết học đại chúng

Jane Addams là người phụ nữ Mỹ đâu 
tiên được trao giải Nobel Hòa bình.

ẢNH: HARPERSBAZAAR.COM

và là một tác gia, đồng sáng lập Liên 
minh Tự do Dân sự Mỹ và Liên đoàn 
Phụ nữ Quốc tế  vì Hòa bình và Tự do.

Emily Greene Balch 
(1867 - 1961)

Bà là giáo sư kinh tế, và xã hội 
học, bà hoạt động hòa bình và là 
Chủ tịch danh dự của "Liên đoàn Phụ 
nữ Quốc tế  vì Hòa bình và Tự do" ở 
Thụy Sĩ. Bà được trao giải Nobel Hòa 
bình năm 1946 cùng với ông John 
Raleigh Mott (Mỹ).
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ẢNH: WIKIPEDIA

Trong Chiến tranh thế giới thứ 
nhất, bà đã giúp việc thành lập "Liên 
đoàn Phụ nữ Quốc tế  vì Hòa bình và 
Tự do", và đấu tranh chống việc Hoa 
Kỳ tham dự vào Chiến tranh thế giới 
thứ nhất.

Betty Williams (1943) và 
Mairead Corrigan (1944)

Betty Williams và Mairead 
Corrigan là những người Bắc Ireland, 
đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1976.

Betty Williams và Mairead Corrigan đã 
cùng nhau thành lập tổ chức nhâm cổ vũ 
giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột vũ 
trang tại Bắc Ireland.

ẢNH: WOMENSHISTORY.ABOUT.COM

Mairead Corrigan là người Thiên 
chúa giáo, sinh trưởng tại Belfast. 
Bette William theo đạo Tin lành và 
sinh trưởng tại Dublin. Tuy thuộc hai 
tôn giáo khác nhau nhưng cả hai đã 
sát cánh bên nhau để thành lập 
Phong trào Phụ nữ vì hòa bình của 
Bắc Ireland (Women's Peace Movement) 
về sau đổi thành "Cộng đồng dân yêu

chuộng hòa bình", một tổ chức nhằm 
cổ vũ giải pháp hòa bình cho cuộc 
xung đột vũ trang tại Bắc Ireland.

Mẹ Teresa (1910 - 1997)
Mẹ Teresa còn được gọi là "Mẹ 

Teresa Calcutta" là nữ tu Công giáo 
Roma người Albania, và là nhà sáng 
lập Dòng Thừa sai Bác Ái ở Calcutta, 
Ấn Độ. Sau khi sống ở Macedonia 
trong 18 năm, bà tói Ireland rồi Ấn 
Độ, nơi bà sống trong phần lón cuộc 
đời còn lại.

Mẹ Teresa được mệnh danh là “Vị 
Thánh của người cùng kho"

ẢNH INDEPENDENT.CO.u k

Năm 1947, bà nhập tịch Ấn Độ và 
thành lập ngôi trường đầu tiên ở 
đây. Năm 1950, bà sáng lập Dòng 
Thừa sai Bác Ai tại Calcutta, Ấn Độ 
(sau đó phát triển lên 330 hội tại 76 
nước) để chăm sóc trẻ em bị bỏ roi, 
tìm bố mẹ nuôi cho chúng, lập 
trường học... Trong hon bốn mưoi 
năm, bà chăm sóc người nghèo, bệnh 
tật, trẻ mồ côi, người hấp hối, trong 
khi hoàn tất nhiệm vụ lãnh đạo dòng 
tu phát triển khắp Ấn Độ và đến các 
quốc gia khác.

Năm 1970, Mẹ Teresa trở thành 
một nhân vật nổi tiếng toàn cầu với 
các hoạt động nhân đạo cứu giúp 
người nghèo và những người sống 
trong hoàn cảnh tuyệt vọng, một phần 
là nhờ một quyển sách và cuốn phim 
tư liệu tựa đề Something Beautiful for 
God của Malcome Muggeridge. Bà được 
trao Giải Nobel Hòa bình năm 1979 
như một sự vinh danh cho các hoạt 
động nhân đạo của mình.

Alva Myrdal (1902 - 1986)
Alva Myrdal là một chính trị gia, 

một nhà xã hội học Thụy Điển. Bà đã

Alva Myrdal được coi là người có công 
lờn trong việc thành lập nhà nườcphúc 
lợi Thụy Điển.

ẢNH: HARPERSBAZAAR.COM

được trao giải Nobel Hòa bình năm 
1982 chung vói Alfonso Garcia Robles 
(Mexico).

Cùng vói chồng, Gunnar Myrdal, 
bà giữ một vai trò quan trọng trong 
việc phát triển một "nhà nưóc - quan 
phòng" (tức nhà nưóc chăm lo tấ t cả 
các dịch vụ xã hội cho dân chúng) ở 
Thụy Điển trong những năm 30.

Cuối thập niên 1940, bà đã tham 
gia vào các vấn đề quốc tế  cùng vói 
Liên hợp quốc, được bổ nhiệm đứng 
đầu ban chính sách phúc lợi của Liên 
Hợp quốc năm 1949. Từ năm 1950 tói 
1955, bà làm Trưởng Ban Khoa học xã 
hội của UNESCO - người phụ nữ đầu 
tiên giữ chức vụ cao như vậy trong 
một cơ quan Liên hợp quốc.

Năm 1962, bà được đề cử đại diện 
cho Thụy Điển tham dự Hội nghị giải 
trừ vũ khí tại Genève. Tại đây, bà đã 
tạo áp lực lên hai cường quốc thời 
Chiến tranh lạnh để dẫn đến việc giải 
trừ vũ khí. Đây là hoạt động mang lại 
giải Nobel hòa bình năm 1982 cho bà. 
Bà cũng đã góp phần thiết lập Viện 
nghiên cứu quốc tế  vì hoà bình ở 
Stockholm (SPRI).

Năm 1966, bà được bổ nhiệm chức 
Quốc vụ khanh, đảm nhiệm vấn đề 
giải trừ quân bị cho Bộ Ngoại giao 
Thụy Điển tói năm 1973.
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Aung San Suu Kyi (1945)
Aung San Suu Kyi là một chính trị 

gia người Myanmar, là lãnh tụ phe Đối 
lập của Myanmar, và là Chủ tịch Đảng 
Liên minh Quốc gia vi Dân chủ (NLD) 
của Myanmar. Bà được trao giải Nobel 
Hòa bình năm 1991 vì "tranh đấu phi 
bạo lực cho dân chủ và nhân quyền".

Bà Aung San Suu Kyi được trao giải 
Nobel Hòa bình vì “tranh đấu phi bạo 
lực cho dân chủ và nhân quyên”.

ẢNH: BBC

Năm 1990, Suu Kyi được trao tặng 
Giải tưởng niệm Thorolf Rafto và Giải 
thưởng Sakharov cho Tự do Tư tưởng. 
Bà tiếp tục được trao tặng giải Nobel 
Hòa bình năm 1991 và Giải 
Jawaharlal Nehru cho sự Thông cảm 
quốc tế  của Chính phủ Ấn Độ cùng 
Giải thưởng Simón Bolívar của Chính 
phủ Venezuela vào năm 1992. Năm 
2007, Chính phủ Canada công nhận 
Suu Kyi là công dân danh dự của 
Canada, bà là người thứ tư có được 
vinh dự này. Năm 2011 bà được trao 
tặng Huy chương Wallenberg. Hiện 
nay bà là hội viên danh dự của Câu 
lạc bộ Madrid. Ngày 19/12/2012, bà 
được trao tặng Huân chương Vàng 
Quốc hội (Congressional Gold Medal), 
một trong hai giải thưởng cao quý 
nhất của Hoa Kỳ, bên cạnh Huân 
chương Tự do Tổng thống.

