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Đảng không thể đòi hỏi Mặt trận thừa nhận quyền lãnh đạo của mình,
mà phải tỏ ra là một bộ phận trung thành nhất, hoạt động nhất và chân thực
nhất. Chì trong đấu tranh và công tác hằng ngày, khi quần chúng rộng rãi
thừa nhận chính sách đúng đắn và năng lực lãnh đạo của Đảng, thì Đảng
mới giành được địa vị lãnh đạo.

Viết năm 1939:

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG,

Những chỉ thị mà tôi nhớ và truyền đạt

H, 2002, t3, tr 139

VẤN ĐỀ - Sự KIỆN

VẪN CỒN ĐÚ CUỘC ĐẤU TRANH GIAI CẤP
■

GS-TS.VÜ VĂN HIỀN
hững biến cố dồn dập đầy xã hội và lý tưởng cộng sản làm vậy?
nghĩa Ở các nước Bông Âu và Liên

N

kịch tính của thế giới trong Hóa ra là, vấn đề giai cấp vẫn còn Xô trước đây vẫn luôn mới mẻ. Bất
thời gian qua đã tác động nguyên đó. Nó tồn tại khách quan kể ỏ đâu, bất kể thời điểm nào, khi
rất lớn đến tâm trí và nhận thức củacho tới khi nào không còn những giai
vô tình coi nhẹ hoặc cố tình không
mọi người. Trước xu thế hoà bình, cấp đối kháng về lợi ích kinh tế và đếm xỉa đến tính phức tạp của cuộc
hợp tác, toàn cầu hoá, khu vực hoá;chính trị. vấn đề giai cấp thể hiện rađấu tranh giai cấp trên mặt trận tư

trước quá trình hội nhập quốc tế sâuỏ tất cả các khía cạnh kinh tế, chínhtưởng, trên các lĩnh vực chính trị,
rộng, nhiều người dường như lãng trị và xã hội, thể hiện trong các cuộckinh tế, xã hội, tư tưỏng và văn hoá,
quên vấn dê giai cấp. Ai nói đến

đấu tranh tư tưởng, trong chính sáchthì chính lúc đó cách mạng sẽ phải

đấu tranh giai cấp liền bị quy là “bảo
và hành động trước các Sự kiện diễn
trả giá đắt.
thủ”, “giáo điều”. Ai nhắc nhở phải ra trên thế giổi.
cảnh giác với âm mưu “diễn biến
Những cách nhìn khác nhau
hoà bình” thì bị quy chụp cho cái mũ

Cho dù sự sụp đổ chế độ xã hội
chủ nghĩa Ở Đông Âu và Liên Xô dã

Hiện nay cũng như trước đây, vì xảy ra, thì những học thuyết về giai

“thiếu thức thời”, “tư duy cũ”. Nhất lợi ích của bản thân, giai cấp tư sảncấp, vai trò của giai cấp lãnh đạo
là sau sự sụp đổ chế độ xã hội chủ luôn dùng mọi thủ đoạn để loại bỏ định hướng cho cuộc cách mạng đó
nghĩa Ở các nước Đông Âu và Liên công cụ soi sáng các biến cố của vẫn không thay đổi và đó chính là
Xô đã hơn 25 năm trôi qua, một lần loài người là lợi ích giai cấp và đấu giá trị quỷ báu của nhân loại. Hơn
nữa, nhiều nhân vật chống cộng vàtranh giai cấp. Quan hệ giai cấp là 25 năm qua, nhân dân các nước
không Ít kẻ “ăn theo” càng như đượcyếu tố quan trọng nhất để phân tíchĐông Âu và Liên Xô (trước đây)
thể, lu loa đủ điều, hí hửng rằng chủmột cách khoa học mâu thuẫn và đang kiểm chứng tình hình hiện nay.
nghĩa xã hội đã chết, lý tưởng cộng sự vận động phát triển của xã hội. Nhiều người bắt đẩu nhận ra rằng
sản đã hết thời; rằng chủ nghĩa MácThực tế hiện nay cho thấy, cuộc đấuđã bị đánh cắp một không khí và thể
- Lênin đã cáo chung! Lý do duy

tranh giai cấp vẫn tiếp tục diễn ra chế xã hội trong lành gắn liền với lợi

nhất mà họ đưa ra là cố tình đồng theo dúng quy luật phát triển của xãích và hạnh phúc cho mọi người: dó
nhất việc Liên Xô đổ vỡ với việc

hội loài người, vẫn là cuộc đấu tranhlà chữa bệnh không mất tiên, giáo

chấm dứt chủ nghĩa xã hội và Chủ giữa “ai thắng ai” trên bình diện quốc
dục không mất tiền, lương hưu chắc
nghĩa Mác - Lênin.

tế cũng như trong điều kiện cụ thể chắn, xã hội bình đẳng, không có

Tại sao có chuyện rùm beng nhưcủa từng nước.
thế? Nếu như vấn đề giai cấp không
còn nữa, nếu đấu tranh giai cấp

bóc lột, không có áp bức giai cấp...

Với tầm nhìn rộng lớn và toàn

diện, tầm nhìn chiến lược và lâu dài

Trong thếgiới tư bản chủ nghĩa
Chúng ta thấy rõ cuộc đấu tranh

không có nữa, thì lẽ gì họ phải lo sợ,về cuộc đấu tranh giai cấp, bài học giai cấp vẫn tiềm ẩn trong xã hội tư
họ phải quá hằn học với chủ nghĩa qua sự sụp đổ chế độ xã hội chủ
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bản chủ nghĩa với Sự bất công, phân
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cực giàu nghèo ngày càng sâu sắc;đổng thời tổn tại một thế giới của

Vậy là, mặc dù giai cấp các nhà

với cảnh sống khó khăn của dội quân
những người nghèo khó. số người kinh doanh tư sản hiện đại dã biết
thất nghiệp ngày càng đông đảo, với
sống dưới mức nghèo khổ hiện nay linh hoạt và dôi khi ứng phó có hiệu
tình trạng tính mạng, an ninh và trậtỞ Mỹ khoảng 30 triệu, Ở Tây Âu

quả trước diễn biến của tình hình

tự xã hội luôn bị đe dọa; với Sự phá khoảng 40 triệu. Thuế khoá, thất

kinh tế - xã hội, nhưng các lực lượng

hủy và suy đồi đạo đức xã hội vì cơnnghiệp, các tệ nạn xã hội luôn đeo dân chủ, đội ngũ đông đảo những
lốc của lợi nhuận.
Nếu đi sâu thêm, ta thấy rằng

dẳng người nghèo. Mặc dù giai cấp người làm công ăn lương Ở các nước
tư sản hiện nay có Sự mềm dẻo nhất
tư bản chủ nghĩa hiện nay cũng đã

nguồn gốc của Sự xung đột giai cấpđịnh trong việc làm dịu mâu thuẫn khác trước. Họ hiểu biết hơn và có
trong xã hội tư bản vẫn là do lô-gíc giữa tư bản và lao động, nhưng đấynhiều hình thức đấu tranh linh hoạt
phát triển trong diều kiện bất bình vẫn chỉ là Ở từng nơi, tùng lúc, còn hơn nhưng không kém phần mạnh
đẳng, đa số phải phục tùng lợi ích và
về cơ bản, mâu thuẫn giữa tư bản vàmẽ hơn. Và điều này thực tế đang
quyền lực của thiểu số; vẫn là do xãlao dộng vẫn ngày càng gay gắt và tạo ra bên trong xã hội tư bản những
hội vận hành trên cơ sở quan hệ bóc
chứa đựng Sự bùng nổ xã hội.
lột và bị bóc lột giữa giai cấp tư sản

Cuộc sống ngày càng chứng

cơ cấu mới và những quan hệ mới,
không mang tính chất tư sản. Cuộc

và người lao dộng. Đó là chủ nghĩa minh các dự báo hoàn toàn dúng đắn
đấu tranh giai cấp của những người
tư bản có những lúc rất hiệu quả

của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác
lao động chống bóc lột và bất công Ở

trong việc đem lại thịnh vượng cho - Lênin: mâu thuẫn giữa tính chất xãcác nước tư bản chủ nghĩa hiện nay
nhiều khu vực trên thế giới. Nhưng hội của sản xuất với hình thức chiếm
diễn ra không chỉ trong khuôn cấu
làm được điều đó chính là để phục hữu tư nhân sẽ được giải quyết theotrúc thượng tầng mà cả Ở cơ sở hạ
vụ ngày càng tốt hơn cho giai cấp hướng công cộng hoá hình thức sở tầng, làm thay đổi nền móng xã hội,
những người giàu có.
Ở các nước phương Tây hiện

hữu cho phù hợp với tính chất xã hộilàm biến dạng chế độ tư sản. Để trở
sản xuất và điều đó không phải cái thành hiện đại, chủ nghĩa tư bản đã

nay, đi đôi với việc phát triển khoa gì khác mà chính là chủ nghĩa xã hội.
cố gắng tự điều chỉnh để có thể thích
học, kỹ thuật và tăng năng suất lao

Từ tự do cạnh tranh, chủ nghĩa nghi với thời dại, nhưng cũng chính

động, mức độ bóc lột của giai cấp tưtư bản phát triển tới độc quyền, độcvì thế đã tự làm nảy sinh những vấn
sản (thể hiện ỏ tỷ suất giá trị thặng quyền nhà nước, trong phạm vi rồi đề mới, ngoài ý muốn của nó. Nó sẽ
dư) vẫn tăng đáng kể. Chẳng hạn ỏra ngoài phạm vi quốc gia trở thànhbị hút dần một cách không tự giác
Mỹ, tỷ suất giá trị thặng dư trên cácchủ nghĩa tư bản toàn cầu hoá.

vào một trật tự xã hội mà những

ngành sản xuất công nghiệp mấy Cùng với quá trình toàn cầu hoá

mầm mống vả yếu tố của nó sẽ là

thập kỷ qua dã tăng như sau: năm ngày càng tăng, các biện pháp điêunhững điều kiện dẫn tới thay thế chế
1950: 241%; năm 1960: 247,6%; chỉnh các quan hệ kinh tế và SỖ hữu
độ tư hữu bằng chế độ công hữu trên
năm 1970:255%; năm 1980:289%; theo hướng công cộng hóa cũng
những năm thập niên 90 của thế

cơ sở cuộc đấu tranh giai cấp được

ngầy càng tăng. Điều này thể hiện tiến hành theo một cách thức mới.

kỷ XX: khoảng 300%; những năm rõ Ở việc các cổ đông, các tổ chức

Hướng sang thế giới thứ ba

đảu thế kỷ XXI: khoảng 307%. Ồ

Làm sao có thể quên thế giới thứ

công đoàn và người lao động ngày

các nước Tây Âu cũng có mức tăngcàng trực tiếp hoặc gián tiếp tham ba khi nói về Sự khốc liệt của đấu
tương tự.

gia quản lý kinh tế - xã hội. Những tranh giai cấp. Có lẽ trên thế giới

Không chỉ Ở các nước đang phátbiến đổi trên vô hình trung trở thànhnhiều người vẫn chưa quên nỗi đau
triển, mà ngay trong lòng các nước những tiên dế của chế độ xã hội mớivề cái chết của Tổng thống A-gientư bản chủ nghĩa giàu có nhất, luôn trong lòng chủ nghĩa tư bản.
TẠP CHÍ MẶT TRẬN - số 148 (2-2016)

đê với chế độ xã hội ông dịnh xây

5

dựng ỏ Chi Lê; về Sự thất bại ỗ Ni- truyền thông. Các lực lượng phản tổng thể của chủ nghĩa đế quốc
ca-ra-goa, En Xan-va-đo, những đảo
dộng quốc tế phải triển khai cuộc nhằm thực hiện mục tiêu nói trên.
lộn Ở Mô-dăm-bích, Dim-ba-bu-ê, tiến công trên quy mô lớn như vậy, Thế giới đã gọi nó là “cuộc chiến
Ăng-gô-la, Xéc-bi, Áp-ga-ni-xtan, càng chứng tỏ chúng rất lo sợ trướctranh không có khói súng”. Đây thực
l-rắc... Mặc dù quan hệ Mỹ - Cu Ba sức mạnh tiềm tàng ngày càng tăngchất là kế sách phá vỡ thành luỹ
đã được cải thiện, nhưng người ta của các dân tộc kiên quyết vứt bỏ của chủ nghĩa xã hội từ bên trong,
vẫn không quên những gì đã diễn ramọi xiềng xích nô lệ, thực hiện bằnglà chiến thuật “mối xông nhà” phá
xung quanh việc bao vây, cấm vận các chân lý “không có gì quý hơn

ruỗng cơ cấu kinh tế - chính trị - xã

độc lập, tự do”. Bá quyền của Hoa hội của các nước xã hội chủ nghĩa từ
đối với nước Cu Ba dũng cảm và kiên
cường; cuộc khủng hoảng chính trị Kỳ trong thế giới tư bản chủ nghĩa bên trong. Các chính trị gia đề xuất
tại Ucraina không phải không nhuốm
ỏ cuối thập kỷ đầu tiên của thế kỷ chiến lược “diễn biến hoà bình” đã
màu đấu tranh giai cấp... Cùng với XXI dang bị lung lay, không còn nhưtổng kết: muốn tiêu diệt các nước xã
các điểm nóng khác Ở một số nướcnhững năm của thế kỷ XX.

hội chủ nghĩa, không thể dùng vũ lực

thuộc Liên Xô (cũ), tất cả những Sự

Chiến tranh không tiếng súng

việc vừa nêu cho thấy rõ cuộc đấu

Các thế lực đế quốc hiếu chiến như vậy, chủ nghĩa đế quốc từng bị

tranh giai cấp chưa hể ngưng nghỉ, và các lực lượng thù dịch bao giờ
kể cả sau chiến tranh lạnh.

tấn công từ bên ngoài. Thực tế đúng
thất bại liên tiếp trong các cuộc xâm

cũng coi Sự tồn tại của chủ nghĩa xãlược vũ trang chống các nước xã

Cũng chính do vấn đề giai cấp và
hội là sự uy hiếp đối với chúng và vìhội chủ nghĩa, như đối với Liên Xô
đấu tranh giai cấp còn nguyên mà thế, chúng không chấp nhận Sự hiện
sau Cách mạng Tháng Mười, đối với
lịch sử đã diễn ra với nhiều Sự kiện diện của chủ nghĩa xã hội. Âm mưuCộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều
Tiên đầu những năm 50 của thế kỷ
chưa từng thấy Ở các nước thế giới phá bỏ Liên Xô, làm tan rã chủ nghĩa
thứ ba, nơi các dân tộc ngày càng xã hội hiện thực Ở Đông Âu, lật đổ XX, đối với Cu Ba dầu những năm
lãnh đạo của các đảng cộng sản, phủ
thức tỉnh, không cam nhận làm nô lệ.
60 của thế kỷ XX và nổi bật nhất,
Một sự thật mà ai cũng biết là

đối với Việt Nam từ cuối những năm
định hình thái ý thức xã hội chủ nghĩa

Ở Mỹ, hết đời tổng thống này đến là một mục tiêu nhất quán trong kế thập niên 40 đến giữa thập niên 70
đời tổng thống khác, chính sách dốihoạch, cũng như trong hành động của thế kỷ XX... Do vậy, họ chuyển
ngoại đều có một điểm chung: đối của chủ nghĩa đế quốc. Thực hiện hướng chống phá các nước xã hội
phó với cuộc đấu tranh giai cấp ỏ hàng loạt chiến lược qua nhiều thậpchủ nghĩa bằng cách trước hết là
các nước thế giới thứ ba. Và cũng vìkỷ “chiến tranh lạnh” mà đặc biệt là làm tan rã các đảng cộng sản cẳm
thế, trong thế giới này đã xuất hiện cuộc chạy đua vũ trang vô cùng tốnquyên, hạt nhân lãnh đạo Ở các
những nhân vật nổi tiếng, đại diện kém làm suy yếu và kiệt sức Liên nước đó. Muốn vậy, họ phải tìm mọi
cho lương tri của các dân tộc: A-rơ- Xô, chủ nghĩa đế quốc tới nay vẫn cách phá hoại các đảng đó về mặt tư
ben, Hồ Chí Minh, Lu- mum-ba, Phi-chưa từ bỏ âm mưu làm suy yếu cáctưởng và tổ chức.
đen Ca-xtơ-rô, A-gien-dê...

nước xã hội chủ nghĩa còn lại. Vì vậy, Biện pháp thường dùng để phá

Trên quy mô toàn cầu, các lực ỏ mỗi giai đoạn khác nhau, tùy theohoại đảng cộng sản cầm quyển về
lượng chống cộng và chống cách tình hình thế giới từng lúc, chúng điều
tư tưởng là lấy tư tưởng xã hội dân
mạng vẫn tiếp tục các đòn tiến côngchỉnh chiến lược cho thích hợp.
với sức mạnh khổng lồ, không chỉ

chủ thay cho chủ nghĩa Mác - Lênin.

“Diễn biến hoà bình” tiếp đó là Những chuyên gia chống cộng của

bằng các vũ khí huỷ diệt con người “cách mạng nhung”, “cách mạng

Mỹ cho rằng: chủ nghĩa xã hội - dân

mà bằng mọi vũ khí có thể sử dụng màu da cam” và gần đây là “cách chủ và nhà nước phúc lợi thường là
như kinh tế, tư tưởng, văn hoá,
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Sự hấp dẫn của học thuyết cộng sản
gây sức ép về kinh tế và chính trị, nâng cao chất lượng công tác lý luận
chủ nghĩa. Từ đó, họ đưa ra những buộc đảng cộng sản cầm quyền

- tư tưởng, cần đấu tranh có hiệu quả

cách lựa chọn dân chủ khác nhau phải thực hiện đa nguyên chính trị chống những quan điểm sai trái.
cho mô hình cộng sản chủ nghĩa. và đa đảng đối lập trong xã hội.
Đây là cơ sỏ phương pháp luận cho

3.

Trên lĩnh vực kinh tế, phải giữ

Phát động đảo chính quânvững định hướng xã hội chủ nghĩa

việc đa nguyên hóa về tư tưởng, tiếnsự khi đảng cộng sản cầm quyền trong phát triển kinh tế trong nước,
tới thay thế lập trường tư tưởng của suy yếu, mất tín nhiệm và Sự ủng hội nhập quốc tế; từng bước xây
chủ nghĩa Mác bằng ý thức tư sản. hộ trong quần chúng do đường lối, dựng và phát triển nền kinh tế độc
lập tự chủ. Mỗi bước phát triển kinh
Từ việc phá hoại về tư tưởng, bàichinh sách sai lầm.
bản “diễn biến” tiếp theo là phá hoại

tế luôn gắn với việc bảo đảm an sinh
Tất cả những thủ đoạn mà các thế

đảng cộng sản về mặt tổ chức: Cổ vũ
lực dế quốc đã và dang sử dụng dốixã hội, bảo vệ môi trường sinh thái.
đa nguyên chính trị và đa đảng đối với các nước xã hội chủ nghĩa cũng
lập trong chế độ xã hội chủ nghĩa. như đối với giai cấp những người

Trên lĩnh vực văn hoá, phải giữ
gìn và phát huy bản sắc văn hoá

Một khi đã chấp nhận đa nguyên

lao động trên toàn thế giới cho thấy,dân tộc Việt Nam, tiếp thu có chọn

chính trị và đa đảng đối lập, thì

cuộc đấu tranh giai cấp hiện nay solọc tinh hoa văn hoá của nhân loại

làm sao tránh khỏi tình trạng trong với trước đây không kém phần gay để xây dựng nên văn hóa dựa trên
đảng cộng sản cầm quyền thì có

go, quyết liệt, phức tạp. ỏ các nước đậm đà bản sắc dân tộc. Xây dựng

các “phái”, còn bên ngoài thì có cácnày, trong điều kiện mở cửa và hội con người mới có năng lực và đạo
đảng khác?
Để thực hiện “diễn biến hoà

nhập với thế giới, dùng thủ pháp và đức tốt, có hoài bão và lý tưởng cao
đẹp, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội,
công cụ kinh tế của chủ nghĩa tư bản

bình” Ở các nước không theo con để xây dựng chủ nghĩa xã hội, đảngmình vì mọi người.
đường tư bản chủ nghĩa, các thế lựccộng sản cầm quyền càng phải dề

Những thắng lợi của Sự nghiệp

chống cộng còn dùng thủ đoạn từngcao cảnh giác, mài sắc ý chí cách cách mạng Việt Nam hơn 85 năm
bước mua chuộc, lôi kéo các phần mạng, kiên định lập trường giai cấp,qua kể từ khi có Đảng đã là minh
tử dao động, bất mãn, gây dựng cácnhận dạng thật rõ các hành động vàchứng sống động về sức mạnh kỳ
tổ chức chống cộng sản ngay trong âm mưu thù địch để có biện pháp diệu của dân tộc ta trong cuộc dấu
đảng cộng sản và các tổ chúc xã

dấu tranh có hiệu quả.

hội Ở các nước đó. Thực tế cho thấy, Đối với nước ta hiện nay, vấn

tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa
xã hội. Sức mạnh ấy được kết tinh

phương Tây không chỉ nuôi dưỡng đê giai cấp thể hiện rất rõ nét trong bởi sự lãnh đạo tài tình của Đảng
lĩnh vực tư tưởng là việc đấu tranh Cộng sản Việt Nam với lòng yêu
mà còn ủng hộ, thúc đẩy phe đối lập
chính trị đoạt quyển lãnh đạo của để bảo vệ lý tưởng cộng sản, bảo vệnước nồng nàn, ý chí độc lập tự
đảng cộng sản Ở các nước đó. Để chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ cường và tinh thần chủ động sáng
Chí Minh, bảo vệ định hướng xã hộitạo của nhân dân ta. Điều đó càng
làm việc này, các thế lực chống cộng
thường dùng các hình thức sau:

chủ nghĩa và bảo vệ đường lối của khẳng định Sự lãnh đạo của Đảng

1. Vạch kế hoạch gây rối trong Đảng, chính sách và pháp luật của Cộng sản Việt Nam là tất yếu khách
xã hội dể dễ bề giành quyền lực.

Nhà nước. Đó còn là những nhiệm quan, là nhân tố hàng dầu quyết

Hoặc lợi dụng khó khăn về kinh tế, vụ cụ thể để đấu tranh ngăn những định sự thành công của cách mạng.
phối hợp bên trong với bên ngoài đểbiểu hiện thoái hoá, biến chất về
thực hiện âm mưu chính trị.

Đó chính là cuộc cách mạng giải

tư tưởng, chính trị của một bộ phận phóng giai cấp, giải phóng dân tộc,

2. Thông qua bầu cử hợp pháp không nhỏ cán bộ, đảng viên. Tronggắn kết hữu cơ giữa độc lập dân tộc
sau khi bằng nhiều thủ doạn tinh vi khi thực hiện tốt việc tăng cường vàvà chủ nghĩa xã hội.a
TẠP CHÍ MẶT TRẬN - số 148 (2-2016)
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ni TƯỞNG CỦA PH.ẪNGGHEN VỂ CON ĐƯỜNG “PHÁT TRIEN RÚT NGẮN’
- Ý NGHĨA ĐỐI VỚI VIỆT NAM
PGS, TS. ĐỖ THỊ THẠCH"

hi dánh giá công lao to
lớn của Ph.Ăngghen đối
với chủ nghĩa Mác và
đối với phong trào đấu tranh
cách mạng của giai cấp vô sản
thế giới, V.I.Lênin khẳng định:
“Muốn đánh giá đúng đắn
những quan điểm của Mác,
tuyệt đối phải đọc những tác
phẩm của Nguời cùng tư túởng
và người cộng tác gần gũi nhất
của Mác là Phriđrích Ăngghen”
và hơn thế, chúng ta sẽ “Không
thể nào hiểu được chủ nghĩa
Mác và trình bày đầy đủ được
chủ nghĩa Mác, nếu không chú
ý đến toàn bộ những tác phẩm
của Ăngghen”1.

K

Một trong những đóng góp
đặc sắc của Ph.Ăngghen cho
chủ nghĩa Mác và phong trào
cách mạng thế giới là bổ sung,
làm rõ lý luận về con đường
“phát triển rút ngắn” đối với
các núỡc lạc hậu đi lên chủ
nghĩa xã hội.

được C.Mác luận giải trong các
tác phẩm Phê phán cương lĩnh

Gôta (1855). Theo ông, Sự phát
triển của các hình thái kinh tế xã hội là một quá trình phát
triển lịch sử tự nhiên2; hình thái
kinh tế - xã hội cộng sản chủ
nghĩa thành hai giai đoạn: Giai
đoạn thấp (thời kỳ quá độ) và
giai đoạn cao cộng sản chủ
nghĩa. Thời kỳ quá độ hay còn
gọi là giai đoạn thấp theo ông
là: 1/ Xã hội vừa thoát thai từ xã
hội tư bản chủ nghĩa, do đó,
mọi mặt của nó đều mang dấu
ấn sâu sắc của xã hội tư bản
chủ nghĩa; 2/ Thời kỳ cải biến
cách mạng một cách sâu sắc từ
xã hội tư bản chủ nghĩa sang xã
hội cộng sản chủ nghĩa; 3/
Công cụ để thực hiện Sự cải
biến dó là nhà nước, đó là nhà
nước chuyên chính cách mạng
của giai cấp vô sản.

Theo quan điểm của C.Mác,
quá độ dược hiểu là quá độ từ
1.
Lý luận về sự thay thế chủ nghĩa tư bản đã đạt tới trình
nhau của các hình thái kinh tế - độ phát triển cao sang cộng
xã hội nói chung và hình thái
sản chủ nghĩa, là “sự quá độ”
kinh tế - xã hội cộng sản chủ
thẳng trực tiếp, không qua bất
nghĩa nói riêng, lẩn dầu tiên đã
kỳ khâu trung gian nào. Tuy
* Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, nhiên, đến năm 1877 do hoàn
Học viện Chính trị quốc gia cảnh thế giới có nhiều đổi thay,
Hồ Chí Minh.
C.Mác đã đưa ra dự đoán rằng,
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Ở các quốc gia tư bản phát triển
thì thế và lực của giai cấp tư
sản cầm quyền rất mạnh nên
cách mạng vô sản khó nổ ra
thành công; vì vậy, rất có thể
cách mạng vô sản “sẽ nổ ra Ở
tứ chi trúức lúc lan tới tim của
cơ thể tư sản” và nước Nga sẽ
là nơi diễn ra cách mạng vô
sản đẩu tiên.
Trên những cứ liệu của
C.Mác, Ph.Ăngghen đã bổ sung
thêm nhận định cách mạng vô
sản không chỉ nổ ra Ở các quốc
gia tư bản chù nghĩa phát triển
- nơi chuẩn bị những tiền đề vật
chất chín muồi cho Sự ra đời
chủ nghĩa cộng sản - mà còn
có thể nổ ra Ở những quốc gia
lạc hậu, chậm phát triển. Đó là
con đường “phát triển rút
ngắn”, mà sau này V.I.Lênin
nêu thành khả năng “không qua
giai đoạn phát triển tư bản chủ
nghĩa” để tiến lên chủ nghĩa xã
hội đối với các nước, các dân
tộc chậm phát triển.
Con đường “phát triển rút
ngắn” có thể diễn ra Ở những
nước đang trong giai đoạn phát
triển tiền tư bản chủ nghĩa hoặc
chưa từng trải qua con dường
phát triển tư bản chủ nghĩa dã
được Ph.Ăngghen (cùng với
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Mác) bổ sung khi nghiên cứu về
tình hình nước Nga lúc đó.
Ph.Ăngghen đặc biệt nhấn
mạnh những điều kiện, nguyên

bối cảnh chủ nghĩa tư bản đã
phát triển mạnh Ở châu Âu, thì
nước này có thể thực hiện bước
chuyển vượt cấp lên xã hội cộng

tắc chi phối khả năng quá độ
này. “Một điều kiện tất yếu để
làm được việc đó là tấm gương
và sự ủng hộ tích cực của
phương Tây... khi nào những
nước lạc hậu qua tấm gương ấy
mà biết được rằng, việc đó đã
được tiến hành như thế nào...
thì những nước lạc hậu ấy mới
có thể bước vào con đường phát
triển rút ngắn như vậy”3. Điều

sản, bỏ qua “khe núi Cápđia” là
những nỗi tai ương, đau khổ của
chủ nghĩa tư bản. Ph.Ăngghen
khẳng định, không chỉ với núỡc

này có nghĩa là, để thực hiện
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
không qua chủ nghĩa tư bản thì
mỗi quốc gia dân tộc cần nhận
thức rằng, không thể không
tính đến những điều kiện đảm
bảo, dó là có sự ủng hộ tích
cực, nêu gương của các nước
phát triển nhất; là chủ nghĩa tư
bản đã bị đánh bại ngay tại quê
hương của nó, tức là cách mạng
vô sản thắng lợi Ở Tây Âu, Ở đó
đã tiến hành xây dựng thành
công chủ nghĩa xã hội.
Phân tích tình thế cách
mạng đang ngày càng gay gắt
tại Nga, Ph.Ăngghen nhìn thấy
Ở đây những khả năng nhất
định cho sự phát triển bỏ qua
xã hội tư bản “vượt cấp” lên xã
hội cộng sản. Theo ông, từ
những tiền đề cơ bản Ở nước
Nga như kết câu công xã nông
thôn tồn tại khắp cả nước, cộng
thêm vị thế độc lập thuận lợi
của một nước lớn trong cục diện
quốc tế đương thời, đặt trong
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Nga, mà còn với tất cả các nước
đang ô trong giai đoạn phát
triển tiền tư bản chủ nghĩa đều
“không những có thể mà còn
chắc chắn... rút ngắn một cách
đáng kể quá trình phát triển của
mình lên xã hội xã hội chủ
nghĩa và có thể tránh dược
phần lớn những đau khổ và
những cuộc đấu tranh mà Ở Tây
Âu... phải trải qua”4.
Đây là nét độc đáo trong tư
duy biện chứng của Ph.Ăngghen
thể hiện Ở sự nhận thức về tính
thống nhất phổ biến giữa cái tất
yếu và cái có thể trong vận
động của toàn bộ thế giới khách
quan. Phép biện chứng duy vật
macxit từng vạch rõ, tiến trình
lịch sử nhân loại tất yếu phát
triển từ thấp đến cao và do đó
xã hội cộng sản chủ nghĩa với
tính cách một xã hội cao hơn,
tốt đẹp hơn xã hội tư bản, tất
yếu sẽ thay thế xã hội tư bản.
Đây là quỵ luật của lịch sử, là
quá trình lịch sử tự nhiên trong
sự vận động của xã hội loài
người. Nhưng do những diều
kiện kinh tế - xã hội, chính trị,
truyền thống văn hóa khác nhau
mà dân tộc này hay dân tộc
khác có thể bỏ qua một hoặc
một số bước phát triển nào đó

trong những bước đi chung mà
nhân loại phải trải qua. Loài
người đi tới xã hội cộng sản là
cái tất yếu, còn mỗi nước, mỗi
dân tộc đi bằng cách nào, vào
thời điểm nào lại tùy thuộc vào
các yếu tố khách quan và nhân
tố chủ quan cụ thể.
Có thể “rút ngắn” để đi lên
chủ nghĩa xã hội đối với các
nước lạc hậu, chậm phát triển,
nhưng Ph.Ăngghen đã nhìn
thấy trong thời kỳ quá độ õ
những nước này đầy rẫy những
khó khăn, kẻ thù và những lực
lượng chống đối giai cấp công
nhân và chính đảng cách mạng
của nó có thể liên kết lại xung
quanh khẩu hiệu “nển dân chủ
thuần túy” để chống phá công
cuộc xây dựng xã hội mới. Do
vậy, Ph.Ăngghen yêu cầu các
chính đảng cách mạng Ở những
nước này phải thiết lập một
chính quyền nhà nước mạnh
nhằm dập tan Sự chống đối của
các thế lực đối lập và thực hiện
công cuộc cải tạo xã hội về
phương diện kinh tế - xã hội.
Đồng thời, họ phải nắm duục
những vị trí then chốt trong nền
kinh tế và dựa vào Sự ủng hộ
của quảng đại nhân dân lao
dộng dể
khắcphụcnhững khó
khăn và
sửachữanhững sai
lầm có thể nảy sinh trong thời
kỳ quá độ.
Phân tích bối cảnh xã hội
hiện
năm
triển
mạng

thực ỡ châu Âu những
80
- 90thếkỷ XIX va
vọng của cuộc cách
xã hội do giai cấp công
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nhân và chính đảng của nó
lãnh đạo, Ph.Ăngghen cho
rằng thời kỳ quá độ là một
“cuộc đấu tranh lâu dài và ác
liệt”, chúng ta “cần phải suy
nghĩ kỹ”, không được nôn nóng,
không được phép kết luận vội
vàng, bởi đây là “vấn đề khó
nhất trong tất cả những vấn đề
còn tồn tại” Ở một thời kỳ mà
“các điều kiện không ngừng
thay đổi”5. Tuy luôn nhắc đi
nhắc lại rằng, nhiều diễn biến
của tình hình không cho phép
đưa ra một chương trình hành
động cụ thể cho mọi trường hợp
có thể xảy ra, nhưng Ph.Ăngghen
vẫn cố gắng vạch ra những nét
cơ bản nhất, những quy luật
chung nhất của thời kỳ quá độ.
Trong quan niệm của ông, thời
kỳ quá độ là thời kỳ luôn “gắn
với một số thiếu thốn nào đó”,
bởi đây là “thời kỳ cải biến cách
mạng từ xã hội nọ sang xã hội
kia” và “về mọi philüng diện kinh tế, đạo đức, tinh thần còn
mang những dấu vết của xã hội
cũ mà nó dã lọt lòng ra”, như
C.Mác đã nói trong “Phê phán
cương lĩnh Gôta”.
Nhằm khắc phục những
nhận thức mới về chủ nghĩa xã
hội và thời kỳ quá độ vẫn còn
khá phổ biến trong phong trào
công nhân quốc tế thời kỳ này,
Ph.Ăngghen đã nói rõ quan
niệm của ông về Sự khác nhau
căn bản giữa chủ nghĩa xã hội
và chủ nghĩa tư bản. ông viết:
“Cái gọi là “xã hội xã hội chủ
nghĩa”, theo ý kiến tôi, không
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phải là cái gì dó nhất thành bất
biến, mà cũng như mọi chế độ
xã hội khác, nó cẩn phải được
xem xét một xã hội được thay
đổi và cải tạo thường xuyên. Sự
khác biệt có tính chất quyết
định của nó so với chế độ hiện
nay dĩ nhiên là Ở việc tổ chức
sản xuất trên cơ sở sở hữu
chung trước hết của từng dân
tộc đối với tất cả các tư liệu
sản xuất”6.
Sự khác biệt căn bản của
chủ nghĩa xã hội so với chủ
nghĩa tư bản theo Ph.Ăngghen
là ô chỗ chủ nghĩa tư bản dựa
trên chế độ tư hữu về tư liệu sản
xuất; còn chế độ cộng sản dựa
trên chế độ công hữu về tư liệu
xuất - cái mà “chỉ nhờ có nó
mới thực hiện được việc giải
phóng giai cấp công nhân và
cùng với nó, thực hiện được việc
giải phóng tất cả những thành
viên xã hội”7. Tính ưu việt lớn
nhất của chủ nghĩa xã hội là,
cùng với việc thiết lập chế độ
công hữu ấy, lần đầu tiên trong
lịch sử nhân loại, mọi thành quả
cùa văn hóa, khoa học sẽ mang
lại lợi ích cho toàn thể xã hội và
cho mỗi người, ông khẳng định
một cách chắc chắn rằng, sau
thời kỳ quá độ là một “chế độ
xã hội mới trong đó sẽ không
còn những Sự phân biệt giai cấp
như hiện nay nữa và trong đó...
những phương tiện để sinh
sống, để hưởng thụ những niềm
vui của cuộc dời, dể có được học
vấn và để biểu hiện tất cả mọi
năng lực thể chất và tinh thần

của mình, sẽ được giao cho tất
cả mọi thành viên trong xã hội
sử dụng ngày càng đầy đủ, nhờ
sử dụng có kế hoạch và phát
triển hơn nữa những lực lượng
sản xuất to lớn hiện đã có sẵn,
bằng chế độ lao động bắt buộc
như nhau đối với mọi người”8.
Như vậy, theo quan điểm
của Ph.Ăngghen, để xây dựng
thành công chủ nghĩa xã hội
không thể không tiếp thu
những thành quả kinh tế - xã
hội do giai cấp tư sản tạo ra,
bởi đó là điều kiện, tiền đề vật
chất để “tạo lập chế độ xã hội
mới, cũng như sinh ra những
con người... mà chỉ có họ mới
đủ sức mạnh và ý chí để xây
dựng xã hội mới tốt đẹp hơn”9.
Điều này có nghĩa là, con người
có thể chủ động “rút ngắn” và
làm dịu bớt “những cơn đau đẻ”
nhưng vẫn tuân thủ quá trình
phát triển lịch sử - tự nhiên.
Tư duy biện chứng mang
tầm vóc vạch dòng thời đại này
vẫn nóng hổi ý nghĩa lý luận và
tính thời sự cấp bách đối với
các đảng cộng sản, công nhân
quốc tế, trong đó có Đảng ta
trong giai đoạn hiện nay.
2.
Vận dụng tư tưởng của
Ph.Ăngghen về thời kỳ quá độ
và con đường “phát triển rút
ngắn”, Đảng ta đã lựa chọn
“con đường đi lên của nước ta là
quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ
qua chế độ tư bản chủ nghĩa”.
“Đây là sự nghiệp rất khó khăn,
phức tạp và do vậy, tất yếu phải
trải qua một thời kỳ quá độ lâu
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dài với nhiều chặng đường,
nhiều hình thức tổ chức kinh tế
- xã hội có tính chất quá độ”10.
Bồi lẽ, con dường đó không chỉ
phù hợp với tính tất yếu của lịch
sử, với quy luật và xu thế phát
triển của thời đại, mà hơn hết
và trên hết, còn phù hợp với bối
cảnh lịch sử - cụ thể Ở nước ta
hiện nay.
Thực tiễn đã và đang khẳng
định, ồ Việt Nam dồng thời diễn
ra bước quá độ từ xã hội phong
kiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ
qua chế độ tư bản chủ nghĩa,
xét về mặt tính chất của chế
độ chính trị - xã hội và quá độ
từ nông nghiệp cổ truyền lạc
hậu lên chủ nghĩa xã hội bỏ
qua chế độ tư bản chủ nghĩa,
xét về mặt trình độ phát triển
kinh tế. Điều này được xem là
đặc điểm căn bản nói lẽn loại
hình phát triển chủ nghĩa xã
hội Ở nước ta là thuộc loại hình
“phát triển rút ngắn” và
phương thức “quá độ gián tiếp”.
Tuy nhiên, phải hiểu rằng,
sự “phát triển rút ngắn”, bỏ qua
chế độ tư bản chủ nghĩa Ở nước
ta vẫn là quá trình lịch sử - tự
nhiên. Chỉ khi người ta “rút
ngắn” một cách duy ý chí, bất
chấp quy luật khách quan thì lúc
đó, sự phát triển rút ngắn mới
trở thành đối lập với tiến trình
lịch sử - tự nhiên của các hình
thái kinh tế - xã hội. “Thực chất
của sự phát triển rút ngẩn
chính là tạo ra Sự phát triển
mạnh mẽ, thậm chí nhảy vọt
của lực lượng sản xuất”11.
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Nội dung của con đường
quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ
qua chế độ tư bản chủ nghĩa Ở
Việt Nam được Đảng ta xác
dinh: “Bỏ qua việc xác lập vị
trí thống trị của quan hệ sản
xuất và kiến trúc thượng tầng