Ngày 1/4/2012, Đảng Liên minh 
Quốc gia vì Dân chủ thông báo Suu 
Kyi đã trúng cử vào Pyithu Hluttaw, 
cơ quan Hạ viện của Myanmar, đại 
diện cho khu vực Kawhmu; NLD cũng

giành được 43 trên 45 ghế trống 
trong Hạ viện. Kết quả cuộc bầu củ 
đã được xác nhận bởi các ủy ban bầu 
củ chính thức vào ngày hôm sau.

Ngày 6/6/2013, Suu Kyi cho biết 
tại trang web của Diễn đàn Kinh tế 
Thế giới rằng bà muốn tham gia tranh 
củ vào vị trí người lãnh đạo cao nhất 
của Myanmar vào năm 2015. Cho tới 
năm 2014, bà xếp thứ 61 trong danh 
sách 100 người phụ nữ quyền lực 
nhất theo Forbes. Ngày 30/3/2016, bà 
Aung San Suu Kyi đã được bổ nhiệm 
đảm nhiệm vai trò Ngoại trưởng 
Myanmar, Bộ trưởng Văn phòng Tổng 
thống, Bộ trưởng Giáo dục, Bộ trưởng 
Điện lực và Năng lượng.

hoạt động cho Chính phủ Guatemala 
vào năm 2007.

Năm 2006, bà là một trong những 
người sáng lập ra Hội những phụ nữ 
lãnh đạo Nobel cùng vói những người 
cũng đã nhận giải Nobel Hòa bình 
như Jody Williams, Shirin Ebadi, 
Wangari Maathai, Betty Williams và 
Mairead Corrigan Maguire. Sáu người 
phụ nữ đại diện cho Bắc Mỹ, Nam Mỹ, 
châu Âu, Trung Đông và châu Phi, 
quyết định cùng biến kinh nghiệm 
của mình thành một nỗ lực liên minh 
vi hòa bình, công lý và công bằng. Đó 
là mục đích của những ngưòi nữ lãnh 
đạo Nobel trong việc tăng cường hỗ 
trợ quyền phụ nữ trên toàn thế giói.

Rigoberta Menchú Tum 
(1959)

Rigoberta Menchú Tum được trao giải 
Nobel Hòa bình năm 1992 vì quyên con 
người.

ẢNH: THE TICO TIMES

Rigoberta thuộc cộng đồng thổ 
dân Quiché, một trong số những cộng 
đồng lớn của 22 cộng đồng thổ dân 
Guatemala. Bà được trao giải Nobel 
Hòa Bình năm 1992 khi chỉ mới 33 
tuổi vì "ghi nhận những hoạt động 
cho công bằng xã hội và hòa giải dân 
tộc - văn hóa dựa trên sự tôn trọng 
các quyền của các dân tộc bản địa".

Cuộc đời bà là sự tái hiện của cuộc 
đấu tranh chống áp bức và chống 
phân biệt chủng tộc của người thổ 
dân từ thời thực dân Tây Ban Nha đổ 
bộ lên châu Mỹ.

Rigoberta là Đại sứ thiện chí của 
UNESCO. Bà cũng là một nhân vật 
trong Đảng chính trị ở Guatemala,

Jody Williams (1950)
Bà là nhà hoạt động chính trị 

chống việc xử dụng mìn cá nhân, bảo 
vệ nhân quyền là cho phụ nữ. Bà 
thành lập và phối hợp viên "Chiến 
dịch quốc tế  cấm sử dụng mìn". Bà 
được trao giải Nobel Hòa bình năm 
1997 vì "hoạt động đấu tranh cấm sử 
dụng và tháo gỡ mìn sát thương cá 
nhân".

Jody Williams được trao giải Nobel năm 
1997 vời sự nghiệp đấu tranh giải trừ vũ 
khí và chống mìn sát thương.

ẢNH: NOBELPRIZE.ORG

Sau khi tố t nghiệp cao học về 
ngôn ngữ và trở thành giáo viên tiếng 
Anh tại Mexico, Anh và Mỹ, bà bưóc 
vào con đường đấu tranh chống lại 
chính sách can thiệp của Chính phủ 
Mỹ ở Trung Mỹ trong 11 năm ròng.
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Đến năm 1992, bà tập hợp một 
liên minh các tổ chức phi chính phủ 
để phát động một chiến dịch quy mô 
toàn cầu cấm sử dụng mìn mặt đất. 
Từ khi nhận giải Nobel năm 1997, bà 
trở thành nữ đại sứ đặc biệt của 
chiến dịch cấm mìn sát thương.

Shirin Ebadi (1947)
Vượt qua con số kỷ lục 165 ứng cử 

viên, trong số đó có Đức Giáo hoàng 
Jean Paul II và cựu Tổng thống 
Vaclav Havel, sau trên một thế kỷ từ 
khi có giải Nobel, Shirin Ebadi là 
người phụ nữ thứ 11 được trao giải 
Nobel Hòa bình. Shirin Ebadi là nữ 
luật sư người Iran, là "con vật đen" 
của những người cực đoan thuộc giói 
giáo sĩ. Bà đặc biệt được chú ý nhờ 
những đấu tranh cho dân chủ và 
nhân quyền, nhất là cho quyền lợi 
của phụ nữ và trẻ em.

Bà là người phụ nữ Hồi giáo đầu 
tiên đoạt giải thưởng danh tiếng 
này và đồng thời là người Iran đầu 
tiên trong lịch sử đạt giải Nobel Hoà 
bình cao quý hơn trăm năm nay vì 
những hoạt động cho nhân quyền và 
dân chủ.

Bà cũng là người phụ nữ Iran 
đầu tiên trở thành thẩm phán trước

Shirin Ebadi là nhà hoạt động nhân 
quyền đặc biệt chú trọng đến quyền của 
phụ nữ và trẻ em.

ẢNH: THE NEW YORK TIMES

cách mạng Islam năm 1979. Cuộc 
cách mạng này đã buộc bà phải từ 
chức.

Tại Iran, bà nổi tiếng là người 
luôn đứng về phía người nghèo - nạn 
nhân của những người theo đường 
lối cứng rắn. Vói tư cách là luật sư, bà 
đã tranh đấu cho gia đình những nhà 
văn và trí thức bị sát hại năm 1999 
và 2000. Bà đồng thời vạch trần bộ 
mặt của những kẻ lãnh đạo đứng 
đằng sau vụ tấn công của những kẻ 
theo đường lối tăng lữ Hồi giáo vào 
sinh viên Đại học Tổng hợp Tehran 
năm 1999.

Wangari Maathai 
(1940 - 2011)

Giải thưởng Nobel Hoà bình năm 
2004 được trao cho bà Wangari

Wangari Maathai đạt giải Nobel Hòa 
bình năm 2004, vì những đóng góp vào 
phát triển bền vững, dân chủ và hòa bình.

ẢNH: CNN

Maathai người Kenya, vì những đóng 
góp to lón của của bà cho sự phát 
triển bền vững. Không chỉ tích cực 
hoạt động vì môi trường tốt đẹp trên 
Trái đất, bà còn đi đầu trong các hoạt 
động vì nền dân chủ và bảo vệ nhân 
quyền, đặc biệt các quyền đối vói 
phụ nữ.

Bà hoạt động chính trị và bảo vệ 
môi trường. Bà sáng lập "Phong trào 
trồng cây xanh", "Bảo vệ môi trường" 
và "Quyền của Phụ nữ".

Bà là phụ nữ đầu tiên ở vùng 
Đông và Trung Phi đạt được học vị 
tiến sĩ vào năm 1971 sau khi du học 
ở Mỹ. Trở về Kenya, bà nhận nhiệm 
vụ điều hành Hội Chữ thập đỏ Kenya 
và tham gia giảng dạy thú y tại 
Trường Đại học Nairobi - nơi bà là nữ 
Giáo sư duy nhất khi ấy.

Vào năm 1977, bà đã thành lập 
Phong trào Vành đai xanh với mục 
đích hoạt động bảo vệ môi trường. Tổ 
chức của Maathai đã trồng được 40 
triệu cây trên khắp lục địa đen. "Khi 
chúng ta trồng cây, chúng ta đang 
ươm mầm cho hy vọng và hòa bình", 
đó là câu nói nổi tiếng của bà 
Wangari Maathai khi được trao giải 
thưởng Nobel Hòa bình vào năm 
2004.

Ngoài dự án Green belt ở Kenya, 
bà Maathai còn tham gia dự án bảo 
tồn lưu vực rừng ở Congo, là khu 
rừng nhiệt đới lớn thứ hai thế giới.

Tạp chí Time trong năm 2005 đã 
vinh danh bà là một trong 100 người 
ảnh hưởng nhất thế giới. Tạp chí 
Forbes cũng từng xếp tên bà trong 
danh sách thường niên 100 phụ nữ 
quyền lực nhất. Đến tháng 4/2006, 
nước Pháp trao cho bà huân chương 
danh giá nhất, Huân chương Bắc đẩu 
bội tinh.

Tổng thống Liberia Ellen 
Johnson Sirleaf (1938), 
Leymah Gbowee (1972), 
TaWakel Karman (1979)

Ellen Johnson Sirleaf đã tạo nên lịch sử 
khi trở thành nữ Tổng thống được bấu 
đấu tiên của châu Phi vào năm 2005.

ẢNH: POOLPHOTO

Năm 2011, Giải thưởng Nobel Hòa 
bình được trao cho 3 người phụ nữ là 
Tổng thống Liberia Ellen Johnson 
Sirleaf, Leymah Gbowee - người 
Liberia và Tawakkul Karman - người 
Yemen vì những nỗ lực đấu tranh phi
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bạo lực của họ cho sự an toàn của 
phụ nữ và quyền của phụ nữ được 
tham gia đầy đủ trong tiến trình kiến 
tạo hòa bình. Việc này được xem là 
một tín hiệu ủng hộ mạnh mẽ với 
phong trào nữ quyền, đặc biệt khi 
thế giói đang phát triển.

Ellen Johnson Sirleaf là phụ nữ 
đầu tiên lãnh đạo một quốc gia châu 
Phi thông qua bầu cử. Bà Ellen cùng 
Leymah Gbowee và Tawakkol Karman 
giành giải thưởng danh giá này vì 
cuộc đấu tranh phi bạo lực cho sự an 
toàn của phụ nữ và quyền tham gia 
công cuộc xây dựng hòa bình của 
phái đẹp.

Bà cầm quyền tại một đất nước bị 
tổn thương bởi 14 năm nội chiến 
khốc liệt làm thiệt mạng 250.000 
người và để lại một nền kinh tế  bị 
tàn phá, không có điện, không có 
nước máy hoặc cơ sở hạ tầng.

ủy ban Nobel cho biết, từ khi 
nhậm chức vào năm 2006, bà đã đóng 
góp bảo vệ hòa bình ở Liberia, thúc 
đẩy phát triển xã hội và kinh tế, và 
củng cố vị thế của phụ nữ. Leymah 
Gbowee là một nhà hoạt động hòa 
bình châu Phi chịu trách nhiệm tổ 
chức một phong trào hòa bình đã kết 
thúc cuộc nội chiến Liberia lần thứ 
hai vào năm 2003. Điều này dẫn đến 
các cuộc bầu cử của bà Ellen Johnson 
Sirleaf ở Liberia, quốc gia châu Phi 
đầu tiên có một nữ Tổng thống.

Trong cuộc nội chiến thứ hai của 
Liberia năm 2003, bà Leymah Gbowee 
đã làm thay đổi số phận của đất nước 
mình khi kêu gọi những người phụ

Leymah Gbowee có công trong việc 
chấm dứt nội chiẽn lân thứ 2 ờ Liberia 
năm 2003.

ẢNH: THE NEW YORK TIMES

nữ thuộc mọi tôn giáo đoàn kết và 
cùng đứng lên vì hòa bình. Bà cho 
rằng mọi người đều có sức mạnh để 
đoàn kết các nhóm tôn giáo bị chia 
cách trong khu vực thành một phong 
trào hòa bình đáng kể.

Tawakel Karman là một nhà báo, 
nhà chính trị, nhà hoạt động nhân 
quyền, lãnh đạo nhóm "Nhà báo Phụ 
nữ Độc lập". Bà trở thành khuôn mặt 
quốc tế  vì cuộc "Cách mạng Mùa Xuân 
Ả Rập 2011", được mệnh danh là 
"Người đàn bà sắt" (Iron Woman) và 
"Người Mẹ của Cách mạng Yemen". Bà 
đã đóng vai trò lãnh đạo trong cuộc 
đấu tranh vì nữ quyền, vì dân chủ và

Tawakel Karman là phụ nữÄ  Rập đâu 
tiên giành giải Nobel Hòa bình.

ẢNH: YEMEN TIMES

hòa bình ở Yemen.

ủy ban Nobel Na Uy hy vọng giải 
thưởng dành cho Ellen Johnson- 
Sirleaf, Leymah Gbowee và Tawakkul 
sẽ giúp chấm dứt việc đàn áp phụ nữ 
vốn vẫn còn diễn ra tại nhiều quốc 
gia và giúp nhận ra tiềm năng to lớn 
cho dân chủ và hòa bình mà phụ nữ 
có thể đại diện.

Malala Yousafzai (1997)
Malala Yousafzai, thiếu nữ 

Pakistan đã trở thành người trẻ nhất 
đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2014 
khi mới 17 tuổi vì công cuộc đấu 
tranh chống lại sự đàn áp đối với trẻ 
em và người trẻ tuổi, và quyền học 
hành của tất cả trẻ em.

Malala Yousafzai là người hoạt 
động cho quyền học hành của phụ nữ 
tại thung lũng Swat ở vùng Tây Bắc 
Pakistan, là noi Taliban cấm phụ nữ

đi học. Cô trở nên nổi tiếng thế giới 
vì khi mới 11-12 tuổi, cô đã hoạt 
động kêu gọi quyền phụ nữ được đi 
học, cô viết blog mô tả cuộc sống của 
cô dưới thời Taliban, được báo chí và 
truyền hình phương Tây phỏng vấn 
nhiều lần.

Malala Yousafzai đã trở thành nguồn 
cảm hứng của giới trẻ.

ẢNH: INTERNATIONAL BUSINESS TIMES

Thiếu nữ Pakistan dám chống lại 
lực lượng Taliban, lên án sự đàn áp 
trẻ em và bảo vệ quyền giáo dục trẻ 
em. Sự dũng cảm khiến cô trở thành 
cái gai trong mắt Taliban. Tháng 
9/2012, hai tay súng Taliban đã chặn 
xe buýt chở Malala từ trường về nhà 
rồi bắn vào đầu cô. Malala được 
chuyển đến bệnh viện ở Anh để chữa 
trị và thoát nạn.

Cái tên Malala mang lại sức mạnh 
kỳ diệu gắn kết mọi người, đặt biệt là 
phụ nữ, trên toàn thế giới, không 
phân biệt màu da, thứ bậc, độ tuổi. 
Malala, trong giờ phút nhận giải 
Nobel Hòa bình, đã nói: "Giải Nobel 
này không dành cho một mình tôi, 
mà dành cho tấ t cả những em bé 
không có co hội nói lên tiếng nói của 
mình trên thế giới".