“bỏ qua” mà “không bỏ qua”.
Điều này đòi hỏi “phải biết thâu
thái và làm chủ những tài sản
văn hóa của loài người đã sáng
tạo ra mà chủ nghĩa tư bản từng
phát triển tới những đỉnh
cao”13, để xây dựng chủ nghĩa
xã hội.

tư bản chủ nghĩa nhưng tiếp
thu, kế thừa những thành tựu
Những điều kiện khách quan
mà nhân loại đạt được dưới và chủ quan cho phép chúng ta
chế độ tư bản chủ nghĩa để thực hiện con đường quá độ lên
phát triển nhanh lực lượng sản chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh
xuất, xây dựng nền kinh tế hiện nay, đã được Đảng ta chỉ
hiện đại”12. Theo đó, phát rõ là:
triển rút ngắn trong thời kỳ
Thứ nhất, Đảng ta đã trở
quá độ lên chủ nghĩa xã hội Ở thành Đảng cẩm quyền, có đủ
Việt Nam, về phương diện năng lực lãnh dạo Sự nghiệp
chính trị, là bỏ qua việc xác xây dựng chủ nghĩa xã hội.
lập vị trí thống trị của quan hệ Đảng khẳng định lấy chủ
sản xuất và kiến trúc thượng nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng
tầng tư bản chủ nghĩa. Về mặt Hổ Chí Minh làm nền tảng tư
kinh tế, là rút ngắn quá trình tưởng và kim chỉ nam cho mọi
công nghiệp hóa, hiện dại hành động. Chúng ta đang tiếp
hóa; tiếp thu, kế thừa những tục xây dựng, hoàn thiện Nhà
thành tựu mà nhân loại đạt nước pháp quyển xã hội chủ
được dưới chủ nghĩa tư bản, nghĩa của nhân dân, do nhân
dặc biệt là khoa học và công dân và vì nhân dân, cùng với
nghệ để phát triển nhanh lực sự phát triển nền kinh tế thị
lượng sản xuất, xây dựng nền trường dịnh hướng xã hội chủ
kinh tế hiện đại.
nghĩa. Trong xã hội ngày nay,
Cần xác định rõ ràng rằng,
chúng ta bỏ qua chế độ tư hữu
tư bản chủ nghĩa và tình trạng
áp bức, bóc lột chứ không bỏ
qua những thành tựu văn minh
vật chất và tinh thần mà loài
người đạt được dưới chế độ tư
bản chủ nghĩa. Đó là vấn dể có
tính nguyên tắc cần thiết được
nhận thức và vận dụng trong
thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã
hội Ở nước ta hiện nay. Vậy là,

nhân tố kinh tế mà trước hết
là sự phát triển cao của lực
lượng sản xuất, suy cho cùng
có ý nghĩa quyết định thắng
lợi của chủ nghĩa xã hội. Tuy
nhiên, nhân tố chính trị xét vể
mặt chủ thể lịch sử lại có ý
nghĩa quyết định trong từng
bước đi trên con đường phát
triển của dân tộc. Nhân tố chủ
quan này, trước yêu cẩu của Sự
nghiệp cách mạng, đang nỗ
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lực nhận thức và hành động
theo quy luật khách quan, tự
chỉnh đốn để thực Sự trong
sạch, vững mạnh. Dây là một
bảo đảm cho sự phát triển “rút
ngắn” thành công.

lệ đói nghèo giảm nhanh
chóng. Tăng trưởng kinh tế

đề xã hội. Hệ thống chính trị
được củng Cố, kiện toàn, đổi

những tư tưởng của Ph.Ăngghen

Thứ hai, sự nghiệp đổi mới

mới theo hướng nâng cao năng

Lênin nói chung vào điểu kiện

đất nước diễn ra trong bối

lực lãnh đạo của Đảng, hiệu

cụ thể của Việt Nam, chúng ta

cảnh cách mạng khoa học công nghệ và quá trình toàn

quả quản lý của Nhà nưổc,
phát huy quyền làm chủ của

tịch Hồ Chí Minh là nắm lấy

cầu hóa đang diễn ra mạnh

nhân dân...

tinh thẩn và phương pháp để

luôn gắn với xóa đói, giảm
nghèo và giải quyết những vấn

Đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ
qua chế độ tư bản chủ nghĩa là
tất yếu đối với cách mạng Việt
Nam. Tuy nhiên, khi vận dụng
nói riêng, học thuyết Mác -

cần khắc ghi chĩ dẫn cùa Chủ

mẽ. Hiện thực khách quan này

Những thành tựu, tiền đề

ứng xử với con người và công

vừa đặt ra những thách thức

nêu trên không chỉ là dộng lực

không nhỏ, đồng thời tạo ra

mà còn là những điểu kiện cần

việc cho đúng. Đó là kim chỉ
nam hành động chứ không phải

thời cơ thuận lợi cho phát triển

thiết bảo đảm khả năng thực

là những tín điều, những giáo

đất nước: các mối liên hệ và

hiện con đường quá độ lên chủ

điểu bất biến.a

sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các
nước ngày càng tăng, chúng ta

nghĩa xã hội Ở nước ta. Tuy

có thể tận dụng để mở rộng

những thách thức không nhỏ

quan hệ đối ngoại, hội nhập

trên con đường “phát triển rút

ngày càng sâu rộng với khu

ngắn” bỏ qua chế độ tư bản

vực và thế giới vì mục tiêu
phát triển; thúc đẩy lực lượng

trung giải quyết tốt 8 mối quan

nhiễn, Đảng ta cũng nhận rõ

chủ nghĩa và xác định phải tập

sản xuất phát triển lên quy mô

hệ lớn: giữa đổi mới, Ổn dinh

và câ'p độ mới cao hơn về

và phát triển; giữa đổi mới

chất. Đây chính là những điều

kinh tế và đổi mới chính trị;

kiện quan trọng để “phát triển

giữa phát triển kinh tế thị

rút ngắn”.

trường và định hướng xã hội

Thứ ba, qua gần 30 năm

chủ nghĩa; giữa phát triển lực

đổi mới, nền kinh tế nước ta

lượng sản xuất và xây dựng,

tăng trưởng nhanh, ổn định; cơ

hoàn thiện quan hệ sản xuất

cấu kinh tế chuyển dịch mạnh

xã hội chủ nghĩa; giữa tăng

theo hướng công nghiệp hóa,

trưởng kinh tế và phát triển

hiện đại hóa, tạo nên thê' và

văn hóa, thực hiện tiến bộ và

lực mới cho nền kinh tế. Phúc

công bằng xã hội; giữa xây

lợi xã hội, đời sống vật chất,

dựng chủ nghĩa xã hội và bảo

tinh thần của nhân dân được

vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa;

cải thiện rõ rệt. Thực hiện một

giữa độc lập, tự chủ và hội

bước tiến bộ và công bằng xã

nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh

hội, giải quyết được một Số

đạo, Nhà nước quản lý, nhân

vấn đề bức xúc của xã hội. Tỷ

dân làm chủ.
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HỌC TẬP VẰ LẢM THEO TAM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC Hồ CHÍ MINH I

Tư DUY SÁNG T(Ị0 củfi Hồ CHÍ MINH
VỀ Sự M ĐỜI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NfiM
PGS-TS. NGUYỄN MẠNH TƯỜNG

LTS: HỔ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác
- Lênin về xây dựng Đảng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Người đã bế
sung phong trào yêu nước vào công thức của Lênin vể thành lập Đảng Cộng
sản Ở các nước thuộc địa nói chung và Ở Việt Nam nói riêng sao cho phù
hợp với quy luật phát triển của dân tộc và thời đại. Việc bể sung đó đã tạo
điều kiện cho phong trào yẽu nước được tiếp thu hệ tư tưởng tiẽn tiến của
thời đại và thúc đẩy nhanh quá trình gặp gã tết yêu giữa yêu cẩu khách
quan của thực tiễn cách mạng Việt Nam với nhân tế chủ quan Hổ Chí Minh
đưa đến Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào đẩu năm 1930. Đó là
một hiện tượng phù hợp với quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam.

ừ trước đến nay, khi nói về
quỵ luật hình thành Đảng
Cộng sản Việt Nam, một
số tác giả chỉ đề cập đến ba
nhân tố là chủ nghĩa Mác Lênin, phong trào công nhân
và phong trào yêu nước. Trong
đó, chủ nghĩa Mác - Lênin
được xem là nhân tố lý luận,
còn phong trào công nhân và
phong trào yêu nước được xem
là nhân tố thực tiễn. Nhưng,
trong Diễn văn kỷ niệm 30
năm ngày thành lập Đảng
Cộng sản Đông Dương 3-21960, Chủ tịch Hồ Chi Minh
viết: ‘thủ nghĩa Mác - Lênin
kết hợp với phong trào công
nhân và phong trào yêu nước

T
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dã dẫn tới việc thành lập Đảng

1.

Từ quan điểm của chủ

Cộng sản Dông Dương (Dảng

nghĩa Mác - Lẽnin đến quan

Cộng sản Việt Nam - Chương

điểm của HỔ Chí Minh về

trình tóm tắt của Đảng) vào

thành lập Đảng Cộng sản

đầu năm

1930”1.

Điều đó đã

gợi ỷ cho tác giả bài báo
hướng tới việc nghiên cứu
nhằm góp thêm cơ sở để làm
sáng tỏ tư duy Hổ Chí Minh về
quỵ luật hình thành Đảng Cộng
sản Việt Nam. Trên thực tế,
đây là vấn đề không mới,
nhưng cần làm sáng tỏ để vận
dụng vào phân tích và nhận
thức quỵ luật phát triển của
Đảng cùng với thực tiễn đổi
mới đất nước đang đặt ra Ở giai
đoạn cách mạng hiện nay.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về
Đảng Cộng sản Việt Nam bắt
nguồn từ chủ nghĩa Mác - Lênin
và trực tiếp từ học thuyết về
xây dựng Đảng kiểu mới của
Lênin. C.Mác và V.I.Lênin quan
tâm đến vấn đề thành lập Đảng
Cộng sản Ở các nước phương
Tây, các nưỡc có nền kinh tế tư
bản phát triển. Nhiệm vụ của
Đảng Cộng sản là lãnh đạo giai
cấp vô sản và quần chúng lao
động làm cách mạng vô sản
nhằm lật đổ chế độ tư bản và
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xây dựng xã hội mới, xã hội xã
hội chủ nghĩa và tiến tới xã hội
cộng sản chủ nghĩa, trong đó
không còn áp bức, bóc lột,
không còn bất bình đẳng và bất
công, con người được giải
phóng hoàn toàn và được tạo
mọi điều kiện cần thiết dể tự do
phát triển hết những khả năng
sẩn có của mình.
Kế thừa và phát triển tư
tưởng của C.Mác, V.I.Lênin đã
nêu lên công thức chung về
việc thành lập Đảng Cộng sản
Ở cấc nước phương Tây: “Dảng
Cộng sản là sản phẩm của Sự
kết hợp chủ nghĩa Mác với
phong trào công nhân phương
Tây”2. Chủ nghĩa Mác là học
thuyết xã hội thực Sự nhân đạo;
là hệ tư tưởng khoa học của giai
cấp vô sản, cung cấp những
nguyên lý, quy luật chung cho
tất cả các nước, các dân tộc.
Theo Lênin, C.Mác đã để lại
cho chúng ta một công cụ nhận
thức vĩ đại và đã chỉ ra con
đường, phương thức của Sự tự
giải phóng con người, giải
phóng xã hội và phát triển xã
hội. Giai cấp công nhân phương
Tây là lực lượng tiên tiến, tiến
bộ trong phương thức sản xuất
xã hội; có ý thức tổ chức, có
tinh kỷ luật và tinh thần tự giác
cao độ; có trình độ khoa học, kỹ
thuật, luôn nhậy bén với cái
mới, dễ tiếp thu và vận dụng
cái mới vào đời sống; giai cấp
công nhân phương Tây đông
đảo về số lượng, lại được rèn
luyện, thử thách trong nền sản
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xuất tư bản chủ nghĩa và tập
trung nhiều Ở thành phố; giai
cấp công nhân phương Tây có
vai trò gánh vác sứ mệnh lịch
sử giải phóng xã hội. Song, để
hoàn thành được sứ mệnh lịch
sử cao cả dó, giai cấp công
nhân phương Tây cần phải có
một chính Đảng lãnh dạo.
Chính vì vậy, việc kết hợp giữa
chủ nghĩa Mác với phong trào
công nhân phương Tây là một
tất yếu khách quan và sản
phẩm của nó chính là Sự ra đời
của các Đảng Cộng sản Ở các
nước tư bản phương Tây.
Phát triển học thuyết của
Lênin về xây dựng Đảng kiểu
mới theo tinh thần của chủ
nghĩa Mác, Hồ Chí Minh quan
tâm trước hết đến việc xây dựng
Đảng Cộng sản Ở những niiớc
thuộc dịa, lạc hậu, kinh tế kém
phát triển và những nơi mà tàn
tích phong kiến còn rất nặng
nề. Với nhiệm vụ lãnh dạo quần
chúng lao động làm cách mạng
dân tộc dân chủ nhân dân hay
làm tư sản dân quyền cách
mạng và thổ dịa cách mạng dể

Dể thực hiện được nhiệm vụ
trên, theo Hồ Chí Minh, Đảng
Cộng sản ỡ các nước thuộc địa
nói chung và Việt Nam nói
riêng phải là lực lượng tiên tiến
trong giai cấp và dân tộc; có đủ
khả năng đề ra được đường lối
và phương pháp cách mạng
đúng đắn; có đủ khả năng vận
động, tập hợp, tổ chức lực lượng
toàn dân tộc, củng cố khối đại
đoàn kết toàn dân, lãnh đạo
cách mạng và đưa cách mạng
đến thắng lợi; dồng thời gắn
cách mạng Việt Nam với cách
mạng vô sản thế giới. Nói cách
khác, Đảng Cộng sản Ở Việt
Nam phải là một tổ chức chính
trị mang hệ tư tưởng Mác Lẽnin, có khả năng truyền bá
hệ tư tưởng đó trong giai cấp và
dân tộc; hơn nữa là một tổ chức
luôn thống nhất cao về ý chí và
hành động.
Dựa trên những quan điểm
cơ bản của chủ nghĩa Mác Lẽnin, Hồ Chí Minh đã nghiên
cứu sâu sắc tình hình thực tế
cách mạng Việt Nam và nhận

lúc bấy giờ là mâu thuẫn giữa
dân tộc với thực dân xâm lược
và mâu thuẫn trong nội bộ dân
tộc giữa công nhân, nông dân

thấy chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ
cung cấp lý luận chung về Đảng
Cộng sản cho tất cả các nước,
các dân tộc, còn Ở các nước
thuộc địa và Việt Nam không
thể áp dụng nguyên si, những
cũng không được xa rời công
thức ấy. Bởi vì, giai cấp công
nhân Việt Nam mối ra đời và

với tư sản, địa chủ phong kiến
nhằm giải phóng dân tộc, dem
lại ruộng đất cho dân cày và
dân chù cho nhân dân.

còn nhiều hạn chế so với giai
cấp công nhân phương Tây,
nhưng nếu xa rời công thức của
Lẽnin, nghĩa là không thừa

đi đến chủ nghĩa xã hội và chủ
nghĩa cộng sản, nghĩa là phải
giải quyết đồng thời hai mâu
thuẫn chủ yếu của cách mạng
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nhận vai trò lãnh dạo của giai
cấp công nhân vối đội quân tiên
phong của mình là Đảng Cộng
sản thì sẽ không thể tiến hành
cách mạng giải phóng dân tộc
và đưa cách mạng đến thắng
lợi. Trên cơ sở tổng kết lịch sử
và thực tiễn các phong trào yêu
nước của cách mạng Việt Nam
cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ
XX, Hồ Chí Minh đã nhận thấy
rằng cùng với giai cấp công
nhân là cả dân tộc Việt Nam
đang hình thành một lực lượng
đông đảo có bề dày lịch sử đấu
tranh chống ngoại xâm, chống
áp bức, bóc lột. Từ đó, Hồ Chí
Minh đã mở rộng công thức
của Lênin cho việc thành lập
Đảng Cộng sản Ở các nước
thuộc địa nói chung và Việt
Nam nói riêng là “Chủ nghĩa
Mác - Lênin kết hợp với phong
trào công nhân và phong trào
yêu nước”. Việc bổ sung phong
trào yêu nước cho phong trào
công nhân là cẩn thiết để
không khiên cưỡng áp dụng
nguyên si, nhưng cũng không
xa rời công thức của Lênin, mà
phù hợp với công thức ấy và
phù hợp với quy luật phát triển
của dân tộc và thời đại, còn
việc Đảng Cộng sản Việt Nam
ra đời vào thời điểm nào phải
tùy thuộc Ở những điều kiện lịch
sử cụ thể của thực tiễn cách
mạng Việt Nam.

Như vậy, theo Hồ Chí Minh,
khi vận dụng quan điểm của
Mác - Lênin về xây dựng Đảng
đòi hỏi phải có sự sáng tạo về
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lý luận, không được giáo điều,
dập khuôn, máy móc. Tư duy
sáng tạo của Hổ Chí Minh chính
là đã bổ sung phong trào yêu
nước vào phong trào công nhân
để tăng cường lực lượng và sức
mạnh của giai cấp công nhân
để trở về với công thức chung
của Lênin.

hạn chế như: Ít về số lượng;

mỏng về mật độ, lại phân bố
rải rác trên nhiều khu vực; đại
bộ phận công nhân đều xuất
thân từ nông dân và còn mang
nặng những đặc điểm tiểu
nông, VÌ thế phong trào còn non
yếu và trình độ nhận thức thấp,
chưa có kinh nghiệm trong đấu
tranh.
Trước một thực tế như
2.
Kết hợp phong trào công
nhân với phong trào yêu nước vậy, thì không thể thành lập
Đảng Cộng sản Ở Việt Nam theo
Ở Việt Nam
như công thức chung của Mác Trên cơ sở tổng kết và khài
Lênin.
quát lý luận về thực tiễn cách
Bên cạnh giai cấp công
mạng Việt Nam đẩu thế kỷ XX,
nhân,
Hồ Chí Minh đã nhận
Hổ Chí Minh chỉ rõ giai cấp
công nhẫn Việt Nam đã có một thấy ỡ Việt Nam hiện đang tổn
số ưu điểm, song cũng không tại phong trào yêu nước rộng
tránh khỏi những hạn chế. Về lớn lôi cuốn được mọi tầng lớp
ưu điểm: Giai cấp công nhân nhân dân, chủ yếu là nông dân
vào cuộc đấu tranh chống thực
Việt Nam tuy mới hình thành
dân, tư sản và phong kiến.
nhưng đã được trang bị hệ tư
Phong trào yêu nuớc Ở Việt Nam
tưởng Mác - Lênin hay hệ tư
đã có nhiều ưu điểm như: Đông
tưởng vô sản; là giai Gấp tiên
đảo về số lượng, VÌ đã lôi kéo
tiến nhất trong sức sản xuất xã
được cả dân tộc tham gia; mật
hội và trong dân tộc; có ý thức
độ dày đặc, vì Ở đâu cũng có
tổ chức, tinh thẩn kỷ luật và
người Việt Nam đấu tranh chống
tinh thần tự giác cao độ; có kiến
thực dân, tư sản và địa chủ
thức khoa học, kỹ thuật, nhạy
phong kiến; dân tộc Việt Nam
bén với cái mới, dễ tiếp nhận mà chủ yếu là nông dân có lòng
và vận dụng cái mới vào đời căm thù thực dân, phong kiến
sống; là giai cấp có lòng căm cao độ, có tinh thần dũng cảm
thù sâu sắc đối với thực dân, đế trong chiến đấu, là lực lượng
quốc và áp bức, bóc lột; có tinh nòng cốt của phong trào yêu
thần cách mạng triệt để nhất nước, lại có bề dày kinh nghiêm
để tiến hành một cuộc cách trong đấu tranh, còn các tầng
mạng và đưa cuộc cách mạng lớp, bộ phận khác tham gia
đó đến thắng lợi cuối cùng. Như phong trào yêu nước tùy theo lợi
vậy, giai cấp công nhân là giai ích của họ quy định. Tuy nhiên,
cấp giữ vai trò lãnh đạo cách Ở vào thời điểm đó phong trào
mạng. Tuy nhiên, giai cấp công yêu nước vẫn còn một số hạn
nhân Việt IMam vẫn còn một số chế như: diễn ra lẻ tẻ Ở nhiều
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nơi và không có Sự liên hệ chặt
chẽ với nhau; các cuộc đấu
tranh yêu nước chủ yếu là được
dẫn dắt bôi các quan lại phong
kiến hay các sỹ phu yêu nước
mà chưa có lý luận khoa học
cách mạng dẫn đúỡng, vì thế
mà không thể mở rộng cuộc
đấu tranh và đưa cuộc đấu tranh
đến thắng lợi cuối cùng.
Kết hợp phong trào công
nhân với phong trào yêu nước là
cần thiết để phát huy những
điểm mạnh và khắc phục
những hạn chế nhằm tạo ra
tiền đề lý luận cho việc thành
lập Dảng Cộng sản Việt Nam.
Trong Sự kết hợp ấy, phong trào
công nhân đã thúc đẩy phong
trào yêu nưỡc hồi đầu thế kỷ XX
gặp gỡ và tiếp nhận hệ tư tưởng
tiên tiến của thời dại là chủ
nghĩa Mác - Lênin làm hệ tư
tưởng của mình. Trong Sự kết
hợp ấy, phong trào công nhân
với dội quân tiên phong Đảng
Cộng sản đã trở thành nòng cốt
của cuộc đấu tranh, dẫn dắt
cuộc đấu tranh và phong trào
yêu nước đã bổ sung cho phong
trào công nhân để có đủ lực
lượng mở rộng cuộc đấu tranh,
vì thế mà cuộc đấu tranh của
dân tộc có đầy đủ cơ sở để đi
đến thắng lợi hoàn toàn. Thành
công cùa Hồ Chí Minh chính là
Ở chỗ đã vận dụng sáng tạo
những quan điểm cơ bản của
chủ nghĩa Mác - Lênin về xây
dựng Đảng kiểu mới vào phân
tích sâu sắc tình hình thực tế
của cách mạng Ở Việt Nam
nhằm hoàn thiện lý luận về xây
dựng Đảng Cộng sản Ở Việt
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Nam. Việc bổ sung phong trào
yêu nước cho phong trào công
nhân là tư duy sáng tạo của Hồ
Chí Minh nhằm nâng phong
trào công nhân Việt Nam lên
ngang tầm với phong trào công
nhân phương Tây để trở về với
công thức của Lênin.

Như vậy, theo Hồ Chí Minh,
chủ nghĩa Mác - Lênin kết hợp
với phong trào công nhân và
phong trào yêu nước vẫn chưa
đưa đến Sự ra đời của Đảng
Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng
sản Việt Nam chỉ ra đời trên cơ
sở kết hợp những yêu cẩu khách
quan của cách mạng với nhân tố
chủ quan kiệt suất do cuộc cách
mạng đó sinh ra. Do vậy, mà
việc thành lập Đảng Cộng sản Ở
Việt Nam mang đặc thù riêng. Ở
Việt Nam, phong trào yêu nước
bổ sung cho phong trào công
nhân là để tăng cuờng lực lượng,
sức mạnh của giai cấp công
nhân; để phong trào yêu nước
tiếp nhận hệ tư tưởng Mác Lênin và nâng giai cấp công
nhân Việt Nam lên ngang tầm
với giai cấp công nhân phuơng
Tây đưa việc thành lập Dảng
Cộng sản Việt Nam trở về với
công thức của Lênin.
3.
Những hoạt động thực
tiễn của Hổ Chí Minh tiến tới
thành lập Đảng CQng sản
Việt Nam
Trong quá trình bôn ba tìm
đường cứu nước và hoạt động
cách mạng, Hồ Chí Minh không
những đã nhận thức được tầm
quan trọng về vai trò của một
chính đảng cách mạng, mà

còn chuyển nhận thức đó vào
thực tiễn cách mạng Việt Nam.
Theo Người, muốn giải phóng
dân tộc thành công “Trước hết
phải có Đảng cách mạng, để
trong thì vận động, tổ chức dân
chúng, ngoài thì liên lạc với các
dân tộc bị áp bức và vô sản
giai cấp mọi nơi. Bảng có vững
cách mạng mới thành công,
cũng như người cẩm lái có vững
thuyền mới chạy”3.
Sau khi tiếp xúc với “Sơ thảo
lẩn thứ nhất những luận cương
về vấn đề dân tộc và vấn đề
thuộc địa” của Lênin, Nguyễn Ái
Quốc đã tìm thấy con đường cứu
nuớc, giải phóng dân tộc, dã
biểu quyết tán thành Quốc tế III
và tham gia sáng lập Đảng
Cộng sản Pháp, trở thành người
cộng sản Việt Nam đẩu tiên. Từ
dó, Nguyễn Ái Quốc đi sâu
nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lênin và tích cực hoạt động Ở
Quốc tế Cộng sản. Năm 1921,
Hồ Chí Minh đã tham gia thành
lập “Hội liên hiệp thuộc địa” Ở
Paris và cơ quan ngôn luận của
Hội là Báo “Người cùng khổ”;
năm 1925, tại Quảng Châu Trung Quốc, Người tham gia
thành lập “Hội liên hiệp các
dân tộc bị áp bức Ở Á Dông” và
“Hội Việt Nam cách mạng
thanh niên” - tổ chức tiền thân
của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông qua tổ chức Hội, có cộng
sản đoàn làm nòng cốt, Nguyễn
Ấi Quốc đã mở các lớp huấn
luyện tại Quảng Châu từ năm
1925 đến năm 1927 và từ năm
1927 đến năm 1928 sau đó gửi
các thành viên đã được huấn
TẠP CHÍ MẶT TRẬN - số 148 (2-2016)

luyện của Hội về nước để tuyên
truyền lý luận giải phóng dân
tộc và tổ chức dân chúng, một
số người được chọn gửi vào
trường Quân Sự Hoàng Phố và
Trường đại học Phương Dông để
học tập. Những hoạt động trên
của Hồ Chí Minh dã tạo diều
kiện thuận lợi cho việc truyền
bá chủ nghĩa Mác - Lênin trong
phong trào công nhân, phong
trào yêu nước và tạo Sự gắn bó
chặt chẽ cho hai phong trào
này, đồng thời chuẩn bị về
chính trị, tư tưởng và tổ chức để
tiến tới thành lập Đảng Cộng
sản Ở Việt Nam sau này.
Sự xuất hiện ba tổ chức
cộng sản Ở Việt Nam (Đông
Dương cộng sản Đảng thành
lập tháng 6-1929, An IMam
cộng sản Đảng thành lập tháng
8-1929 và Đông Dương cộng
sản Liên đoàn thành lập tháng
9-1929) vào năm 1929 là sản
phẩm tất yếu của phong trào
công nhân và phong trào yêu
nước đang dâng cao, là sản
phẩm tất yếu của Sự chuyển
biến về ý thức hệ Ở Việt Nam.
Những người cách mạng Việt
Nam trong nước đã nhận thấy
tổ chức Hội Việt Nam cách
mạng thanh niên không còn
đáp ứng được yêu cầu của tình
hình mới, cần phải có Đảng
Cộng sản thay thế. Ba tổ chức
cộng sản này có cùng mục tiêu,
lý tưởng, nhưng lại hoạt động
độc lập, riêng rẽ, thậm chí còn
tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau
trong quần chúng. Từ đó đã
xuất hiện yêu cầu khách quan
của thực tiễn cách mạng Việt
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Nam là phải hợp nhất ba tổ
chức đó thành một Đảng Cộng
sản duy nhất để thống nhất
lãnh đạo quẩn chúng nhân dân
làm cách mạng.
Trước những yêu cầu khách
quan của thực tiễn cách mạng
Việt Nam, với tư cách là phái
viên của Quốc tế cộng sản được
cử về chỉ đạo cách mạng
phương Đông và bằng uy tín cá
nhân, Nguyễn Ái Quốc đã triệu
tập và chủ trì Hội nghị hợp nhất
ba tổ chức cộng sản Ở Việt Nam
vào ngày 3-2-1930. Hội nghị
hợp nhất ba tổ chức cộng sản
đã trở thành Hội nghị thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều
đó cho thấy việc thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam không
phải là một sự kiện ngẫu nhiên,
mà là một Sự kiện hợp với quy
luật với sự chuẩn bị kỹ càng về
các mặt chính trị, tư tưởng và tổ
chức. Hội nghị, các Đại biểu đã
nhất trí thông qua Chính cương,
Sách lược, Điều lệ vắn tắt của
Đảng do Hồ Chí Minh khởi thảo.
Trong đó, Hồ Chí Minh xác định
cách mạng Việt Nam phải đi
theo con đường cách mạng vô
sản. Người viết: Bây giờ học
thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều,
nhưng chủ nghĩa chân chính
nhất, chắc chắn nhất, cách
mạng nhất là chủ nghĩa Mác Lênin. Từ đó, Người đã tìm mọi
cách để đào tạo họ thành
những người cách mạng, có Sự
thống nhất cao về ý chí và
hành động theo những nguyên
tắc xây dựng Đảng kiểu mới của
giai cấp vô sản. Việc thống
nhất ba tổ chức cộng sản thành

Đảng Cộng sản Việt Nam vào
đẩu năm 1930 đã đáp ứng được
đòi hỏi bức thiết của thực tiễn
cách mạng Ở Việt Nam lúc bấy
giờ và là một hiện tượng hợp
quy luật.

Như vậy, sau khi tiếp xúc với
“Sơ thảo luận cương” của Lênin,
Nguyễn Ái Quốc đã nghiên cứu
sâu hơn chủ nghĩa Mác - Lênin
và tích cực hoạt động thực tiễn
để chuẩn bị về chính trị, tư
tưởng và tổ chức, tạo điều kiện
cho sự gặp gỡ tất yếu của
phong trào yêu nước với tư
tưởng tiên tiến của thời đại. Hội
nghị thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam không phải là một Sự
kiện ngẫu nhiên, mà là một
hiện tượng hợp quy luật. Đó là
sự gặp gỡ của nhân tố chủ quan
Hổ Chí Minh với yêu cầu khách
quan của thực tiễn cách mạng
Việt Nam. Từ đó, Người đã luôn
tìm cách đào tạo và rèn luyện
dội ngũ đảng viên của Đảng
thành một lực lượng có Sự
thống nhất cao về ý chí và
hành động nhằm đáp ứng yêu
cầu của cách mạng Việt Nam.
4.
Tự chỉnh đến, tự đổi mới
là quy luật phát triển của
Đảng Ở giai đoạn hiện nay
Để xứng đáng là một Đảng
cách mạng chân chính, “vừa lả
đạo đức, vừa là văn minh”, luôn
tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự,
lương tâm của cả dân tộc và
thời đại thì Đảng phải thường
xuyên tự chỉnh đốn, tự đổi mới.
Hồ Chí Minh viết: “Phải chỉnh
đốn Đảng là vì trong số đông
đảng viên gương mẫu, tận tâm,
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tận lực phục vụ cách mạng,
phục vụ giai cấp, vẫn còn một
số không phải là Ít Đảng viên
không làm đúng chính sách của
Đảng, của chính phù, không đi
đúng dường lối của nhân dân,
những Đảng viên ấy chưa thật
sự đúng đắn cho nên phải
chĩnh”4. Do bộ máy cổng kềnh,
lỏng lẻo, làm suy giảm sức
chiến đấu của Đảng. VÌ vậy, cần
phải thường xuyên tự đổi mới và
chỉnh đốn Đảng. Công việc này
càng trở nên quan trọng và cấp
bách hơn khi: Cách mạng gặp
khó khăn tổn thất, xuất hiện tư
tưởng hoang mang, dao động,
nhụt ý chí chiến đấu; cách
mạng trẽn đà thắng lợi, xuất
hiện bệnh kiêu ngạo, chủ quan,
duy ý chí; cách mạng bước
sang chặng đuờng mới, thực
hiện nhiệm vụ mới.
Chỉnh đốn và đổi mới Đảng
là nhằm lầm cho Đảng thực Sự
trong sạch, vững mạnh cả về
ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ
chức; lằm cho đội ngũ đảng
viên, cấn bộ không ngừng nâng
cao phẩm chất và năng lực
trước những yêu cầu của nhiên
vụ cách mạng; là để hạn chế,
ngăn chặn, đẩy lùi và tẩy trừ
mọi tệ nạn do thoái hoá, biến
chất gây ra, những lỗi lầm, sai
trái, quan liêu, xa dân, tự cao tự
đại, cá nhân chủ nghĩa, tự do,
vô kỷ luật, tham ô, trụy lạc,...
mà đảng viên mắc phải.
Chỉnh đốn và đổi mới Đảng
là việc làm thường xuyên của
Đảng, cần đặc biệt quan tâm,
trong công tác xây dựng Đảng,
nhất là trong điều kiện Đảng
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lãnh đạo chính quyền. Trong
diều kiện ấy, Người đã nhìn
thấy rõ hai mặt của quyền lực:
mặt tích cực là khi biết sử dụng
dúng quyển lực sẽ tạo ra sức
mạnh to lớn dể cải tạo cái cũ
và xây dựng cái mới; mặt tiêu
cực là khi quyền lực bị lạm
dụng, bị tranh giành, bị lợi
dụng, lộng quyền của những kẻ
thoái hoá, biến chất, cơ hội,...
thì nó cũng sẽ có sức phá hoại
ghê gớm nếu người nắm quyền
thoái hóa, biến chất, lạm dụng,
tranh giành quyền lực... VÌ vậy,
Đảng phải đặc biệt quan tâm
đến việc chỉnh đốn và đổi mới
để hạn chế, ngăn chặn và đẩy
lùi, tẩy trừ mọi tệ nạn do thoái
hóa, biến chất gây ra trong
điều kiện Đảng cầm quyền. Hồ
Chí Minh từng lưu ý: “Một dân
tộc, một đảng và mỗi con người
ngày hôm qua là vĩ đại, có sức
hấp dẫn lớn, không nhất định
ngày hôm nay và ngày mai vẫn
được mọi người yêu mến và ca
ngợi, nếu lòng dạ không trong
sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa
cá nhân”5.
Trong quá trình tự chỉnh
dốn, tự đổi mới cẩn phải phân
tích cụ thể mỗi tình hình cụ thể
nhằm làm cho Đảng ta thật Sự
là Đảng của dạo đức và văn
minh, tiêu biểu cho trí tuệ, danh
dự và lương tâm của cả dân tộc
và thời đại. Tự chỉnh đồn, tự đổi
mới luôn luôn là vấn để mang
tính thời sự trong tất cả mọi giai
đoạn cách mạng của chúng ta.
Do vậy, sự tự chỉnh đốn và tự
dổi mới của Đảng cần phải dược

thực hiện trên cả ba mặt: tư
tưởng, chính trị và tổ chức.

Về chính trị, đó là đường lối
chính trị đúng đắn và có bản
lĩnh chính trị vững vàng trong
mọi tình huống và mọi giai đoạn
của cách mạng. Đường lối đũng
đắn mới tránh khỏi tổn thất cho
cách mạng, đường lối đũng còn
đóng vai trò quyết định thành
công của cách mạng. Bản lĩnh
vững vàng mới vượt qua được
mọi khó khăn, hiểm nghèo, mọi
giai đoạn cách mạng phức tạp
khác nhau. Trên cơ sở kiên định
mục tiêu độc lập dân tộc và chủ
nghĩa xã hội, Đảng cần phải để
ra dược biện pháp và bước đi
phù hợp cho cách mạng Việt
Nam, đồng thời phải tranh thủ
dúỢc sự ủng hộ của nhân loại
tiến bộ trên thế giới để tạo ra
sức mạnh tổng hợp.

Về tư tưởng, đó là tư tưởng
cách mạng triệt để và tiến
công, cẩn luôn luôn dể phòng
và kịp thời khắc phục những
lệch lạc. Đó là các tư tưởng tả
khuynh, hữu khuynh, xét lại,
giáo điều,... Hiện nay trước Sự
sụp đổ của hệ thống xã hội chủ
nghĩa, trúớc những mặt trái của
cơ chế thị trường, nhiều người
dang hoài nghi và mất lòng tin
vào chế độ, nhụt ý chí chiến
đấu, vì thế, cẩn khẳng định vào
tương lai tươi sáng và củng Cố
lòng tin Ở mỗi người. Trong tình
hình mới, chúng ta cần bảo vệ
và phát triển tư tưởng cách
mạng và khoa học, lấy chủ
nghĩa Mác - Lênin làm nền
tảng, lấy thực tiễn Việt Nam
lầm điểm xuất phát, lấy việc cải
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chung về việc thành lập Đảng
Cộng sản cho các nước thuộc
địa và Việt Nam là “chủ nghĩa
Mác - Lênin kết hợp với phong
trào công nhân và phong trào
yêu nước”. Nhưng, khi vận dụng
quan điểm của Mác - Lênin về
Về tổ chức, phải xây dựng xây dựng Đảng đòi hỏi phải có
Đảng thành một tổ chức chính sự sáng tạo lý luận, không được
trị trong sạch, vững mạnh, một giáo điểu, dập khuôn, máy móc.
tổ chức chiến đấu kiên cường; Tư duy sáng tạo của Hồ Chí
xây dựng một tổ chức trọng Minh chính là đã bổ sung
chất lượng, lấy việc nâng cao vai phong trào yêu nước cho phong
trò lãnh đạo và sức chiến đấu trào công nhân. Việc bổ sung
của Dảng là nhiệm vụ thường phong trào yêu nước là để tăng
xuyên của mỗi cán bộ, đảng cường lực lượng, sức mạnh
viên và toàn Đảng. Trong quá chogiai cấp công nhân; để
trình lãnh đạo cách mạng, có phong trào yêu nước tiếp nhận
lúc Đảng đã phạm những khuyết hệ tư tưởng Mác - Lênin và
điểm sai lầm, nhưng Đảng nâng giai cấp công nhân Việt
không được lảng tránh Sự thật, Nam lên ngang tầm với giai cấp
không che giấu mà phải công công nhân phương Tây, đưa
khai thừa nhận để khắc phục, việc thành lập Đảng Cộng sản
sửa chữa cho được. Đó là một Việt Nam trô về vôi công thức
trong những thước đo về chuẩn của Lênin. Còn việc Dảng Cộng
mực cách mạng của một Đảng sản Việt Nam ra đời vào thời
Mácxít thực sự.
điểm nào còn phải tùy thuộc
Đảng cần chú trọng công vào sự vận động, phát triển của
tác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực tiễn cách mạng Việt Nam.
lối sống cho cán bộ, đảng viên
Sau đó, Nguyễn Ái Quốc đã
theo tinh thần cần, kiệm, liêm,
nghiên cứu sâu chủ nghĩa Mác
chính, chí công vô tư và thường - Lênin và tích cực hoạt động
xuyên nâng cao năng lực lãnh thực tiễn để chuẩn bị về chính
đạo và sức chiến đấu của đảng trị, tư tưởng và tổ chức tiến tới
viên, của tổ chức cơ sở Đảng, thành lập Đảng Cộng sản Ở Việt
gắn bó vối nhân dân, dám hy Nam. Hội nghị thành lập Đảng
sinh vì sự nghiệp cách mạng Cộng sản Việt Nam không phải
của Đảng, của dân tộc và để là một sự kiện ngẫu nhiên, mà
hoàn thiện nhân cách đáp ứng là một hiện tượng hợp quy luật
yêu cầu của Sự nghiệp cách - đó là sự gặp gỡ tất yếu của
mạng hiện nay.
yêu cầu khách quan trong thực

tạo hiện thực Việt Nam làm
mục tiêu để vừa vận dụng và
phát triển sáng tạo chủ nghĩa
Mác - Lênin vừa làm giàu thêm
trí tuệ của mình bằng việc kế
thừa và phát huy những truyền
thống tốt đẹp của dân tộc.