Bản lĩnh, lòng can đảm, trái tim 
nhân ái và niềm đam mê bất tận với 
sự nghiệp giải phóng con người của 
Malala hoàn toàn xứng đáng với giải 
thưởng danh giá mà cô vừa được trao 
tặng. Co quan Hàng không Vũ trụ Mỹ 
(NASA) còn vinh danh Malala bằng 
cách lấy tên cô để đặt cho một tiểu 
hành tinh mới.*
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BÁC HỐ
cửa chúng ta  là thế đó
NGUYỄN TÚC
Úy viên Đoàn Chủ tịch Úy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trong ngót nửa thế  kỷ làm 
công tác dân vận - Mặt trận, 
tôi có may mắn lớn là được 
tiếp xúc với rát nhiều nhân sĩ, 

trí thức tiêu biểu của nước ta, được 
nghe các vị bày tỏ những tình cảm 
sâu đậm của bản thân đối với Chủ 
tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Tất cả những câu chuyện kể đầy 
tâm huyết đó toát lên lòng vị tha, 
đức tính bao dung, yêu thương và 
chăm sóc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đối với nhân sĩ, trí thức Việt Nam, 
khiến người nghe càng thêm kính 
yêu, mến phục vị lãnh tụ  thiên tài và 
đức độ của dân tộc mình.

Qua Tạp chí Mặt trận, tôi muốn 
chuyển đến bạn đọc chuyện kể của 
luật sư Phan Anh - một trí thức tiêu 
biểu ở thời đại Hồ Chí Minh - Bộ 
trưởng Quốc phòng, Chủ tịch ủy ban 
kiến thiết quốc gia đầu tiên của nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Phó Chủ 
tịch thứ nhất Đoàn Chủ tịch ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam (khóa III).

Theo luật sư Phan Anh, từ trung 
tuần tháng 7 đến trung tuần tháng 
8/1945, hoạt động của Mặt trận Việt 
Minh ở Hà Nội bước vào giai đoạn cao 
trào chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa.

Đổng chí Phạm Văn Đổng và luật sư Phan Anh trong thời gian dự Hội nghị Genève.
ẢNH: TƯ LIÊU

Vào những ngày này đã dồn dập diễn 
ra những cuộc gặp gỡ bí mật gồm đại 
diện của Chính phủ Trần Trọng Kim 
với đại diện Việt Minh. Cuộc tiếp xúc 
đầu tiên là vào trung tuần tháng 7 
giữa Khâm sai đại thần Phan Kế Toại 
với ông Lê Trọng Nghĩa trong vai Giáo 
sư Lê Ngọc tại Dinh Khâm sai.

Cuối tháng 7, Thủ tướng Trần 
Trọng Kim khi ra Hà Nội cũng đã được 
ông Phan Kế Toại bố trí tiếp xúc bí 
mật với đại diện Tổng bộ Việt Minh.

Trước tình hình cách mạng 
chuyển biến mau lẹ, ngày 18/8, 
Khâm sai đại thần Phan Kế Toại lại có

cuộc gặp gỡ vói ông Nguyễn Khang, 
Lê Trọng Tấn, Trần Đình Long tại Phủ 
Khâm sai. Tại cuộc họp này, Khâm sai 
Phan Kế Toại chính thức mời Việt 
Minh cộng tác với Chính phủ Trần 
Trọng Kim và sẵn sàng chờ Việt Minh 
cử người tham gia Chính phủ. Tất cả 
những đề nghị trên đều bị Việt Minh 
khước từ.

Trong tình thế quân đồng minh 
đang trên đường vào Việt Nam, ông 
Trần Trọng Kim tha thiết yêu cầu tôi1 
dùng "tài hùng biện" thuyết phục 
Việt Minh chấp nhận những kiến 
nghị của Chính phủ.

1. Ông Phan Anh lúc đó là Bô trưởng Bô Thanh niên trong Chính phủ Trẩn Trọng Kim.
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Chủ tịch Hổ Chí Minh và các vị 
ngày 22/12/1958.

Ngày 25/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh từ Tân Trào về Hà Nội và làm 
việc tại số nhà 48 phố Hàng Ngang. 
Ngày 26/8 mặc dù bận chủ trì cuộc 
họp của Thường vụ Trung ương Đảng 
bàn về những nhiệm vụ cấp bách của 
Nhà nước cách mạng và giải quyết 
biết bao công việc do tình thế cách 
mạng đặt ra, song qua Giáo sư Hoàng 
Minh Giám và anh Võ Nguyên Giáp 
giới thiệu, Người đã dành thời gian 
tiếp tôi.

Thú thực, suốt cả đêm 25 rạng 
sáng 26, tôi không tài nào chợp mắt 
nổi, phần vì vinh dự sẽ được gặp 
Nguyễn Ái Quốc - vĩ nhân của dân 
tộc, phần vì phải chuẩn bị lý lẽ để 
thuyết phục Người đồng tình hợp 
nhất hai Chính phủ Trần Trọng Kim 
và Chính phủ Việt Minh thành một.

Đúng giờ hẹn, người cận vệ của 
Bác đón và đưa tôi đế'n nơi Người làm 
việc. Tôi hế't sức ngạc nhiên khi thấy

r, Nhà nước, Quân đội chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ cấp cao Quân đội, tại Hà Nội,

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chờ sẵn ở 
chân cầu thang với câu hỏi đặc sệt xứ 
Nghệ, làm ấm lòng người nghe:

- Tôi chờ chú đã lâu rồi. Trước khi 
ra Bắc, chú đã về quê "choa" chưa?2

Tôi lúng túng và bối rối thưa:

- Thưa Cụ, con chưa kịp về.

Rồi Bác khoác tay tôi cùng bước 
lên cầu thang, đồng chí Đàm Quang 
Trung3 định rót nước mời tôi th ì 
Bác ngăn:

- Đây là khách của Bác, chú để bác 
tự tiếp. Và đích thân Ngưòi làm việc đó.

Mở đầu câu chuyện, tôi chưa kịp 
thưa thì Người đã nói:

- Chúng ta đã hy sinh, phấn đấu 
để giành độc lập. Nay đã giành được 
độc lập rồi, chúng ta phải kiến thiết 
đất nước để cho dân có ăn, có mặc, 
có chỗ ở, được học hành. Chú là 
người tài cao, học rộng, tôi đề nghị

ẢNH:TƯ LIỆU

chú nhận trách nhiệm làm Chủ tịch 
ủy ban Kiến th iết quốc gia để lo 
những chuyện đó.

- Thưa Cụ, con chỉ biết luật, chứ có 
biết chi mô về kiến thiết, xây dựng.

- Không biết thì học, dân giao thì 
mình cố gắng phấn đấu để làm và làm 
cho thật tốt. Tôi có bao giờ học để 
làm Chủ tịch nước đâu?

Tôi đi khá nhiều, trong nước cũng 
như trên thế giới, đọc cũng lắm, cũng 
đã cùng làm việc với Bảo Đại - vị 
Hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn 
và của đất nước ta, tôi có thể khẳng 
định rằng: Trên đời này chẳng có ông 
vua nào như "Vua" Hồ Chí Minh. Ông 
"Vua" của dân, do dân, vì dân và cả đời 
vì dân, vì nước, ông "Vua" mà toàn dân 
tộc gọi với cái tên trìu mến "Bác Hồ".

Không ngờ, đây lại là buổi nói 
chuyện cuối cùng của luật sư Phan 
Anh tại cơ quan Mặt trận .<«

2. Luật sư Phan Anh quê Tùng Ảnh - Hà Tĩnh.
3. Đồng chí Đàm Quang Trung khi đó là Đội trưởng Đội bảo vệ của Bác, sau này là Thượng tướng - Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước.

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 163 (3/2017) 65



Cựu chiến binh đang chỉnh quân phục cho tân binh trước giờ Lẩn đầu tiên xa nhà trong thời gian khá dài nên sự lo âu
nhập ngũ. thoáng hiện lên gương m ịt các tân binh.

Những khoảnh khắc xúc động,
NGÀY GIAO NHẬN QUÂN 2017
KỲ ANH
Như thông lệ, đầu xuân năm mới, các tân binh cả nước đồng loạt lên đường nhập ngũ, 
đây là đợt giao quân đầu tiên năm 2017 và được thực hiện theo Luật Nghĩa vụ quân sự. 
Phóng viên Tạp chí Mặt Trận đã ghi lại những hình ảnh xúc động tại buổi giao quân này. 
Những lờ' động viên, những cái ôm thật chặt, những giọt nước mắt, nụ cười vào thờ' 
khắc những tân binh trẻ lên đường làm nghĩa vụ quân sự; hình ảnh người mẹ lưu luyến 
chụp ảnh cùng con trước giờ nhập ngũ, hình ảnh người cựu chiến binh giúp các tân binh 
chỉnh quân phục đã tạo nên khung cảnh vô cùng xúc động, nghẹn ngào nhưng đầy ý 
nghĩa tại buổi giao nhận quân đâu năm 2017.
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Mặc dù đã tập trung vào từng đơn vị, 
vẫn ngưởc nhin về phía người thân đang đứng tiễn

iêu tân binh Lưu luyến, bịn rịn trong giờ phút chia tay.

Bạn đồng niên chụp ảnh cùng các tân binh. Người mẹ chụp hinh cùng cậu con trai 
để lưu giữ hin 
phút chia ly .

Nét mặt vui tươi, hồ hởi, phấn khởi của một tân binh 
trưởc giờ xe chạy.

Những giọt nUỞc mắt, những bàn tay lưu luyến của người thân 
tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ.
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HƯƠNG DIỆP (tổng hợp)

Nâng cao việc tập hợp ý kiến, kiến 
nghị cử tri trước mỗi kỳ họp Quốc hội

Ngày 10/2, ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch 
ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội 
nghị Tổng kết Quy chế phối hợp công tác năm 2016, trọng 
tâm phối hợp công tác năm 2017. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn 
Thị Kim Ngân và Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đồng chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2017, Mặt trận sẽ cùng vói ủy ban Thường vụ 
Quốc hội tập trung phối hợp trong công tác xây dựng luật, 
pháp lệnh qua việc hoàn thiện Luật về Hội, để đưa Luật về 
Hội được thông qua, đồng thời xây dựng Nghị quyết liên 
tịch quy định Điều 16, Điều 27, 34 của Luật Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam về giám sát, phản biện xã hội, tiếp xúc cử tri, 
tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Bảo tồn chữ viết và ngôn ngữ của 
đồng bào dân tộc

Sáng 22/2, Hội đồng Tư vấn về Dân tộc tổ chức Hội nghị 
tổng kết hoạt động của Hội đồng năm 2016 và triển khai 
phương hưóng, nhiệm vụ năm 2017. Nguyên Bí thư Trung 
ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó 
Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân tộc 
Hà Thị Khiết; Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam Bùi Thị Thanh chủ trì Hội nghị.

Nhiều thành  viên Hội đồng Tư vấn về Dân tộc cho 
rằng việc khảo sát, tư  vấn về chính sách dân tộc là việc 
làm cần th iết vì tiếng nói, chữ viết đang bị phai nhạt dần 
trong đồng bào dân tộc.

Theo Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh, vói trọng tâm hai 
chương trình khảo sát trong năm 2017, Hội đồng cần đưa 
ra kế hoạch cụ thể để triển khai hiệu quả chương trình này, 
từ đó đưa ra những gợi mở cho Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung

ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo 
trưóc Quốc hội, Chính phủ.

Thi đua để mang lại động 
lực mới trong phát triển 
đất nước

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua 
năm 2016 và ký kết giao ưóc thi đua năm 
2017 của Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 
diễn ra tại Hà Nội chiều ngày 22/2.

Trong năm 2017, Mặt trận và các tổ 
chức chính trị - xã hội sẽ tập trung vào
10 nội dung phối hợp. ở cấp Trung ương, 
có 2 cuộc vận động và 1 phong trào thi 
đua, trong đó tấ t cả các đoàn thể đều 
đóng góp vói mô hình cá nhân, mô hình 
tập thể, mô hình địa bàn dân cư và mô 
hình liên kết, như Đoàn Thanh niên, Hội 
Nông dân, Hội Phụ nữ tập trung phát 
triển hợp tác xã...

Hội đồng tư vấn tiếp tục 
đóng góp nhũng tâm huyết 
đối với công tác Mặt trận

Ngày 17/2, tại Hà Nội, Hội đồng tư 
vấn về Kinh tế và Hội đồng tư vấn về Văn 
hóa - Xã hội tổ chức tổng kết hoạt động 
của Hội đồng năm 2016 và triển khai 
phương hưóng, nhiệm vụ năm 2017. Ông 
Nguyễn Túc, Chủ nhiệm HĐTV về Văn hóa
- Xã hội; PGS.TS Trần Đình Thiên, Chủ 
nhiệm HĐTV về Kinh tế và Phó Chủ tịch 
ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
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Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì Hội nghị.

Theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc 
Ánh, trong năm 2016, thông qua hình thức 
gửi văn bản, các thành viên của 2 Hội đồng 
đã có nhiều ý kiến đóng góp sát thực, trách 
nhiệm vào những văn bản mà các bộ, 
ngành, Văn phòng Chính phủ cũng như các 
văn bản tham mưu cho Ban Bí thư Trung 
ương Đảng. Mặt trận luôn theo sát sự lãnh 
đạo của Đảng để đảm bảo định hưóng trong 
công tác Mặt trận. Tuy nhiên, để có những 
văn bản cụ thể, huy động sự lãnh đạo của 
cả hệ thống chính trị, ngoài sự nỗ lực, cố 
gắng của Đảng đoàn, Ban Thường trực 
UBTƯ MTTQ Việt Nam còn có sự tham gia 
tích cực của các thành viên HĐTV về Văn 
hóa - Xã hội, HĐTV về Kinh tế.

Đưa công tác Mặt trận đến 
vớ* mỗi người dân

"Từ việc phản ánh hiệu quả các hoạt 
động của Mặt trận, mỗi bài báo sẽ giúp 
công tác Mặt trận đến được mỗi người dân, 
từ đó góp phần xây dựng, củng cố khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc", đó là khẳng định 
của ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ 
tịch - Tổng Thư ký ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn khi 
tói thăm và làm việc vói Báo Đại Đoàn Kết 
ngày 9/2.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh 
Mẫn biểu dương nỗ lực của tập thể cán bộ, 
phóng viên, biên tập viên của Báo Đại Đoàn 
Kết trong việc phản ánh kịp thời các hoạt 
động của Mặt trận, hoàn thành tốt nhiệm 
vụ chính trị.

Hệ thống lại những luồng ý kiến 
báo chí nêu về chống tham nhũng

Tọa đàm "Phát huy vai trò báo chí trong đấu tranh 
chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống" do 
Ban Thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam 
vừa phối hợp tổ chức tại Hà Nội.

Phát biểu tại Tọa đàm, Chủ tịch ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng 
định: Mặt trận đã nhận thấy trách nhiệm của mình và 
yêu cầu hệ thống báo chí của Mặt trận đồng hành chống 
tham nhũng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm 
tiếp nhận phản ánh của báo chí liên quan đến phản ánh 
suy thoái.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đến thăm 
và chúc mùng Bộ Y tế nhân ngày Thầy 
thuốc Việt Nam

ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và 
chúc mừng Bộ Y tế  sáng 27/2.

Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam Nguyễn Thiện Nhân gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất 
đến lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên ngành Y tế  và lời 
cảm ơn những người thầy thuốc Việt Nam. Chúc cán bộ 
ngành y tế  trong thời gian tói có nhiều sáng kiến, nhiều 
quyết tâm dẫn dắt ngành y tế  đi lên xứng đáng vói sự tin 
cậy của Đảng, Chính phủ và Nhân dân và Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam.
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Các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay?
(Bạn đọc Nguyễn Thùy Linh, Email: nguyenthuylinh9194@gmail.com)
TRẢ LỜI:
Các Hội đồng tư vấn có chức năng 

tư vấn, tham mưu giúp cho Đoàn Chủ 
tịch, Ban Thường trực ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về 
các vấn đề hoạt động, công tác Mặt 
trận và có liên quan đến công tác, 
hoạt động Mặt trận. Số lượng Hội 
đồng tư vấn và thành viên cụ thể các 
Hội đồng tư vấn do Ban Thường trực 
ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam mỗi khóa quyết định. Các

Hội đồng tư vấn nhiệm kỳ 2014 - 
2019, bao gồm:

- Hội đồng tư vấn về Khoa học - 
Giáo dục và Môi trường.

- Hội đồng tư vấn về Kinh tế.

- Hội đồng tư vấn về Dân chủ - 
Pháp luật.

- Hội đồng tư vấn về Văn hóa - 
Xã hội.

- Hội đồng tư vấn về Dân tộc.

- Hội đồng tư vấn về Tôn giáo.

- Hội đồng tư vấn về Đối ngoại và 
Kiều bào.

Tùy theo điều kiện, yêu cầu của 
từng địa phương, ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam cấp tỉnh, thành phố có 
thể lập ra các Hội đồng hoặc ban, tổ 
tư vấn để tham mưu giúp cho Ban 
Thường trực, ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam cấp mình trên một số 
lĩnh vực hoạt động kinh tế, văn hóa, 
xã hội, luật pháp,...

Việc công nhận các địa phương hoàn thành xây dựng nhà "Đại đoàn kết", xóa 
xong nhà dột nát cho các hộ nghèo và cấp bằng ghi công?

(Bạn đọc Nguyễn Thu Hoài, Email: lahoaithu168@gmail.com)
TRẢ LỜI:
Ngày 2/8/2004, Hội nghị lần thứ

11 Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa V) đã 
ra Nghị quyết về việc xét cấp Bằng ghi 
công cho các địa phương hoàn thành 
việc xây dựng "Nhà Đại đoàn kết", xóa 
xong nhà dột nát cho người nghèo.

Mục đích: Ghi công và cổ vũ động 
viên các địa phương, xã, phường, thị 
trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố 
trực thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, đã có công vận 
động nhân dân ủng hộ, giúp đỡ người 
nghèo: Hoàn thành việc xây dựng 
"Nhà Đại đoàn kết", xóa xong nhà dột 
nát cho người nghèo. Đồng thòi động 
viên toàn dân phát huy truyền thống 
đoàn kết "Tương thân, tương ái" tích 
cực ủng hộ, tạo nhiều nguồn lực, giúp

cho người nghèo có thêm niềm tin để 
vươn lên thoát khỏi đói nghèo.

Những nơi được cấp Bằng ghi 
công đã hoàn thành việc xây dựng 
"Nhà Đại đoàn kết", xóa xong nhà 
dột nát cho người nghèo gồm: các xã, 
phường, thị trấn; huyện, quận, thị 
xã, thành phố trực thuộc tỉnh; tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương 
(gọi chung là cấp xã, cấp huyện, cấp 
tỉnh) có nhiều thành tích trong cuộc 
vận động "Ngày vì người nghèo", đến 
thời điểm xét không còn nhà dột nát 
của người nghèo.

Ngày 26/8/2004, Ban Thường trực 
ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 
04/HD-MTTW để tổ chức triển khai 
thực hiện công nhận những đơn vị 
hoàn thành việc xây dựng "Nhà Đại

đoàn kết", xóa xong nhà dột nát cho 
người nghèo. Cụ thể:

Đối với cấp xã: Ban Công tác Mặt 
trận tổ chức họp nhân dân ở khu dân 
cư để đánh giá, khẳng định khu dân 
cư không còn nhà dột nát của người 
nghèo; ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam cấp xã có báo cáo thành tích 
thực hiện cuộc vận động "Ngày vì 
người nghèo" và kết quả vận động 
ủng hộ giúp đỡ xây dựng "Nhà Đại 
đoàn kết", xóa xong nhà dột nát cho 
người nghèo.

ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
cấp xã có tờ trình về việc đề nghị ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp 
huyện, tỉnh và ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp Bằng 
ghi công cho địa phương. Tờ trình có 
xác nhận của cấp ủy, ủy ban nhân
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dân cùng cấp; kèm theo danh sách 
các hộ nghèo đã được hỗ trợ xây 
dựng và sửa chữa nhà ở của xã.

Đối vói cấp huyện: Huyện có 
100% số xã hoàn thành việc xây dựng 
"Nhà Đại đoàn kết", xóa xong nhà 
dột nát cho ngưòi nghèo thì có văn 
bản đề nghị ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam cấp Bằng ghi 
công cho huyện.

ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
cấp huyện có báo cáo tóm tấ t thành

tích và tò  trình đề nghị ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh xét 
để đề nghị ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam cấp "Bằng ghi 
công" cho huyện (tò trình do ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc cấp huyện đề nghị 
có sự thống nhất và xác nhận của cấp 
ủy, ủy ban nhân dân cùng cấp).

Đối vói cấp tỉnh: Những tỉnh có 
100% số huyện hoàn thành việc xây 
dựng "Nhà Đại đoàn kế't", xóa xong 
nhà dột nát cho ngưòi nghèo thì có

văn bản đề nghị ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp Bằng 
ghi công cho tỉnh.

ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
cấp tỉnh có báo cáo tóm tấ t thành 
tích và tò trình đề nghị ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp 
"Bằng ghi công" cho tỉnh (tò trình 
do ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh 
đề nghị có sự thống nhất và xác 
nhận của cấp ủy, ủy ban nhân dân 
cùng cấp).*>

Khu dân cư là gì?
(Bạn đọc Trần Phương Nam, Email: phuongnam_1805@yahoo.com.vn)
TRẢ LỜI:
Hệ thống quản lý hành chính 4 

cấp của nưóc ta bao gồm: cấp trung 
ương; tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương; huyện, quận, thị xã và 
xã, phưòng, thị trấn. Như vậy, xã, 
phưòng, thị trấn được xem là cấp cơ 
sở gấn bó gần gũi vói nhân dân. Tuy 
nhiên, xã, phưòng, thị trấn vẫn chưa 
phải là cấp gần dân nhất; tổ chức gần 
và trực tiếp vói dân nhất là các "khu 
dân cư".