Từ những phân tích Ở trên,
theo Hồ Chí Minh, công thức
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tiễn cách mạng với nhân tố chủ
quan gồm những người cộng

sản Việt Nam được chuẩn bị kỹ
về chính trị, tư tưởng và tổ
chức, mà người đại diện tiêu
biểu là Nguyễn Ái Quốc. Chính
sự gặp gỡ đó đã thúc đẩy tiến
trình phát triển của cách mạng
Việt Nam phù hợp với quy luật
phát triển của dân tộc và thời
đại. Đảng Cộng sản Việt Nam
là đội quân tiên phong, là bộ
tham múU của giai cấp công
nhân, của nhân dân lao động
và của cả dân tộc. Đảng luôn
luôn tận tâm tận lực phụng Sự
Tổ quốc và nhân dân, trung
thành tuyệt đối với lợi ích của
giai cấp và dân tộc, ngoài lợi
ích của giai cấp và dân tộc,
Đảng không có lợi ích nào
khác. Không phải chỉ có nước
mới lấy dân làm gốc, mà Đảng
cũng phải lấy dân làm gốc.
Chính cái gốc này đem lại
nguồn sinh lực vô tận cho
Đảng. Mọi biểu hiện của bệnh
quan liêu, xa dân đều làm suy
yếu Dảng. Vì vậy, Đảng luôn
phải chú trọng công tác rèn
luyện, tu duỡng đạo đức, lối
sống cho cán bộ, đảng viên Ở
giai đoạn hiện nay.a
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.
CTQG, H 2000, t. 10, tr. 8.
2. Hội đổng Trung Ương chỉ đạo
biên soạn giáo trình quốc gia
các bộ môn khoa học Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh,
Nxb CTQG, H 2003, tr. 144.
3. Hồ Chí Minh, Sđd, t. 2, tr. 267
- 268.
4. Hồ Chí Minh, Sđd, t. 7, tr. 30.
5. Hồ Chí Minh, Sđd, 1.12, tr. 557.
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DIỄN ĐẰN ĐẠI ĐOẢN KET dân tộc I

LIÊN MINH CẤC Lực LƯỢNG DÂN TỘC, DÂN CHỦ VÀ HÒA BÌNH VIỆT NAM
MÃI TRONG TÂM TRÍ NHỮNG NGƯỜI LÀM CÔNG TẤC MẶT ĨRẠN
■

■

BÙI THỊ THANH*
hằm tập hợp mọi lực
lượng cho Cuộc Tổng
tiến công và nổi dậy
Tết Mậu Thân năm 1968, hỗ trợ
cho cuộc tổng tiến công về
quân sự đập tan chính quyền
Sài Gòn và cấc tổ chức phản
động khác, xây dựng chính
quyền cách mạng; yêu cầu đặt
ra là cẩn phải thành lập một
Mặt trận thứ hai bẽn cạnh Mặt
trận Dân tộc Giải phóng miền
Nam Việt Nam, có tên gọi thích
hợp với một Cương lĩnh rộng rãi
hơn Cương lĩnh của Mặt trận
Dân tộc Giải phóng miền Nam
Việt Nam. Đó là Mặt trận mới,
có tên gọi “Liên minh các lực
lượng dân tộc, dân chủ và hòa
bình Việt Nam”, với mục đích
kêu gọi nhân dân dấu tranh cho
độc lập chủ quyền, tự do, dân
chủ, hòa bình, trung lập, cơm
áo, ruộng đất, lập quan hệ bình
thường giữa hai miền Nam Bắc, tiến tới thống nhất Tổ
quốc. Ngày 30-1-1968, Cuộc
Tổng tiến công và nổi dậy Tết
Mậu Thân đã nổ ra khắp 36
trong 44 tỉnh, 5 trong 6 đô thị...
miền Nam. Trong khí thế tiến
công như sóng dậy của quân

N

Lễ khánh thành Nhà bia Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bỉnh Việt Nam

giải phóng, đêm 30 rạng sáng
31-1-1968, Liên minh các lực
lượng dân tộc, dân chủ và hòa
bình thành phố Huế được thành
lập, ra lời kêu gọi đồng bào Huế
đoàn kết kiên trì chiến đấu
giành thắng lợi. Tiếp sau đó,
Liên minh các lực lượng dân
tộc, dân chủ và hòa bình miền
Trung dược thành lập và được
các tầng lớp nhân dân ủng hộ.
Ngày 7-2-1968, Dài Phát thanh
Giải phóng phát đi bản Tuyên
*Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương ngôn cứu nước khẩn cấp của
Liên minh. Ngày 8-2-1968
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Cây Ninh, ngày 7-11-2015)

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung
ương Mặt trận Dân tộc Giải
phóng miền Nam Việt Nam ra
tuyên bố ủng hộ và đoàn kết với
Liên minh để cứu nước, cứu
nhà. Sau thời gian chuẩn bị, Hội
nghị đại biểu toàn miền Nam
của Liên minh các lực lượng
dân tộc, dân chủ và hòa bình
Việt Nam đã diễn ra trong hai
ngày 20 và 21-4-1968 tại một
địa điểm gẩn Sài Gòn - Chợ
Lớn. Luật sư Trịnh Đình Thảo
thay mặt Ban vận động khai
mạc hội nghị, nêu bật ý nghĩa
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lịch sử và nhiệm vụ của Hội
nghị thành lập Liên minh; Kỹ sư
Lâm Văn Tết long trọng đọc
bản Tuyên ngôn cứu nước; Giáo
sư Lê Văn Hảo thay mặt Liên
minh thành phố Huế tuyên bố
gia nhập Liên minh và chấp
nhận sự chỉ đạo của Liên minh,
ủy ban Trung Liơng Mặt trận
Dân tộc Giải phóng miền Nam
Việt Nam đã ra tuyên bố ủng hộ
Liên minh, trong bức điện chúc
mừng Hội nghị dã khẳng định
đây là một Sự kiện lịch sử có
tầm quan trọng to lớn, đánh dấu
bước phát triển mới của khối đại
đoàn kết chống Mỹ, cứu nước
của dân tộc và tuyên bố sấn
sàng liên hiệp hành động với
Liên minh trong Sự nghiệp đoàn
kết đấu tranh chống Mỹ cứu
nước. Hội nghị đã bầu ra ủy ban
Trung ương Liên minh các lực
lượng dân tộc dân chủ và hòa
bình Việt Nam, gồm Chủ tịch:
Luật sư Trịnh Đình Thảo; Phó
Chủ tịch: Hòa thuơng Thích Đôn
Hậu và Kỹ sư Lâm Văn Tết;
Tổng Thư ký: Giáo sư Tôn Thất
Dương Kỵ; các Phó Tổng Thư
ký: Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa,
Nhà văn Thanh Nghị, sinh viên
Lê Hiếu Đằng; các Ủy viên
Thuừng trực: Giáo sư Nguyễn
Văn Kiết, Chuyên viên cao cấp
Huỳnh Văn Nghị, Nhà báo Trần
Triệu Luật.
Luật sư Trịnh Dinh Thảo
sinh ngày 20-7-1901 tại Chính
Kinh, Nhân Mục (nay là phường
Nhân Chính, quận Thanh Xuân,
Hà Nội). Trước năm 1918 ông
học trung học tại Hà Nội và đỗ
tú tài theo hệ thống giáo dục
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của Pháp. Sau chiến tranh thế
giới lần thứ nhất, ông sang
Pháp để tiếp tục nâng cao trình
độ học vấn. Ông theo học luật,
văn chương, kinh tế thương mại
và đỗ tiến sĩ luật khoa, trở
thành thành viên Luật sư đoàn
Tòa thượng thẩm Marseille lúc
ông vừa tròn 28 tuổi. Những
năm học và hành nghề luật sư
Ở Pháp, ông đã từng tham gia
phong trào yêu nước của sinh
viên Việt Nam tại Pháp. Sau
đám tang cụ Phan Chu Trinh
(1926), với sự bảo trợ của các
nghị sĩ Pháp trong vùng, ông
đã tập hợp hơn 300 sinh viên
Việt Nam Ở thành phố AIX
trong 3 ngày để phản đối chính
sách bóc lột và dàn áp dã man
của thực dân Pháp Ở Việt Nam.
Ông cũng đã từng bào chữa
thành công cho một số Việt
kiểu trước tòa án Pháp. Cuối
năm 1929, ông về nước. Với
chức án sát, ông có thể dễ
dàng leo lẽn tuần phủ rồi tổng
đôc như nhiều người cùng lứa.
Song, ông đã từ chối tất cả và
quyết đi theo con đường mà
mình đã chọn là làm nghề
“thẩy cãi” để bảo vệ quyền và
lợi ích của dân mình. Hơn nữa
nghề đó giúp ông “bảo đảm
được sự độc lập trong suy nghĩ
và tự do trong ứng xử” như ông
đã bộc bạch trong hồi ký “Suy
nghĩ và hành động”. Làm luật
sư tại Tòa thượng thẩm Sài
Gòn, ông đã tận tình giúp đỡ
và bào chữa cho những người
yêu nước chẳng may bị thực
dân Pháp bắt và đưa ra xét xử.
Ông tích cực tham gia phong
trào Đông Dương Đại hội (1936

- 1939) và Mặt trận Dân chủ
Đông Dương. Năm 1945, sau
khi Nhật đảo chính Pháp, ông
được Chính phủ Trần Trọng
Kim mời giữ chức Bộ trưởng Tư
pháp. Với quyền hạn có được,
ông đã can thiệp với các bộ
phận hữu quan thả nhiều nhà
chính trị yêu nước. Năm 1949
ông từ chối lời mời làm Thủ
tướng Chính phủ thân Pháp và
bí mật ra vùng tự do tiếp xúc
với các nhà lãnh đạo kháng
chiến. Sau Hiệp định Giơnevơ,
đất nước tạm thời bị chia cắt
làm hai miền. Nhân dân miền
Nam phải sống dưới chế độ
kìm kẹp của đế quốc Mỹ và
chính quyền Diệm. Trong hoàn
cảnh mới, với tư cách là Chủ
tịch phong trào, ông tham gia
tích cực phong trào bảo vệ hòa
bình, chống chiến tranh và bị
chính quyền Diệm bắt giam. Ra
tù, ông lại tiếp tục đấu tranh
chống Mỹ và chế độ Sài Gòn
và lại bị bắt trở lại. Tất cả là 5
lần ra, vào nhà tù, song không
làm ông phai nhạt lòng yêu
nước và suy giảm nhuệ khí đấu
tranh. Năm 1968 ông bí mật ra
vùng giải phóng để tham gia
thành lập tổ chức Liên minh
các lực lượng dân tộc, dân chủ
và hòa bình Việt Nam và được
Đại hội bầu giữ chức Chủ tịch.
Đây là một tổ chức quy tụ các
phong trào đấu tranh yêu nước
của các giới sinh viên, học
sinh, trí thức, đồng bào tôn
giáo, công thương gia, nhân sĩ
dân chủ tại các dô thị miền
Nam. Ngẩy 6-6-1969 Liên
minh cùng Mặt trận Dân tộc
giải phóng miền Nam Việt
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Nam, đại diện cho các giai cấp,
tẩng lớp xã hội, các chính
đảng, đoàn thể cử ra Chính phủ
Cách mạng lâm thời Cộng hòa
miền Nam Việt Nam và Hội
đồng cố vấn của Chính phủ.
Luật sư Trịnh Đình Thảo được
bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội
đồng cô' vấn Chính phủ. Với
thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng
chiến chống Mỹ cứu nước kết
thúc bằng cuộc Tổng tiến công
nổi dậy và Chiến dịch Hồ Chí
Minh lịch sử, nhân dân ta dã
hoàn

thành

Sự

nghiệp

giải

phóng dân tộc, thống nhất đất
nước, cả nước cùng đi lên chủ
nghĩa xã hội.
Để ghi nhớ công ơn những
người có công với nuỡc, Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
thành phố Hồ Chí Minh đã xúc
tiến xây dựng công trình nhà
bia ngay tại nơi đã chứng kiến
các hoạt động cách đây gần 60
năm của Liên minh cấc lực
lượng dân tộc, dân chủ và hòa
bình Việt Nam. Sau gần 7 tháng
thi công (kể từ ngày khởi công
4-4-2015 đến nay) công trình
nhà bia dã hoàn thành với nhiều
hạng mục gồm: Khu nhà bia lưu
niệm, khu phụ trợ, khu cảnh
quan cây xanh, khu vực sân
hành lễ và đường giao thông nội
bộ, tường rào... tọa lạc trên
diện tích 2.000 mét vuông do
Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
bố trí tại Khu di tích lịch sử
Trung ương Cục miền Nam.
Kinh phí xây dựng gần 7 tỷ
đồng trích từ nguồn ngân sách
thành phố Hồ Chí Minh. Công
trình hoàn thành và đưa vào sử
dụng góp phần phát huy tốt giá
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trị văn hóa truyền thống lịch sử
và giáo dục tinh thẩn yêu nước
cho thế hệ trẻ.
Ngày 7-11, tại Khu căn cứ
Trung ương Cục miền Nam
(huyện Tân Biên, tỉnh Tây
Ninh), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam thành phố Hồ Chí
Minh đã tổ chức lễ khánh thành
Nhà bia Liên minh các lực lượng
dân tộc, dân chủ và hòa bình
Việt Nam. Tới dự có ông Huỳnh
Dảm, nguyên Ủy viên Trung
ương Dảng, nguyên Chủ tịch Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam; bà Bùi Thị
Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam; ông Nguyễn Thành
Phong, Ủy viên Trung ương
Đảng, Phó Bí thư Thành ủy
thành phố Hồ Chí Minh; ông
Nguyễn Hoàng Năng, Thành ủy
viên, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ
Chí Minh; kỹ SƯ Trần Thiện Tứ,
nguyên Ủy viên Liên minh các
lực lượng dân tộc, dân chủ, hòa
bình Khu Sài Gòn - Gia Định,
cùng đông đảo các vị nhân sĩ,
trí thức yêu nước và lãnh đạo
tĩnh Tây Ninh. Phát biểu tại buổi
lễ khánh thành, Chủ tịch Uỷ ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
thành phố Hổ Chí Minh Nguyễn
Hoàng Năng đã xúc động Ôn lại
quá trình hình thành và phát
triển của Liên minh các lực
lượng dân tộc, dân chủ và hòa
bình được thành lập trong chiến
dịch xuân Mậu Thân 1968 và đã
đoàn kết tập hợp dông đảo các
vị nhân sĩ, trí thức, thương gia,
các nhà hoạt động xã hội ô
khắp các đô thị miền Nam. Đây

là những người yêu nước sẵn
sàng từ bỏ cuộc sống giàu
sang, đi theo dường lối cách
mạng của Mặt trận Dân tộc giải
phóng miền Nam Việt Nam,
chấp nhận gian khó, kiên quyết
đấu tranh chống đế quốc Mỹ để
giành lại dộc lập tự do cho dân
tộc. Thay mặt Ban Thuơng vụ
Thành ủy thành phố Hổ Chí
Minh, ông Nguyễn Thành
Phong đã chúc mừng các vị đại
biểu và ca ngợi công lao to lớn
của Liên minh các lực lượng
dân tộc, dân chủ và hòa bình
Việt Nam đã góp phẩn không
nhố đưa cuộc cách mạng giải
phóng dân tộc đến ngày toàn
thắng. Dây là công trình có ý
nghĩa lịch sử sâu sắc, là công
trình lập thành tích chào mừng
Đại hội đại biểu Đảng bộ thành
phố Hổ Chí Minh lần thứ X
thành công và chào mừng Đại
hội XII của Đảng. Đây cũng là
công trình kỷ niệm 85 năm
Ngày truyền thống Mặt trận
Dân tộc thống nhất Việt Nam
(18-11-1930 - 18-11 -2015), 55
năm Ngày thành lập Mặt trận
Dân tộc giải phóng miền Nam
Việt Nam (20-12-1960-20-122015), do đó sau khi công trình
hoàn thành, đề nghị Ủy ban
Mặt trận TỔ quốc Việt Nam
thành phố Hổ Chí Minh phối
hợp với tỉnh Tây Ninh quản lý
và bảo tồn khu di tích lịch sử
văn hóa này để tuyên truyền
rộng rãi trong nhân dân thành
phô Hổ Chí Minh, tỉnh Tây Ninh
và cả nước để phát huy truyền
thống yêu nước, đoàn kết,
chung tay xây dựng đất núớc.a
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ột chiến lược của
cách mạng
Khi xác định đại
đoàn kết là chiến lược của cách
mạng Việt Nam, Chủ tịch Hổ Chí
Minh quan tâm một cách sâu
sắc tới đồng bào theo các tôn
giáo là một bộ phận của dân
tộc, có chung vận mệnh với dân
tộc. Người thường nhấn mạnh:
Dân tộc có độc lập thì tôn giáo
mới tự do. Dù đức tin, Sự thờ
phụng của đồng bào theo các
tôn giáo có khác nhau nhưng
dưới chế độ thực dân, phong
kiến dồng bào các tôn giáo đều
bị áp bức, bóc lột. Vì vậy, đồng
bào các tôn giáo cần đoàn kết
lại và đoàn kết vỡi toàn dân đấu
tranh giành lại độc lập cho Tổ
quốc, giành tự do tôn giáo cho
đổng bào. Ngày 3-9-1945, khi
chủ trì phiên họp đầu tiên của
Chính phủ lâm thời, trình bày về
Những vấn đề cấp bách của
Nhà nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã khẳng định: “Thực dân và
phong kiến thi hành chính sách
chia rẽ đổng bào giáo và đồng
bào lương để dễ thống trị. Tôi
đề nghị Chính phủ ta tuyên bố:
Tín ngưỡng tự do và lương giáo
đoàn kết”.
Tư tưởng đoàn kết lương giáo,
hòa hợp dân tộc của Chủ tịch Hồ
Chí Minh không phải là sách
lược nhất thời, mà là chiến lược
xuyên suốt của cách mạng Việt
Nam. IMÓ không đơn thuần là
biện pháp tập hợp lực lượng
trong cuộc đấu tranh cách mạng
mà thực sự là bộ phận hữu cơ
trong đường lối cách mạng, là
nhu cẩu khách quan của Sự
nghiệp cách mạng do quần
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NGƯỜI LẤP ĐẦY NGÂN CẠCH
Glửfl CÁC TÔN Giáo ở VIỆT NflM
TS. NGÔ VƯƠNG ANH
LTS: Chủ tịch Hồ' Chí Minh là người đã chủ động tìm cách
lấp đầy ngãn cách giữa người Cố tôn giáo và người không
tôn giáo, giữa các tôn giáo đang đổng hành trên mảnh đất
Việt Nam vì lợi ích của cả dân tộc, lợi ích của toàn thể nhân
dân. Kế thừa tư tuởng của Người, quyển tự do tín nguỡng,
tôn giáo Ở Việt Nam được khẳng định trong Hiến pháp, được
bảo đảm trong thực tê' bằng pháp luật và theo những ý tưởng
xuyên sufi't tiên trình cách mạng đã được Người chỉ dẫn.
chúng tiến hành. Chủ tịch Hồ
Chí Minh quan tâm đến đổng
bào các tôn giáo một cách chân
thành sâu sắc. Chính bởi Sự
chân thành, sâu sắc ấy mà
những tình cảm của Người có
sức lôi cuốn, cảm hóa từ những
chức sắc tôn giáo cao cấp đến
những tín đổ bình dân. Tình cảm
yêu thương của Người dã nâng
họ lên, hướng họ vào cuộc đấu
tranh vì những mục tiêu chung.
Chủ tịch Hồ Chí Minh không
mang lý luận của chủ nghĩa Mác
- Lênin để tuyên truyền cho
những người có đạo. Theo Người,
cách tuyên truyền hiệu quả nhất
là nêu gương và thuyết phục.
Nguời thường nhắc nhở cán bộ
phải tùy từng đối tượng, tùy từng
hoàn cảnh, cẩn có Sự giải thích,
tuyên truyền, thuyết phục cho
phù hợp để đồng bào hiểu và
thực hiện đúng các quan điểm
của Đảng, chính sách của Nhà
nước. Với đồng bào theo các tôn
giáo, ngoài những nhu cầu bình
thường như mọi người, Ở họ còn

có nhu cầu tinh thần đặc biệt đó là nhu cầu được thực hành tín
ngưỡng, sinh hoạt tôn giáo.
Điểm khác biệt này luôn được
các thế lực thù địch khai thác, lợi
dụng nhằm chia rẽ đồng bào,
xuyên tạc chế độ. Hiểu rõ điểu
đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn
nhắc nhở cán bộ đảng, chính
quyền phục vụ những nhu cầu,
nguyện vọng chính đấng đó của
đổng bào. Người còn đặc biệt
nhân mạnh việc mỗi người phải
cảnh giác, đấu tranh vạch trẩn
âm mưu, thủ doạn và pháp luật
phải

nghiêm

khắc

trừng

trị

những kẻ lợi dụng tôn giáo để
lừa bịp đồng bào. Người luôn tin
tưởng sâu sắc rằng Đảng, Nhà
nước chăm lo đến đời sống vật
chất, tinh thẩn của người dân thì
không lo gì dân không chấp
nhận. Ngược lại, mọi người sẽ
cùng nhau có trách nhiệm, nghĩa
vụ góp sức vào Sự nghiệp chung.
Bên cạnh việc đánh giá cao
vai trò uy tín của các vị chức sắc
tôn giáo, quan tâm đến các nhu
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cầu vật chất tinh thẩn của các
tín đồ, độ lượng, vị tha với
những người lầm lỗi, Chủ tịch
Hồ Chí Minh phân biệt rất rõ
ràng và có thái độ kiên quyết
với những kè lợi dụng tôn giáo
để phá hoại khối đại doàn kết
dân tộc. Điều này đã được thể
hiện từ Bản án chế độ thực dân
Pháp (1925) khi Người lên án Sự
câu kết giữa những kẻ cầm dầu

hội với chủ nghĩa thực dân trong
xâm lúỢc, thống trị và bóc lột
dân Dông Dương. Sau Cách
mạng Tháng Tám 1945 và trong
kháng chiến chống thực dân
Pháp, Người có nhiều bài viết tố
cáo tội ác của những kè giả
danh tôn giáo lừa gạt bà con
giáo dân gây ra nhiều vụ xung
đột phá hoại đoàn kết. Trong
một bức thư gửi giám mục Lê
Hữu Từ, Người nêu rõ: “Trong
Hiến pháp nuớc ta đã dinh
Quyển tự do tín ngưỡng. Nếu kẻ
nào vi phạm Hiến pháp, khiêu
khích bà con công giáo thì sẽ bị
xử ly”
“Cẩu đống tổn dị” để
đoàn kết
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn
nêu cao tinh thẩn đoàn kết, hòa
hợp giữa những người theo tôn
giáo và những người không theo
tôn giáo, giữa các tôn giáo khác
nhau vồi tinh thần “cầu đồng tồn
dị” (gác lại khác biệt, tìm những
điểm chung). Người đề cao lòng
yêu đất nưỡc, yêu độc lập tự do,
tình cảm nhân ái trong mỗi
người... vốn là những truyền
thống tốt đẹp, là những điểm
tương đồng và lấy đó làm cơ sõ
dể đoàn kết, hòa hợp, lấp đi Sự
ngăn cách vì đức tin, vì giáo lý
để đi tới mục tiêu cuối cùng mà
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đức Chúa, đức Phật và những
người cách mạng đều huớng
đến, đó là một cuộc sống tự do,
hạnh phúc, bình đẳng, bác ái
cho con người.
Cái chung nhất, rộng lớn
nhất, mang tính nhân loại nhất
và thể hiện tính nhân văn nhất
trong hướng nhìn tới tương lai
của các tôn giáo và chủ nghĩa
cộng sản chính là mưu cẩu hạnh
phúc cho loài người, cho xã hội.
Những lý tương tôn giáo đểu có
thể đổng hành với lý túỡng cộng
sản trong cuộc đấu tranh chung.
Những giá trị đạo đức tôn giáo
thực ra không xa vối những
phẩm chất đạo đức của những
nguồi cộng sản chân chính. CÓ
thể dẫn lời của Chủ tịch Cuba
Phidel Castro để nói rõ hơn về
điều này: “Nếu giáo hội dạy
“Đừng trộm cắp”, thì một trong
những dặc tính cách mạng của
chúng tôi là xóa bỏ trộm cắp,
biển thủ và hối lộ. Nếu giáo hội
dạy “Hãy yêu tha nhân như
chính mình”, thì cũng là điều
chúng tôi khuyến khích. Nếu
giáo hội dạy “Đừng nói dối”, thì
đó cũng là điều chúng tôi lên án
nhất. Khi giáo hội phổ biến tinh
thần hy sinh, khắc khổ và
khiêm tốn thì chúng tôi cũng
làm như vậy khi chúng tôi khẳng
định nghĩa vụ cùa cách mạng là
sẵn sàng hy sinh, chịu đựng
khắc khổ và lương thiện”. Những
chuẩn mực đạo đức đó mang
tính nhân loại, không bị quy
định bởi những quan điểm “hữu
thần” hay “vô thẩn”. Hệ luận
này đã được Chủ tịch Hồ Chí
Minh khẳng dinh từ cuộc dấu
tranh của nhân dân Việt Nam do
Người lãnh đạo. Trong những

hoàn cảnh cụ thể khác nhau, với
những dối tượng khác nhau,
Người luôn tìm dược những lợi
ích chung, những nét tương
dồng giữa chủ thể tham gia khối
đại đoàn kết trong cuộc cách
mạng giải phóng dân tộc, đó
chính là lợi ích quốc gia, lợi ích
dân tộc, trong đó có lợi ích của
tất cả mọi người. Trong cuộc đấu
tranh chung của cả dân tộc Việt
Nam dưới Sự lãnh đạo của
những người cộng sản đã có Sự
dóng góp không nhỏ của dồng
bào theo các tôn giáo khác nhau
để đạt đến mục tiêu cuối cùng:
độc lập cho dân tộc; tự do, hạnh
phúc cho nhân dân.
Những giá trị dạo đức của
các tôn giáo đuợc Chủ tịch Hổ
Chí Minh phất huy, có tác dụng
trực tiếp tới việc xây dựng và
củng cố sự đoàn kết tôn giáo
trong khối đại đoàn kết toàn
dân, dược phát huy tác dụng
trong việc xây dựng nền đạo đức
mới, đạo đức cách mạng. Đạo
Phật khuyên các tín đổ vô ngã vị
tha cũng rất gần với diều Chủ
tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi cán
bộ, đảng viên trước hết phải
mình vì mọi người, hy sinh phấn
dấu vì những lợi ích của xã hội,
của toàn thể nhân dân. Đạo
Thiên Chúa đề cao lòng nhân ái,
tình yêu thương con người.
Khổng Tử nhấn mạnh chữ Nhân.
Chủ tịch Hổ Chí Minh cũng xác
định tình yêu thương con ngiiừi là
một trong những phẩm chất cao
đẹp nhất. Tình yêu thuơng đó đã
dược thể hiện ô Người bằng ham
muốn tột bậc là làm cho nước
dược độc lập, tự do, đồng bào ai
cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng
dược học hành, ai cũng có phần
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hạnh phúc. Tất cả những điều “Tận tâm trung thành với Chính
này cũng chứng minh một tư duy phủ và triệt để ủng hộ Chính
mềm dẻo, năng động trong ứng phủ theo tinh thẩn công giáo để
xử với các tôn giáo của Chủ tịch xứng đáng là người công dân
Hồ Chí Minh.
mới”. Tháng 5-1955, linh mục
Một sức cảm hóa lớn
Vũ Xuân Kỷ viết trên báo Cứu
Chủ tịch Hồ Chí Minh tôn quốc: “Đạo lý công giáo dạy mọi
trọng đức tin và đồng cảm với người kính Chúa, yêu nưỡc, yêu
những nỗi khổ, niềm vui của nguồi. Hồ Chủ tịch với độ lượng
đồng bào tín hữu, phẫn nộ truỡc trời bể của Cụ không những làm
những tội ác của quân xâm lược, cho chúng tôi kính Chúa yêu
như: phá nhà thờ, giết hại giáo nước, yêu người mà còn dạy
dân, xúc phạm tuợng Chúa... chúng tôi biết tha thứ khoan
Người cũng không quên ghi hồng cho những người lẩm
nhận những công lao đóng góp đường lạc lối... Mỗi chính sách
của những người công giáo có của Hồ Chủ tịch đều hợp với đạo
nhiều dóng góp cho sự nghiệp lý công bằng bác ái. Kẻ địch bịa
cách mạng. Trong lời điếu gửi đặt xuyên tạc Chính phủ ta tiêu
đến đám tang Linh mục Phạm diệt tôn giáo, nhưng tự do tín
Bá Trực, Nguời viết: “Với lòng vô ngưỡng đã có từ khi thành lập
cùng thuơng tiếc một nhà tận Chính phủ dân chủ cộng hòa”.
tụy ái quốc và một nguời bạn
thân mến, trước linh hồn Cụ,
chúng tôi nguyện kiên quyết một
lòng đoàn kết toàn dân dể làm
tròn sự nghiệp mà suốt đời Cụ
bình, thực hiện thống nhất,
hoàn thành dộc lập và dân chủ
trong toàn nuớc Việt Nam yêu
quý của chúng ta”.

Với tình cảm chân thành, cởi
mở và ấm áp, với phong cách
ung dung, gần gũi, hóm hỉnh và
sắc sảo thông minh, Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã tạo ra một sức
cảm hóa lớn. Hòa thượng Thích
Đôn Hậu đã cảm nhận: “Tất cả
những người dã đến với Hồ Chủ
tịch thì không bao giờ từ giã
Người cả”.

Những tình cảm sâu sắc,
chân thành của Hồ Chủ tịch với
đồng bào công giáo đã được đáp
lại bằng lòng ngúũng mộ và Sự
ủng hộ những chủ trương, quyết
sách của Người. Đồng bào theo
các tôn giáo khác nhau đã tin
theo Cụ HỒ, nghe theo lời kêu
gọi của Cụ hăng hái tham gia
kháng chiến, kiến quốc và kính
yêu Cụ. Tháng 10-1946, thanh
niên Công giáo gửi thư cho
Nguồi và Chính phủ xin thề:

Những đoạn trích trên có thể
minh chứng cho tình cảm tin
tuởng, kính yêu của đồng bào
đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhờ có tư tưởng chỉ đạo nhất
quán cùng hệ thống các biện
pháp phù hợp, bằng cả uy tín và
sức hấp dẫn tỏa ra từ bản thân
Người, Chủ tịch Hồ Chí Minh dã
tập hợp được quanh mình nhiều
tín đồ, chức sắc tôn giáo hết
lòng phấn đấu cho Sự nghiệp
kháng chiến, kiến quốc; từ đó

mong muốn, tức là: củng Cố hoà
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xóa tan những định kiến, mặc
cảm do lịch sử dể lại, dập tan
những âm mưu chia rẽ. Đồng
thời cũng chứng tỏ Sự đồng
hành của đồng bào các tôn giáo
với cuộc cách mạng của cả dân
tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng,
của Bác Hồ. Sự đồng hành này
không chỉ diễn ra trong giai
đoạn dấu tranh giành dộc lập
mà trong cả giai đoạn xây dựng
đất nưỡc. Cho đến hôm nay,
đồng bào Công giáo vẫn tiếp
tục đồng hành cùng dân tộc vối
phương châm “Kính chúa - Yêu
nước; sống phúc âm trong lòng
dân tộc”; đổng bào Phật giáo
nêu tuyên ngôn Đạo Dân tộc Chủ nghĩa xã hội... Người phát
ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam
Lê Hải Bình khi trả lời câu hỏi
của phóng viên vể Báo cáo tự
do tôn giáo quốc tế năm 2015
của Bộ Ngoại giao Mỹ dã khẳng
định: “Nhà nước Việt Nam đã
và đang thực thi nhiều chính
sách và biện pháp cụ thể để
đảm bảo người dân đuợc thụ
hưởng đầy đủ các quyền tự do
tôn giáo, tín ngưỡng”.
Việc bảo đảm tự do tín
ngưỡng, tôn giáo ỗ Việt Nam
dược đặt hài hòa trong những
yếu tố lịch sử - văn hóa của dân
tộc dồng thời với việc giữ vững
an ninh quốc gia, chủ quyền dân
tộc. Tư tưởng đoàn kết lương
giáo, hòa hợp dân tộc trong giai
đoạn trước đây của Chủ tịch Hồ
Chí Minh dang được nâng cao,
mở rộng hơn vì một nưỡc Việt
Nam thịnh vượng, dân giàu,
núỡc mạnh, dân chủ, công bằng
và văn minh.Q
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TANG CưttNG MỐI QUAN HỆ DOÃN KẾT GIỮA CÁC DÂN TỘC
TRONG GIAI BOẠN HỘI NHẬP QUỐC TÊ A Nưdc TA HIỆN NAY
■

■■■■

ThS. NGUYỄN MẠNH QUANG

iệt Nam là một quốc gia

bào”. Người Việt Nam dù sống Ở

đa dân tộc với 54 dân
tộc anh em luôn gắn bó
đoàn kết trong Sự nghiệp dựng

đâu đều có chung một cội

nước và giữ nước. Trong đó, dân
tộc Kinh chiếm 85,74%; 53 dân

và giữ nước của nhân dân ta

tộc anh em còn lại chiếm
khoảng gần 14 triệu người

nhân dân đoàn kết “trên dưới
một lòng” thì đất nước hưng

thiết với sự phát triển chung của
cộng đồng quốc gia dân tộc.

chiếm 14,26% dân số cả nước,
nhưng cư trú trên địa bàn rộng,

thịnh, thời kỳ nào mà “lòng

Tôn trọng lợi ích kinh tế, truyền

người ly tán, chia rẽ và loạn ly”

chiếm 3/4 diện tích cả nước với
5.063 xã phường, thị trấn của

là lúc mà dân tộc suy vong, thù

thống văn hoá, ngôn ngữ,
phong tục tập quán, tín ngiiỡng

V

nguồn, chung một ngày giỗ Tổ
Hùng Vương. Lịch sử dựng nước
cũng cho thấy Ở thời kỳ nào mà

trong giặc ngoài, có nguy cơ

51 tĩnh, thành phố (chủ yếu Ở
miền núi, vùng cao, vùng trung

mất nước.

du); có khoảng 3 ngàn km
đường biên giới với Trung Quốc,

Nam ra dời đến nay, Đảng ta

Lào, Campuchia, có nhiều cửa
khẩu quan trọng. Lịch sử chống

Từ khi Đảng Cộng sản Việt
luôn luôn kế thừa và phát huy
truyền thống đại đoàn kết dân

ngoại xâm và xây dựng đất
nước ta dã chứng minh Sự đoàn

tộc và xác định đoàn kết dân

kết thống nhất giữa các dân tộc
là qui luật tồn tại và phát triển

cùa cách mạng Việt Nam. Đảng

của dân tộc ta. Lịch sử cũng

chính sách dân tộc dúng đắn

cho thấy, khi nào các dân tộc
trong cả nước đoàn kết dưới Sự
lãnh dạo thống nhất thì giành

trên

được thắng lợi. Truyền thống
đoàn kết của dân tộc Việt Nam

tư tưởng Hồ Chí Minh và đặc

còn được hình thành từ cội

Cương lĩnh đầu tiên của Đảng

nguồn lịch sử sâu xa. Nguồi Việt
Nam ý thức rằng mình sinh ra
trong cùng một bọc trăm trứng,

năm 1930 đã ghi: “Đoàn kết
các dân tộc trên nguyên tắc

gắn với nhau bời nghĩa “đồng

thủ độc lập, tự do và hạnh phúc
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tộc là một nhiệm vụ chiến lược
dã sớm xác định dược đường lối
cơ

sở

kết

hợp

nhuần

nhuyễn những quan điểm cơ
bản của chủ nghĩa Mác - Lênin,
điểm các dân tộc Việt Nam.

bình đẳng, tương trợ để tranh

chung”. Trong 85 năm qua,
Đảng dã thực hiện nhất quán
chính sách dân tộc “Bình đẳng,
đoàn kết, tương trợ giữa các dân
tộc”, tạo mọi điều kiện cho các
dân tộc phát triển gắn bó mật

của các dân tộc, chống tư tưởng
dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi, kỳ
thị, chia rẽ dân tộc. Trên cơ sở
những quan điểm cơ bản về
dường lối, chính sách dân tộc
của Đảng, Nhà nước đã cụ thể
hoá tinh thần đó trong Hiến
pháp và Pháp luật. Hiến pháp
năm 2013 ghi rõ “Nhà nước
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam là Nhà nước thống nhất
của các dân tộc cùng sinh sống
trên đất nưổc Việt Nam. Nhà
nước thực hiện chính sách bình
đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa
cấc dân tộc, nghiêm câm mọi
hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc.
Các dân tộc có quyền dùng
tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản
sắc dân tộc và phất huy những
phong tục, tập quán, truyền
thống văn hoá tốt đẹp của
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mình. Nhà nước thực hiện chính

trách, tổ chức thực hiện nhằm

độ, phá khối đại đoàn kết dân

sách phát triển về mọi mặt,

nâng cao một bước nhận thức
về công tác dẫn tộc. Do vậy,

tộc, kích động ly khai, tự trị dân
tộc, làm suy yếu, đi đến thôn

vật chất và tinh thần của đồng

nhận thức và trách nhiệm của

tính nền độc lập của nhân dân

bào dân tộc thiểu số”. Để đảm

các cấp ủy đảng, chính quyền,

bảo lợi ích hài hoà giữa các dân

các cấp các ngành, của cán bộ,

ta. Để tăng cường khối đại đoàn
kết các dân tộc, Mặt trận Tổ

tộc, Dảng và Nhà nước đã ra

đảng viên và nhân dân về công

quốc Việt Nam các cấp đã tăng

nhiều Chỉ thị, Nghị quyết nhằm

cường công tác vận động đổng

đổi mới nội dung, phương pháp,

tác dân tộc đã có bước chuyển
biến tích cực; xác định đúng

biện pháp tổ chức thực hiện

đắn hơn vị trí, tẩm quan trọng

hiện tốt các chủ trương, đường

chính sách dân tộc. Đối với các

của công tác dân tộc và thực

lối chính sách, pháp luật của

địa bàn trọng điểm như Tây

hiện chính sách dân tộc trong

Đảng, Nhà nước Ở các vùng có

Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam bộ,

tập hợp khối đại đoàn kết toàn

đông đồng bào dân tộc thiểu số

Bộ Chính trị và Chính phủ đã có

dân. Những chính sách đúng

sinh sống và mới đây, để tăng

nhiều chủ trương, chính sách để

đắn, kịp thời của Đảng, Nhà

cường đoàn kết các dân tộc,

phát triển kinh tế - xã hội và

nước cùng với Sự tăng cường

Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung

quốc phòng, an ninh, thành lập

lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp

ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

các Ban Chỉ đạo và phân công

ủy, chính quyền, Sự nỗ lực, Cố

đã ra Kết luận Số 01/KL-ĐCT,

các đồng chí Ủy viên Bộ Chính

gắng của đồng bào, đã tạo nên

trị phụ trách, chỉ đạo thực hiện.

bước chuyển biến khá căn bản

ngày 20-8-2015 “về đổi mới nội
dung, phương thức hoạt động

Để tiếp tục đẩy mạnh phát triển

trong phát triển kinh tế - xã hội,

của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

kinh tế - xã hội, quốc phòng, an

làm thay đổi từng bước diện

trong công tác dân tộc” và Ban

ninh vùng đồng bào dân tộc

mạo nông thôn miền núi, cải

Thường trực uỷ ban Trung ương

thiểu số trong thời kỳ công

thiện đời sống của đồng bào

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có

nghiệp hoá, hiện đại hoá, ngày

dân tộc thiểu số.

hướng dẫn Số 25/HD-MTTW-

từng bước nâng cao đời sống

bào các dân tộc thiểu Số thực

12-3-2003, Hội nghị lần thứ bảy

Trong Cương lĩnh xây dựng

BTT, ngày 6-10-2015 về thực

Ban chấp hành Trung ương
Đảng (Khóa IX) đã ban hành

đất nước thời kỳ hội nhập quốc

hiện Kết luận của Đoàn Chủ tịch

tế đã khẳng định: “Đoàn kết là

“về đổi mới nội dung, phương

Nghị quyết chuyên đề “Về công

truyền thống quí báu và bài học

thức hoạt động của Mặt trận Tổ

tác dân tộc” nhằm tiếp tục

quốc Việt Nam trong công tác

khẳng định quan điểm của

lớn của cách mạng nước ta”,
mọi thắng lợi của cách mạng

dân tộc”. Nhằm thực hiện tốt

Đảng về phát huy sức mạnh đại

Việt Nam đều có nguyên nhân

Kết luận của Đoàn Chủ tịch và

đoàn kết các dân tộc là nhân tô'

Hướng dẫn của Ban Thường trực

quyết định mọi thắng lợi của

bắt nguồn từ sức mạnh của khối
đại đoàn kết dân tộc. Đây cũng

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ

cách mạng Việt Nam trong thời

chính là mục tiêu mà kẻ thù

Quốc Việt Nam, Mặt trận các

kỳ mới. Ngay sau khi có Nghị

luôn tìm cách phá hoại, âm mưu

cấp vùng đồng bào dân tộc

quyết, cả hệ thống chính trị từ

xuyên suốt của chúng là chia rẽ

thiểu số cần tập trung làm tốt

Trung ương đến cơ sở đã phối

dân tộc, nhất là chia rẽ đồng

những nhiệm vụ sau:

hợp, tổ chức quán triệt, xây

bào các dân tộc thiểu số với

Một là, đẩy mạnh công tác

dựng chương trình hành động,

đồng bào Kinh, chia rẽ các dân

tuyên truyền, vận động, giáo

phân công cấp ủy viên phụ

tộc vỡi Đảng, Nhà nước và chế

dục nhằm nâng cao nhận thức,
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trách nhiệm của hệ thống chính
trị, các cấp, các ngành và toàn
thể xã hội về vị trí, nhiệm vụ
của công tác dân tộc trong tình
hình mới. Sử dụng nhiều hình
thức tuyên truyền, giáo dục sinh
động, thiết thực, sát với từng
vùng, từng đối tượng để chính
sách “Bình đẳng, đoàn kết, tôn
trọng, giúp nhau cùng tiến bộ”
của Đảng được quán triệt đầy
đủ và sâu sắc trong các tầng
lớp nhân dân Ở các vùng đồng
bào dân tộc thiểu số.