Vậy "Khu dân cư" là gì? Từ trước 
đến nay, cụm từ "khu dân cư" chưa 
được Nhà nước hoặc các ngành chức 
năng quan tâm nghiên cứu để có quy 
chuẩn. Cụm từ "khu dân cư" chưa 
thấy có trong định nghĩa của các từ 
điển tiếng Việt cũng như trong các 
văn bản của Nhà nước. Chính vì vậy, 
"khu dân cư" còn được hiểu là 
(tương ứng) cộng đồng dân cư, cụm 
dân cư. Tuy nhiên, có nơi nhiều "khu 
dân cư" mói hợp thành cụm dân cư. 
Có nơi "khu dân cư" đồng nghĩa vói 
một thôn, xóm, bản, làng, khóm, ấp, 
khu phố. Có nơi một thôn, xóm, bản, 
làng, khóm, ấp, khu phố lại có từ 2

đến nhiều "khu dân cư". Có "khu 
dân cư", dân số chỉ vài chục ngưòi 
nhưng có "khu dân cư" lại đông đến 
nghìn ngưòi. "Khu dân cư" ở khu vực 
các tỉnh đồng bằng, khu vực đô thị 
khác vói "khu dân cư" ở các tỉnh 
miền núi, vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số, vùng ven biển. Nhìn chung 
về địa giói hành chính, dân số, trình 
độ dân trí, điều kiện lao động, sản 
xuất, sinh hoạt văn hóa tinh thần... 
ở các khu dân cư là rất phong phú, 
đa dạng, vừa có giống nhau, vừa có 
khác nhau.

Về phương diện tổ chức, "khu 
dân cư" không phải là một cấp hành 
chính, nhưng dù tồn tại dưói hình 
thức, tên gọi nào, quy mô địa giói 
hành chính đến đâu th ì "khu dân 
cư" vẫn có 3 đặc trưng chung chủ 
yếu sau:

- "Khu dân cư" là một cấu trúc 
cộng đồng bao gồm: một số hộ gia 
đình tụ  cư, sống đan xen trong một 
khu vực địa lý nhất định (thôn, 
xóm, bản, khu phố). Có "khu dân 
cư" tồn tại ổn định từ  lâu đòi, có 
"khu dân cư" mói đang trong quá

trình hình thành, biến đổi... tên gọi, 
cơ cấu địa giói, số lượng dân cư tùy 
theo yêu cầu, cách sấp xếp, bố trí 
của mỗi địa phương.

- Các hộ dân sinh sống ở "khu dân 
cư" ít phụ thuộc theo huyết thống, 
trái lại do yêu cầu cư trú mà có quan 
hệ gấn bó vói nhau trong lao động 
sản xuất, sinh hoạt văn hóa tinh 
thần, trong giao tiếp xã hội, tâm lý 
tư tưởng và ứng xử cộng đồng.

- Các hộ dân sinh sống ở "khu dân 
cư" ngoài chịu tác động, chi phối của 
chủ trương, chỉnh sách, pháp luật 
chung của Đảng, Nhà nưóc, còn chịu 
sự tác động, chi phối của bộ máy 
chính quyền địa phương, của "Hệ 
thống chính trị khu dân cư" cùng các 
phong tục, tập quán noi mình cư trú, 
sinh sống".

Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
được Đại hội VI Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam thông qua, tháng 9/2004, tại 
Điều 27, Chương IV có ghi: Ban Công 
tác Mặt trận được thành lập ở thôn, 
làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, khu 
phố (gọi chung là "khu dân cư").»>
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>Lê Dũng -  Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sóc Trăng
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Thương hiệu Sơn trang trí số 1 tại Mỹ - Sherwin Williams
Những bước tiến vũng chắc trong năm 2017

Trong nâm mới 2017, CôngtyCổphân TDD Việt Nam, nhà phân phối độc quyển sơn trang trí của Tập 
đoàn Sherwin-Williams - Mỹ tại Việt Nam sẽ có thêm những bước tiến vững chắc trong chiến lược phát 
triển các dòng sản phẩm danh tiếng này trên thị trường.

Nhân dịp đầu Xuân, ông 
Phùng Tiến Dũng, Tổng Giám 
đốc Công ty đã có những 
chia sẻ vê kết quà hoạt động 
nám qua, cũng như định 
hướng chiến lược của TDD 
Việt Nam trong nâm mới 
2017.

-  Theo ông, nâm 2016,
TDD đõ có những thành 
công nào trong lĩnh vực 
phân phối và truyền thông 
về các sân phẩm thương 
hiệu Sherwin-Williams tại 
thị trường Việt Nơm?

Chúng tôi vui mừng khẳng định rằng, những gì đã đặt ra 
của chúng tôi trong năm 2016, về chiến lược, lộ trình phát triển 
sơn Sherwin tại Việt Nam đã hầu như đạt được. Quan trọng 
nhất, chúng tôi đã thực hiện cam kết đưa dòng sản phẩm sơn 
trang trí cao cấp có tính năng kháng khuẩn và cả dòng diệt 
khuẩn duy nhất trên thế giới - Paint Sheild - về Việt Nam.

Đây là một cam kết và lựa chọn quan trọng của chúng tôi, 
ngay từ khi hợp tác định hướng phân phối sản phẩm Sherwin. 
Bởi chúng tôi hiểu rằng, thị trường Việt Nam có những phân 
đoạn, tầng nấc sản phẩm nhất định, nhất là trong lĩnh vực sơn 
trang trí, với nhiều nhãn hàng, thương hiệu cạnh tranh.

Song, tất cả đều có cùng mục tiêu phải phục vụ, đáp ứng 
nhu cẩu tiêu dùng tốt nhất của khách hàng. Mà một trong 
những nhu cẩu lớn ấy - bởi những điều kiện về khí hậu, môi 
trường... vấn đề kháng khuẩn, bảo đảm sự an toàn cho sức 
khỏe môi trường sống - là rất cấp thiết.

Việc hiện diện một loại sơn có chất lượng cao và đặc biệt 
tốt cho sức khỏe - Paint Shield - được Cơ quan Môi trường Mỹ 
(EPA) chứng nhận có khả năng diệt khuẩn bảo vệ sức khỏe cho 
con người, được nhiều bệnh viện lớn trên thế giới và những 
gia đình quan tâm đến sức khỏe cuộc sống Ưu tiên lựa chọn, 
sẽ khẳng định vững chắc những cam kết và giá trị mà Sherwin 
mang lại cho cuộc sống người dùng.

Đồng thời, việc chúng tôi đưa được loại sơn đặc chủng 
này về Việt Nam và được sự đón nhận của giới chuyên gia và 
khách hàng, là một khẳng định thành công khá ấn tượng.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có được sự tiến bộ trong 
phát triển, mở rộng Hệ thống đại lý chính thức và Showroom 
Sherwin chuẩn Mỹ tại Việt Nam. Nhiều công trình xây dựng,

biệt thự đã tin dùng sản 
phẩm Sherwin.
Chúng tôi cũng đạt thành 
công nhất định trong công tác 
truyền thông báo chí, nối kết 
thương hiệu sản phẩm với 
nhiều tờ báo, tạp chí nổi tiếng 
và uy tín.

-  Vậy là với nàĩĩì 2017, TDD có 
thể tự tin với hướng phát triển 
Sherwin?

Bảo tự tin thì chưa hẳn, 
nhưng chúng tôi đang rất lạc 
quan và có động lực phấn 
đấu vì những phản hồi tích

cực của thị trường Việt Nam.
Cụ thể với năm 2017 này, TDD chúng tôi tin tưởng sẽ có 

chiến lược phong phú sản phẩm với 03 nét độc đáo:
Thứ nhất: Đẩy mạnh dòng sơn diệt khuẩn Paint Shield, với 

những giá trị bảo vệ sức khỏe người dùng và tính năng Non- 
voc không mùi (sơn xong là vào ở liền).

Thứ hai: Chú ý khai thác dòng sơn SherLastic với khả năng 
co giãn chống rạn nứt lên đến 200%, đặc biệt phù hợp các công 
trình nhà ở nơi chịu nhiều rung chấn cộng dồn như quốc lộ, cẩu 
vượt, nhà máy sản xuất, quán bar, vũ trường...