Hai là, phát huy vai trò của
95.696 vị ủy viên Ủy ban Mặt
trận từ Trung ương đến cơ sở là
người dân tộc thiểu Số và gần

30 nghìn nguồi có uy tín trong
53 dân tộc thiểu số để tuyên
truyền, vận động đổng bào
trong tất cả các lĩnh vực nhằm
thực hiện thắng lợi 5 chương
trình hành dộng của Nghị quyết
Đại hội VIII Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam đã đề ra; triển khai
thực hiện Kết Luận của Doàn
chủ tịch về đổi mới phương thức
hoạt dộng của Mặt trận về công
tác dân tộc đến cán bộ Mặt
trận và đông đảo các tầng lớp
nhân dân, nhất là đồng bào cấc
dân tộc thiểu Số Ở vùng sâu,

vùng xa, vùng biên giới, hải
đảo. Trong quá trình tổ chức
thực hiện, coi trọng sơ kết, tổng
kết, phát hiện những vấn đề
mới, góp ý với Đảng, Nhà nước
để bổ sung, hoằn thiện các
chính sách.

Ba là, tập hợp, đoàn kết các

tham gia thực hiện cuộc vận
động “Xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh” và “Ngày hội
dại đoàn kết dân tộc Ở khu dân
cư’, chú trọng Ở các vùng Tây
Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ.
Phối hợp triển khai có hiệu quả
chương trình 135 giai đoạn III và
Quyết định 449-QĐ/TTg của Thủ
tướng Chính phủ về chiến luợc
phát triển kinh tế - xã hội vùng
dân tộc thiểu số đến năm 2020.

giữa Đảng với nhân dân, tăng
cường xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền trong sạch, vững
mạnh củng Cố niềm tin của
dồng bào các dân tộc thiểu số
với Đảng, Nhà nước.

Năm là, quan tâm đào tạo,
bồi dúOng, sử dụng cán bộ là
nguồi dân tộc thiểu số; củng Cố
kiện toàn tổ chức Mặt trận Ở cơ
sở và Ban công tác Mặt trận,
phát huy vai trò của người có uy

Bốn là, tăng cường phối hợp

tín, tiêu biểu trong các dân tộc

với Quốc hội và Hội đồng nhân
dân các cấp thực hiện công tác
giám sát các chính sách của
Nhà nước trên địa bàn các tỉnh
vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thực hiện tốt vai trò “cầu nối”

để vận động đồng bào các dân
tộc thiểu số thực hiện tốt các
nhiệm vụ về chính trị, kinh tế,
văn hoá, xã hội, đảm bảo an
ninh, quốc phòng Ở các vùng
dân tộc.a

HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC...

(Tiếp theo trang 47)

Dể nắm bắt những cơ hội do tham gia Hiệp định Đối tác
xuyên Thái Bình Dương, Việt Nam cần có những cải cách mạnh
hơn về thể chế kinh tế và pháp lý để phát triển nền kinh tế
thị trường hiện đại và hội nhập. Các cơ quan Nhà nước và các
doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ, nghiên cứu, đánh giá tác
động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương đối với các
lĩnh vực hàng hóa, đẩu tư, dịch vụ... để có cơ sở xây dựng và
điểu chỉnh chính sách dài hạn, phát triển các ngành công
nghiệp mà Việt Nam có tiềm năng và lợi thế. Đồng thời, tạo
điểu kiện cho doanh nghiệp tham gia vào các chuỗi cung ứng
trong khu vực; thúc đẩy tăng hàm lượng giá trị gia tăng trong
tất cả các ngành của nền kinh tế thông qua nâng cấp năng
lực, công nghệ, hợp tác dài hạn với các đối tác mạnh trong
lĩnh vực tương ứng, đa dạng hóa đổi mới sản phẩm. Các doanh
nghiệp Việt Nam cần chủ động nắm bắt thông tin về Hiệp
định, về các cam kết cụ thể trong lĩnh vực sản xuất của mình,
từ đó có những biện pháp tận dụng các cơ hội do Hiệp định
Đối tác xuyên Thái Bình Dương mang lại; xây dựng kế hoạch
đẩu tư, sản xuất hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, tận
dụng được cơ hội tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.Q

dân tộc thông qua việc hăng hái
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đối với những vấn đề thuộc chủ
trương, chính sách, quyết định,

chính trị thiếu trong sáng, thiện

dự án... của Đảng, Nhà nước,
các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội có nhiệm vụ, chức năng,
quyền hạn, trách nhiệm liên
quan đến quyển lợi và lợi ích
của mọi người trong xã hội.

người vô tình hay Cố ý (cả Ở

chứng minh các ý kiến tham gia
phản biện, phản biện xã hội từ
phía nhân dân thông qua “dân
chủ đại diện” và “dân chủ trực
tiếp” đều được Đảng, Nhà nước
ta luôn trân trọng, lắng nghe
tiếp thu có sàng lọc để kịp thời
giải quyết thấu đáo.

trong nước và ngoài nước) đã
mượn danh phản biện, phản
biện xã hội để tuyên truyền,

Bên cạnh Sự đóng góp chân
thành, có ý thức xây dựng của
dại bộ phận nhân dân trong xã

phản ánh không đúng về quan

hội, thì cũng còn có một SỐ cá

điểm, chủ trương, chính sách

nhân dã lợi dụng phản biện,
phản biện xã hội (lấy danh
nghĩa tập thể) để toan tính âm
muu chống phá Đảng, Nhà
nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ỡ
nuớc ta. Họ coi đó là cách thực
hiện mục tiêu đẩy mạnh hơn
nữa chiến lược “Diễn biến hòa
bình”, thúc đầy “tự diễn biến, tự
chuyển hóa” ngay từ trong nội
bộ đội ngũ cán bộ Đảng ta;
cùng với mưu đồ “Phi chính trị
hóa lực lượng vũ trang”, ra sức
lợi dụng tự do ngôn luận, thông
qua diễn dàn phản biện, phản
biện xã hội để tập hợp lực lượng
chống đối, hình thành mâu
thuẫn đối kháng trong xã hội,
tạo nên các phe cánh đối lập
công khai chống Đảng, Nhà
nước dẩn chuyển đổi từ “phản
biện” sang “phản đối và chống

P

hản biện xã hội là việc

phản biện xã hội õ nước ta đang

thực hiện hành vi, nêu
ý kiến chưa đổng tình

diễn ra theo chiều hướng khá

từ phía cá nhân, nhóm người,
tập thể, nhân dân trong xã hội

Thực chất phản biện xã hội là
thực hành dân chủ rộng khắp,
góp phần bổ sung, sửa dổi sai
sót, khuyết điểm để đem lại
mưu cẩu lợi ích chính đáng, hợp
pháp cho nhân dân, nhằm tạo
sự đồng thuận xã hội, tăng mối

sôi nổi, bước đẩu dã cho hiệu
quả tích cực, đáng khích lệ.
Song do nhận thức và động cơ
chí của một số người, nhóm

của Đảng, Nhà nước ta, bộc lộ
rõ kiểu kích dộng, lôi kéo các
cá nhân, phần tử bất mãn tham
gia chống dối, đi ngược lại lợi
ích của quốc gia, dân tộc.

Nhà núớc pháp quyển xã hội

Nhận thức sâu sắc về ỷ
nghĩa, vai trò của phản biện,
phản biện xã hội, Đảng đã ban
hành Quy chế Số 217-QĐ/TW,
ngày 12-12-2013 “Về việc ban
hành Quy chế giám sát và phản
biện xã hội của Mặt trận Tổ

chủ nghĩa (mọi quyền lực thuộc
về nhân dân). Như vậy, phản

quốc Việt Nam và các đoàn thể
chính trị - xã hội”; Quy định số

biện xã hội mang ý nghĩa chính
trị xã hội, nhân văn rất sâu sắc
nhằm không ngừng thúc đẩy xã
hội tiến lên.

218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013

liên hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà
núớc với nhân dân, cao hơn thế
là phản ánh tính “dân chủ” thể
hiện rõ bản chất của chế độ

Thực tế nhận thấy, nhiều
năm trỗ lại đây, hoạt động
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“Về việc Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia
góp ý xây dựng đảng, xây dựng
chính quyền”. Thực tiễn đã
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đối”. Mục dích của họ là bác bỏ
Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng
HỔ Chí Minh, xóa bỏ vai trò
lãnh dạo của Đảng Cộng sản
Việt Nam, chệch hướng con
đường lên chủ nghĩa xã hội Ở
Việt Nam, mọi hoạt động lợi
dụng phản biện, phản biện xã
hội để chống phá cánh mạng
quyết liệt hơn bao giờ hết. Một
số phương diện tập trung hiện
nay là:

tiến lên”... Họ đã cố tình lảng
tránh một Sự thật mang tính lịch
sử là: Con đường đi lên chủ
nghĩa xã hội Ở nước ta không
những là Sự lựa chọn của Dảng,
Bác Hồ, mà còn là Sự lựa chọn
của toàn thể nhân dân Việt Nam
và từ chính lịch sử, thể hiện xu
hướng quy luật phát triển tất yếu
của xã hội. Đó là Sự lựa chọn có
tính thống nhất, gắn kết biện
chứng giữa ý Dảng và lòng dân

Nam, mà gần dây là Nghị quyết
Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây
dựng, phát triển văn hóa, con
người Việt Nam, đáp ứng yêu
cầu phát triển bền vững đất
nước”. Hiện nay, còn xuất hiện
một số “nhà phê bình lý luận”
lợi dụng phản biện, phản biện
xã hội để kích động, tuyệt đối
hóa “tự do”, họ đã đẩy cách
hiểu khái niệm “tự do” theo
cách cùa họ là không cần “tổ

Trên lĩnh vực chính trị - tư đã dược lịch sử và thực tiễn chức”, không cần “quy tắc, văn
hóa, pháp luật” và không cẩn
tưởng: Nhằm lợi dụng phản cách mạng chứng minh.
biện, phản biện xã hội, cấc thế
Trên lĩnh vực tự do ngôn sự ràng buộc nào hết. Đây là
lực cả trong và ngoài nước cấu luận: Gần đây, xuất hiện nhiều điều hết sức phi thực tế, vì khái
kết chặt chẽ với nhau (có sự chi
viện, tài trợ về vật chất, phương
tiện của thế lực phản dộng cách
mạng), gổm những đối tượng
bất mãn với chế độ, thậm chí
có cả một số nhà khoa học,
chuyên gia có uy tín nhất định
về một lĩnh vực nào đó tham
gia. Để đạt được mục tiêu
chống phá thông qua “chiêu
bài” phản biện, phản biện xã
hội, các cá nhân đã cố tình gây
nhiễu thông tin, lầm cho nhân
dân hiểu sai về bản chất các
quy định, chủ truông, chính
sách của Đảng, Nhà nước ta.
Trong nước cũng đã xuất hiện
một số tổ chức, cá nhân có tư
tưởng lên tiếng phụ họa ủng hộ,
mượn danh nghĩa phản biện,
phản biện xã hội đòi dưa ra
tranh luận với cách ngụy biện
và biện minh hết sức phi lý đưa
ra là: “Bởi dó là con đường đúng
đắn và tiến bộ, phù hợp với xu
thế phát triển để giúp Việt Nam
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hoạt động của một số hội, đoàn
tự xưng danh (thực chất là tự
thành lập bất hợp pháp, trái
pháp luật) như: “Hội nhà báo
độc lập”; “Văn đoàn độc lập
Việt Nam”... Họ lên tiếng rêu
rao là hội “ái hữu nghề nghiệp”,
nhưng trên thực tế đều là các tổ
chức đối lập, có sự tiếp tay, chỉ
đạo từ các tổ chức phản động
để tạo diễn đàn cho các phần
tử bất mãn lợi dụng phản biện,
phản biện xã hội đăng tải nhiều

bài viết có nội dung tuyên
truyền xuyên tạc, sai đilờng lối,
chủ trương của Đảng, đi ngược
lại lợi ích của dân tộc... Họ cố
tình không nhận thấy, cố tình
phớt lờ đi một sự thật khách
quan là, trong những năm qua,
nhất là từ khi đổi mối đất nước,
Đảng và Nhà nưỡc ta đã dề ra
nhiều chủ trương, giải pháp, chỉ
thị, nghị quyết triển khai, xây
dựng, giữ vững và phát triển
nền văn hóa, con người Việt

niệm “tự do” đã được đẩy đến
sát với “tùy tiện, vô tổ chức, vô
chính phủ”; họ quên mất rằng,
trên thực tế Sự phát triển của
bất cứ quốc gia nào trên thế
giới đều cần có “tự do” trong
giới định của pháp luật.

Trên lĩnh vực dân chủ: Dân
chủ là một giá trị xã hội mang
tính “tối thượng” để phát triển

xã hội và là mục tiêu hướng đến
của nhân loại, không những thế
còn là thành tựu sản phẩm của
nhân loại. Song dân chủ Ở “mức
độ nào” cần dựa trên cơ sở thực
tại phát triển nhận thức hiểu
biết của người dân và điểu kiện

hoàn cảnh khách quan của mỗi
quốc gia, mỗi dân tộc. Như vậy,
dân chủ cẩn phụ thuộc vào
nhiều yếu tố, trong đó có sự
mặc định từ cơ chế quản lý xã
hội và khả năng trình độ thực
tế hiểu biết, làm chủ bản thân
Ở người dân. Các thế lực thù
địch đang cho rằng, “Việt Nam
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muốn có dân chủ thực Sự, thì
phải thực hiện “da nguyên, đa
đảng”, chỉ một đảng không thể
nói là có “dân chủ”. Trên thực
tế, vấn đề “đa nguyên, đa
đảng” không phải là yếu tố duy
nhất để bảo đảm dân chủ; bất
cứ một xã hội nào, dù là một
đảng hay đa đảng, nếu Dảng và
Nhà nước đó luôn quan tâm đến
cơ chế bảo đảm quyền lực và lợi
ích thực sự của nhân dân, tôn
trọng nhân dân, lắng nghe ý
kiến từ nhân dân, coi nhân dân
là gốc, thực sự là chủ thể của
quyền lực... thì xã hội đó thực
sự có dân chủ và tự do. Đảng ta
từ khi thành lập đến nay luôn
chú trọng tiếp thu những ý kiến
phản biện, phản biện xã hội;
Nhà nước ta là nhà nước của
dân, do dân và vì dân, đại diện
quyển làm chủ hợp pháp của
nhân dân, người tổ chức thực
hiện đường lối chính trị của
Đảng; trong cương lĩnh của
Đảng, Hiến pháp Nhà nước đều
khẳng định “Mọi quyền lực
thuộc về nhân dân”, “Nhân dân
lao động là chủ đất nước”. Như
vậy, những mưu tính lợi dụng
phản biện, phản biện xã hội để
thổi phồng vấn đề dân chủ, tự
do chỉ là cách thức mà họ kích
động hành vi chống đối, che
đậy một cách thiếu trung thực,
khách quan cho hoạt động
chống phá cách mạng Ở nước ta
mà thôi.

Trên lĩnh vực phát triển kinh
tế: Họ lại cho rằng: “Không thể
để các thành phẩn kinh tế nhà
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nước, kinh tế tập thể giữ vai trò
chủ đạo; không nên giữ khái
niệm “định hướng xã hội chủ
nghĩa”, họ đòi cần đẩy mạnh tư
nhân hóa các ngành, lĩnh vực
trong nền kinh tế quốc dân.
Trong khi, Đảng ta đã xác định
chủ trương nhất quán rằng:
“Hoàn thiện cơ chế, chính sách
để chủ trương phát triển mạnh
kinh tế tư nhân trở thành một
trong những động lực của nền
kinh tế. Phát triển mạnh loại
hình kinh tế tư nhân Ở hầu hết
các ngành, lĩnh vực kinh tế theo
quy hoạch và quy dinh của pháp
luật”1. Lợi dụng chủ trương đó,
thông qua phản biện, phản biện
xã hội họ đòi Nhà nuớc ta phải
thay đổi cơ chế, chính sách,
đổng thời cố tình phủ định, tìm
cách làm suy yếu, vô hiệu hóa
vai trò chủ đạo nền kinh tế nhà
nước trong nền kinh tế thị
trường, thực chất là làm chệch
hướng xã hội chủ nghĩa của nền
kinh tế nước ta. Hoàn thiện thể
chế kinh tế thị trường định
húớng xã hội chủ nghĩa dược
Đảng ta xác định: “Là một hình
thái kinh tế thị trường, vừa tuân
theo quy luật của kinh tê' thị
trường vừa dựa trên cơ sở và
dược dẫn dắt, chi phối bởi các
nguyên tắc và bản chất của chủ

nghĩa xã hội”2. Thực tế, hiệu
quả của định hướng xã hội chủ
nghĩa đã và đang phát huy trên
nhiều lĩnh vực của đời sống - xã
hội, nhiều quốc gia, tổ chức
kinh tế thế giới dã có quan hệ
làm ăn với Việt Nam và công
nhận Việt Nam là núớc sử dụng

khoản vay và thực hiện nhiều
Chương trình “xóa đói giảm
nghèo” tốt nhất, đời sống của
nhân dân, nhất là vùng sâu,
vùng xa, vùng đồng bào dân tộc
thiểu số ngày càng được cải
thiện. Điểu đố dã chứng tỏ bản
chất tốt đẹp, hướng đi đúng
đắn, phù hợp xu thế phát triển
của nhân loại đối với định
hướng phát triển lẽn xã hội chù

nghĩa Ở nước ta hiện nay. Thực
chất, định hướng xã hội chù
nghĩa là nhằm khắc phục những
khiếm khuyết của nền kinh tế
thị trường không phù hợp với
bản chất chế độ xã hội chủ
nghĩa; điều tiết mức sống giữa

các khu vực miền núi, vùng sâu,
vùng xa, khu vực khó khăn, biên
giới, hải đảo với vùng đồng
bằng, thành thị và các giai tầng
trong xã hội.
Hoạt động phản biện, phản
biện xã hội đã giúp cho Đảng,
Nhà nước, hệ thống chính
quyền và tổ chức chính trị - xã
hội kịp thời điểu chĩnh, khắc
phục hạn chế trong thực thi mọi
chính sách của Đảng, Nhà
nước. Để ngăn chặn các thế lực
thù dịch lợi dụng phản biện,
phản biện xã hội chống phá
cách mạng nước ta, cần thực
hiện tốt các yêu cẩu cơ bản sau:

Thứ nhất, các cơ quan chức
năng của Đảng, Nhà nước cần
có cơ chế hoạt động phản biện,
phản biện xã hội; thực hiện ban
hành hệ thống văn bản quy
phạm pháp luật; quỵ định rồ vể
đối tuựng, phạm vi, nội dung,

31

hình thức, cơ chế thực hiện
phản biện, phản biện xã hội để
không ngừng nâng cao hiệu
quả, chất lượng mọi hoạt động
tham gia phản biện của các cá
nhân, tổ chức, các đoàn thể
(hội, đoàn) trong xã hội khi
tham gia đóng góp ý kiến vào
quan điểm, chủ trương, chính
sách của Đảng, Nhà nước trong
phát triển kinh tế - văn hóa - xã
hội, nhằm làm cho hoạt động
phản biện, phản biện xã hội
theo đúng hướng; chống được
vấn đề lợi dụng phản biện,
phản biện xã hội của các thế
lực thù địch trong chống phá
Đảng, Nhà nước ta. Cần chú
trọng đến chất lượng, hiệu quả
thực thi của các văn bản, quy
chế, quy phạm, tránh kiểu ban
hành tràn lan, khồng phân định
trách nhiệm, quyền hạn của các
cơ quan trong hệ thống chính
trị; cần Sự minh bạch trong quy
trách nhiệm cho các cơ quan, tổ
chức, cá nhân khi tham gia
đóng góp ý kiến phản biện,
phản biện xã hội cũng như khi
tiếp nhận giải quyết nội dung
phản biện, phản biện xã hội
nhằm bảo đảm cho hoạt động
phản biện, phản biện xã hội
theo hướng sát đúng, phù hợp
với thực tế khách quan, không
hình thức,...

Thứ hai, tăng cường hoạt
động quản lý cùa Nhà nước, các
tổ chức chính trị - xã hội có
chức năng; chú trọng phát huy
vai trò, trách nhiệm của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, bảo
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đảm cho mọi hoạt dộng phản
biện, phản biện xã hội được
diễn ra trên thực tế, đúng với
các quy định của pháp luật,
thiết thực góp phần nâng cao
hiệu lực, hiệu quả trong thực thi

các mục tiêu kinh tế - văn hóa
- chính sách phát triển xã hội
nhằm bảo vệ mọi quyền và lợi
ích chính đáng của mọi tẩng
lớp nhân dân; xây dựng và
củng cố vững chắc tổ chức, hệ
thống chính quyền nhân dân từ
Trung ương đến các cơ sô đủ
mạnh để nhận diện và đập tan
mọi âm miM lợi dụng phản
biện, phản biện xã hội của các
thế lực thù địch trong thực hiện

mục đích chống phá cách
mạng.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác
tuyên truyền tại mỗi cơ quan
đơn vị trong cả hệ thống chính
trị, theo hướng tập trung nâng
cao về nhận thức trách nhiệm
đối vối mỗi tổ chức, cá nhân
trong tham gia hoạt động phản
biện, phản biện xã hội của
Đảng, Nhà nước ta. Nâng cao
sự hiểu biết về nội dung, cơ
chế, thủ tục, nguyên tắc, cách
thức trong thực hiện quyền,
nghĩa vụ của mọi cá nhân tổ
chức, đoàn thể chính trị - xã hội
trong tham gia tích cực vào
hoạt dộng phản biện, phản biện
xã hội, dể giúp Đảng và Nhà
nước ta không ngừng hoàn thiện
chủ trương, đường lối, chính
sách phát triển xã hội, đáp ứng
ngày càng tốt nhiệm vụ tổ
chức, quản lý điều hành đất

nước có hiệu quả. Mục đích của
hoạt động phản biện, phản biện
xã hội là bảo đảm sao cho mỗi
vấn đề nội dung tham gia phản
biện đều phản ánh trung thực,
có tính xây dựng, phù hợp với
thực tiễn khách quan quy luật
phát triển của xã hội trên mọi
lĩnh vực. Vì vậy, cần trên cơ sô
nhận thức đúng, hiểu đúng để
có phương pháp và cách thức
phản biện, phản biện xã hội
hiệu quả, trung thực, khách
quan nhất.
Đối với Đảng, Nhà nước, thì
phản biện, phản biện xã hội là
vấn đề không thể thiếu để minh
bạch, hoạch định phát triển
kinh tế - văn hóa - xã hội, bởi
bản chất của chù nghĩa xã hội
luôn gắn với tính “dân chủ, kỷ
cương”. Phản biện, phản biện
xã hội chỉ thực có chiều sâu,
thiết thực hiệu quả khi phát huy
được vai trò, trách nhiệm của cả
hệ thống chính trị, trong đó có
quyết tâm của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam. Thực hiện tốt một số
yêu cầu nêu trên là trực tiếp
góp phần phát huy vai trò trách

nhiệm của nhân dân, các tổ
chức, cá nhân trong xã hội
tham gia phản biện, phản biện
xã hội.ũ
1, 2. Văn kiện Đại hội đại biểu
toàn quốc lẩn thứ XI của
Đảng, Nxb CTQG, H, 2011, tr
209, 205.
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HIỆU QUẢ Ttf CUỘC VẬN DỘNG
■

■■■

NGÀY "VÌ NGƯỜI NGHCO" Ở VĨNH PHÚC
NGUYỄN THU THẢO
ỉnh Vĩnh Phúc là một tỉnh

T

Trung ương đẩu tư; vốn của các

tuyên truyền, vận động góp tiền,

đổng bằng nằm Ở cửa ngõ tổ chức xã hội, đoàn thể; vốn huy vật liệu... cho xây dựng nhà Đại
phía Bắc thủ đô Hà Nội

động trong nhân dân; vốn của các doàn kết. Chủ dộng giới thiệu dịa

dược đánh giá ỗ vị trí thuận lợi về tổ chức quốc tế tài trợ. Mặt trận

chỉ để cơ quan, tổ chức, doanh

giao thông đường bộ, đường sắt,

nghiệp đăng ký xây nhà trực tiếp

Tổ quốc tỉnh phối hợp chặt chẽ

đường thủy, gần cảng hàng không với Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp

cho hộ nghèo. Vận động gia đình,

Nội Bài, gần thị trường lớn thủ đô xã, sau khi điều tra, khảo sát về

dòng họ, cộng đồng dân cư giúp hộ

Hà Nội. Đồng thuận với Cuộc vận hộ nghèo, cận nghèo, đánh giá

nghèo xây nhà Đại đoàn kết theo

động “Ngày vì người nghèo” do uỷ về mức sóng thực tế, tình trạng

khả năng. Đến cuối năm 2008,

ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc nhà Ở, sức khỏe của hộ nghèo,

về cơ bản Vĩnh Phúc đã xoá xong

Việt Nam phát động, Tỉnh uỷ Vĩnh cận nghèo, đã xây dựng kế hoạch nhà tạm cho hộ nghèo theo chuẩn
Phúc ban hành Thông tri Số 55/

tổng thể và lộ trình thực hiện việc

nghèo mới của Chính phủ, tổng số

TT-TU, ngày 11-12-2000 về việc

xây dựng quỹ, nguồn vốn hỗ trợ

nhà được xây dựng giai đoạn 2000-

tăng cường Sự lãnh đạo, chỉ đạo

người nghèo và xây dựng nhà Đại 2008 là 12.079 ngôi nhà.

cuộc vận động toàn dân tham gia

đoàn kết trong toàn tỉnh. Trong

ủng hộ “Ngày vì người nghèo”

quá trình triển khai thực hiện, Ban Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của

và Quyết định số 254/QĐ-TU,

Chỉ đạo xóa đói, giảm nghèo các

Thủ Tướng Chính phủ về tiếp tục

ngày 11-12-2000 về việc thành

cấp đã được chấn chỉnh, củng Cố

thực hiện chính sách hỗ trợ nhà Ở

lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động

và từng bước đi vào hoạt động

cho hộ nghèo, áp dụng theo chuẩn

toàn dân tham gia ủng hộ “Ngày

ổn định. Ban Chỉ đạo xóa đói,

nghèo mới 2005-2010, uỷ ban

vì người nghèo”. Ủy ban Mặt trận

giảm nghèo tỉnh đã phân công

nhân dân tỉnh đã chỉ đạo giao sở

Tổ quốc tỉnh tổ chức Tháng cao

từng thành viên trực tiếp chỉ đạo,

Xây dựng và Sồ Lao động Thương

Tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện

điểm “Ngày vì người nghèo” hàng hướng dẫn, giúp đỡ về công tác

binh và Xã hội hướng dẫn các

năm; thành lập Tổ giúp việc Ban

xóa đói giảm nghèo cho từng địa

huyện, thành, thị tiến hành rà soát

Chỉ đạo tỉnh và hướng dẫn thành

phương trong tỉnh.

hộ nghèo và Số hộ nghèo cần được

lập Ban Chỉ dạo các cấp.
Vĩnh Phúc huy động nguồn

Với phương châm, tập trung

lực phục vụ cho chương trình xóa cho hộ nghèo, phải đi trước một
đói, giảm nghèo bằng nhiều hình

hỗ trợ về nhà ỏ trên địa bàn toàn

xoá nhà tạm, xây nhà Đại đoàn kết tỉnh. Công tác xóa đói, giảm nghèo
được coi không chỉ là của ngành

bước để người nghèo bớt khổ, yên Lao động Thương binh và Xã hội

thức khác nhau, sử dụng đúng và tâm hơn trong việc chăm lo sản

mà là nhiệm vụ của các cấp, các

có hiệu quả các nguồn vốn như:

ngành, các tổ chức xã hội và của

xuất. Mặt trận các cấp tới tận các

Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng; vốn do doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để chính bản thân hộ đói, nghèo.
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Để có thêm nguồn lực và tạo

các tầng lớp nhân dân tích cực

Công đoàn, Đoàn Thanh niên vận

sự chuyển động rộng rãi trong xã

ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người

động nhân dân được hàng nghìn

hội, Ban Chì đạo “Ngày vì người

nghèo”, tham gia các hoạt động

xuất quà giúp đỡ người nghèo khi

nghèo” tỉnh đã ban hành Kế hoạch tương trợ, giúp đỡ người nghèo,

giáp hạt và dịp Tết, Ban Đại diện

so 1724/KH-BCĐ Ngày 20-5-2011 góp phần đưa công tác giảm

Hội Phật giáo nhận đỡ đầu trẻ em

về việc tổ chức Chương trình “Nối nghèo của toàn tỉnh đạt hiệu quả

có hoàn cảnh dặc biệt khó khăn để

vòng tay nhân ái - VÌ người nghèo” thiết thực, mỗi năm giảm được từ

các em được đi học.

tỉnh Vĩnh Phúc năm 2011. Nhiều
văn bản khác của Ban Chỉ đạo

2%-3% hộ nghèo.

Riêng năm 2015, tổng Số tiền

Từ nguồn hỗ trợ từ ngân sách

ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh

tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trung ương, ngân sách tỉnh và vận là 1.590 triệu đồng đã hỗ trợ xây
vê công tác triển khai, kiểm tra tiến động các cơ quan, đơn vị, doanh

91 nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ 30

độ, chất lượng xây dựng nhà đại

nghiệp, các nhà hảo tâm trong và con bò giống cho các hộ tàn tật,

đoàn kết ỗ các huyện, thành, thị

ngoài nước, sau 15 năm triển khai hỗ trợ tai nạn đuối nước, bệnh

trong tỉnh đã được ban hành.

Cuộc vận động ’’Ngày vì người

hiểm nghèo cho 26 trường hợp đã

Hàng năm, Ban Chỉ đạo “Ngày nghèo”, tỉnh Vĩnh Phúc đã huy

tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều

vì người nghèo” tỉnh ban hành

động được nguồn lực trên 800 tỷ

các hướng dẫn tổ chức kiện toàn

đồng để hỗ trợ cho trên 40.000 hộ định, thoát nghèo mà còn vươn

thành viên Ban Chỉ dạo, tổ giúp

nghèo. Trong đó, ủng hộ qua Quỹ lên trở thành hộ có thu nhập khá.

việc các cấp theo quy chế của

Vì người nghèo các cấp được 61 tỷ Các làng nghề truyền thống được

Trung ương nhằm nâng cao hiệu

đổng; các đơn vị, cơ quan, doanh khôi phục, mở rộng, góp phần giải

hộ không những có thu nhập Ổn

quả hoạt động hỗ trợ người nghèo. nghiệp ung hộ trực tiếp cho các địa quyết việc làm, thu hút lao động,
Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với

phương được trên 100 tỷ đồng; ủng tăng thu nhập cho mỗi gia đình,

các các tổ chức thành viên và các hộ bằng các hình thức khác quy ra cải thiện và nâng cao chất lượng
cơ quan thông tin đại chúng, các

tiền trên 476 tỷ đồng; nguồn hỗ

ngành chức năng liên quan tổ

trợ từ ngân sách Nhà nước 164,3

cuộc sống cho nhân dân.

chức tuyên truyền, phổ biến, quán tỷ đồng. Mặt trận Tổ quốc huyện
triệt đến các tầng lớp nhân dân về

Phát triển bền vững đồng
nghĩa với việc đẩy lùi Sự đói nghèo

Vĩnh Tường tổ chức Hội nghị tuyên và bảo vệ môi trường bền vững.

các quan điểm, chủ trương, chính truyền đến các doanh nghiệp

Phong trào “Toàn dân tham gia

sách của Đảng, Nhà nước, nội

đóng trên địa bàn, mỗi năm vận

bảo vệ môi trường” đã được uỷ

dung, tiêu chí hỗ trợ hộ nghèo,

động được trên 200 triệu đồng. Hội ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối

dược nhân dân dồng thuận, tự

Cựu Chiến binh, Hội Nông dân (thị hợp đẩy mạnh triển khai đến cơ

nguyện đóng góp vật chất cũng

xã Phúc Yên) Hội phụ nữ huyện

sở, địa bàn khu dân cư. Các mô

như tinh thần giúp đỡ các hộ

Yên Lạc, Hội phụ nữ huyện Vĩnh

hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ

nghèo vươn lên thoát nghèo, Ổn

Tường, Sông Lô, Lập Thạch, Bình môi trường”... được nhân rộng,

định cuộc sống. Mặt trận các cấp Xuyên... phối hợp với Ngân hàng

thực hiện cùng với các mô hình

Chính sách ký hợp đồng tín chấp

khác như phong trào “Tiết kiệm

chương trình, chăm lo cho người

tạo diều kiện cho hội viên nghèo

điện nước sinh hoạt”, “Gia đình 5

nghèo. Đẩy mạnh tuyên truyền,

vay vốn, mua phân bón, giống,

không 3 sạch”, “Ngày Chủ nhật

dã chủ dộng triển khai thực hiện

vận động doanh nghiệp đóng trên vốn trả chậm, ồ thành phố Vĩnh

xanh, sạch, đẹp”; nhân dân đã có

địa bàn, kiều bào Ở nước ngoài và Yên: Hội Phụ nữ, Cựu chiến binh, ý thức cùng Nhà nước xây dựng,
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bảo vệ, cải tạo nâng cấp hệ thống vệ môi trường xanh-sạch-đẹp,

biệt là các xã phấn đấu đạt nông

cấp thoát nước, các điểm thu gom, biểu dương, khen thưởng những

thôn mới, góp phần tăng thu nhập

xử lý rác thải, trồng cây xanh;

tập thể, cá nhân có thành tích

của người lao động, của hộ nghèo

không lấn chiếm lòng đường, vỉa

trong công tác bảo vệ môi trường. tạo môi trường, điều kiện thuận lợi

hè; không đổ phế thải sai quy

Để chương trình xóa đói, giảm nhất để giảm nghèo bền vững.

Ba là, trong xóa đói, giảm

định; duy trì các hoạt động giữ

nghèo của Vĩnh Phúc tiếp tục triển

gìn vệ sinh làm sạch, đẹp khang

khai thực hiện vững chắc và đạt

nghèo có vấn đề tạo ra nhiều việc

trang phố phường, đường làng,

hiệu quả thiết thực, Ủy ban Mặt

làm, mà việc làm được tạo ra chủ

ngõ xóm. Mặt trận Tổ quốc tỉnh

trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

yếu Ở nông thôn, trong các ngành

đã phối hợp với Uỷ ban Trung

trong tỉnh cần phải bám chặt các

nông nghiệp, lâm nghiệp, tiểu thủ

ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

giải pháp dê ra, phát huy những

công nghiệp, dịch vụ. Tuy nhiên,

xây dựng 3 điểm chỉ đạo về Bảo

kết quả đã đạt được, khắc phục có tạo việc làm dể xóa đói, giảm

vệ môi trường tại xã An Hoà (Tam hiệu quả những tổn tại, hạn chế:

nghèo Ở nông thôn còn nhiều vấn

Một là, Mặt trận các cấp đẩy

đề phải bàn và phải xử lý, trong đó

Dương), thị trấn Hương Canh
(Bình Xuyên), phường Đống Đa

mạnh công tác tuyên truyền, nhằm khâu quan trọng là đào tạo nghề.

(thành phố Vĩnh Yên), đến nay đã thay đổi và chuyển biến nhận thức
phối hợp với Chi cục Bảo vệ Môi

Cần tăng cường công tác phổi hợp

về công tác giảm nghèo, khơi dậy đào tạo nghề, hỗ trợ hộ nghèo bằng

trường tỉnh nhân rộng trên 100 xã, ý chí chủ động, vươn lên của người nhiều hình thức như giống, vốn, tư
phường, thị trấn về công tác bảo

nghèo. Tổ chức đào tạo, tập huấn liệu sản xuất... Gắn công tác đào

vệ môi trường.

nâng cao năng lực, trình độ khoa

Thông qua công tác tuyên

tạo nghề với giải quyết việc làm

học kỹ thuật, nhận thức cho người cho người nghèo, đẩy mạnh hoạt

truyền, vận động, ý thức bảo vệ

nghèo. Vận động thực hiện tốt

môi trường của người dân và các

chương trình an sinh xã hội dể trợ lao dộng sau dào tạo giúp các hộ

hộ gia đình được nâng lên rõ rệt

giúp đối tượng người nghèo như: y nghèo có dộng lực phát triển kinh

và tự giác tham gia bảo vệ môi

tế, giáo dục, văn hoá...; Quan tâm tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

trường ngay từ gia đình. Đa số các hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời các hộ bị

động giới thiệu việc làm cho người

Bốn là, phát huy mạnh mẽ tính

gia đình đều có thùng đựng rác

thiệt hại do ảnh hưởng của thiên

thải, chuyển đổi vị trí chuồng trại

tai, dịch bệnh, hạn chế tái nghèo, nghèo, lấy ỷ kiến của người dân

chăn nuôi để đảm bảo vệ sinh,

phát sinh nghèo từ các nguyên

để tham mưu thực hiện các chính

khơi thông cóng rãnh, thu gom

nhân rủi ro gây nên.

sách đảm bảo tính hiệu quả.

chai thuốc trừ sâu đã sử dụng, xây

Hai là, huy dộng tối da và tập

dựng các công trình hợp vệ sinh... trung các nguồn lực đầu tư cho

dân chủ trong các hoạt động giảm

Năm là, để đảm bảo vốn xóa
đói giảm nghèo không bị thất thoát,

Nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết

phát triển, nguồn lực cho giảm

vốn được sử dụng đúng mục đích

toàn dân tộc (18-11), tại các khu

nghèo, khai thác triệt để có hiệu

đối tượng thì thanh tra, kiểm tra

dân cư dã tiến hành đánh giá,

quả các tiềm năng thế mạnh của

phải tiến hành thường xuyên, quản

kiểm điểm việc thực hiện bảo vệ

địa phương nhằm đẩy nhanh tóc

lý chặt chẽ, trách nhiệm rõ ràng.

môi trường gắn với tổng kết Cuộc độ tăng trưởng bền vững về kinh

Qua thanh tra phải xử lý nghiêm

vận động “Toàn dân đoàn kết xây tế-xã hội. Ưu tiên thực hiện đồng

các trường hợp vi phạm, có như

dựng đời sống văn hóa Ở khu dân bộ các dự án, chính sách trên địa vậy công tác xóa đói, giảm nghèo
cư”, vận động mọi người dân bảo
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bàn các thôn, xã khó khăn, đặc

mới đạt được hiệu quả cao.a
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NGHIÊN CỨU - TRAO Đổi

VỀ HỌC THUYẾT

"Sức MỢNH THÔNG MINH"
Thiếu tướng NGUYỄN ĐÌNH CHUNG

LTS: Tổng thống Obama bước vào Nhà Trắng đúng giai đoạn nước Mỹ bị
sa lẩy tại Iraq và Afghanistan; chính sách đơn cực của Tổng thống Bush bị
cả thế giới, trong đó cố những nước đổng minh của Mỹ chỉ trích và lên án.
Làm thế nào nước Mỹ vẫn tiếp tục giữ được vị trí lãnh đạo thế giới, sớm
đoạn tuyệt với di sản của Bush và tìm kiếm một học thuyết chiến lược mới
nhằm “tân trang” lại bộ mặt nước Mỹ là yêu cẩu cấp thiết của chính quyển
Obama.

hái quát về “Sức
mạnh thõng minh”
Smart Power (Sức
mạnh thông minh) đã được
chính trị gia Joseph Nye - cựu
Chủ tịch Hội đổng An ninh Quốc
gia, cựu Thứ trưởng Quốc phòng
khởi xương từ lâu. Năm 2007,
Nye dồng tác giả cùng Richard
Armitage, một trụ cột của Bộ
Quốc phòng thời G.Bush, cho ra
đời bản báo cáo chi tiết về “Sức
mạnh thông minh”, nhằm đổi
mới chính sách dối ngoại của
Mỹ cho phù hợp với bối cảnh
Thế kỷ XXI, thoát ra khỏi chủ
nghĩa can thiệp của Chính
quyển Bush. Bản báo cáo được
sự bảo trợ của cả hai đảng Dân
chủ và Cộng hòa với Sự hỗ trợ
của Trung tâm Nghiên cứu
Chiến lược và Quốc tế (CSIS).
“Sức mạnh thông minh” là
sự kết hợp cả Hard Power (Sức
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mạnh cứng) với Soft Power
(Sức mạnh mềm). Mục tiêu sâu
xa của học thuyết là nhằm bảo
vệ quyền lãnh đạo và can dự
của nước Mỹ trên thế giới bằng
các phương tiện ngoại giao, hợp
tác với các nước đồng minh và
các tổ chức đa phương quốc tế.
Theo Joseph Nye, một quốc
gia phát triển sở hữu “Sức
mạnh mềm”, không có khả
năng tự vệ về quân Sự, không
thể được coi là một quốc gia
hùng mạnh. Ngược lại, một
quốc gia sở hữu “Sức mạnh
cứng”, có thể thực hiện thành
công các chiến dịch quân Sự,
ngăn chặn các vụ xung đột
hoặc áp đặt quan điểm của
mình trong quan hệ quốc tế,
nhưng lại khó chuyển hóa thành
thắng lợi về chính trị do không
có “Sức mạnh mềm” để gây

ảnh hưởng. Thành công lý
tưởng là sử dụng sức mạnh
tổng hợp chứ không phải chỉ
bằng việc sô hữu các nguồn lực
(quân sự và kinh tế) và khả
năng gây tác động. Từ đó, nước
Mỹ cần phải xác định một
chiến lược thực Sự về sử dụng
sức mạnh, đó là “Sức mạnh
thông minh”. Cũng theo Nye,
điều này nằm trong mục
quảng bá những giá trị gắn
với chính sách đối ngoại
Mỹ. “Những giá trị này

tiêu
liền
của
sẽ

thuyết phục những người Hồi
giáo trong một thế giới toàn cẩu
hóa đứng vể phía dân chủ mà

không di theo IS. Canh bạc này
sẽ làm cho nước Mỹ hiểu ra làm
thế nào để trở thành một cường
quốc thông minh. “Sức mạnh
mềm” và “Sức mạnh cứng” liên
quan chặt chẽ với nhau và có
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chung một mục tiêu là giành vị
trí thống trị bằng cách tác động
tới những hành dộng của kẻ
khác. Trong từng trường hợp, vị
trí thống trị có thể giành được
bằng cách ép buộc hoặc kích
động, hoặc sức cuốn hút của
các giá trị Mỹ.
Cuộc cách mạng của chính
quyền Obama
Trong cuộc chiến toàn cầu
chống khủng bố, Tổng thống
Bush đã đưa ra “lộ trình tự do”
nhằm cổ vũ cho dân chủ, đáp
trả những thách thức an ninh
trên thế giới nhất là tại Trung
Đông. Nhưng việc lật đổ các
chế độ “độc tài” và đánh cược
với các cuộc bầu cử tự do không
bảo đảm sẽ mang lại một nền
dân chủ bền vững hoặc một xã
hội dân chủ thực Sự như cấc
trường hợp Ở Iraq, Afghanistan
hoặc chính quyền Palestine từ
2003 - 2006.
Từ cuối nhiệm kỳ 2, chính
quyền Bush đã bắt đầu có
những điều chỉnh về chính sách
đối ngoại, “Chính sách ngoại
giao pháo hạm” dẩn nhường
chỗ cho các công cụ của “Sức
mạnh mềm”. Cùng với Sự đổi
mới chính sách ngoại giao,
chính sách tái thiết và Ổn định
Ở cấc nước bị tàn phá, chính
sách dân chủ hóa và viện trợ
phát triển. Ngày 18-1-2006,
Ngoại trưởng Condoleezza Rice
đã tung ra học thuyết “Ngoại
giao dổi mới” khi phát biểu tại
Đại học Georgetown: “Tôi xin
xác định mục tiêu của chính
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sách Ngoại giao dổi mới như
sau: Chúng ta sẽ phối hợp với
các đối tác trên toàn thế giới
nhằm xây dựng và ủng hộ các
quốc gia dân chủ”. Tuy nhiên,
theo dồi chính sách của Mỹ ô
Trung Đông những năm 2006 2009,
người ta nhận thấy
Washington thiếu hiểu biết các
nuốc đối tác, các đối thủ trong
khu vực, không hiểu rõ về xã
hội, cộng đồng Ở những nơi đó,
đặc biệt không chú ý đến phản
ứng của người dân địa phương
đối với sự can thiệp của Mỹ.

quyết xung đột thông qua các
biện pháp ngoại giao và gây tác
động (Sức mạnh mềm).
Có hai tư tưỡng cơ bản xác
định chính sách đối ngoại của
Mỹ dưới thời Tổng thống
Obama: Tìm kiếm một Sự tương
thích truỡc các mối đe dọa của
thế kỷ XXI và trước những
thách thức mới của một thế giới
không cực; quyết tâm thoát khỏi
di sản của Tổng thống Bush,
chủ nghĩa can thiệp quân sự
dơn phương sai lầm kéo dài suốt
8 năm. Để thay đổi chính sách
dối ngoại, cẩn thiết phải có một
chính quyền “thông minh” có
thể bảo đảm cho nước Mỹ
quyền lãnh đạo “thông minh”,
có nghĩa là biết suy nghĩ, thận
trọng và hiệu quả.

Obama bước vào Nhà Trắng
đúng lúc Mỹ sa lầy tại chiến
trường Iraq và Afghanistan,
cuộc khủng hoảng kinh tế, tài
chính thế giới năm 2008 đã kéo
nước Mỹ lao dốc và hàng loạt
Trong bài phát biểu với tư
các quốc gia khác lao dao.
cách là Ngoại trưởng trước Ủy
Chính quyền mới nhận thấy
ban Đối ngoại Thượng viện,
rằng, vai trò lãnh dạo mới của
ngày 13-1-2009, Hillary Clinton
Mỹ trong giai đoạn khủng
đã nhiều lần trích dẫn “Sức
hoảng toàn cầu (khủng hoảng
mạnh thông minh” và nhấn
tài chính, khủng hoảng kinh tế, mạnh Sự cần thiết tìm ra một
khủng hoảng chủ
quyểnquốcsự cân bằng giữa chủ nghĩa
gia, mất cân
bằng khu vực...) hiện thực với chủ nghĩa quốc tế
không phải là tìm kiếm Sự và một sự thay đổi cơ bản chính
thống trị dựa trên chính sách sách đối ngoại. Cũng ngay sau
quân sự duy ỷ chí của Bush và đó, nhà báo Hendrik Hertzberg
những người theo dường lối tân
đã tuyên truyền trên tạp chí
- bảo thủ, những ngúời muốn New Yorker ngày 26-1-2009,
“cải tạo” và dân chủ hóa thế trong đó nhâ'n mạnh “Sức
giới bằng vũ lực (Sức mạnh mạnh thông minh” là Sự lựa
cứng), mà cần chấp nhận chia chọn chiến lược tốt vào thời
sẻ quyền lãnh đạo, chấp nhận điểm nước Mỹ đang phải “tân
chủ nghĩa đa phương trong đó trang” lại bộ mặt sau các thất
Mỹ đóng vai trò lãnh đạo, phối bại quân Sự.
hợp với các đồng minh và đối
tác có trách nhiệm cùng giải

Dưới sự dẫn dắt của Hillary
Clinton, năm 2010, Bộ Ngoại giao
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đã áp dụng biện phấp “hợp tác sự hỗ trợ của chủ nghĩa đa
thông minh” với nhiều đối tác của phương. “Sức mạnh thông minh”
Mỹ, đồng thời soạn thảo một chiến dòi hỏi cách làm việc nghiêm
lược ngoại giao bốn năm túc và áp dụng các biện pháp
(Quadrennial Diplomacy and tác động đối với các quốc gia bị
Development Review - QDDR). khủng hoảng cũng như đối với
Theo bà Clinton, “đây là một kế các phong trào phi chính phủ tại
hoạch chi tiết về cách làm việc củacác quốc gia nhạy cảm.
Bộ Ngoại giao và cơ quan USAID,
Hiện “Sức mạnh thông
những cơ quan hoạt động nhạy minh” được sử dụng tùy vào các
bén, hiệu quả và minh bạch nhất” khu vực, như tại khu vực châu Á
(Usembassy.org, “Bà Clinton - Thái Bình Dương nơi Mỹ kết
thống báo kế hoạch cải tổ Bộ hợp các cuộc tập trận hải quân,
Ngoại giao và US AID” Stephen tích cực quảng bá cho việc ký
Kaufman, 15-12-2010).
kết hiệp định thương mại tự do
QDDR cung cấp các phương
tiện, thông qua Sự hợp tác của
“quyền lực dân Sự”, cho các
nhà ngoại giao, các chuyên gia
phát triển và các cộng tác viên

của họ Ở nước ngoài nhằm “đối
phó với các cuộc khủng hoảng,
xung đột để ngăn chặn chúng”.
QDDR thể hiện quan điểm chỉ
đạo của Tổng thống Obama,
theo đó sự phát triển là “mệnh
lệnh chiến lược, kinh tế và đạo
đức”, cùng với ngoại giao, đều
là những trụ cột của sức mạnh
Mỹ”. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao
muốn hiện dại hóa các phương
tiện ngoại giao nhân dân Mỹ
thông qua quan hệ hợp tác trên
phương diện nhân dân phi
chính phủ (các doanh nghiệp,
Viện, NGO, phong trào nhân
dân, cá nhân...).
Có thể thấy, “Sức mạnh
thông minh” đáp ứng tốt hơn
chính sách Ngoại giao đổi mới,
chú ý hơn đến các đặc thù địa
phương (văn hóa, tín ngưỡng,
sắc tộc...) cũng như tìm kiếm
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NGO và các Quỹ tư nhân cồng cụ gây ảnh hưởng của
chính sách ngoại giao
Việc ứng dụng Học thuyết
“Sức mạnh thông minh” được
thực hiện dưới các vỏ bọc các
chiến dịch “xúc tiến dân chủ và
nhân quyền” do các tổ chức phi
chính phủ (NGO) và các quỹ tư
nhân Mỹ, những công cụ trung
gian của chính sách ngoại giao
Mỹ tiến hành, hoạt động tích
cực khắp thế giới và được Chính
phủ Mỹ tài trợ.

(ngoại giao kinh tế) và ngoại
giao cấp cao với các cuộc họp
thuợng đỉnh liên quan đến những
vấn đề lợi ích chung. Trong đó,
kinh tế là con át chủ bài chiến
lược mà chính quyền Obama
phải tận dụng. Chính vì vậy, ký
kết hai thỏa thuận tự do thuơng
mại lớn đang trong quá trình
đàm phán Hiệp định Đối tác
xuyên Thái Bình Dương (TPP) với
châu Á và Hiệp định Thương mại
và Dầu tư xuyên Đại Tây Dương
(TTIP) với Liên minh châu Âu
dược đặt lên ưu tiên hàng đẩu
của Washington trong thời gian
qua. Đồng thời, chính quyền
Obama thiên về Sự lựa chọn đa
phương, như trường hợp chiến
dịch quân Sự chống Libya và
thuơng áp dụng biện pháp ngoại
giao tích cực thông qua các cuộc
họp thượng đỉnh, nhất là ỡ châu
Á, như với ASEAN và thông qua
phát triển kinh tế (ngoại giao
kinh tế), nhất là đối với châu
Phi, nơi diễn ra cạnh tranh
quyết liệt với Trung Quốc.

Kể từ những năm 1990, các
NGO đã trở thành một bộ phận
quan trọng của hệ thống đối
ngoại của các nước không chỉ
trong các lĩnh vực nhân đạo,
đấu tranh chống đói nghèo, bảo
vệ môi trường, tự do xã hội và
chính trị, mà còn là công cụ
gây tác động có lợi cho những
quốc gia sở hữu chúng. Thay VÌ
sử dụng “Sức mạnh cứng” cổ
điển, dùng vũ lực hoặc các cuộc
đảo chính mất lòng dân, Mỹ đã
chuyển sang sử dụng các Quỹ
và NGO được Nhà nuớc tài trợ
như NED (National Endowment
for Democracy), Freedom House
hoặc USAID với mục tiêu “xúc
tiến dân chủ tự do” trên thế
giới, đổng thời củng cố vị trí
thống trị của Mỹ về cả chiến
lược và kinh tế.
Từ cuối những năm 1990, có
nhiều cuộc “cách mạng màu”
nổ ra khắp thế giới, từ Đông Âu
tới Trung Dông, qua Mỹ Latinh.
Tuy mỗi Sự kiện có những nét
riêng, nhưng hẩu hết đều mang
điểm chung: Sự hiện diện của

TẠP CHÍ MẶT TRẬN - số 148 (2-2016)

nhiều NGO Mỹ trong suốt quá
trình diễn ra “cách mạng màu”
với khẩu hiệu “cổ vũ dân chủ”.
Các NGO không hể che giấu các
hoạt dộng của mình và sẩn
sàng can thiệp vào công việc
nội bộ của các quốc gia. Trong
cuốn “Xuất nhập khẩu dân chủ”,
Camille Gangloff dã phân tích
rõ, trong các cuộc “cách mạng
màu”, từ Serbia năm 2000, với
“Cách mạng xe ủi đất” lật đổ
Tổng thống thân Nga Slobodan
Milosevic, tới Gruzia nơi “Cách
mạng hoa hồng” lật đổ Tổng
thống Eduard Shevarnadze năm
2003, đến Ucraina khi “Cách
mạng cam” lật đổ Tổng thống
Yanukovich năm 2004 và cuối
cùng Ở Kyrgyzstan với “Cách
mạng hoa tulip” lật đổ Tổng
thống Akayev vào năm 2005
đều có “bóng dáng” của các
NGO Mỹ. Ngoài ra, còn có một
số cuộc “cách mạng màu” được
Mỹ chỉ đạo và tài trợ nhưng
thất bại như Ở Iran (2009),
Liban (2005), Ai Cập và Tunisia
(2011).
Các cuộc “cách mạng màu”
sử dụng công nghệ của Viện
Albert Einstein (Albert Einstein
Institution - AEI), một tổ chức
phi lợi nhuận do nhà chính trị
học và triết học Mỹ GeneSharp
thành lập vào năm 1983. Tổ
chức này chủ trương tuyên
truyền dân chủ trên thế giới
bằng cách cung cấp cho những
người dâu tranh dân chủ các
phương pháp hành động thiết
yếu phi bạo lực nhằm mục đích
thúc đẩy chính quyển địa
TẠP CHÍ MẶT TRẬN - số 148 (2-2016)

phương cải cách để tiến tới lật
đổ chính quyền đó. Trong nhiều
truừng hợp, dưới sức ép của các
cuộc bạo loạn đường phố, Sự
buông xuôi của giối chức dịa
phương và sức ép quốc tế, lãnh
đạo nhà nước hoặc người đứng
dầu chính phủ đẩu hàng và
chấp nhận ra đi trong im lặng.
AEI hỗ trợ lý luận cho các
phong trào phản kháng hoặc
các cá nhân dịa phương bằng
cách in ấn và phát miễn phí tài
liệu, sách về kinh nghiệm bạo
loạn bằng nhiều thứ tiếng và
phổ biến rộng rãi trên Internet.
“Từ độc tài đến dân chủ”, tác
giả Gene Sharp được coi đó là
cuốn cẩm nang của những
người ủng hộ các cuộc “cách
mạng màu”. Gene Sharp dã liệt
kê trong cuốn sách 198 biện
pháp phi bạo lực nhằm chống
lại các cơ quan trụ cột truyền
thống của các chế độ độc tài là
cảnh sát, đảng cầm quyền, cơ
quan pháp luật và truyền thông.

Ngoài ra, còn có các chỉ dẫn
cách tổ chức biểu tình, sử dụng
các phương tiện thông tin cẩn
thiết để tập hợp và cách đối
phó với lực lượng cảnh sát như
tặng hoa hoặc thức ăn.
Sharp rất chú ý đến việc sử
dụng thường xuyên các hình
tượng (logos) và khẩu hiệu dễ đi
vào lòng người. Cấc cuộc biểu
tình hòa bình nhưng kiên quyết,
tác dộng mạnh tới lãnh dạo,
dồng thời lôi kéo được cảm tình
của dư luận quốc tế, giới truyền
thông và các chính phủ nước
ngoài. AEI cũng liên hệ với các

nhân vật lưu vong Ở nước ngoài
dể cung cấp cho họ những biện
pháp trên, thường qua trung
gian là các Hội hữu nghị đặt tại
châu Ẩu và một số là chi nhánh
của Quỹ Soros được thành lập
từ năm 1993. Quỹ Xã hội mở Open Society Foundation hay
còn gọi là Quỹ Soros, một
mạng lưới các viện hoạt dộng
tích cực nhất Ở Trung và Dông
Âu và tại các nước thuộc Liên
Xô cũ, với mục tiêu cổ vũ dân
chủ, nhân quyền và cải cách
kinh tế, xã hội và tư pháp.
Mạng lưới này hợp tác chặt chẽ
với cấc Quỹ và NGO Mỹ như
NED tại Ucraina.
Những NGO lớn cùa Mỹ hoạt
động cổ vũ dân chủ Ở nước
ngoài bao gồm Cơ quan Phát
trien Quốc tế Mỹ (USAID), Quỹ
quốc gia vì Dân chủ (NED),
Viện Cộng hòa Quốc tế (IRI),
Viện Dân chủ Quốc gia (NDI),
Trung tâm vì các doanh nghiệp
tư nhân thế giới (CIPE), Trung
tâm Mỹ vì sự đoàn kết lao động
thế giới (ACILS), Freedom
House. Các NGO trên sử dụng
nhiều hình thức viện trợ cho
nước ngoài: tài chính (USAID,
IRI, NDI, CIPE, ACILS, Freedom
House), tổ chức (USAID, IRI,
NDI, CIPE, ACILS), vật chất và
hậu cần (IRI, NDI, CIPE,
ACILS) và lý luận - giáo khoa
(AEI). Hàng năm các NGO nhận
nguồn ngân sách rất lớn theo
quyết định của Quốc hội trên cơ
sỡ đề nghị của Tổng thống.
Ngân sách năm tài khóa 2016
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của Văn phòng Dân chủ của
USAID là 2,4 tỷ USD với chương
trình “Khuyến khích hơn nữa
các xã hội và thiết chế dân
chủ” nhằm khuyến khích dân
chủ, nhân quyền và diều hành
tốt, cùng với một khoản bổ
sung ngân sách dự kiến cho
Trung Mỹ, châu Á và châu Phi.
Ở châu Ầu, ngân sách năm
2015 được ƯU tiên cho Ucraina
nhằm “bảo vệ chủ quyền và Sự
phồn vinh” của đất nước này
nhằm chống lại sức ép của
Nga. Ngân sách của NED là
135 triệu USD cho năm tài khóa
2014, 2015 và 103, 450 triệu
USD cho năm 2016.
Các NGO hoạt động tích cực
tại trên 100 quốc gia nhằm
mục đích cổ vũ dân chủ. Chúng
thực sự được tổ chức thành một
mạng lưỡi khắp thế giới, định
ra các tiêu chuẩn hành động.
Hoạt động của các NGO chia
thành nhiều bước. Bước đẩu là
chọn lựa mục tiêu ưu tiên các
nước, NGO và tổ chức bản địa
để giúp về tư vấn và tài chính.
Sau đó các NGO cung cấp các
phương tiện khác nhau tùy yêu
cầu cụ thể.
Dù trên danh nghĩa các NGO
hoạt động “độc lập”, song thực
tế vẫn chịu sự chỉ đạo của chính
phủ. Mạng lưới NGŨ có mối
quan hệ hữu cơ với chính phủ
Mỹ, can thiệp tích cực vào công
việc nội bộ của các nước nhằm
bảo vệ lợi ích cùa nưỡc Mỹ dưới
khẩu hiệu ngụy trang “cổ vũ
những giá trị dân chủ”.
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Ucraina, nơi thử nghiệm
của các NGO Mỹ
Ucraina là quốc gia giữ một
vị trí chiến lược quan trọng.
Tiềm năng của nông nghiệp
Ucraina rất lớn, đất nuớc có 30
triệu ha đất canh tác, tương
đương 30% đất canh tác của
toàn Liên minh châu Âu;
Ucraina là quốc gia đứng thứ ba
về xuất khẩu ngô và thứ năm
thế giới về xuất khẩu lúa mì.
Ngoài vị trí địa lý và chính trị
quan trọng và là tiêu điểm của
mâu thuẫn Đông - Tây, chỉ
riêng Ở lĩnh vực nông nghiệp
Ucraina cũng đủ để nước ngoài
quan tâm và tìm cách kiểm
soát. Bẽn cạnh dó, nếu thâu
tóm được nền chính trị và kinh
tế Ucraina, Mỹ sẽ có đuục lợi
thế trong kế hoạch kiềm chế và
làm suy yếu lâu dài nước Nga.
Bởi vậy, ngay sau khi Liên Xô
sụp đổ, Washington đã có kế
hoạch đưa Kiev vào vòng lệ
thuộc của mình. Những Sự kiện
xảy ra trong mùa đông 2013 2014 cùng với việc các NGO Mỹ
và Quỹ Soros hình thành một
xã hội dân Sự Ucraina dã minh
chứng cho kế hoạch trên của
Mỹ. Mỹ dã lợi dụng phong trào
ly khai ỗ miền Đông Ucraina,
kích động tâm lý chống Nga và
Tổng thống Putin. Mỹ và châu
Âu gây sức ép mạnh với Nga từ
mùa xuân 2015 không ngoài vì
lợi ích địa - chiến lược, kinh tế
và thương mại.
Tại Ucraina, các NGŨ Mỹ
hợp tác với Quỹ Soros và NDI

nhận tài trợ trực tiếp từ NED,
đã đóng vai trò tích cực vào các
năm 2013, 2014 (bên cạnh
USAID) trong thắng lợi của các
lực lượng đảo chính Ucraina
chống chính quyền của Tổng
thống Yanukovich. Trong cuộc
trả lời phỏng vấn trên CNN
ngày 25-5-2014, George Soros
thừa nhận Quỹ Soros dã tham
gia tích cực vào “Cách mạng
cam” năm 2004 và vào vụ lật
đổ Tổng thống Yanukovich sau
biểu tình Maidan 2013 - 2014.
Trên trang mạng của IRF có ghi
rõ OSF của Soros đã giải ngân
khoảng 100 triệu USD kể từ
giữa những năm 1990 nhằm
chuyển hóa Ucraina thành một
“xã hội cởi mở và dân chủ hơn”.
Chính phủ Mỹ thông qua
USAID đã cung cấp hàng triệu
USD cho các NGO thuộc Tổ
chức Sáng kiến hợp tác Ba Lan
- Mỹ - Ucraina (PAUCI) do
Freedom House chỉ đạo và tài
trợ. Sau đó, PAUCI phân chia Số
tiền tài trợ trên cho những NGO
Ucraina theo hướng dẫn của
Washington. PAUCI có nhiệm
vụ giúp đỡ Ucraina vể kinh
nghiệm gia nhập EU, sau đó là
NATO. Trách nhiệm của các
NGO Mỹ (USAID, NED) và Quỹ
Soros là cung câ'p tài chính cho
việc xây dựng một xã hội dân
sự Ở Ucraina.
Cũng cần bổ sung thêm vai
trò không thể thiếu được của
Hội đồng doanh nghiệp Mỹ Ucraina (USUBC). USUBC giong
như người mỡ đường cho các
nhà đầu tư Mỹ vào Ucraina nhờ
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giao và Sự lựa chọn đa phương
có lẽ là giải pháp phù hợp duy
nhất bảo đảm hòa bình thế giới.
“Sức mạnh thông minh” bắt
nguồn từ Sự thông minh và suy
nghĩ chính trị chiến lược. Liệu
2.
“Sức mạnh mềm” hay là học thuyết này có giành thắng
chính sách gây ảnh hưởng, bộ lợi khi đem ra ứng dụng? Những
phận câu thành của “Sức mạnh người theo trường phái “bành
thông minh” được ứng dụng tại trướng” Mỹ (như Thượng nghị sĩ
Tương lai của “Sức mạnh Ucraina, Hungary, Séc và Hồng J. McCain), kiẽn định học
thOng minh”
Kông và tại nhiều nơi khác như thuyết “Sức mạnh cứng” không
tin tưởng vào tương lai của “Sức
Có ba vấn đề lớn cần quan Venezuela, các nước Arập,
mạnh thông minh” vì nhiều
tâm khi đề cập đến tính khả thi Bolivia...). Nhìn bề ngoài, cũng
người trong số họ có chủ trương
và tương lai của học thuyết “Sức vẫn là cách thức can thiệp vào
công việc nội bộ các nưỡc từ nhiều biện pháp phiêu lưu khác.
mạnh thông minh”:
Thời gian vừa qua, Bà Hillary
năm 1980 dưới thời Ronald
1.
“Sức mạnh thông minh”
Reagan. Nhưng thực chất cách Clinton đã chính thức tuyên bố
được đề cập đến từ cuối nhiệm
gây ảnh hưởng này giờ đã đi ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm
kỳ 2 của chính quyền G. Bush
quá xa, làm méo mó chính 2016 và được đánh giá là một
với khái niệm “Ngoại giao đổi
sách đối ngoại của Washington, trong những ứng cử viẽn sáng
mới” - hệ quả từ những thất bại
đôi khi là một chính sách phá giá. Vốn là người ủng hộ tích
quân sự tại Iraq, Afghanistan hoại kinh tế chống lại những cực học thuyết “Sức mạnh
đã tác động mạnh đến nền kinh
quốc gia không được Mỹ ưa thông minh”, nếu bà Clinton
tế và tinh thần người dân Mỹ. thích, đồng thời sử dụng thường thắng cử, chắc chắn Học thuyết
Cả đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ xuyên biện pháp tung tin giả “Sức mạnh thông minh” sẽ
đều thấy cần thiết phải thay đổi nhằm đạt mục đích cuối cùng. được ứng dụng và phát huy
từ chủ nghĩa đơn phương sang Các biện pháp trừng phạt tài mạnh hơn nữa.a
chủ nghĩa đa phương. Trên tinh chính và thương mại của
thần này, “Sức mạnh thông Phương Tây chống Nga năm
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
minh” trở thành liều thuốc ngăn 2014 làm cho người ta nghĩ 1. “Sức mạnh thông minh” có cứu
chặn sự suy giảm ảnh hưởng nhiều tới “Sức mạnh cứng” hơn
nổi sức mạnh Mỹ? Olivier
của Mỹ trên thế giới. “Sức là biện pháp gây ảnh hưởng
Guilmain, Trung tâm Pháp I
nghiên cứu về tình báo (Cf2R)
mạnh thông minh” là một hình đơn thuần. Các NGO Mỹ thực
3-2015.
thức sử dụng hạn chế “Sức sự đóng vai trò là những công
2.
J. Nye, The Future of Power,
mạnh cứng”, đã được chính cụ trung gian tích cực của chính
Public
I Affairs, New York, 2011.
quyển Obama thử nghiệm tại sách đối ngoại Mỹ.
3. J. Nye, Soft Power: Mean to
Libya (2011), Syria (từ 2011)
Có thể coi “Sức mạnh thông
Success in World Politics, Public
và để giải quyết cuộc khủng minh” là một cứu cánh của Mỹ
Affairs, New York, 2004.
hoảng Iraq (2014 - 2015), trong bối cảnh Washington 4. E. Denece, Mặt trái của cuộc
chống lại IS trong năm 2014. đang tìm kiếm một thế hợp
cách mạng Arập, Cf2R, 2012.
Chính sách của chính quyền pháp mới và cần một thời gian 5. Bzrezinski, Bàn cờ lớn, New
York, Basic Book, 1997.
Obama không phải xem là do “nghỉ ngơi” kể từ 2009, ngoại

các mối quan hệ với giới tinh
hoa Ucraina, những người ủng
hộ việc hợp tác với Mỹ tại Kiev.
Hội đồng doanh nghiệp EU Ucraina (EUUBC) có trụ sở tại
Bruxelles, cũng giống như
USUBC, đóng vai trò “vận động
hành lang” giới lãnh đạo
Ucraina dể phát triển quan hệ
thương mại EU - Ucraina.

dự mà là có tính toán và thận
trọng. Việc chia Sẻ trách nhiệm
với các đồng minh châu Âu và
Arập đã được thể hiện qua ứng
xử của Washington trong ba
cuộc xung đột trên.
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HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG
VÀ TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI VIỆT NAM
■■

TS. NGUYỄN DUY LỘI

LTS: Sau 5 nãm đàm phán, trải qua 30 phiin làm việc Ở câp kỹ thuật
và hơn 10 cuộc đàm phán cấp Bộ trưởng, 12 nước là Mỹ, Nhật Bản, Canada,
Australia, New Zealand, Chile, Peru, Mexico, Malaysia, Singpore, Brunei và
Việt Nam đã hoàn tất quá trình đàm phán Hiệp định Đôi tác xuyên Thái
Bình Dương vào ngày 5-10-2015.

iệp định Đối tác xuyên
Thái Bình Dương được
đánh giá là hiệp định
kiểu mẫu cho Thế kỷ XXI do có
tiêu chuẩn cao, phạm vi rộng và
mức độ cam kết sâu, các tiêu
chuẩn Ở đẳng cấp cao, đầy
tham vọng, toàn diện và cân
bằng, giúp thúc dẩy tăng trưởng
kinh tế, hỗ trợ tạo mới và duy
trì công ăn việc làm, tăng
cường đổi mới và nâng cao
năng suất lao động cũng như
năng lực cạnh tranh. Thỏa
thuận này cũng cho phép khu
vực tư nhân tham gia nhiều hơn
vào các lĩnh vực trọng điểm,
kích thích cạnh tranh, thu hút
thêm dẩu tư nước ngoài và giúp
xây dựng hạ tẩng chuỗi cung
ứng, tạo cơ hội đáng kể cho
doanh nghiệp, từ đó tạo công
ăn việc làm, tăng thu nhập cho
người lao động. Khi được ký kết
chính thức và có hiệu lực, Hiệp
định Đối tác xuyên Thái Bình
Dương sẽ có ảnh huỡng lớn đến
Việt Nam, bên cạnh nhiều cơ

H
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hội lốn cũng sẽ có không Ít
thách thức đối với nền kinh tế.
Hiệp định kiểu mẫu với
mức độ hội nhập cao
Hiệp định Dối tác xuyên Thái
Bình Dương bao quất phạm vi
rất rộng, phức tạp với các vấn
để thuơng mại và phi thương
mại đan xen, mức độ cam kết
sâu bao gồm 22 lĩnh vực.
Những nét khái quát chính của
Hiệp định Dối tác xuyên Thái
Bình Dương như sau:

Tiếp cận thị trường: Hiệp
định Đối tác xuyên Thái Bình
Dương khi được ký kết, thuế
nhập khẩu về 0% đối với tâ't
cả dòng thuế. Với một Số Ít
các dòng thuế nhạy cảm nhất,
có thể áp dụng hạn ngạch
thuế quan hoặc hình thức giảm
thuê' đáng kể với diều kiện là
phải được cả 11 nước còn lại
chấp nhận.
Quy tắc xuất xứ (ROO): Các
nước đã thống nhất xây dựng
một biểu thuế quan duy nhất và

các quy tắc xuất xứ chung trong
Hiệp định Dối tác xuyên Thái
Bình Dương, ví dụ đối với sản
phẩm dệt may, áp dụng nguyên
tắc từ sợi trở đi (“yarn-forward”) được liệt kê trong danh
mục “nguồn cung thiếu hụt”
(short-supply list). Theo danh
mục này, các doanh nghiệp sẽ
có quyền nhập khẩu một số
chủng loại vải, sợi từ nước thứ
ba (ngoài Hiệp định Đối tác
xuyên Thái Bình Dương) để làm
ra sản phẩm may mà vẫn được
hưởng ưu đãi.

Doanh nghiệp nhà nước
(SOE): Các doanh nghiệp nhà
nước phải hoạt động theo cơ
chế thị trường; không được có
hành vi chống cạnh tranh khi
có vị trí độc quyền gây ảnh
hưởng đến thương mại và đẩu
tư; minh bạch hóa một số thông
tin như tỷ lệ sõ hữu của nhà
nước, báo cáo tài chính đã được
kiểm toán và được phép công
bố..., trừ các thông tin ảnh
huởng tới quốc phòng - an ninh.
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Về trợ cấp: Hiệp định Dối
tác xuyên Thái Bình Dương yêu
cầu các nước nỗ lực xóa bỏ thuế
xuất khẩu vì coi đây là một hình
thức trợ cấp gián tiếp cho
doanh nghiệp trong nước thông
qua việc mua nguyên liệu với
giá rẻ. Việt Nam đồng ý với nỗ
lực này nhưng phải theo lộ trình
hợp lý, đồng thời bảo luu quyền
áp dụng thuế xuất khẩu đối với
một số mặt hàng có ý nghĩa
quan trọng dối với việc thu ngân
sách như dẩu thô và các loại
than đá mà Việt Nam có sản
xuất trong nước.

Đầu tư: Hiệp định Đối tác
xuyên Thái Bình Dương sẽ giới
hạn sự kiểm soát của các chính
phủ đối với các doanh nghiệp
nước ngoài hoạt dộng trên lãnh
thổ của mình. Các doanh
nghiệp nước ngoài cũng có thể
yêu cầu bồi thuồng thiệt hại nếu
các quỵ định pháp luật nội dịa
về quyền sử dụng đất, môi
trường, sức khỏe, tài chính và
các lĩnh vực khác gây tổn thất
cho các doanh nghiệp này.

Mua sắm chính phũ: Trong
khuôn khổ Hiệp dinh Đối tác
xuyên Thái Bình Dương, việc
tuân thủ các điểu khoản liên
quan đến vấn đề mua sắm
chính phủ là bắt buộc đối với tất
cả các bên tham gia, nhằm sử
dụng thị truồng mua sắm chính
phủ để kích thích thương mại
quốc tế phát triển và tạo bình
đẳng giữa các doanh nghiệp
của các bên tham gia ký kết.
Những điểm đáng chú ý trong
quy định về mua sắm chính phủ
của Hiệp định Đối tác xuyên
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Thái Bình Dương tập trung vào
ba vấn đề: 1/ Phạm vi điều
chỉnh bao gồm hoạt động “mua,
thuê, thuê mua, hợp đồng xây
dựng - vận hành - chuyển giao
(BOT) và hợp đổng nhượng
quyền công trình công cộng”;
2/ Về nguyên tắc chung, Hiệp
định Đối tác xuyên Thái Bình
Dương quy dinh các quốc gia
thành viên phải tuân thủ triệt
để nguyên tắc đối xử quốc gia
và không phân biệt đối xử; 3/
Về khuyến khích sử dụng giao
tiếp điện tử, các bên ký kết
được yêu cầu sử dụng các
phương tiện điện tử trong quá
trình truyền đạt thông tin, cung
cấp tài liệu đấu thẩu và nhận tài
liệu đấu thầu.

Sở hữu trí tuệ: Các quy định
về bảo hộ sô hữu trí tuệ đối với
duợc phẩm khá cao và chặt chẽ.