Thứ ba: Tập trung quảng bá sơn Sketch Pad, loại sản 
phẩm an toàn thay cho bảng viết. Đây là sơn mang tính sáng 
tạo, đặc biệt phù hợp cho các trường học tiên tiến, hiện đại, 
nơi học sinh có thể tự do vẽ và sáng tạo ngay trên bức tường 
lớp học, mà không sợ khó chùi rửa. Các công ty design, 
marketing, kiến trúc... cũng cẩn có loại sơn này cho môi 
trường tư duy sáng tạo.

Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh Hệ thống 
đại lý, nhất là các đại lý chiến lược, Showroom trải nghiệm sản 
phẩm, và hợp tác truyền thông đại chúng, quảng bá hiệu quả 
thương hiệu Sherwin đến với đông đảo người tiêu dùng Việt 
Nam, như những gì chúng tôi đã cam kết.

-  Rất thú vị, thưa ông! Nhân dịp đâu Xuân mới, ông có muốn 
nhâm gửi gì quý độc giả?

Cảm ơn bạn đã dành thời gian trò chuyện. Qua đây tôi 
cũng thay mặt sơn Sherwin William - TDD VN kính chúc quý 
độc giả và toàn thể gia đình một năm Đinh Dậu 2017 :

Sức Khỏe, Hạnh Khúc và Thành Đạt
-  Xin cảm ơn và kính chúc ông cùng TDD sẽ gặt hài nhiều 

thành công trong nâm 2017 này.
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LIDECO

Công ty Cô’ phần 
Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco)
Địa chỉ: Tầng 2A, nhà N09B1, Khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cẩu Giấy, Hà Nôi.
Điện thoại: +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, quân Nam Từ Liêm, Hà Nội

Quá trình hình thành và phát triển
Công ty Cổ phần Phát triển Đồ 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 với tên 
gọi Cồng 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, Cồng ty được 
chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước thành cồng 
ty cổ phần theo Quyết định số 3755/QĐ-UB ngày 
16/06/2004 của UBND thành phố Hà Nội.

Hiện Cồng ty đang hoạt động theo Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế với mã 
số doanh nghiệp là 0101533886 (chuyển từ ĐKKD 
số 0103004940 do Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT Hà Nội 
cấp lần đầu ngày 20/07/2004, thay đổi lần 11 
ngay 25/07/2012).

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 mới 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 lắp 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 với 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

J  jg '- f r r : ■■
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Sơ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ TỐNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐG

Tổ chức bộ mấy 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 ngưòi thu nhập thấp 

X2, Dự án nhà chung cư CT1 Xuân Đỉnh, Từ Liêm; Dự án Khu nhà ở thấp tầng 
(nhà vưòn), 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 Bắc 
Quốc lộ 32, Hoài Đức; Dự án nhà ở tại phưòng 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 kết 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 lắp và đâu tư xây dựng 
các khu đô thị.

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 
trường trong nước; 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 đời 
sống vật chất, tinh thần cho người lao 
động; xây dựng văn hoá doanh nghiệp 
mang bản sắc riêng.

Thành quả đạt được
Huân chương Lao động hạng 3 do 

Chủ tịch nước 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 sắc nhiệm 
vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, 
Bằng khen do hoàn thành xuất sắc 
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 sắc trong phong trào thi đua được 
Đảng bộ UBND TP Hà Nội trao tặng Cờ 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 lớn nhất Việt Nam 2008, Doanh 
nghiệp vì cộng đồng năm 2009 do Phó 
Chủ tịch nước trao tặng, Top 1.000 
doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn 
nhất năm 2010 (đứng thứ 151)...
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CỒNG TY CỔ PHẦN DỊCH vụ VIỄN THÔNG THẾ HỆ MỚI
Address: N0.D6 46/191 Lane, Lac Long Quan street Tay Ho District, Ha Noi 

Tel: +844.3791 6704/ +844.3791 6705 Fax: +844.37916635 Website: thehemoings.vn

Là thương hiệu uy tín và chất lượng hàng đáu tại Việt Nam trong sản xuất và cung cấp các thiết bị Đáu 
thu sốmặt đất DVB-T2, thiết bị truyển thanh cơ sở và các thiết bị phát thanh truyền hình khác, Công ty 
Cổphán Dịch vụ Viễn thông Thế Hệ Mới (viết tắt NG5) không ngừng nỗ lực để luôn là sự lựa chọn hoàn 
hảo của khách hàng, là người bạn tin cậy cùa đối tác, kênh đâu tư hiệu quả cùa các cổ đông và là ngôi 
nhà chung của các thành viên có cùng chí hướng.

Với phương châm "Đảm bảo chất lượng công 
việc ngay từ sự khởi đẩu" mọi hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của NGS đểu tuân thủ các 
nguyên tắc đảm bảo vể chất lượng. Các sản phẩm 

được nghiên cứu, chế tạo và giám sát bởi đội ngũ
chuyên gia là kỹ sư hàng đáu chuyên ngành Điện tử,
Viễn thông và sản xuất theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 
9001:2008; các sản phẩm trước khi xuất xưởng đểu 
được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Trung 
tâm tin học và đo lường của Đài Truyền hình Việt Nam 
kiểm định hoặc đã được cấp chứng nhận hợp quy của 
Bộ Thông tin và Truyền thông... Tất cả sản phẩm đểu 
dán tem QC passed, tem hợp quy, tem chống hàng giả 
và được phép bán trên thị trường.

Ngoài việc chú trọng ứng dụng công nghệ hiện 
đại nhất trong phát triển đa dạng sản phẩm, NGS 
cũng xây dựng các chính sách chăm sóc khách hàng 
Ưu việt nhất như: 100% sản phẩm được bảo hành 
trong vòng 48 giờ, các chính sách 1 đổi 1, tặng thêm 
thời gian bảo hành đối với các sản phẩm. Đến nay, sản 
phẩm của NGS đã có mặt trên 40 tỉnh, thành và luôn 
nhận được những phản hổi tích cực nhất từ phía 
khách hàng với chất lượng sản phẩm, dịch vụ từ Công 
ty Thế Hệ Mới.

Không ngừng nỗ lực tìm tòi sáng tạo công nghệ 
mới, tối đa hóa phương thức sản xuất để tạo ra những 
sản phẩm chất lượng với giá thành hợp lý, thân thuộc 
với thói quen sử dụng của người Việt đã và đang đưa 
thương hiệu NGS trở thành một thương hiệu quen 
thuộc tại mỗi gia đình Việt Nam.

Giám đốc Nguyễn Vân Dương

CÓ thể nói, thành công ngày hôm nay của Thế Hệ 
Mới, không chỉ ở những chính sách sản phẩm Ưu việt, 
đẩu tư công nghệ hiện đại, dây truyền sản xuất tối tân 
mà còn là những chính sách và quan điểm trong phát 
triển đội ngũ hết sức nhân văn. Mỗi thành viên trong 
Công ty không ngừng học hỏi, trau dổi kiến thức, kinh 
nghiệm, kỹ năng để hoàn thiện bản thân, đổng thời 
xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp với tinh 
thẩn làm việc chủ động, tích cực, cùng nhau nỗ lực vì 
một NGS ngày càng lớn mạnh trong tương lai.

Đặt những giá trị sáng tạo lên hàng đẩu với tư duy 
"Tôi suy nghĩ khác biệt, tôi làm việc hiệu quả" Công ty 
Cổ phẩn Dịch vụ Viễn thông Thế Hệ Mới xây dựng một 
môi trường làm việc năng động và cởi mở để mỗi 
thành viên đểu có thể cống hiến trọn vẹn tài năng của 
mình, góp phẩn vào sự phát triển của Công ty nói 
riêng, sự phổn thịnh của xã hội nói chung.
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