Lĩnh vực môi trường: Hiệp
định Đối tác xuyên Thái Bình
Dương có các quy định có tính
bắt buộc về bảo tồn động thực
vật hoang dã và quy định về
tranh châp trong vấn đề môi
trường sẽ được xử lý theo cơ
chế giải quyết tranh chấp áp
dụng chung cho tất cả các lĩnh
vực khác của Hiệp định Đối tác
xuyên Thái Bình Dương.
Những ảnh hưởng tích cực
Hiệp định Đối tác xuyên Thái
Bình Dương sẽ hình thành một
khu vực mậu dịch tự do với 800
triệu dân chiếm tới 40% GDP
và 30% thuơng mại toàn cầu,
sẽ góp phần tăng GDP thế giới
thêm gần 300 tỷ USD mỗi năm.
Hiệp định Dối tác xuyên Thái

Bình Dương được kỳ vọng sẽ tạo
ra một bước nhảy vọt để Việt
Nam đẩy mạnh xuất khẩu và
nâng cao năng lực cạnh tranh
trong nuỡc. Sau khi Hiệp định
được đưa vào thực hiện, các
mặt hàng xuất khẩu chủ lực của
Việt Nam như dệt may, da giày,
thủy sản, đổ gỗ... sẽ được miễn
hoặc giảm thuế dáng kể khi tiếp
cận thị trường các nước Hiệp
định Đối tác xuyên Thái Bình
Dương như Mỹ, Australia và cấc
nước đối tác khác.
Theo đánh giá của các
chuyên gia, các tổ chức nghiên
cứu. Việt Nam sẽ là nước được
hưởng lợi nhiều nhất trong số
các nước thành viên Hiệp định
Đối tác xuyên Thái Bình Dương
do thỏa thuận này sẽ xóa bỏ 18
ngàn loại thuế khác nhau giữa
12 nuớc thành viên. Trong 1
thập kỷ tới, nhờ Hiệp định Dối
tác xuyên Thái Bình Dương,
GDP của Việt Nam có thể tăng
trưởng 11%, tương đương 36 tỷ
USD. Xuất khẩu cũng có thể
tăng trưởng 28%, tương đương
68 tỷ USD vào năm 2025 vì các
công ty nước ngoài sẽ chuyển
nhà máy đến Việt Nam.
TPP sẽ giúp Việt Nam đa
dạng hóa quan hệ thuơng mại,
tránh phụ thuộc quá mức vào
một khu vực thị trường nhất
định. Khu vực Đông Á, bao gồm
ASEAN, Trung Quốc, Đài Loan,
Hồng Kông, Nhật Bản và Hàn
Quốc luôn chiếm tỷ trọng rất
lốn trong kim ngạch xuất nhập
khẩu của Việt Nam, thuồng
xuyên ô mức trên 60%, nếu tính
riêng nhập khẩu thì lên tới trên
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75%. Hiện Việt Nam nhập siêu
rất lớn từ Trung Quốc, chiếm tỷ
trọng lớn nhất với hơn 85%
(khoảng 35 tỷ USD). Việc phụ
thuộc quá nhiều vào một nước
sẽ tiềm ẩn rủi ro khi kinh tế
nước này biến động bất lợi. Hơn
nữa, nhập nguyên liệu đầu vào
cho sản xuất chủ yếu từ thị
trường Trung Quốc khiến hàng
xuất khẩu Việt Nam không được
hưởng thuế suất ưu đãi do quy
tắc xuất xứ. Nếu thuế nhập khẩu
được hạ về mức 0% thì hàng
dệt may và giày dép Việt Nam
sẽ đứng trước cơ hội lớn trong
việc mở rộng thị phần trên thị
trường các nước Hiệp định Đối
tác xuyên Thái Bình Dương, đặc
biệt là thị truồng Mỹ. Cơ hội cho
các sản phẩm xuất khẩu chủ lực
khác như thủy sản, đồ gỗ và
nông sản cũng rất lớn.
Cơ hội tiếp cận các thị
trường rộng lớn như Mỹ, Nhật
Bản, Canada với thuế nhập khẩu
bằng 0%, kết hợp với các cam
kết rõ ràng hơn về cải thiện môi
trường đầu tư và bảo hộ quyền
sở hữu trí tuệ chắc chắn sẽ góp
phần thu hut vốn đầu tư nước
ngoài vào Việt Nam, nhất là của
các tập đoàn lớn. Tận dụng thời
cơ này, Việt Nam sẽ hưởng lợi
lớn từ làn sóng đầu tư mới, tạo
ra nhiều công ăn việc làm, hình
thành năng lực sản xuất mới để
xuất khẩu và tham gia các chuỗi
giá trị trong khu vực và toàn cầu
do Hiệp định Đối tác xuyên Thái
Bình Dương đem lại.
Hiện nay, mức độ mở cửa
của thị trường dịch vụ tài chính
Ở Việt Nam vẫn còn thâp, các
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thị trường dịch vụ, thị trường lao
động, khoa học công nghệ...
vẫn chưa phát triển hoàn chỉnh
hoặc mới chỉ manh nha hình
thành. Do đó, tham gia Hiệp
định Đối tác xuyên Thái Bình
Dương sẽ giúp Việt Nam hội
nhập sâu hơn vào thị trường tài
chính thế giới cũng như có cơ
hội thu hút đầu tư nước ngoài,
tiếp thu công nghệ và kinh
nghiệm của các nước để phát
triển lĩnh vực dịch vụ tài chính.
Với các cam kết sâu và rộng
hơn WTO, Hiệp định Đối tác
xuyên Thái Bình Dương sẽ giúp
kinh tế Việt Nam phân bổ lại
nguồn lực theo hướng hiệu quả
hơn, từ đó hỗ trợ tích cực cho
quá trình tái cơ cấu và dổi mới
mô hình tăng trưởng. Ngoài ra,
do Hiệp định Đối tác xuyên Thái
Bình Dương hướng tới môi
trường cạnh tranh bình dẳng,
minh bạch hóa quy trình xây
dựng chính sách và khuyến

khích sự tham gia của công
chúng vào quá trình này, cho
nên sẽ có tác dụng rất tốt để
hoàn thiện thể chế kinh tế thị
trường cũng như tăng cường cải
cách hành chính Ở Việt Nam.
Là một nền kinh tế định
hướng xuất khẩu, việc Việt Nam
có thể tiếp cận với các thị
trường lớn như Mỹ với mức thuế
suất bằng 0 sẽ mang lại một lợi
thế cạnh tranh lớn và một triển
vọng hết sức sáng sủa cho
nhiều ngành hàng của chúng ta,
kéo theo đó là lợi ích cho một
bộ phận lớn người lao động hoạt
động trong các lĩnh vực phục vụ
xuất khẩu. Lợi ích này không chỉ

dừng lại ỗ những nhóm mặt
hàng mà Việt Nam đang có thế
mạnh xuất khẩu (như dệt may,
giày dép...), mà nó còn là dộng
lực để nhiều nhóm mặt hàng
khác hiện chưa có kim ngạch
dáng kể có diều kiện để gia
tăng sức cạnh tranh. Nói cách
khác, lợi thế này không chỉ nhìn
từ góc độ hiện tại mà còn được
nhìn thấy Ở cả tiềm năng trong
tương lai. Tuy nhiên, thực tế đối
với Mỹ, hàng thủy sản chưa chế
biến hay đồ gỗ (hai lĩnh vực
xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam
sang thị trường này) đã và đang
đuạc huỡng mức thuế suất gần
bằng 0.
Về lý thuyết, với Hiệp định
Đối tác xuyên Thái Bình Dương,
Việt Nam sẽ được tiếp cận thị
trường dịch vụ của các nước đối
tác thuận lợi hơn vối Ít rào cản.
Tuy vậy, trên thực tế, dịch vụ
của Việt Nam hầu như chưa có
được sự đầu tư đáng kể từ nước
ngoài do năng lực cung cấp
dịch vụ của các doanh nghiệp
Việt Nam còn yếu kém. Trong
tương lai, tình hình này có thể
thay đổi đôi chút (với những nỗ
lực trong việc xuất khẩu phẩn
mềm, đầu tư viễn thông...).
Ngoài ra, vối Hiệp định Đối
tác xuyên Thái Bình Dương, Việt
Nam cũng có các lợi ích khai
thác được tại thị truồng nội địa,
như các lợi ích từ việc giảm
thuế hàng nhập khẩu từ các
nước Hiệp định Đối tấc xuyên
Thái Bình Dương; từ những
khoản đầu tư, dịch vụ đến từ Mỹ
và các nước đối tác Hiệp định
Đối tác xuyên Thái Bình Dương;
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từ những thay đổi thể chế hay
cải cách kinh tế và pháp lý để
đáp ứng dòi hỏi chung của Hiệp
định Đối tác xuyên Thái Bình
Dương; từ việc mở cửa thị
trường mua sắm công; từ việc
thực thi các tiêu chuẩn về lao
động, môi trường...
Những thách thức
Tuy nhiên, Việt Nam không
chĩ có thuận lợi mà sẽ phải đối
mặt với những thách thức liên
quan đến sức ép cạnh tranh.
Trước hết, trong lĩnh vực nông
nghiệp, Việt Nam cũng sẽ phải
đối mặt với không Ít thách thức
khi tham gia Hiệp dinh Đối tác
xuyên Thái Bình Dương. Mặc dù
Việt Nam có lợi thế đối với sản
xuất nông nghiệp, song đối với
ngành chăn nuôi, Việt Nam lại
không có nhiều thuận lợi. Trong
Hiệp định Đối tác xuyên Thái
Bình Dương, các nước Mỹ,
Australia, New Zealand là những
nước có lợi thế nhất về các sản
phẩm chăn nuôi do có không
gian rộng lớn, tỷ trọng chăn
nuôi trong nông nghiệp chiếm
tới 70 - 80%, trong khi trồng
trọt chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ.
Tiếp đến là các nước Nhật Bản,
Singapore, Malaysia còn Việt
Nam nằm trong nhóm Ít có
thuận lợi nhất về chăn nuôi. Do
đó, khi Hiệp định Đối tác xuyên
Thái Bình Dương mở cửa thì
những sản phẩm chăn nuôi của
Việt Nam sẽ chịu Sự cạnh tranh
khốc liệt. Bên cạnh đó, các sản
phẩm chăn nuôi của thế giới
sản xuất ra đều theo quy trình
sản xuất công nghiệp nên có lợi
thế cạnh tranh vượt trội so với

Việt Nam. Một Số nông sản
khác cũng sẽ gặp khó khăn
nhưng Ở mức độ nhẹ hơn như:
Sữa, đậu nành, bắp và nguyên
liệu sản xuất thức ăn gia súc.
Một số sản phẩm công nghiệp
mà bạn hàng Hiệp định Dối tác
xuyên Thái Bình Dương có thế
mạnh cũng có thể gây khó
khăn cho sản xuất của Việt Nam
như: Giấy, thép, ô tô.
Việc giảm thuế đối với các
nước thành viên Hiệp định Đối
tác xuyên Thái Bình Dương sẽ
dẫn dấn Sự gia tăng nhanh
chóng nguồn hàng nhập khẩu từ
các nước Hiệp định Đối tác
xuyên Thái Bình Dương vào Việt
Nam do giá thành rè hơn, chất
lượng và mẫu mã đa dạng,
phong phú hơn. Sản phẩm nông
nghiệp, các doanh nghiệp và
nông dân Việt Nam sẽ đứng
trước sự cạnh tranh gay gắt
trong khi đó, các hàng nông
sản và nông dân là những đối
tượng dễ bị tổn thương nhất
trong hội nhập. Đối với ngành
trồng trọt, nếu như các sản
phẩm lúa gạo, cà phê, hồ tiêu,
hạt điều có cơ hội xuất khẩu tốt
hơn thì các sản phẩm như ngô,
đậu tương và mía đuờng sẽ gặp
rất nhiều áp lực do hiệu quả
kinh tế, năng suất và chất lượng
các sản phẩm này đều kém hơn
so với quốc tế.
Khi hàng rào thuế quan bị
xóa bỏ, hàng rào phi thuế quan
sẽ trở nên phổ biến hơn, do đó
yêu cẩu về chất lượng sản
phẩm cũng khắt khe hơn. Đây
cũng là một trong những điểm
yếu đối với sản xuất nói chung
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và nông nghiệp của Việt Nam
nói riêng. Thực tế cho thấy,
trong giai đoạn vừa qua, hàng
hóa nông sản của Việt Nam
đang gặp khó khăn trong việc
tiếp cận thị trường thế giối do
vướng phải hàng rào kỹ thuật
thương mại và biện pháp vệ
sinh dịch tễ. Hàng nhập khẩu
tăng trong khi xuất khẩu không
tìm được đường vào thị trường
các nước thì không những
không phát triển và phát huy
được lợi thế, mà lĩnh vực nông
nghiệp còn có nguy cơ trở
thành gánh nặng cho nền kinh
tế bởi hiện nay khu vực này vẫn
dang tạo công ăn việc làm chù
yếu cho nông dân, chiếm
khoảng 70% dân Số.

Cạnh tranh quyết liệt trong
ba ngành Ngân hàng, Phân
phối và Viễn thông giá trị gia
tăng: Việt Nam đã ký FTA song
phương với 7 trong số 11 thành
viên Hiệp định Đối tác xuyên
Thái Bình Dương, sức ép cạnh
tranh sẽ lớn đối với cộng đồng
các doanh nghiệp Việt Nam,
dặc biệt là các doanh nghiệp
vừa và nhỏ. Cạnh tranh quyết
liệt ngay chính trên sân nhà
giữa các doanh nghiệp Việt
Nam với các doanh nghiệp nước
ngoài sẽ tập trung trong ba
ngành: Ngân hàng, Phân phối
và Viễn thông giá trị gia tăng.
Do Hiệp định Dối tác xuyên
Thái Bình Dương mang lại
quyền tiếp cận tự do hơn cho
các doanh nghiệp hoạt dộng
trong lĩnh vực dịch vụ (bao gổm
cả dịch vụ tài chính) để họ đuợc
đối xử tốt hơn hoặc bình đẳng
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hơn tại sân chơi chung giữa các
quốc gia thành viên. Trong khi
năng lực xâm nhập thị trường
nước ngoài còn nhiểu hạn chế
và thiếu kinh nghiệm, nhiều khả
năng trong thời gian ngắn,
doanh nghiệp Việt Nam sẽ bị
lấn lướt ngay tại thị trường nội
địa khi Hiệp định Đối tác xuyên
Thái Bình Dương mở ra.
Với thách thức cạnh tranh,
có thể dẫn tới phá sản và tình
trạng thất nghiệp sẽ xảy ra Ở
các doanh nghiệp có năng lực
cạnh tranh yếu, không được
chuẩn bị kỹ cho hội nhập do
việc giảm thu ngân sách từ
giảm thuế nhập khẩu sau khi
thực hiện Hiệp định Đối tác
xuyên Thái Bình Dương. Hơn
nữa, việc giảm thuế quan có thể
khiến nguồn hàng nhập khẩu từ
các nước Hiệp định Đối tác
xuyên Thái Bình Dương vào Việt
Nam gia tăng, với giá cả cạnh
tranh hơn. Thị phần các hàng
hóa liên quan tại Việt Nam sẽ bị
ảnh huỡng và cạnh tranh gay
gắt hơn. Sản phẩm nông
nghiệp, doanh nghiệp và nông
dân Việt Nam đứng trúớc Sự
cạnh tranh gay gắt, nhất là các
hàng nông sản và nông dân là
những dối tượng dễ bị tổn
thương nhất trong hội nhập.
Thách thức đối với thị trường
tài chính của Việt Nam khá lớn
khi các rào cản tiếp cận thị
trường này sẽ dần được xóa bỏ.
Lĩnh vực dịch vụ ngân hàng đã
có những tiến bộ song vẫn Ở
mức thấp. So sánh với một Số
nước trong khu vực và trên thế
giới, khả năng tiếp cận dịch vụ
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ngân hàng tại Việt Nam còn
hạn chế. Chính điều này sẽ
tăng cơ hội cho các ngân hàng
quốc tế tiếp cận thị phần khách
hàng trong nước, từ đó ảnh
hưởng tới thị trường tiềm năng
của các ngân hàng trong nước.
So với các nước thành viên Hiệp
định Đối tác xuyên Thái Bình
Dương khác, thị trường dịch vụ
tài chính của Việt Nam kém
phát triển hơn rất nhiều, đặc
biệt là so với Mỹ. Do vậy, áp lực
cạnh tranh là không hể nhỏ khi
các công ty nước ngoài tiếp cận
và tham gia thị trường dịch vụ
tài chính của Việt Nam.
Khoảng trống giữa những
cam kết rộng và sâu của Việt
Nam với Hiệp dinh Đối tác
xuyên Thái BìnhDương và hệ
thống hành lang pháplý hiện
hành về công đoàn độc lập,
người lao động, vấn đề bản
quyền, sở hữu trí tuệ, môi
trường và bảo hộ... cũng là một
bài toán lớn dòi hỏi các nhà
hoạch định chính sách của Việt
Nam phải giải quyết một cách
hiệu quả và có hệ thống.
Xuất khẩu tăng trưởng nhanh
nhưng cơ cấu hàng xuất khẩu
chưa hiệu quả, chủ yếu xuất
khẩu hàng có công nghệ thấp,
thâm dụng lao dộng như hàng
may mặc, giày dép, đổ nội
thất... Xuất khẩu chủ yếu là
nguyên liệu thô, chưa quasơ
chế hoặc gia công khiến sức
cạnh tranh về
giá cả, chất
lượng, giá trị gia tăng củahàng
hóa... trở nên
yếu. Quy mô
doanh nghiệp xuất khẩu nhỏ,
không thâm nhập được vào hệ

thống phân phối chính khiến
các doanh nghiệp xuất khẩu trở
nên không bền vững, không chi
phối được thị trường. Tham gia
Hiệp định Đối tác xuyên Thái
Bình Dương sẽ tạo ra sức ép về
mở cửa thị trường, cạnh tranh
dối với cấc doanh nghiệp Việt
Nam. Nếu không có Sự chuẩn bị
tốt, nhiều ngành sản xuất và
dịch vụ có thể sẽ gặp khó khăn.
Cẩn thấy rằng, Hiệp định
Đối tác xuyên Thái Bình Dương
sẽ không giúp loại bỏ các biện
pháp chống bán phá giá,
chống trợ cấp mà Mỹ đang áp
dụng. Mỹ sẽ tiếp tục áp dụng
quy chê' kinh tế phi thị trường
cho Việt Nam trong các vụ kiện
chống bán phá giá cho tới khi
Việt Nam dạt được tiêu chuẩn
nền kinh tế thị trường. Các quy
dinh liên quan đến môi trường
và lao động sẽ tăng chi phí sản
xuất của các nước, trong đó có
Việt Nam.
Quy tắc xuất xứ là một trong
những yêu cầu quan trọng. Hiệp
định Dối tác xuyên Thái Bình
Dương cũng quy định về nguyên
tắc “cộng gộp” để các nguyên
liệu dầu vào từ một bên Hiệp
định Đối tác xuyên Thái Bình
Dương được đối xử bình đẳng
như những nguyên liệu đẩu vào
từ một bên Hiệp định Đối tác
xuyên Thái Bình Dương bất kỳ.
Các bên tham gia Hiệp định Đối
tác xuyên Thái Bình Dương cũng
đưa ra các quy tắc để đảm bảo
rằng doanh nghiệp có thể hoạt
động một cách dễ dàng xuyên
khu vực Hiệp định Đối tác xuyên
Thái Bình Dương thông qua việc
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thiết lập một hệ thống chung
trên toàn khu vực về chứng
minh và kiểm tra xuất xứ hàng
hóa Hiệp định Dối tác xuyên
Thái Bình Dương. Như vậy,
những ngành nào, sản phẩm
nào, sử dụng các nguyên liệu
của nước thứ ba, ngoài thành
viên Hiệp định Đối tác xuyên
Thái Bình Dương đểu không
được hưõng các ưu đãi thuế
suất. Với năng lực tự sản xuất
và cung ứng nguyên phụ liệu
còn hạn chế, thì những yêu cầu
về quy tắc xuất xứ hàng hóa lại
đang đặt ra thách thức và mối
lo ngại cho các doanh nghiệp
Việt Nam. Quy tắc suất xứ của
Hiệp định Đối tác xuyên Thái
Bình Dương vừa là thách thức,
vừa là cơ hội đối với các ngành
sản xuất hàng xuất khẩu của
Việt Nam. Nếu vượt qua được
thách thức, khai thác được cơ
hội, Việt Nam sẽ sớm thoát khỏi
thực trạng là một nước gia công
giản đơn, chủ yếu là sử dụng lao
động giá rẻ. Quỵ tắc xuất xứ nội
khối tạo nên sức ép, đổng thời
mở ra cơ hội tăng cường thu hút
FDI, là cơ hội tốt cho Việt Nam
phát triển công nghiệp hỗ trợ,
đẩy mạnh sản xuất hàng hóa từ
nguyên liệu trong nước hoặc
nguyên liệu nhập khẩu từ các
nước thành viên Hiệp định Dối
tác xuyên Thái Bình Dương.
Các lĩnh vực xuất khẩu chủ
lực từ Việt Nam sang Mỹ là
hàng may mặc, da giày và
nông hải sản. Hàng nông hải
sản của Việt Nam tự sản xuất
tương đối tốt, tuy nhiên vấn đề
đặt ra là phải sử dụng phân
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bón, thức ăn và thuốc bảo vệ
thực vật cho đúng cách để viiạt
qua hàng rào kiểm soát cùa Cục
quản lý Thực phẩm và Dược
phẩm Mỹ. Trong lĩnh vực xuất
khẩu hàng may mặc và da giày.
Việt Nam còn vướng mắc Ở
khâu nguyên liệu sản xuất. Với
yêu cầu của Hiệp định Đối tác
xuyên Thái Bình Dương, áp
dụng nguyên tắc “từ sợi trở đi”
thì Việt Nam khó có thể đáp
ứng được do ngành may mặc và
da giày cùa Việt Nam bị lệ
thuộc hoàn toàn vào nguyên liệu
nhập khẩu, mà chủ yếu từ Trung
Quốc lại là nước không tham gia
Hiệp định Đối tác xuyên Thái
Bình Dương. Tuy nhiên, theo
cam kết cuối cùng của Hiệp
định Đối tác xuyên Thái Bình
Dương, “cơ chế nguổn cung
thiếu hụt” cũng cho phép việc
sử dụng một Số loại sợi và vải
nhất định không có sẵn trong
khu vực nên đây cũng là một
trong những thuận lợi cho
ngành dệt may Việt Nam cơ cấu
lại nguồn nguyên liệu. Năm
2014, nhập khẩu nguyên liệu
cho ngành may mặc và da giày

của Việt Nam là 4,69 tỷ USD,
trong đó nhập khẩu từ Trung
Quốíc 32,9%; Hàn Quốc 16,
97%; EU 5,8%. Tuy nhiên, 3 đối
tác trong Hiệp định Đối tác
xuyên Thái Bình Dương tương lai
là Nhật Bản, Mỹ và Australia
chỉ chiếm tỷ lệ rất khiêm tốn,
tương ứng là 4,76%; 5,59% và
0,87%. Nếu tình trạng này
không dược cải thiện, hàng xuất
khẩu của Việt Nam vào các đối
tác Hiệp định Đối tác xuyên

Thái Bình Dương sẽ không được
huởng ưu đãi thuế quan 0%,
trước hết là hàng may mặc và
da giày. Điều này sẽ rất bất lợi
cho Việt Nam.
Cẩn những cải cách mạnh
Hiệp định Đối tác xuyên Thái
Bình Dương sẽ tạo xung lực tích
cực để Việt Nam phát triển kinh
tế đối ngoại mạnh mẽ hơn cả
bề rộng và bề sâu, đem lại cho
Việt Nam nhiều cơ hội phát
triển mạnh hơn nữa các mặt
hàng xuất khẩu chủ lực cùa Việt
Nam, như: dệt may, da giày,
thủy sản, đổ gỗ và hàng điện
tử, điện thoại... với hàng chục
triệu lao động. Đổng thời, Hiệp
định Đối tác xuyên Thái Bình
Dương sẽ giúp các doanh
nghiệp thêm cơ hội được đối xử
công bằng, cạnh tranh bình
dẳng và tự do đầu tư kinh
doanh, nhập khẩu công nghệ
thích hợp; dịch chuyển lao dộng
tham gia các hoạt dộng khác
trên thị trường 12 nước thành
viên Hiệp định Đối tác xuyên
Thái Bình Dương theo khuôn khổ
các cam kết... Tuy nhiên, thách
thức cũng nhiều hơn về môi
truừng và sở hữu trí tuệ, áp lực
cạnh tranh ngay trên sân nhà
và trong chính những ngành mà
Việt Nam vốn có truyền thống
lâu đời như chăn nuôi và trồng
trọt nông sản. Ngoài ra áp lực
bất ổn kinh tế - tài chính vĩ mô
và vi mô, cũng như áp lực việc
làm và bảo đảm an sinh xã hội
trong núớc có thể gia tăng...
(Xem tiếp trang 28)
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ng A-bra-ham Lin-côn
(Abraham-Lincoln) đảm
nhiệm chức vụ Tổng
thống thứ 16 của nước Mỹ. ông
chỉ tại vị trong thời gian chưa hết
một nhiệm kỳ (1861-1865) rổi
bị ám sát. Tuy vậy, ông vẫn được
dân chúng Mỹ tôn vinh ông là
Tổng thống lập quốc, một chức
vụ thường dành cho những vị
sáng lập chế độ mới. Diều này
không phải là không có lý do.
Nước Mỹ giành dược độc
lập từ tay Vương quốc Anh và
tuyên bô' độc lập từ năm 1776.
Nhưng đến năm 1861 lại xảy
ra nội chiến giữa hai miển Nam
- Bắc Mỹ.
Phe miền Nam, được gọi là
Liên minh (Confederate), gồm
13 bang miển Nam, do các đại
điền chủ lãnh đạo, chủ trương lỵ
khai và bảo lưu chế độ nô lệ.
Phe miền Bắc, được gọi là Liên
hiệp (Union), gồm 25 bang, chủ
trương bãi bỏ chế độ nô lệ.
Cuộc nội chiến kéo dài trong 4
năm (1861-1865) cướp đi 700
ngàn sinh mạng của cả hai bên.
Số người bị thương, mất tích
trên một triệu người. Nhiều
trang trại, nhà máy, công trình
giao thông bị phá hủy. Bi kịch
không chỉ Ở chỗ thiệt hại nặng
nề về vật chất. Điều làm cho
các thế hệ người Mỹ cảm nhận
đau đớn hơn nhiều là Tổ tiên họ
đã gây ra cảnh nồi da nấu thịt.
Cách đấy 87 năm, họ là những
người đã cùng nhau vào sinh ra
tử, cùng chiến đấu để giành độc
lập từ tay Vương quốc Anh, nay
họ trở thành kẻ thâm thù của

48

Luật sư LÊ DỨC TIẾT

nhau. Phụ nữ bị hiếp, trẻ em bị
giết, súc vật bị cúớp, bị tàn sát,
thành phố, làng mạc bị san
phẳng...Tội ác ngày thêm chổng
chất, hầu như không có cơ may
nào để gột rửa, xóa bỏ.
ông A-bra-ham Lin-côn đảm
nhiệm chức vụ Tổng thống
trong tình trạng hận thù nội bộ
dất nước chất chứa cao như núi.
Nhưng trong bối cảnh rối như tơ
vò ấy, ông A-bra-ham Lin-côn
dã dắt dẫn nước Mỹ thoát ra
khỏi khủng hoảng một cách
thần kỳ và để lại cho hậu thế
nhiều bài học quỷ giá.
Kể từ lúc dấn thân vào con
đường hoạt động chính trị, ông
A-bra-ham Lin-côn luôn kiên trì
theo đuổi và hiện thực hóa

quyền con người mà Tuyên
ngôn Độc lập nước Mỹ đã
tuyên bố vào năm 1776, nhưng
mãi 87 năm sau nước Mỹ vẫn
chưa có chính sách, luật pháp
cụ thể để thực thi vào cuộc
sống. Để thực thi các quyền cơ
bản của con người, bao gồm
quyền sống, quyền tự do và
quyền sở hữu, Tổng thống Abra-ham Lin-côn chủ trương
trước hết là phải bãi bỏ chế độ
nô lệ. Việc bãi bỏ chế độ nô lệ
vấp phải sự cản trở quyết liệt
không những của những đại
điền chủ miền Nam mà cả một
số chính khách, nghị sĩ của
Đảng cầm quyền miền Bắc. Về
Nhà nước, ông là người đầu tiên
trong lịch sử nhà nước và pháp
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quyền khởi xướng việc thành
lập Nhà nước của dân, do dân
và vì dân.
Ngày 19-11-1863, trong dịp
khánh thành việc xây dựng
nghĩa địa chôn cất các binh sĩ
của hai bên đã ngã xuống tại
chiến trường đẫm máu Ghét-ty
sbớc, ông đã đọc một bài diễn
văn nổi tiếng với nội dung thông
điệp một cách ngắn gọn đường
lối của ông như sau:
“Tám mươi bảy năm trước,
ông cha ta đã tạo dựng nên
trên lục địa này một quốc gia
mới, quốc gia được thai nghén
trong Tự do, được cống hiến cho
niềm tin rằng mọi người sinh ra
đều bình đẳng1.
Ngày nay, chúng ta đang
tiến hành một cuộc nội chiến vĩ
đại nhằm thử thách quốc gia
này, hoặc bất kỳ quốc gia nào
khác, xem có đủ quyết tâm theo
đuổi lý tưởng mà đất nước ấy đã
được thai nghén và cống hiến
không. Chúng ta gặp nhau Ở
đây, trên bãi chiến trường này.
Chúng ta đến đây để cống hiến
một phần của mảnh đất, nơi
yên nghỉ cuối cùng của những
người đã hiến dâng mạng sống
mình để Tổ quốc được sống. Đó
là điều chúng ta cần phải làm.
Song, trong một ý nghĩa lớn
lao hơn, chúng ta không thể
cống hiến, cũng không thể
thánh hóa mảnh dâ't này.
Những con người đũng cảm,
đang sống hay đã chết, là
những người từng chiến đấu Ở
đây, đã cống hiến nó. Họ đã
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làm điều mà những con người khẳng định rằng chính quyền
yếu đuối như chúng ta không thể của dân, do dân và vì dân sẽ
làm gì thêm hơn nữa. Thế giới không lụi tàn khỏi mặt đất.
sẽ không quan tâm, cũng chẳng Quan điểm xây dựng chính
nhớ đến những gì chúng ta đang quyển của dân, do dân, vì dân
nói Ở đây, nhưng thế giới sẽ như ngọn đèn pha tỏa sáng
không bao giờ quên những gì họ giữa trời đêm mịt mùng, lần đầu
đã làm tại đây.
tiên được ông thắp sáng lên để
Ấy là cho chúng ta, những chỉ đường cho nhân loại tiến bộ
người còn sống, cần cống hiến hướng tới. Thông điệp được lan
mình cho chính nghĩa vẫn chưa nhanh như làn sóng điện, được
hoàn tất, mà những người từng truyền đi từ con tim này sang
chiến đấu Ở đây đã cống hiến con tim khác. Nó như những đợt
đời mình để sự thành công của sóng trào của biển cả bao la
liên tục vỗ mãi vào bờ để thức
chính nghĩa ấy mau đến.
Ấy là cho chúng ta, những tỉnh lương tri nhân loại. Bài diễn
người đang hiện diện Ở đây, văn đã được khắc trên bảng
tiếp nhận trọng trách đang đặt đồng và dựng tại thủ đô nước
trước mặt chúng ta - chúng ta Mỹ. Chính quyền Mỹ đã dùng
tiếp nhận từ những người đã bài diễn văn trên đây của ông
khuất hiện đang được vinh danh làm bài học vỡ lòng cho các thế
lòng tận tụy với chính nghĩa mà hệ con cháu người Mỹ.
họ đã cống hiến bằng chính
sinh mạng mình. Ngay tại đây,
chúng ta quyết tâm không để
họ chết vô ích. Đâ't nước này,
dưới sự che chở của Chúa, sẽ
sản sinh một nền tự do mới một chính quyền của dân, do
dân, vì dân sẽ không lụi tàn
khỏi mặt đất”.
Bài diễn văn vẻn vẹn có 272
từ tiếng Anh, được ông đọc
trong 2 phút. Nhưng nó đã gây
ra sự xúc động với sức lan tỏa
ngoài sức tưởng tượng của
những người đương thời. Bài
diễn văn được viết nên từ một
trái tim nóng hổi phụng Sự cho
quyền con người, cho Sự nghiệp
xây dựng một chính quyền của
dân, do dân và vì dân. ông

Về kinh tế ông chủ trương
đưa nước Mỹ phát triển theo
con đường công nghiệp hóa đất
nước bằng cách xây dựng, phát
triển các khu trung tâm công
nghiệp. Ông chủ trương phát
triển mạnh cơ sở hạ tầng, đặc
biệt là phát triển ngành đúờng
sắt, ngân hàng, tài chính. Chính
A-bra-ham Lin-côn là người đặt
nền móng cho đường lối công
nghiệp hóa để phát triển đất
nước thay cho chủ trương duy trì
nền nông nghiệp điền trang lỗi
thời bằng cách bóc lột sức lao
động chân tay của đông đảo nô
lệ da đen của những dại điển
chủ miền Nam.
vể quân Sự, ông A-bra-ham
Lin-côn chủ trương xây dựng và
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phát triển mạnh hạm đội sông,
biển, phát triển pháo binh và
dựa vào hệ thống giao thông
đường sắt, đường sông, đuờng
biển để cơ động quân đội. Việc
hiện đại hóa quân đội Mỹ dựa
trên chính sách công nghiệp
hóa. Nền công nghiệp miền
Bắc dã cung cấp cho quân đội
súng đạn, lương thực một cách
dồi dào. Quân dội miền Bắc
làm chủ trận địa nhờ sức cơ
động linh hoạt của hạm đội
trên sông, biển và hệ thống
đường sắt trên bộ. Kinh nghiệm
chiến đấu trong cuộc nội chiến
Mỹ (1861-1865) đã được các
nước châu Âu vận dụng và thực
hiện trong chiến tranh thế giới
lần I (1914-1918) Chính Abra-ham Lin-côn là người đã
đặt nền móng cho việc hiện đại
hóa quân đội. ống là cha dẻ
của Hải quân hùng mạnh của
nước Mỹ sau này.
Càng đánh, phe miền Nam
càng bị yếu thế vì bị bao vây và
lâm vào cảnh thiếu lương thực
vũ khí, tinh thần chiến đấu sa
sút. Thất bại của phe miền Nam
đã được báo trước. Nhưng Tổng
thống A-bra-ham Lin-côn chủ
trương kết thúc cuộc nội chiến
với tinh thẩn hòa giải, ông chủ
trương kết thúc nội chiến bằng
cách để cho binh sĩ miền Nam
được tự do và tạo mọi điều kiện
để họ được dễ dàng trở về nhà
an toàn, ông không đòi hỏi có
sự thay đổi về chính trị đối với
miền Nam.
A-bra-ham Lin-côn bị một
kẻ cực đoan thuộc phe miền
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Nam ám sát. ông là vị Tổng
thống đẩu tiẽn của nước Mỹ bị
ám sát.
Ngày 11-4-1865, sau 4 ngày
khi Tổng thống Abra-ham Lincôn bị giết, Tuớng Rô-bớc E.Lee
- Tổng chỉ huy quân đội miền
Nam đích thân đến đại bản
doanh quân miền Bắc đầu hàng.
Tưông U-lit-xê Gơ-rant, Tổng chỉ
huy quân dội miền Bắc tiếp đón
Rô-bớc E.Lee, tướng bại trận,
như tiếp đón người bạn. Tướng
U-lit-xê-Gơ-rant, Tổng chỉ huy
quân đội miền Bắc2, ra lệnh lập
đội danh dự với dội kền đồng
dón chào đại diện cùa bên đầu
hàng. Những nhân chứng đương
thời kể lại rằng, khi tướng Rôbớc E.Lee để nghị bàn thảo các
điều kiện đẩu hàng, Tướng U-litxê Grant ngồi ngay xuống cạnh
bàn và viết: “Tất cả vũ khí và
những gì thuộc về công khố đều
giao nộp lại cho quân đội Liên
bang. Mọi sĩ quan, binh lính
miền Nam dược giữ lại tài sản
riêng. Họ được tự do trô về nhà.
Quân đội miền Bắc sẽ cấp đủ
luơng thực cho 25000 binh sĩ
quân dội miền Nam đang thiếu
đói”. Viết xong, tướng Grant
giao cho tuông Rô-bớc E.Lee
xem và hỏi có thêm bớt gì
không. Xem xong, Tướng Rôbớc E.Lee để nghị cho phép
binh sĩ miền Nam được đem về
nhà lừa, ngựa và vũ khí riêng
của họ khi gia nhập quân dội.
Tuỡng Grant không chút ngần
ngừ, đổng ý ngay và nói thêm
rằng ông rất hiểu và thông cảm

rằng lừa, ngựa rất cần cho các
sĩ quan binh lính miền Nam khi
rời chiến địa dể trỗ lại cuộc
sống đời thường của người chủ
trang trại.
Đây là văn kiện đẩu hàng
ngắn nhất trong lịch sử các
cuộc chiến tranh với nội dung là
chấm dứt hành động đối địch
về quân Sự mà không hề có các
điều khoản về chính trị, kinh tế
và các điều kiện khác dể ràng
buộc bên chiến bại.
Nội chiến chấm dứt. Không
có người bị buộc tội, bị xét xử.
Không có trại cải tạo tập trung.
Ai về nhà người ấy. Nghĩa trang
bên nào bên đó tự lo lấy. Tất cả
cùng xây dựng lại quê hương.
Nội chiến kết thúc vào tháng 41865; thì vào tháng 5-1865, hai
bên Bắc - Nam, mỗi bên cử
1.500 quân tiến hành diễu binh
chung tại thủ đô Oa-sinh-tơn.
Quân mỗi bẽn vẫn mặc sắc
phục riêng, với những lá cờ hiệu
riêng khi tham gia diễu hành.
Quân hai bên Bắc - Nam cùng
nhau rẩm rập diễu hành theo
tiếng kèn, tiếng trống trận. Họ
bước di, đẩu ngẩng cao, diễu
qua trước lễ đài. Tổng thống và
các vị lãnh dạo chính phủ mới
vẫy chào tất cả họ. Cuộc diễu
binh diễn ra trong hai ngày, qua
nhiều đường phố của thủ đô.
Nhân dân cả nước Mỹ cảm
nhận được rằng, họ đã giành
dược chiến thắng lớn lao hơn
mọi chiến thắng. Đó là thắng
lợi của lòng tin, cùa việc xóa bỏ
hận thù. Câu hỏi ai thắng ai
không được đặt ra. Đó là thắng
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lợi to lớn nhất không những của
những thế hệ nguồi Mỹ đương

bên bại trận lại được đối xử một
cách rộng lượng như vậy.

thời mà còn là Sự đảm bảo

Người đương thời ca tụng
cách hóa giải hận thù dân tộc
của A-bra-ham Lin-côn. Nhưng
vào thế kỷ thứ XIII, trước A-braham Lin-côn 500 năm, ô Việt
Nam, cũng đã có xảy ra trường
hợp hóa giải hận thù nội bộ đất
nuốc còn được hậu thế ca tụng
và tri ân. Đó là trường hợp của
vua Trần Thánh Tông. Sau khi
đánh thắng quân Nguyên trở về
Thủ đô, các quan dâng lên Vua
một hòm trong đựng danh sách
và tấu, biểu của nhiều quan lại
dã đẩu hàng và hợp tác với giặc
xâm lược Nguyên Mông. Nhưng
vua sai dem đốt hết đi để giữ
hòa khí trong dân3. Nhờ vậy mà
đất nước trở nên yên bình.
Thông qua hành vi của Vua anh
minh và rộng lượng, người dân
Đại Việt dù thành phẩn xuất
thân có khác nhau, dịa vị xã hội
cao thấp có khác nhau, Sự cống
hiến cho xã hội nhiều Ít khác
nhau, lỗi lầm sâu dậm khác
nhau, nhưng tất cả đều cảm
nhận được rằng họ sinh ra từ
một bọc trứng, đều có chung Tổ
tiên, đều là con cháu của dòng
giống Lạc Việt.

tương lai cho các thế hệ người
Mỹ tiếp nối về sau. Đến năm
1900, tức là hơn 35 năm sau
cuộc nội chiến, các tử sĩ miền
Nam đúỤc cải táng đưa vào một
khu đặc biệt trong nghĩa trang
Ác-linh-tơn (Arlington). Tổng
cộng gẩn 500 mộ phẩn quây
tròn chung quanh một tượng đài
cao đẹp. Trên đỉnh của chân bệ
hình vòng cung, như nóc Tòa
nhà Quốc hội, có tượng người
thiếu phụ cao 6 mét, tượng
trưng cho bà mẹ, người có con
trai chết trong nội chiến. Cho
đến ngày nay, hàng năm có
hàng chục vạn nguồi khắp nước
Mỹ đến viếng nghĩa trang Áclinh-tơn. Chẳng dễ gì đối với
hàng triệu người Mỹ trút bỏ
được hận thù khi những người
thân của họ đã ngã xuống trong
các cuộc bắn giết lẫn nhau tại
chiến trường. Sau nội chiến, dư
vị đắng cay giữa Nam - Bắc của
nước Mỹ vẫn gặm nhấm con
tim của họ. Mỹ là quốc gia gồm
nhiều chủng tộc, sắc tộc, tín
ngưỡng, là dân cùa nhiều quốc
gia trên thế giới di cư đến. Thế
mà nước Mỹ đã xóa bỏ được
hận thù gây ra trong cuộc nội
chiến. Nước Mỹ ngày nay được
tôn vinh là cường quốc Số 1 của
thế giới. Trong nhiều nhân tố
tạo nên nước Mỹ hùng mạnh,
không nghi ngờ gì nữa, có cả
nhân tố hòa hợp, hòa hiếu, hòa
giải dân tộc. Trong lịch sử các
cuộc chiến tranh trên thế giới
chưa từng có trường hợp nào

*
**

A-bra-ham Lin-côn, thời trẻ,
dã từng là thủy thủ chạy tàu
trên sông Mit-xi-xi-pi. Có thời
gian ông làm thợ cưa gỗ cho
các xuởng cưa. ông tự học và
trỡ thành luật sư nông thôn.
Ông được bẩu vào cơ quan lập
pháp Bang, ông đã hai lần ứng
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cử Nghị sĩ Liên bang nhưng thất
bại. Năm 1861 ông được Đảng
Cộng hòa đề cử ra tranh cử
chức vụ Tổng thống Liên bang.
Ông trúng cử và làm Tổng
thống chưa trọn một nhiệm kỳ
thì bị ấm sát. Nhưng trong nhân
dân Mỹ, không ai gọi ông là
Tổng thống vịt què như một Số
Tổng thống Mỹ sau này. Trái lại
trong thời gian ngắn ngủi, chưa
đẩy 4 năm tại nhiệm, ông đã
lập nên những thành công vang
dội. Ông để lại những dấu ấn
sâu sắc trong lịch sử nước Mỹ.
Ông xứng đáng với danh hiệu
“Tổng thống lập quốc” mà nhân
dân Mỹ đã tôn vinh ông.
Với nhân dân Mỹ, Tổng
thống A-bra-ham Lin-côn là
một người như vậy. Quan điểm,
tư tưởng Nhà nước của dân, do
dân và vì dân và chính sách
hòa giải dân tộc của ông là tấm
gương sáng đang dược nhiều
nước nghiên cứu vận dụng.a
1. Câu mở đầu trong Tuyên ngôn
Dộc lập nước Mỹ năm 1776
viết: “Mọi người sinh ra dều bình
đẳng. Tạo hóa cho họ những
quyển không ai chối cãi, trong
đó có quyền sống, quyền tự do
và quyền muu cầu hạnh phúc”.
2. Tướng U-li-xê Grant trở thành
Tổng thống Hoa Kỳ thứ 18,
nhiệm kỳ 1869 - 1877. ông là
Tổng thống Mỹ đã tiếp kiến Bùi
Viện sứ giả dầu tiên của Việt
Nam do vua Tự Đức cử đi sang
Mỹ hai lần vào các năm 1873,
1875 vổi mục đích cầu viện
kháng Pháp và lập quan hệ
ngoại giao nhưng không thành.
3. Xem ĐVSKTT, quyển V, kỷ nhà
Trần, Nxb KHXH, H, 1993, tr 65
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HOẠT ĐỘNG PHỐI Hộp GIỮA MẶT TRẬN VỚI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TRONG THAM GIA XAY DựNG CHÍNH QUYỀN
NGUYỄN MINH CƯỜNG
hất lượng thực thi
công việc của chính
quyền cơ sở, có Sự
phụ thuộc tất yếu vào hoạt động
phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc
với Hội đồng nhân dân trong
tham gia xây dựng chính quyền
cơ sở. Điểu 1 Luật Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam năm 2015 xác
định: “Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam đại diện, bảo vệ quyển và
lợi ích hợp pháp, chính đáng
của nhân dân; tập hợp, phát
huy sức mạnh đại đoàn kết toàn
dân tộc, thực hiện dân chủ,
tăng cường đồng thuận xã hội;
giám sất, phản biện xã hội;
tham gia xây dựng Đảng, Nhà
nước, hoạt động đối ngoại nhân
dân góp phẩn xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc”. Khoản 1, Điều 9
Hiến pháp năm 2013 chỉ rõ:
“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là
cơ sở chính trị của chính quyền
nhân dân;... thực hiện dân chủ,
tăng cuờng đồng thuận xã hội;
giấm sát, phản biện xã hội;
tham gia xây dựng Đảng, Nhà
nước,...”. Diều này, chỉ rõ
nhiệm vụ, nội dung, phương
châm hoạt động phối hợp của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với
các tổ chức thành viên; đồng
thời thể hiện vị trí, chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn của Mặt

C

52

trận Tổ quốc Việt Nam, trong
phối hợp với Hội đồng nhân dân
tham gia xây dựng hệ thống
chính quyền cơ sở. Thực chất,
tham gia xây dựng chính quyền,
là một trong những nhiệm vụ
quan trọng của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam; quá trình thực
thi quyền hạn, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam không hoạt động độc
lập, mà có sự gắn kết với các
tổ chức thành viên trong hệ
thống chính trị. Theo quy định
của pháp luật, “Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam có nhiệm vụ tập
hợp, xây dựng khối đại đoàn kết
toàn dân..., thực hiện giám sát
và phản biện xã hội; tập hợp,
tổng hợp ý kiến, kiến nghị của
cử tri và nhân dân dể phản
ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà
nước; tham gia xây dựng Đảng,
Nhà nưỡc”1. Như vậy, hoạt động
phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc
với Hội đồng nhân dân trong
tham gia xây dựng hệ thống
chính quyền cơ sỡ là nhiệm vụ
và là trách nhiệm.
1.
Một SỄÍ hoạt động phối
hợp chủ yếu giữa Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam với Hội đổng
nhân dân các cấp trong tham
gia xây dựng chính quyền cơ sở

Phối hợp tham gia công tác
bầu cử đại biểu Quốc hội, đại

biểu Hội đồng nhân dâir. Hình
thức này chỉ được diễn ra một
lần, trong nhiệm kỳ đại hội và
cách thức thuơng tiến hành là:
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ
chức tiến hành hiệp thương, lựa
chọn, giới thiệu những người
tham gia ứng cử; tham gia các
tổ chức phụ trách bẩu cử; phối
hợp với cơ quan nhà nước tổ
chức hội nghị cử tri tại nơi CƯ
trú, tổ chức các cuộc tiếp xúc
giữa cử tri với những người
tham gia ứng cử; tham gia
tuyên truyền, vận động cử tri
thực hiện pháp luật bầu cử;
tham gia giám sất công việc
bẩu cử.
Phối hợp tổ chức các hoạt
động tiếp xúc cử trt. Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam phối hợp vối
thường trực Hội đổng nhân dân
cùng cấp, xây dựng kế hoạch tổ
chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử
tri với đại biểu Hội dồng nhân
dân các cấp, tổng hợp ý kiến,
kiến nghị của cử tri tại Hội nghị.

Tham gia hoạt động giám
sát và giám sát hoạt động của
các đại biểu dân cử. Chú trọng
vào khâu dộng viên nhân dân
thực hiện nghiêm quyền và
trách nhiệm giám sát, tham gia
hoạt động giám sát với các cơ
quan quyền lực Nhà nước và cơ
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quan có trách nhiệm liên quan,
thông qua hoạt động của mình
và các tổ chức thành viên để
tổng hợp ý kiến của nhân dân
kiến nghị với cơ quan nhà nước
có thẩm quyền; Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam cấp xã trực tiếp
chỉ đạo, tổ chức hoạt động của
Ban Thanh tra nhân dân; tham
gia đóng góp ý kiến vào các dự
án luật, pháp lệnh và các dự
thảo văn bản quy phạm pháp
luật khác; tập hợp ý kiến và kiến
nghị của nhân dân để phản ánh
với chính quyền cơ sở.

thông báo tình hình về kinh tế xã hội - an ninh - quốc phòng
và các nội dung có liên quan Ở
địa phương. Dồng thời, tiếp thu
ý kiến, kiến nghị của Mặt trận
Tổ quốc để xem xét, giải quyết.

chức các hội nghị tiếp xúc giữa
cử tri với đại biểu Quốc hội, Hội
đồng nhân dân các cấp; tổng
hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri
kịp thời chuyển đến cơ quan có

2. Một sô' kết quả đạt dược

liên quan. Trong 2 năm (2012 -

Đối chiếu với những quy

2013), đại biểu Quốc hội, đại

định về trách nhiệm có tính

biểu Hội đồng nhân dân các

pháp lý nêu trên, nhận thấy

câ'p đã tổ chức các cuộc tiếp

Mặt trận TỔ quốc với Hội đồng

xúc với cử tri theo đúng quy

nhân dân, uỷ ban nhân dân,

định hướng dẫn (tại 5.421

cấc tổ chức thành viên và ngay

điểm) kịp thời nắm bắt ý kiến,

cả các đại biểu Quôc hội về cơ

kiến nghị của mọi tầng lớp

bản, sự phối hợp là thực hiện

nhân dân dể có giải đáp kịp

Tham dự các cuộc họp, kỳ
bảo đảm đúng chức năng tham
họp của Hội đồng nhân dân,
gia xây dựng chính quyền cơ
các phiên họp của uỷ ban nhãn
sở. Thông qua cơ chế hoạt
dân cùng cấp khi được mời: Tại
kỳ họp thường lệ của Hội đồng
nhân dân, Mặt trận Tổ quốc
cùng cấp, thông báo về hoạt
động của Mặt trận tham gia xây
dựng chính quyền; đề xuất kiến
nghị với Hội đồng nhân dân, uỷ
ban nhân dân những vấn đề
cần thiết. Cơ quan nhà nước có
trách nhiệm xem xét, trả lời
kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc
theo đúng quy định pháp luật.

phòng) xây dựng kế hoạch; tổ

thời. Tổ chức tốt nhiều hoạt
động tham gia đóng góp ý kiến
vào Hiến pháp, các dự án luật

động, bằng cách ban hành các

theo để nghị của các đại biểu

Quy chế phối hợp công tác giữa

Quốc hội, Đảng, Nhà nước,

cơ quan nhà nước (Hội đồng

Quốc hội. Trong việc tham gia

nhân dân, uỷ ban nhân dân,

hoạt động giám sát đã thường

Đoàn đại biểu Quốc hội) với Uỷ

xuyên phẫn công các ủy viên

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

thường trực Mặt trận Tổ quốc

các cấp hàng năm đều mở hội

Việt Nam tham gia vào các

nghị liên tịch giữa 4 cơ quan

cuộc giám sát các đoàn đại

này, để đánh giá kết quả thực

biểu Quốc hội, Hội đổng nhân

hiện phối hợp trong tham gia

dân các câ'p. Trên thực tế, Hội

xây dựng chính quyền của các

dồng nhân dân các cấp dã

Tham dự kỳ họp của Mặt năm trước; qua đó, rút kinh
trận Tổ quốc Việt Nam: Tại kỳ nghiệm những mặt còn hạn

tham gia nhiều ý kiến để giúp

chế, khắc phục và xác định nội

quả. Trong những năm qua, Uỷ

dung trọng tâm trong hoạt

ban Trung ương Mặt trận Tổ

động phối hợp của những năm

quốc Việt Nam đã hướng dẫn

tiếp theo. Trong đó, có một số

chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt

lĩnh vực hoạt động đã thu được

Nam các cấp thực hiện tốt việc

họp của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, Hội đồng nhân dân, uỷ
ban nhân dân các cấp cử đại
diện tham dự các cuộc họp của
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam cùng cấp. Chủ tịch hoặc
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân
dân, Uỷ ban nhân dân dự kỳ
họp của Uỷ ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam cùng cấp để
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hoạt động giám sát đạt hiệu

kết quả tốt, như: Hoạt động động viên nhân dân thực hiện
phối hợp tổ chức tiếp xúc các quyền giám sát thông qua việc
cử tri: Phối hợp với Thường trực tổ chức thực hiện Pháp lệnh
Hội đồng nhân dân, Đoàn đại

dân chủ tại các đơn vị hành

biểu Quốc hội (trực tiếp với văn

chính xã, phường, thị trấn và
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tích cực hướng dẫn Mặt trận Tổ

thường xuyên vào mỗi kỳ họp

quốc Việt Nam các cấp, ban

Quốc hội.

Thanh tra nhân dân thực hiện

3.
Những hạn chế trong
hoạt động phếi hợp

giám sát chuyên đề (do chưa có
quy định). Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam giám sát hoạt động

của nhân dân và các thành

của dại biểu dân cử là rất khó
và không hiệu quả, vì cơ chế
+ Hoạt động tiếp xúc với cử
tri: Việc cử đại diện Mặt trận giám sát nhiều chỗ còn chưa rồ
ràng; việc trách nhiệm của đại
Tổ quốc Việt Nam, Hội đổng
biểu hàng năm phải báo cáo kết
nhân dân, uỷ ban nhân dân
quả hoạt động cùa mình trilỡc
các cấp dự các cuộc tiếp xúc
cử tri hầu như chưa được thực
với cử tri chưa đầy đủ, dẫn đến
hiện một cách nghiêm túc,
tiếp thu, giải trình ý kiến cử tri
ngay tại hội nghị đôi khi chưa nhưng cũng không có cơ chế
kịp thời; phương pháp cách giám sát.
+ Tham gia ý kiến xây
thức tiếp xúc cử tri chưa được
đổi mới, chủ yếu vẫn chỉ tổ dựng văn bản quy phạm pháp
chức vào thời điểm trước và sau luật của Mặt trận Tổ quốc Ở
mỗi kỳ họp; chưa thực hiện địa phương còn nhiều hạn
nhiều cuộc tiếp xúc mang tính chế: tại Điều 4 Luật Ban hành
chuyên đề, theo từng đối tượng văn bản quy phạm pháp luật
cử tri hay từng đại biểu chủ của Hội đổng nhân dân, Uỷ
động tiếp xúc; tình trạng “cử tri ban nhân dân năm 2004 và
chuyên nghiệp” vẫn là phổ Luật Ban hành văn bản quỵ
biến. Vấn đề chủ trì hội nghị phạm pháp luật năm 2008 quy
tiếp xúc cử tri, theo quy định thì định: “Mặt trận Tổ quốc và
Ban Thường trực Mặt trận Tổ các tổ chức có quyền tham gia
quốc Việt Nam cùng câ'p chủ trì góp ý kiến xây dựng văn bản
hội nghị, nhưng trên thực tế quy phạm pháp luật của Hội
thường trực Mặt trận Tổ quốc đồng nhân dân và Uỷ ban
cấp xã có nơi điều hành yếu, nhân dân; Trong quá trình xây
dẫn đến các cuộc tiếp xúc kém dựng văn bản quy phạm pháp
hiệu quả; việc ghi chép, tổng luật... cơ quan hữu quan có
hợp ý kiến cử tri là việc khó, trách nhiệm tạo điểu kiện để
thường là rất dài, râ't nhiều vấn các cơ quan, tổ chức, cá nhân
đề được tổng hợp nếu không tham gia ý kiến vào dự thảo
phân định được ý kiến cử tri văn bản; căn cứ vào tính chất
thuộc trách nhiệm của mỗi cấp và nội dung của dự thảo, văn
chính quyền để chuyển đến cấp bản quy phạm pháp luật,... cơ
đó giải quyết; tình trạng bỏ sót quan hữu quan phải tổ chức lấy
ý kiến cử tri còn khá phổ biến.
ý kiến của các đối tượng chịu

viên của Mặt trận Tổ quốc kiến

+ Về hoạt động giám sát: sự tác động trực tiếp của văn

nhiệm vụ giám sát, đẩu tư cộng
đồng đạt chất lượng. Qua thực
tiễn nhận thấy, hoạt động của
ban Thanh tra nhân dân là khá
hiệu quả; thông qua việc phát
hiện và kiến nghị với chính
quyền các cấp, cơ quan chức
năng để giải quyết, giải tỏa
nhiều thắc mắc, bức súc của
nhân nhân (trong đó có nhiều
vụ việc liên quan đến vấn đề
khiếu kiện đất dai, kinh tế, trật
tự an ninh, văn hóa xã hội và
nhiều lĩnh vực khác để tổ chức
thu hồi tài sản cho tập thể và
cá nhân. Ban Thanh tra nhân
dân đã tiến hành tổ chức giám
sát cộng đồng được nhiều dự
án trên địa bằn cấp xã, mà đối
tượng giám sát là cơ quan CỐ

thẩm quyển để quyết định đầu
tư, các nhà thầu tư vấn, nhà
thầu giám sát thi công, nhà
thẩu xây lắp, nhà thẩu cung
cấp thiết bị, vật tư, nguyên,
nhiên, vật liệu,... của dự án.
Qua công tác giám sát dã kịp
thời phát hiện nhiều dự án dã
đẩu tư chưa đúng quy định và
có dự án sai phạm Ở các mức
độ khác nhau, từ đó tiến hành
tham gia hòa giải, giải quyết
các mâu thuẫn tổn tại trong
nhân dân. Việc tổng hợp ý kiến

nghị với cơ quan nhà nước có
thẩm quyền được thực hiện
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
chưa tổ chức được các đoàn

bản trong phạm vi, với hình
thức thích hợp; cơ quan lấy ý
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kiến có trách nhiệm nghiên
cứu tiếp thu ý kiến để chỉnh lý
dự thảo văn bản”. Luật ban
hành văn bản quy phạm pháp
luật năm 2015 cũng quy định
về vấn đề này; quy định là
vậy, một bên là được quyền
tham gia ý kiến, một bên là
phải tổ chức lấy ý kiến, nhưng
trên thực tế công tác triển
khai, thực hiện còn chưa tốt,
thiếu tính đổng bộ, vì thiếu
những quy định cụ thể. Thời
gian qua, Mặt trận Tổ quốc
các cấp cũng đã tổ chức một
số hội nghị để tham gia ý
kiến, nhưng mức độ tiếp thu
còn rất hạn chế.
4. Một SÔ vấn để đặt ra
Từ thực tiễn nêu trên, để
hoạt dộng phối hợp giữa Mặt
trận Tổ quốc với Hội đồng nhân
dân trong tham gia đóng góp
xây dựng chính quyền cơ sở có
chất lượng, đạt hiệu quả, cần
giải quyết một số vấn đề sau:

Thứ nhất, xây dựng cơ chế
trong quá trình hoạt dộng phối
hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam với Hội đồng nhân dân
các cấp trong tham gia xây
dựng chính quyển cơ sở, cần rõ
ràng. Dựa trên Luật quy định về
hoạt động của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn được quy
định trong Hiến pháp năm
2013, để ban hành các hướng
dẫn, chỉ thị theo hướng xác
định rõ trách nhiệm cụ thể,
mỗi cơ quan và điều quan trọng
là lãnh dạo, người đứng dầu
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mỗi cơ quan Nhà nước phải
nghiêm túc thực hiện, nhất là
bộ phận cán bộ, nhân viên văn
phòng giúp việc phải chủ động
đề xuất, nhắc nhở và đôn đốc
thực hiện.

Thứ hai, cấp ủy, lãnh đạo
mỗi cơ quan nhà nước các cấp
nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong việc tham gia xây dựng
Dảng, xây dựng chính quyền và
tạo diều kiện, phối hợp dể Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam thực
hiện tốt chức năng, nhiệm vụ
của mình, như vậy mới nâng
cao hiệu quả mọi hoạt động
phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam với các tổ chức thành
viên nói chung và Hội đồng
nhân dân nói riêng trong tham
gia xây dựng chính quyền cơ sở
đạt mục đích xác định.

của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các đoàn thể chính trị - xã
hội; Luật tiếp thu ý kiến của
nhân dân và các tổ chức chính
trị xã hội, tạo hành lang pháp
lý đầy đủ để thực hiện quyển
và trách nhiệm của các tổ
chức thành viên, phát huy sức
mạnh, trí tuệ của nhân dân
trong tham gia ý kiến đóng
góp đối với mọi hoạt dộng, chủ
trương, chính sách của Đảng,
Nhà nước.
Xây dựng hệ thống chính
quyền cơ sở là trách nhiệm của
cả hệ thống chính trị, trong đó
có vai trò, trách nhiệm của Mặt
trận TỔ quốc Việt Nam và các
tổ chức thành viên. Vì vậy, thực
hiện có chất lượng hoạt động

QĐ/TW, ngày 12-12-2013 về
ban hành Quy chế giám sát và
phản biện xã hội; Quyết định sô'
218-QĐ/TVV, ngày 12-12-2013
về ban hành Quy định về việc
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các
đoàn thể chính trị - xã hội và
nhân dân tham gia đóng góp ỷ
kiến xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền, rất cần câ'p ủy,
chính quyền cấc cấp phải có Sự
phối hợp chặt chẽ với Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam để thực hiện
tốt các văn bản trên.

phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam với Hội đổng nhân
dân trong tham gia xây dựng
chính quyền cơ sở, là nhân tố
quan trọng quyết định đến hiệu
quả hoạt động của hệ thống
chính quyền cơ sở, giúp cho bộ
máy hành chính Nhà nước hoạt
động theo đúng quy định luật
pháp. Trong tình hình hiện nay,
thực hiện tốt vấn đề trên là đã
thực hiện tốt tham gia kiểm
soát chặt chẽ quyền lực của
nhân dân, góp phần nâng cao
dân chủ, tạo dồng thuận xã hội
để phục vụ cho Sự nghiệp phát
triển kinh tế - văn hóa - xã hội
của đất nước trong thời kỳ hội
nhập kinh tế - quốc tế.a

Thứ tư, từng bước tiến hành
xây dựng pháp lệnh, luật về
giám sát và phản biện xã hội

1. Điều 3 Luật Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam năm 2015.

Thứ ba, Bộ Chính trị ban
hành

Quyết

định

Số

217-
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ắc lệnh số 102/SL/004,
ngày 20-5-1957 được Chủ
tịch HỒ Chí Minh ký ban
hành Luật Quy định về quyền
lập hội và luật này vẫn còn hiệu
lực cho đến ngày nay. Ngày 307-2Q03, Chính phủ ban hành
Nghị định Số 88/2003/NĐ-CP
quy định về tổ chức, hoạt động
và quản lý hội ghi nhận quyền
lập hội của công dân. Điều 25
Hiến pháp 2013 tiếp tục khẳng
định quyền lập hội là một quyền
của công dân: “Công dân có
quyển tự do ngôn luận, tự do
báo chí, tiếp cận thông tin, hội
họp, lập hội, biểu tình. Việc
thực hiện các quyển này do
pháp luật quy định”.

S

Tính đến tháng 12-2014, cả
nước có khoảng 52.565 hội
(483 hội hoạt động trên phạm
vi cả nước và 52.082 hội hoạt
động phạm vi địa phương);
trong đó, 8.792 hội có tính chất
đặc thù. Điểu đó phản ánh nhu
cầu hoạt động hội, đoàn của
người dân là rất lớn cũng như
điều kiện hoạt động của hội,
đoàn Ở Việt Nam. Về cơ bản,
mô hình tổ chức và hoạt động
của các hội là phù hợp với quy
mô, tính chất, vai trò của từng
hội. Nhiều hội đã phát huy tốt
vai trò tập hợp, đoàn kết hội
viên, có đóng góp tích cực vào
việc bảo vệ, xây dựng và phát
triển kinh tế - xã hội của đất
nước, bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp của hội viên. Tuy
nhiên, so với quy định của Hiến
pháp cũng như quá trình hội
nhập quốc tế, luật pháp về hội,
công tác quản lý nhà nước về
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LTS: Dự án Luật vể Hội đã được Chính phủ trình Quốc hội
tại kỳ họp thứ 10 sau một thời gian nghiên cứu, chuẩn bị.
Dự luật được soạn thảo theo tinh thẩn Hiẽn pháp 2013 về
tôn trọng và phát huy quyền con người, quyển công dân, thể
chẽ' hóa quan điểm của Đảng, Nhà nuớc vể bảo đảm và tạo
điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền lập Hội
theo quy định của pháp luật; giúp hoàn thiện hệ thô'ng pháp
luật vể hội, tâng cường hiệu lực quản lý của Nhà nuớc đôi
với Hôi...
hội và tình hình tổ chức, hoạt
động của hội còn có những bất
cập. Do đó, việc xây dựng Luật
về Hội để thể chế hóa kịp thời
đường lối, chủ trương của Dảng,
quy định của Hiến pháp, bảo
đảm thực hiện quyền lập hội
của công dân và tăng cường
hiệu lực quản lý của Nhà nước
đối với hội là cần thiết.
Thực tế Dự án Luật vể Hội
từng được chuẩn bị cách đây
10 năm, sau đó do một số lý
do khách quan, dự luật được lùi
lại cho đến nay mới lại được
đưa vào chương trình xây dựng
luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc
hội (khóa XIII). Dự thảo Luật
về Hội gồm 8 chương, 38 điều
do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo
đã trình Quốc hội cho ý kiến,
song song với quá trình đó,
bản dự thảo cũng được công
bố trên internet để lấy ý kiến
rộng rãi của các tổ chức, cá

nhân. Phát biểu tại phiên họp
thứ 41, Ủy ban Thường vụ
Quốc hội, ông Nghiêm Vũ
Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp
các Hội Khoa học kỹ thuật Việt
Nam cho rằng, quyển lập hội
phải được tôn trọng và bảo vệ
song các hội lớn nhỏ đểu phải
quản lý để có thể xử lý mặt
tiêu cực. Theo ông, hội Ở Việt
Nam khả năng hành chính hóa
rất cao, chưa phát huy dân chủ
và dễ bị lợi dụng gây hại tới
an ninh. Do đó, phải nghiên
cứu phát huy dân chủ song
phải quản lý để tránh tiêu cực,
tránh bị lợi dụng và giảm xu
thế hành chính hóa trong hoạt
dộng của hội.
Tạo điểu kiện thuận lợi
cho công dân thực hiện quyền
lập hội
Theo dự luật, hội tổ chức và
hoạt động theo nguyên tắc: Tự
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nguyện, tự quản; tự trang trải về
kinh phí; dân chủ, bình đẳng,
minh bạch; không vì mục đích
lợi nhuận; tuân thủ Hiến pháp,
pháp luật và Điểu lệ Hội. Như
vậy, dự thảo luật thể hiện quan
điểm Nhà núỡc bảo đảm và tạo
điều kiện thuận lợi cho công
dân thực hiện quyền lập hội,
đổng thời hoàn thiện hệ thống
pháp luật vể hội, tăng cưỡng
hiệu lực quản lý của Nhà nước
đối vối hội. Nhà nước ban hành
cơ chế, chính sách nhằm phát
huy vai trò của hội trong Sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc; thực hiện cấp, khoán và
h§ trợ kinh phí từ nguồn ngân
sách nhà nước tuung ứng với
nhiệm vụ được Đảng và Nhà
nước giao cho Hội.
Khoản 2 Điểu 1 của dự thảo
Luật về Hội quy định: “Luật này
không áp dụng với Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, Công đoàn Việt
Nam, Hội Nông dân Việt Nam,
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ
Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam, Hội Cựu chiến binh
Việt Nam”. Nhiều ý kiến tán
thành điều này và cho rằng đây
là các tổ chức chính trị - xã hội
có vị trí, vai trò đặc biệt, được
giao thực hiện các nhiệm vụ
chính trị quan trọng và được
Đảng bố trí các cán bộ chủ chốt
trong ban lãnh dạo, dược Nhà
nước bảo đảm ngân sách hoạt
động, cơ sở vật chất, có cơ cấu
tổ chức, đội ngũ cán bộ, công
chức. Nếu xác định vị trí, vai trò
của các tổ chức nầy là các hội
thuần túy mang tính chất xã hội
tự quản và chịu Sự điều chỉnh
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cùa Luật về Hội là chưa phản
ánh đúng bản chất và thực tế
sự phất triển lịch sử của hệ
thống chính trị Ở nước ta. Hơn
nữa, một Số tổ chức chính trị -

xã hội dã dược diều chỉnh bằng
luật, pháp lệnh riêng như Luật
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Luật Công đoàn. Pháp lệnh Cựu
chiến binh... nên không cần
thiết đưa vào luật này.
Cho ý kiến tại phiên họp thứ
42 Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
nhiều đại biểu nhấn mạnh, một
mặt phải bảo dảm cho công
dân thực hiện quyền lập hội của
mình; mặt khác, cần đảm bảo
tính phòng ngừa, không để các
thế lực thù địch, các tổ chức
phản động lợi dụng dể hình
thành các tổ chức đối lập chống
phá Đảng và Nhà nuốc, xâm
hại đến an ninh chính trị và trật
tự an toàn xã hội.
Về đối tượng điều chỉnh, một
số ý kiến đề nghị bổ sung đối
tượng điều chỉnh cùa Luật về
Hội bao gồm cả cá nhân, tổ
chức nước ngoài hoạt động hợp
pháp trên lãnh thổ Việt Nam.
Trên thực tế, đã có nhiều hiệp
hội được thành lập theo tinh
thần Nghị định sô'08/1998/NĐCP, ngày 22-1-1998 của Chính
phủ về quy chế thành lập hiệp
hội doanh nghiệp nước ngoài tại
Việt Nam. Qua thông tin đánh
giá của Bộ Nội vụ thì các hiệp
hội này hoạt động đúng pháp
luật, phát huy tấc dụng tốt. VÌ
vậy, trong báo cáo thẩm tra của
Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
cho biết, nhiều dại biểu tán
thành việc cho phép người núổc

ngoài và người không quốc tịch
dang sinh sống và làm việc tại
Việt Nam được tham gia hội
trong một số trường hợp cụ thể.
Báo cáo thẩm tra cũng nhấn
mạnh, vấn đề này cần được quy
dinh ngay trong luật, mà không
giao Chính phủ quy định. Việc
giới hạn lại trong luật đối với cá
nhân, tổ chức Việt Nam là phù
hợp, đảm bảo một luật có đối
tượng, phạm vi điều chỉnh
không quá rộng sẽ dẫn đến
không đảm bảo chặt chẽ về quỵ
định pháp lý. Hội có yếu tố
nưỡc ngoài nên sớm có luật
hoặc pháp lệnh quy định riêng
nội dung này. Phải làm rõ người
nước ngoài tham gia hội của
công dân Việt Nam, hay chỉ
tham gia hội của người nước
ngoài được thành lập tại Việt
Nam, hoặc hội dược thành lập Ở
nưỡc ngoài và đuục phép hoạt
dộng tại Việt Nam.
Chính phủ cũng xin ý kiến
Quốc hội về tư cách pháp nhân
của hội. Phương án 1: Dự thảo
luật không áp dụng dối với các
hội không có tư cách pháp
nhân nhưng cẩn có quy định
nguyên tắc để đảm bảo quyền
lập hội của công dân theo tinh
thần của Hiến pháp năm 2013.
Phương án 2: Dự thảo luật áp
dụng đối với các hội không có
tư cách pháp nhân. Chính phủ
đề nghị thực hiện theo Phương
án 1: tại Khoản 2 Điểu 2 của dự
thảo quỵ định hội bao gồm hội
có tư cách pháp nhân và hội
không có tư cách pháp nhân.
Quy định như vậy là phù hợp xu
thế hiện nay, phát huy được
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quyền lập hội một cách đầy đủ
hơn với các tổ chức có tư cách
pháp nhân và cả không có tư
cách pháp nhân.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật
của Quốc hội Phan Trung Lý, cơ
quan thẩm tra dự án Luật về
Hội cho biết, đây là những biểu
hiện tích cực của quá trình dân
chủ hóa xã hội vai trò làm chủ
của nhân dân được thể hiện
trực tiếp trong tiến trình phát
triển đất nước và hội nhập quốc
tế, nhưng pháp luật về lĩnh vực
này chưa đầy đủ, thực tế còn
nhiều hạn chế, bất cập. Vì vậy,
Ủy ban đồng tình với việc cần
thiết phải ban hành Luật về Hội.
Cần quy định rõ hội nào được
công nhận, hội nào cho lập và
hội nào lập tự do hoạt động
theo tinh thần Hiến pháp. “Còn
luật ra chỉ để quản lý hạn chế
thì còn đâu để người ta tự do
lập hội", Chủ tịch Quốc hội

Nhà nước ban hành cơ chế,
chính sách nhằm phát huy vai
trò, vị trí của hội trong Sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tố
quốc,

nâng

cao

tính

tự

nguyện, tự chủ, tự quản của
hội, tạo điều kiện để hội hoạt
động đúng hướng, có hiệu
quả,

góp

phẩn

phát

triển

đất

nước và đáp ứng yêu cẩu hội
nhập quô'c tế. Lấy lợi ích quốc
gia, lợi ích dân tộc là cơ sở
cho việc hoạch định chính
sách pháp luật, dó là phương
châm

xuyẽn

suốt

đôi

với

việc

xây dựng luật pháp, với mọi
đạo luật chứ không riêng gì dự
án Luật vể Hội.
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Nguyễn Sinh Hùng chất vấn
Ban soạn thảo.
Cẩn trọng trước
quan điểm lệch lạc

những

Liên quan việc góp ý dự án
hiện trên mạng xã hội và một
số diễn đàn đang xuất hiện
khuynh hướng cổ súy cho quan
điểm tiêu cực. Tất nhiên, một
dự luật khi đưa ra lấy ý kiến thì
việc có những ý kiến khác nhau
là điều bình thường. Ngay cả
những điều khoản quy định
trong dự luật, từ nội dung đến
hình thức, tên gọi cũng có
những vấn đề phải làm rõ, phải
được xem xét kỹ trước khi quyết
định phương án tối Lili. Do đó,
người dân, cơ quan, tổ chức có
quyền góp ý kiến, nêu quan
điểm về phương án theo chủ ý
của mình, trình bày những vấn
đề theo cách lập luận của mỗi
người. Tuy nhiên, việc góp ý,
kiến nghị dù theo hình thức,
phương án nào cũng phải tuân
thủ những quan điểm, nguyên
tắc trong xây dựng luật. Thế
nhưng, nhìn lại nhiều hình thức
“góp ý”, “kiến nghị” về dự luật
này cho thấy những động cơ sai
lệch vì các mục đích không tích
cực. Với khẩu hiệu “tự do lập
hội”, những ý kiến đi theo
khuynh hướng này cho rằng,
việc lập hội là quyền của mọi
người, không phải xin phép ai,
đăng ký với cơ quan nào và
cũng không phải tuân theo quy
trình, quy định nào cả. Tức là
hội theo kiểu tự do, thích làm gì
thì làm, không có luật pháp. Từ
việc tuyên truyền khuynh hướng
“tự do, phóng túng” như vậy,

một số quan điểm sớm
chụp kiểu như “dự luật lạc
hơn cả 10 năm trước”, “luật
hội”, “siết hội”... từ đó cổ
việc bài trừ dự luật.

quy
hậu
bóp
súy

Chưa cần phân tích gì nhiều,
nếu hiểu theo nghĩa, trên đẩu là
trời, là vũ trụ để đưa quyền lập
hội, hoạt động hội tự do theo kiểu
“thích làm gì thì làm” thì đâu
riêng gì Việt Nam mà cả thế giới
còn đề cập đến Luật về Hội làm
gì. Quy phạm nào đưa vào sự
điều chỉnh của luật, nghĩa là nó
phải tuân theo khuôn khổ nhất
định và khuôn khổ đó do Nhà
nước sở tại quy định trên cơ sở
phù hợp các văn bản pháp lý
quốc tế. Trong khi đó, ngay Công
úớc quốc tế về các quyền dân Sự

và chính trị (ICCPR) một mặt
khẳng định quyền tự do hội họp
hòa bình, quyền tự do lập hội,
tham gia hội nhưng một mặt vẫn
khẳng định quyền này có thể bị
hạn chế do pháp luật quy định và
những hạn chế này là cần thiết.
Quyển tự do hội họp hòa bình và
lập hội cũng dã dược dề cập
trong các phán quyết của Ủy ban
Nhân quyền Liên Hợp Quốc
(HRC). Ngày 30-9-2010, Hội
đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc
cũng ban hành Nghị quyết số
15/21 về hai quyền này. Đọc kỹ
những nội dung này thì thấy,
quyền tự do hội họp hòa bình và
lập hội không phải là các quyển
tuyệt đối. Nghị quyết 15/21 tái
xấc định lại Điều 21 và 22
ICCPR, khẳng định rõ, các quyền
này có thể “phải chịu những giới
hạn đuợc luật quy định và là cần
(Xem tiếp trang 73)
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Dự ÁN LdệỊ BAN HÀNH QUYẾT ĐMN HÀNH CHÍNH:
CÒ CHUYỂN SANG Dược NỀN HÀNH CHÍNH PHỤC vu
VŨ HẢI

LTS: Ban hành quyết định hành chính là một trong những phương thức quan
trọng trong quản lý hành chính Nhà nuớc, là hoạt động cơ bản của nền hành
chính, biểu hiện của thực thi quyển hành pháp trong Nhà nước pháp quyền,
với dự án Luật Ban hành quyết định hành chính đang được Quếc hội Khóa XIII
thảo luận, người dân rất kỳ vọng sẽ tạo ra được luồng gió mới về một nền
hành chính dân chủ, chuyin nghiệp, hiện đại, chuyển từ nền hành chính can
thiệp sang nền hành chính phục vụ dân.

T

hiếu vắng một văn bản Ở
tẩm luật về ban hành
quyết định hành chính

Trong hệ thống chính trị và
quy trình ban hành các văn bản
luật của nước ta phải dựa trên
nguyên tắc: Đảng lãnh đạo,
Nhà nước quản lý. Luật cụ thể
hóa cấc chủ trương, đường lối,
nghị quyết của Đảng và nguồn
luật cao nhất là Hiến pháp để
quản lỷ và điều tiết các quan hệ
xã hội. Quốc hội là cơ quan ban
hành luật; Chính phù là cơ quan
thực thi pháp luật và là cơ quan
điều hành. Tuy nhiên, trong suốt
thời gian qua, do da Số các văn

bản luật được ban hành đều là
luật khung, khi hiệu lực của luật
đã có mà khó triển khai, nên đi
kèm đó phải chờ các văn bản
dưới luật là nghị định, quyết
định, thông tư huỡng dẫn mới
cụ thể hóa văn bản luật vào
thực tiễn. Điều này đã dẫn đến
tình trạng lạm phát các quyết
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định hành chính về quản lý Nhà
nước. Ở cấp Chính phủ, Thủ
tuỡng ban hành các quyết dinh
để điều hành đã đành; Ở cấp
bộ, cấp ngành, tỉnh, thành, sở
ngành, quận, huyện, xã, phường
đểu có quyển ban hành các quỵ
định pháp luật riêng.
Điểu đáng nói là trong hệ
thống các quy phạm văn bản
dưới luật đa Số là các văn bản
hành chính mang tính quản là
chính, mà Ít loại văn bản thể
hiện nền hành chính phục vụ
nhân dân. Hà Nội là một ví dụ:
Theo số liệu thống kê chưa đầy
đủ công bố tại Hội thảo về dự
án Ban hành quyết định hành
chính trong khoảng thời gian 4
năm từ năm 2010 - 2013, mỗi
năm trung bình Ủy ban nhân
dân thành phố Hà Nội ban hành
khoảng 6.500 quyết định hành
chính, riêng năm 2013 ban
hành hơn 7.000 quyết định
hành chính. Nếu chia con Số

này một cách tương đối cho
khoảng 240 ngày làm việc
trong năm của công chức, mỗi
ngày ùy ban nhân dân thành
phố Hà Nội ban hành khoảng
27 quyết định, tương đưang gần
3,4 quyết định/giờ làm việc.
Tương tự, Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn Hà Nội
ban hành khoảng 14,6 quyết
định/ngày, Sở Giáo dục và Đào
tạo ban hành khoảng 16,6 quyết
định/ngày. Riêng Sở Nội vụ Hà
Nội, trong năm 2012 ban hành
15.367 quyết định, tương đương
65 quyết định/ngày, 8 quyết
định/giờ làm việc. Theo thống
kê từ năm 2003 đến hết tháng
3-2013, trên tổng số các vãn
bản đã tiếp nhận, các Bộ,
ngành và địa phương dã kiểm
tra được 2.353.490 văn bản;
trong đó, các Bộ, ngành kiểm
tra được 43.262 văn bản, các
địa phương kiểm tra được
2.310.228 văn bản. Qua công
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tác kiểm tra văn bản theo thẩm
quyển, đã phát hiện được
63.277 văn bản có dấu hiệu vi
phạm các điều kiện về tính hợp
pháp của văn bản quỵ định tại
Điều 3 Nghị định Số 40 về kiểm
tra và xử lý văn bản quy phạm
pháp luật. Trong đó có 8.220
văn bản quy phạm pháp luật có
dấu hiệu vi phạm tính hợp pháp
về nội dung của văn bản, còn
lại là các văn bản quỵ phạm
pháp luật có dấu hiệu vi phạm
về căn cứ pháp lý; thẩm quyền
ban hành; trình tự, thủ tục ban
hành; thể thức và kỹ thuật trình
bày văn bản.
Tờ trình của Chính phủ cho
rằng, việc ban hành quyết định
hành chính là hoạt động quan
trọng và được thực hiện thường
xuyên. Tuy nhiên, thực tế cho
thấy, việc ban hành các quyết
định hành chính Ở nước ta vẫn
còn nhiều hạn chế, không Ít
những trường hợp quyết định
hành chính được ban hành
không đáp ứng yêu cầu thực
tiễn, chưa hợp pháp, hợp lý,
xâm phạm tới lợi ích của Nhà
nước, xã hội, quyền, lợi ích hợp
pháp của cá nhân, tổ chức. Một
số quyết định hành chính kém
chất lượng, hiệu quả chưa cao,
thiếu tính khả thi, thậm chí bị
khiếu nại, gây bức xúc trong dư
luận, làm ảnh hưởng đến đời
sống kinh tế - xã hội Ở địa
phương và trong phạm vi cả
nước. Nhận định chung của cơ
quan soạn thảo cho rằng, hoạt
động ban hành quyết định hành
chính ỗ nước ta chưa dược diều
chỉnh đầy đủ, thống nhất trong
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phạm vi toàn quốc bởi thiếu
vắng một văn bản Ở tầm luật
nên chưa thể đáp ứng đẩy đủ,
toàn diện yêu cẩu của thực tiễn.
Bên cạnh đó, Hiến pháp
năm 2013 lần đẩu tiên quỵ dịnh
về cơ chế “kiểm soát” quyền lực
giữa các cơ quan nhà núớc
(Điều 2 Hiến pháp). Sự đề cao
nguyên tắc kiểm soát quyền lực
nhà niiớc đặt ra yêu cầu phải
ban hành các đạo luật để phân
định rõ chức năng, nhiệm vụ,
quyển hạn của các cơ quan nhà
nước, đồng thời tạo cơ chế kiểm
soát quyền lực nhà nước khi
thực hiện các nhiệm vụ, quyền
hạn được giao, trong đó có
quyền hạn ban hành các văn
bản pháp luật, góp phần thúc
đẩy hoạt động của bộ máy nhà
nước hiệu lực, hiệu quả.
Vì vậy, rất cẩn thiết phải có
Luật Ban hành quyết định hành
chính. Dự thảo Luật Ban hành
quyết định hành chính gồm 7
chilơng, 50 điều.
Phải quyết tâm xây dựng
nền hành chính phục vụ dân
Hoạt động ban hành quyết
định hành chính là một trong
những phương thức quan trọng
trong quản lý hành chính nhà
nước, là hoạt động cơ bản của
nền hành chính, biểu hiện của
thực thi quyền hành pháp trong
nhà nước pháp quyền, do đó,
dòi hỏi phải tuân thủ đúng pháp
luật, đáp ứng nhu cầu, nguyện
vọng của nhân dân và thực tiễn
quản lý nhà nước trong từng giai
đoạn cụ thể. Theo đó, phải xây
dựng được một nền hành chính

dân chù, chuyên nghiệp, hiện
đại, chuyển từ hành chính can
thiệp sang phục vụ nhân dân.
Oa số các ý kiến góp ý đều
cho rằng, trước hết phải mở
rộng đối tượng phạm vi điều
chỉnh của Luật. Theo quy định
tại dự thảo, Luật nầy không áp
dụng đối với việc ban hành
quyết định khiếu nại, tố cáo, xử
lý vụ việc cạnh tranh và trong
hoạt động tố tụng: quyết định
xử phạt vi phạm hành chính;
quyết định áp dụng biện pháp
giáo dục tại cơ sô; quyết định
hành chính ban hành trong
trường hợp khẩn cấp; quyết
định hành chính áp dụng chính
sách, pháp luật đối với cán bộ,
công chức, người lao động thuộc
thẩm quyền quản lý của nhà
nước trực tiếp của cơ quan, tổ
chức. Cơ quan thẩm tra cho
rằng, những quyết định trên có

tác động trực tiếp đến quyền
con người, quyền công dân và
phổ biến mà chưa có văn bản
nào quy định cụ thể. Việc dự
thảo luật không điểu chĩnh các
quyết định trên là chưa bảo
đảm sự thống nhất cũng như
nguyên tắc mọi quyết định hành
chính đều phải dược ban hành
đúng trình tự, thủ tục được quy
định tại luật này. Như vậy, về
phạm vi điều chỉnh của Dự thảo
Luật là quá hẹp.
ữự thảo luật quy dinh cơ
quan ban hành quyết định hành
chính bao gồm: Bộ trưởng, Thủ
truởng cơ quan ngang bộ, Thủ
trưởng cơ quan thuộc Chính phủ,
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc
Bộ, Thủ trưởng các đơn vị được
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tổ chức theo ngành dọc, Ủy ban
nhân dân các cấp; Chủ tịch Ủy
ban nhân dân các cấp; Thủ
trưởng các cơ quan chuyên môn
trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh, cấp huyện, Thủ trưởng cơ
quan, tổ chức được giao thực
hiện nhiệm vụ quản lý hành
chính Nhà nước.
Như vậy, dự thảo Luật không
đề cập đến các chủ thể như Toà
án nhân dân, Viện kiểm sát
nhân dân, Kiểm toán Nhà nước,
Văn phòng Quốc hội, Văn
phòng Chủ tịch nước, Thủ tướng
Chính phủ... để bảo đảm quy
trình thông nhất ban hành
quyết định hành chính. Thủ
tướng Chính phủ là người đứng
đẩu cơ quan hành chính Nhà
nước cao nhất, ban hành các
quyết định hành chính tác động
ra bẽn ngoài, liên quan đến
quyền, lợi ích của tổ chức, cá
nhân, thậm chí còn có tầm ảnh
hưởng rộng lớn. Do đó, đề nghị
nghiên cứu bổ sung.
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp
Nguyễn Văn Hiện nhấn mạnh,
phạm vi điều chĩnh và chủ thể
ban hành là vấn đề xương cốt
của luật này. Vì thế, cần phải dề
cập hết tất cả các cơ quan ban
hành quyết định hành chính.
Trong phiên thảo luận tại ùy ban
Thường vụ Quốc hội trước khi
diễn ra Kỳ họp thứ 10 (Quốc hội
khóa _XIlí) Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ:
“Phạm vi điều chỉnh và chủ thể
trong Luật phải bao quát hết.
Chủ tịch nước bổ nhiệm Bộ
truông, ra pháp lệnh về công bố
luật... Thủ túớng ra văn bản
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hành chính dể lãnh đạo, chỉ dạo
thực hiện nhiệm vụ được giao.
Mục đích dự án Luật Ban
hành quyết định hành chính là
nhằm thiết lập trật tự ban hành
quyết định hành chính thông
qua việc quỵ định các nguyên
tắc cơ bản về thẩm quyền,
trình tự, thủ tục ban hành quyết
định hành chính bảo đảm tính
hợp pháp, hợp lý, khả thi của
quyết định hành chính; tính
minh bạch, công khai, khách
quan của quá trình ban hành
quyết định hành chính và tính
chuyên nghiệp của nền hành
chính hiện dại, qua dó bảo
đảm quyền và lợi ích hợp pháp
của cá nhân, cơ quan, tổ chức.
Vì vậy, vấn để tham vấn ý kiến
của người dân trước khi ban
hành quyết định hành chính là
cẩn thiết. Điểu 23 dự thảo Luật
quy định: “Trong trường hợp
ban hành quyết định hành
chính bất lợi cho đối tượng thi
hành theo quy định tại Điểm b
Khoản 1 Điều 14 Luật này, cơ
quan, người có thẩm quyền ban
hành quyết định hành chính
phải lây ý kiến trực tiếp hoặc
bằng văn bản của dối tượng thi
hành quyết định hành chính...”;
“Trong trường hợp ban hành
quyết định hành chính có liên
quan đến lợi ích cộng đồng,
căn cứ vào nội dung, phạm vi,
mức độ ảnh hưởng của quyết
định hành chính, cơ quan,
người có thẩm quyền ban hành
quyết định hành chính tổ chức
lấy ý kiến người dân tại cộng
đồng, các chuyên gia, nhà khoa
học”

Trên thực tế, việc tham vấn
nếu chỉ là hình thức và là việc
công khai, minh bạch hóa không
xuất phát từ nhu cầu thực tiễn,
không xuất phát từ quyền và lợi
ích hợp pháp của dân, cụ thể Ở
đây là đối tượng tác động của
quyết định hành chính thì những
quy định về tham vấn là câu
chuyện xa rời thực tế, thể hiện
tình trạng “chiếu lệ” đang tổn tại
trong nhiều quỵ định pháp lý của
nước ta hiện nay. Vì vậy, để bảo
đảm tính dân chủ trong hoạt
động của cơ quan Nhà nước thì
mọi người dân đều có quyền
được biết về các chủ trương,
chính sách và pháp luật của Nhà
nưỡc. Đồng thời, chính pháp luật
của Nhà nước cẩn phải xuất phát
từ thực tiễn và sự tham gia sớm
của nguời dân vào việc ban hành
chính sách pháp luật là một yêu
cầu được đặt lên hàng đẩu.
Thảo luận về trình tự thủ tục
ban hành quyết định hành
chính, các đại biểu cho rằng
quy định về thủ tục ban hành
quyết định hành chính còn bất
lợi cho dối tượng thi hành hoặc
với người thứ 3 còn chưa rõ
ràng, phức tạp và khó áp dụng
trong thực tiễn. VÌ vậy, dự thảo
luật cần cân nhắc bởi hiện nay,
số lượng ban hành quyết định
hành chính theo loại này rất lớn
trong khi đó dự thảo luật lại
chưa quy định cụ thể về thời
gian giải quyết loại quyết định
này là bao lâu dể đảm bảo tiến
độ giãi quyết công việc, nhất là

trong điều kiện tổ chức bộ máy
tại các cơ quan nhà nước còn
hạn chế...Q
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KINH NGHIÊM THựC TIEN

NÂNG CAO CHẤT LỨỢNG CÔNG tác cán bộ
MẶT TRẬN Tổ QUỐC VIỆT NAM
TRẦN THẮNG

T

hứ nhất, một sế vấn đề
chung về công tác cán bộ

Tư tưởng Hồ Chí Minh
về công tác cán bộ. Trong suốt

cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí
Minh luôn quan tâm xây dựng
đội ngũ cán bộ và coi cán bộ có
vị trí, vai trò đặc biệt quan
trọng trong công tác xây dựng
Đảng: “Cán bộ là gốc của mọi
công việc”, “Gốc có vững thì
cây mới bển, xây lẩu thắng lợi
trên nền nhân dân”, “Muôn việc
thành công hay thất bại đều là
do cán bộ tốt hay kém”, “Vấn
đề cán bộ quyết định mọi việc”.
Người chì rõ, cán bộ là dây
chuyền của bộ máy Đảng, Nhà
nước, đoàn thể nhân dân, “là
những người đem chính sách
của Đảng, Chính phủ giải thích
cho dân chúng hiểu và thi
hành, đồng thời đem tình hình
của dân chúng báo cáo cho
Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ,
để đặt chính sách cho đúng”.
Như vậy, cán bộ có vị trí chủ
thể của sự nghiệp cách mạng
nước ta do Đảng lãnh đạo. Nhà
nước, đoàn thể phân công và
quyền lực cũng như nhiệm vụ
của người cấn bộ là do nhân
dân giao cho. Về đạo đức cách
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LTS: Cán bộ là nhân ưí quyết định Sự thành bại của cách
mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chẽ'
độ, là khâu then chết trong công tác xây dựng Đảng. Chủ tịch
HỚ Chí Minh và Đảng ta đã dày công đào tạo, huấn luyện,
xây dựng một đội ngũ cán bộ tận tụy, kiẽn cường, hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ qua các giai đoạn cách mạng. Trong thời
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quếc
tế của đất nước, nhiệm vụ rất nặng nề, khó khăn và phức
tạp, đối hỏi Đảng ta phải xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ bản
lĩnh chính trị, trình độ, kinh nghiệm để thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ, đáp ứng lòng tin của nhân dân.
mạng: người cán bộ phải thật
sự “cần, kiệm, liêm, chính, chí
công, vô tư”, người lãnh đạo,
người đầy tớ thật trung thành
cùa nhân dân, cán bộ, đảng
viên phải dấn thân, sẵn sàng
hy sinh vì lợi ích chung của dân
tộc, của nhân dân, người cán
bộ phải trau dồi cả dức lẫn tài.
Bác coi công tác cán bộ là khâu
then chốt trong toàn bộ hoạt
động lãnh đạo của Đảng.
Về mối quan hệ mật thiết
giữa các khâu trong công tác
cán bộ: Công tác cán bộ là
công tấc đối với con người nên
rất hệ trọng và nhạy cảm. Giữa
các khâu trong công tác cán bộ
có mối quan hệ mật thiết với
nhau, do đó phải được thực hiện
đồng bộ trong tất cả các khâu

của công tác cán bộ; giữa các
khâu trong công tác cán bộ,
mối quan hệ biện chứng ràng
buộc lẫn nhau. Phải xây dựng
được tiêu chuẩn cho từng loại
cán bộ để có cơ sỗ đánh giá,
quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi
dúOng, điều động, luân chuyển
và bổ nhiệm cán bộ. Căn cứ
vào yêu cầu nhiệm vụ để xây
dựng đội ngũ cán bộ và sử
dụng cán bộ phải được phân
công và phân cấp quản lý cán
bộ; có quan điểm và phương
pháp đánh giá, sử dụng cán bộ
một cách khách quan, công
tâm. Xử lý tốt mối quan hệ giữa
đức và tài, quyền hạn và trách
nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi,
tiẽu chuẩn và CƠ cấu, năng lực

thực tế và bằng cấp.
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Đối với công tác cán bộ:

và đội ngũ cán bộ chuyên trách
Các cấp ủy; tổ chức Đảng đủ về số lượng, bảo đảm chất
các cấp tiếp tục xây dựng các lượng và cơ cấu phù hợp. Đồng
quy định, quy chế để cụ thể hóa thời, mở rộng và tạo điều kiện
nguyên tắc tập trung dân chủ, để phát huy đội ngũ cán bộ
thống nhất lãnh đạo công tác không chuyên trách, chuyên gia
cán bộ và quản lý cán bộ của hệ tư vấn, cộng tác viên cho các
thống chính trị, có phân công, hoạt động đa dạng, sâu sát các
phân cấp hợp lý, xác định rõ và tầng lớp nhân dân của Mặt
tôn trọng vai trò, trách nhiệm trận. Các cấp ủy đảng cần phân
của tổ chức. Thường xuyên đôn công các vị trong Ban Thường
đốc, kiểm tra tình hình thực vụ làm Bí thư Đảng đoàn đối với
hiện công tác cán bộ, đây là cấp tỉnh; đối với cấp huyện và
một trong những trọng tâm lãnh cơ sở cần giới thiệu Ủy viên
đạo, chỉ đạo của Đảng. Dồng thường vụ để bầu giữ chức Chủ
thời, đổi mới công tác đào tạo tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
cán bộ theo hướng nâng cao bản Việt IMam cùng cấp.
lĩnh chính trị, trình độ chuyên
Kết luận số 62, ngày 8-12môn nghiệp vụ, khả năng vận 2009 của Bộ chính trị “Về tiếp
động, thuyết phục, đối thoại với tục dổi mới nội dung, phương
nhân dân cùa cán bộ; kiện toàn thức hoạt động của Mặt trận Tổ
tổ chức, tăng cường cán bộ có quốc Việt Nam và các đoàn thể
Thứ hai, một sế chủ trương năng lực, phẩm chất cho các cơ
chính trị - xã hội”. Xác định
của Đảng vể công tác cán bộ quan tổ chức làm công tác cán
nhiệm vụ nâng cao nhận thức
của Mặt trận Tổ quếc
bộ Ở các cấp, các ngành, cấc
về vai trò, trách nhiệm của
Đối với hoạt động của Mặt địa phương.
Đảng, chính quyền đối với Mặt
trận Tổ quôc Việt Nam:
Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày trận TỔ quốc Việt Nam và các
Định hướng đổi mới tổ chức 20-5-2013 của Ban Bí thư về doàn thể chính trị - xã hội; kiện
bộ máy, nâng cao chất lượng lãnh đạo Dại hội Mặt trận Tổ toàn tổ chức bộ máy, đổi mới
đội ngũ cán bộ, công chức quốc Việt Nam các cấp và Đại chính sách, chế độ đối với cán
trong cơ quan Mặt trận Tổ quốc hội đại biểu toàn quốc Mặt trận bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Việt Nam theo tinh thần Nghị Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII và các đoàn thể chính trị - xã
quyết Hội nghị Trung ương 4 đã chỉ rõ những nhiệm vụ đối hội, đáp ứng yêu cầu đổi mới
(khóa X) “Đổi mới, kiện toàn tổ với cấp ủy và tổ chức Đảng. nội dung, phương thức hoạt
chức bộ máy các cơ quan Đảng, Nhân sự Uỷ ban Mặt trận Tổ động trong thời kỳ mới.
định hướng về đổi mới tổ chức quốc Việt Nam các cấp, phải
Thứ ba, cồng tác cán bộ
bộ máy Nhà nước, Mặt trận Tổ căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ và
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
cơ cấu thành phần theo quy
quốc và các đoàn thể chính trị
Cương lĩnh xây dựng đất
định của Điều lệ Mặt trận Tổ
- xã hội”; Hội nghị Trung ương
5 (khóa X) của Đảng về “Tiếp quốc Việt Nam; coi trọng tính nước trong thời kỳ quá độ lên
tục đổi mới phương thức lãnh tiêu biểu, tính đại diện và tính chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát
đạo của Đảng đối với hoạt động thiết thực; kiện toàn tổ chức, bộ triển năm 2011) ghi rõ: “Mặt
máy cơ quan Mặt trận các cấp trận Tổ quốc Việt Nam, các
của hệ thống chính trị”.

Dể nâng cao chất lượng
công tác cán bộ đòi hỏi cần
phải tiếp tục nghiên cứu đổi mới
tất cả các khâu trong công tác
cán bộ, ban hành các quy định
về thẩm quyền và trách nhiệm
của cán bộ lãnh đạo chủ trì các
tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt
trận TỔ quốc và các đoàn thể.
Mỗi cán bộ, công chức cần
nắm chắc nguyên tắc, quy chế,
quy trình, chế độ làm việc thận
trọng, với phong cách nhân
văn; không ngừng học tập, rèn
luyện, nâng cao trình độ hiểu
biết về chuyên môn, phẩm chất
đạo đức, lối sống thực Sự trong
sáng, công tâm, khách quan,
dũng cảm bảo vệ chân lý, lẽ
phải, dám đấu tranh, không bị
cám dỗ bởi vật chất, không bị
chi phối bởi tình cảm cá nhân.
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đoàn thể nhân dân có vai trò
rất quan trọng trong Sự nghiệp
Đại đoàn kết toàn dân tộc xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc; đại
diện, bảo vệ quyển và lợi ích
hợp pháp, chính đáng của nhân
dân, chăm lo lợi ích của các
đoàn viên, hội viên, thực hiện
dân chủ và xây dựng xã hội
lành mạnh, tham gia xây dựng
Đảng, Nhà nước, giáo dục lý
tưởng và đạo đức cách mạng,
quyền và nghĩa vụ công dân,
tăng cường mối liên hệ giữa
nhân dân với Đảng, Nhà nước
... Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
là một bộ phận của hệ thống
chính trị, là CƠ sở chính trị của

chính quyền nhân dân”.
Văn kiện Đại hội XI của
Đảng nêu rõ: “Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các đoàn thể nhân
dân tiếp tục tăng cuông tổ
chức, đổi mới nội dung, phương
thức hoạt động khắc phục tình
trạng hành chính hóa, phát huy
vai trò nòng cốt tập hợp, đoàn
kết nhân dân xây dựng cơ sở
chính trị của chính quyền nhân
dân; thực hiện dân chủ, giám
sát và phản biện xã hội”.
Hệ thống tổ chức của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam được tổ
chức theo cấp hành chính (Điều
6 Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam): Trung ương; tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung Ương (cấp
tỉnh); huyện, quận, thị xã, thành
phố trực thuộc tình (cấp huyện);
xã, phuờng, thị trấn (cấp xã); Ở
mỗi cấp có Ùy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam; dưới cấp xã có
Ban Công tác Mặt trận.

64

Đội ngũ cán bộ Mặt trận
thường xuyên được kiện toàn, tổ
chức bộ máy uỷ ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam các cấp được
xem là một trong những nhiệm
vụ trung tâm. Kể từ sau Đại hội
đại biểu Mặt trận Tổ quốc các
cấp nhiệm kỳ 2014 - 2019 mở
rộng việc cơ cấu, thành phần,
tăng thêm số lượng Ủy viên, tỷ
lệ người ngoài Đảng, người tiêu
biểu; cán bộ chuyên trách được
nâng cao về trình độ học vấn,
chính trị, nghiệp vụ, từng bilỡc
được chuẩn hóa, có thêm điều
kiện để hoàn thành nhiệm vụ,
bảo dảm tính dại diện, tính tiêu
biểu, tính thiết thực.
Thứ tư, nhiệm vụ và giải
pháp tiếp tục nâng cao chất
lượng công tác cán bộ Mặt
trận Tế quốc Việt Nam
Để đáp ứng yêu cầu nâng
cao vai trò, vị trí của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam trong công
cuộc đổi mới, đẩy mạnh Sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nuớc và hội nhập
quốc tế, xứng đáng là tổ chức
liên minh chính trị, đòi hỏi Mặt
trận TỔ quốc Việt Nam phằi
không ngừng củng cố về tổ
chức, đổi mới nâng cao chất
lượng công tác cán bộ.

Một là, tiếp tục kiện toàn tổ
chức bộ máy, đổi mới chính
sách, chế độ đối với cán bộ
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các đoàn thể chính trị - xã hội,
dáp ứng yêu cầu dổi mới nội
dung, phương thức hoạt động
trong thời kỳ mới (theo tinh
thần Kết luận số 62 của Bộ

Chính trị ngày 8-12-2009), Quy
định số 282-QD/TW, ngày 1-42015 của Ban Bí thư Trung
ương, về chức năng, nhiệm vụ,
tổ chức bộ máy, biên chế cơ
quan chuyên trách tham mưu,
giúp việc Uỷ ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các đoàn thể
chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp
huyện.
Sắp xếp tổ chức bộ máy,
cán bộ hoạt động chuyên trách
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
theo hướng tinh gọn. Coi trọng
việc kết hợp, phát huy có hiệu
quả đội ngũ cán bộ chuyên
trách, bán chuyên trách và
cộng tác viên. Quan tâm quy
hoạch, đào tạo, bồi duũng đội
ngũ cán bộ có phẩm chất,
năng lực và kỹ năng vận động
nhân dân. Chú trọng kiện toàn
dội ngũ cán bộ cơ sở, địa bàn
dân cư.
Tiếp tục tuyên truyền nâng
cao nhận thức về vai trò, trách
nhiệm của Đảng, chính quyền
đối với Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, giải quyết đúng đắn mối
quan hệ Đảng lãnh dạo, Nhà
nước quản lý và vai trò làm chù
của dân thông qua Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các đoàn thể
chính trị - xã hội; các cấp ủy
đảng tăng cường kiểm tra, giám
sát, đôn đốc thực hiện các chỉ
thị, nghị quyết của Dảng về
công tác dân vận, Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các đoàn thể
chính trị - xã hội. Đưa nội dung
lãnh đạo xây dựng Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các đoàn thể
chính trị - xã hội vững mạnh
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thành tiêu chí đánh giá xếp loại
tổ chức cơ sở đảng hàng năm.

Hai là, Xây dựng íly ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
có thành phần, số lượng và cơ
cấu hợp lý, bảo đảm tính đại
diện, tính tiêu biểu, tính thiết
thực, thực sự là tổ chức liên
minh chính trị, liên hiệp tự
nguyện rộng lớn, là hình ảnh
tiêu biểu cho khối đại đoàn kết
toàn dân tộc Ở mỗi cấp.

Ba là, tiếp tục xây dựng,
củng cố và kiện toàn tổ chức
bộ máy cơ quan chuyên trách
vững mạnh theo hướng tinh
gọn, có cơ cấu phù hợp, nâng
cao chất lượng, hiệu quả hoạt
động nhằm làm tốt chức năng,
tổ chức thực hiện và kiểm tra,
đôn đốc việc thực hiện các
Nghị quyết, chương trình hành
động của Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam cấp mình; xây
dựng và củng cố bộ máy và
cán bộ làm công tác tổ chức
cán bộ bảo đảm thực hiện
chức năng, nhiệm vụ và yêu
cầu về công tác cấn bộ trong
giai đoạn mới.

Bốn là, xây dựng đội ngũ
cán bộ chuyên trách của cơ
quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các cấp chuyên
nghiệp, chất lượng, coi trọng
tiêu chuẩn cán bộ, chế độ chính
sách phù hợp để thu hút cán bộ
giỏi, tâm huyết công tác mặt
trận. Đổi mới phong cách làm
việc của cán bộ Mặt trận theo
tư tưởng dân vận của Bác Hồ:
“Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe,
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chân đi, miệng nói, tay làm”
tâm huyết phục vụ nhân dân,
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
chính trị trong mỗi thời kỳ; thực
hiện đổng bộ các khâu trong
công tác cán bộ.
Thực hiện việc luân chuyển,
điều động cán bộ, tạo chuyển
biến trong công tác đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu
rà soát, cơ cấu lại dội ngũ cán
bộ, đổng thời với tiến hành
xây dựng tiêu chuẩn từng vị trí
công tác để cơ cấu, sắp xếp
dội ngũ cán bộ phù hợp với
trình độ chuyên môn, năng
lực, sô trường cán bộ. Quan
tâm thực hiện chính sách đối
với cán bộ.
Chú trọng công tác kiện
toàn các chức danh chủ chốt
của Mặt trận thực Sự tiêu biểu,
có tư duy sáng tạo, có khả
năng vận động, đoàn kết quy
tụ lực lượng phục vụ cho công
tác Mặt trận. Quy trình thực
hiện bảo đảm theo các quỵ
dịnh của Đảng về phân cấp
quản lý cán bộ và mối quan hệ
giữa Đảng đoàn Mặt trận Tổ
quốc với các cấp ủy cùng cấp.
Đề cao vai trò chủ động tham
mưu về công tác cán bộ của
Mặt trận, cập nhật, nắm chắc
các văn bản, quy định của
Đảng, Nhà nước về cán bộ dể
tham mưu thực hiện và giám
sát việc thực hiện. Từng bước
khắc phục những bất hợp lý
trong công tác cán bộ.

Năm là, đổi mới và nâng cao
chất lượng hoạt động của Hội

đổng tư vấn các cấp: Tập trung
xây dựng các Hội đồng tư vấn,
lực lượng cộng tác viên của Mặt
trận các cấp là những nguồi tiêu

biểu, có uy tín, có năng lực
nhằm thu hút, tập hợp trí tuệ
trong xã hội để tham mưu, tư
vấn cho Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam các cấp thực
hiện nhiệm vụ dổi mới nội dung
và phUũng thức hoạt động một
cách hiệu quả.

Sáu là, tích cực phối hợp
với các ngành chức năng để
kiện toàn và nâng cao chất
lượng, điều kiện hoạt dộng,
nhất là Ban Thường trực uỷ
ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam cấp xã. Thường xuyên
củng cố Ban Công tác Mặt trận
gắn với bảo đảm kinh phí hỗ
trợ hoạt động. Bảo đảm vể phụ
cấp đối với Trưởng Ban Công
tác Mặt trận theo Công văn số
245/BNV-CQĐP, ngày 11-72011 của Bộ Nội vụ về việc
thực hiện Nghị định 92/2009NĐ-CP, ngày 22 10-2009.

Bảy là, tiếp tục tổ chức thực
hiện Kết luận 62-KL/TW ngày
8-12-2009 của Bộ Chính trí;
thường xuyên kiểm tra, huống
dẫn, sơ kết, tổng kết việc thực
hiện dể không ngừng đổi mới
nội dung, phương thức hoạt
động đáp ứng yêu cẩu thời kỳ
mới. Thực hiện nghiêm túc việc
kiểm điểm theo tinh thẩn Nghị
quyết Hội nghị Trung ương 4
(khóa XI) của Đảng gắn vối học
tập và làm theo tấm gương dạo
dức Hồ Chí Minh.a
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NÉT Đặc THÙ TRONG XÂYDựNG NÔNG THÔN MỚI
TRÊN QaÊ HƯƠNG cố TỔNG BÍ THƯ TRAN PHÚ
NGƯr. TS. NGUYỄN THỊ LAN

Tùng Ảnh, huyện
Đức Thọ, tinh Hà
Tĩnh là một trong
những đơn vị đầu tiên được
công nhận nông thôn mới
của tỉnh Hà Tĩnh và khu vực
Bắc miền Trung, ngày 20-32015 của Ủy Ban nhân dân
tỉnh Hà Tĩnh đã công nhận
Tùng Ảnh là một trong 5 xã
của Hà Tĩnh đạt chuẩn nông
thôn mới để xây dựng xã
đạt chuẩn nông thôn mới

X

ã

kiểu mẫu. Để có được kết
quả đó, ngoài những điểm
tương đổng với các địa
phương trong quá trình xây
dựng nông thôn mới, Tùng
Ảnh còn có những Sự khác
biệt mà sự khác biệt này đã
góp phần râ't lớn đưa Tùng
Ảnh ngày càng phát triển
văn minh, hiện đại.
Cũng giống như trường
hợp xã Sơn Thành, huyện
Yên Thành, tỉnh Nghệ An;
xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên Hà Tĩnh) và nhiều xã đã
được công nhận hoàn thành
19 tiêu chí về xây dựng
nông thôn mới, Sự đổng
thuận của nhân dân chính
là nguyên nhân đẩu tiên đưa
đến thành công, ông Phan
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Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy
kiêm Chủ tịch uỷ ban nhân
dân
xã
Tùng
Ảnh
đã
nói: ‘Từ thực tiễn xây dựng
nông thôn mới, chúng tôi
càng thấm thía lời dạy của
Bác: “Dễ trăm lần không
dân cũng chịu, khó vạn lần
dân liệu cũng xong”. Muốn
xây dựng nông thôn mới
phải bắt đầu từ mỗi cá
nhân. Từ việc hiến đất cho
đến đóng góp công của,
nếu không có Sự đồng thuận
từ dưới thì chính quyền cũng
buộc phải bó tay”.
Sự đổng thuận về chủ
trương xây dựng nông thôn
mới của nhân dân dược
người dân cảm nhận, họ
chính là người được hưỏng
lợi đầu tiên trong việc thực
hiện mục tiêu này. Bất cứ
người dân nào cũng muốn
sô'ng trong môi trường làng
xóm
khang
trang,
sạch
đẹp, cũng muốn đời sống
vật châ't và tinh thần được
nâng cao, muốn quan hệ
xóm làng đầm ấm, gần
gũi... Vì thế, từ chỗ ít quan
tâm, nhận thức chưa đẩy
đủ về quan điểm, mục tiêu,
tầm quan trọng của xây

dựng nông thôn mới, chưa
hăng hái tham gia, dẩn dẩn
nhân dân dã nhận thức
đúng đắn hơn, thấy rõ lợi
ích thiết thực của xây dựng
nông thôn mới, coi việc xây
dựng nông thổn mới là
quyển lợi, nghĩa vụ, từ đó
tích cực thực hiện. Sự đồng
thuận vể mặt nhận thức đã
tạo cơ sở cho sự đổng
thuận vể hành động. Nhân
dân đã tích cực hưởng ứng
từ đóng góp sức người, của
cải để xây dựng kết cấu hạ
tầng, tìm ra những mô hình
sản xuất kinh doanh mới.
Đã có nhiều mô hình sản
xuâ't tiêu biểu được hình
thành ỉạo sức lan ỉỏa, nhân
rộng, có ý nghĩa định
hướng cho nhân dân tiếp
cận với hình thức sản xuâ't
mới, làm thay đổi tập quán
sản xuâ't cũ, thúc đẩy người
dân mạnh dạn đầu tư, đối
mới tư duy tổ chức sản
xuất, tạo ra nhiều sản
phẩm hàng hóa, nâng cao
thu nhập cho hộ gia đình.
Đạt được sự đổng thuận
của nhân dân như vậy có
nhiều nguyên nhân. Trước

hết phải kể đến vai trò của
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người

đứng

đầu.

Cả hệ
thống chính trị đã vào cuộc
với sự quyết tâm cao, trong
đó để cao vai trò trách
nhiệm của người đứng đầu,
gương mẫu làm trước để
mọi cá nhân, tập thể cùng
thực hiện. Tất cả các tổ
chức trong hệ thống chính
trị đểu được phân công
nhiệm vụ rõ ràng, định kỳ
kiểm tra kết quả và đốc
thúc hoàn thành kịp tiến độ.
Các đoàn thể như hội phụ
nữ, hội cựu chiến binh, hội
nông dân... ngoài việc vận
động tuyên truyền đểu phải
phụ trách một Số xóm, một
số công việc cụ thể. Hàng
ngày, cán bộ đoàn thể phải
sát sao với dân, nắm bắt
tâm tư nguyện vọng và mọi
diễn biến tư tưởng trong dân
để kịp thời giải quyết,
không để mâu thuẫn xảy ra.
Với người đứng đầu, nếu
chỉ có sự gương mẫu, tinh
thần trách nhiệm cao thì
chưa dủ mà họ phải thể
hiện được trí tuệ trong việc
biết lựa chọn công việc để
thực hiện, tìm giải pháp để
tháo gỡ vướng mắc, cản trở.
Các cán bộ chủ chốt Ở Tùng
Ảnh đã xác định phương
pháp, cách làm của địa
phương là phải phát huy
dân chủ, coi trọng ý kiến
nhân dân, dựa vào nhân
dân. Lãnh đạo xã đưa ra
chủ trương định hướng để
nhân dân bàn bạc, quyết
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định cách làm. ông Phan
Tiến Dũng cho biết: “Cái
khó trong xây dựng nông
thôn mới là làm sao mọi
chủ trương đưa ra phải dược
nhân dân đồng tình ủng hộ.
Để làm được điểu này,
chúng tôi đã phát huy tối đa
quyển của người dân trong
bàn bạc các chủ trương,
biện pháp, cách làm”.
Ở Tùng Ảnh, người đứng
đầu đã xác định được trọng
tâm, trọng điểm công việc;
từ đó, xác định trọng tâm là
tập trung vào việc nâng cao
thu nhập cho người dân, tạo
việc làm, tập trung thu hút
các nguồn lực đầu tư cơ sở
hạ tầng. Chọn đúng việc,
cách làm phù hợp nên Tùng
Ảnh đã từng bước chuyển
dịch cơ câ'u kinh tế hợp lý,
đa dạng hóa sản xuất kinh
doanh, vừa hình thành cánh
đồng mẫu trên 20 ha, xây
dựng các mô hình chăn
nuôi lợn, gà và phát triển
dịch vụ. Đây là giải pháp
nâng cao thu nhập đồng
thời là cách giải quyết việc
làm có hiệu quả.

Thứ hai, công tấc tuyên
truyền, vận động luôn được
chú trọng, được xem là
nhiệm vụ trọng tâm. Tuyên
truyền góp phần quan trọng
làm thay đổi nhận thức của
cán bộ và nhân dân. Tuyên
truyền để làm rõ được quan
điểm “Dựa vào nội lực là
chính, Nhà nước đóng vai

trò định hướng và hỗ trợ”.
Chính vì vậy, đã hạn chế
được tư tưởng trông chờ, ỷ
lại vào Nhà nước, tăng ỷ
thức tự lực của người dân.
Nội dung tuyên truyền đã
bám theo từng vấn đề cụ
thể, thay đổi theo từng thời
kỳ trong suốt quá trình xây
dựng nông thôn mới. Chính
nhờ làm tốt công tác tuyên
truyền mà người dân đã tự
nguyện hiến đất, đóng góp
tiền của để xây dựng kết
câ'u hạ tầng với Số lượng rất
lớn. Tổng vốn huy động 6
tháng đầu năm 2014 là trên
44 tỷ đồng, trong đó vốn
ngân sách nhà nước cấp
780 triệu đồng (chỉ chiếm
tỷ lệ 1,8%), nhân dân đóng
góp được trên 32 tỷ đồng
(chiếm tỷ lệ 73,2%), vốn
tài trợ 11 tỷ đổng (chiếm tỷ
lệ 25%). Tổng vốn huy động
4 tháng đầu năm 2015 là
25.937 tỷ đồng, trong đó
vốn ngân sách nhà nước
cấp là 1.497 tỷ đổng, nhân
dân đóng góp 24.44 tỷ
đổng. Những Số liệu trên
cho thây công tác tuyên
truyền vận động đã dưa lại
hiệu quả cao.
Trong thời gian tới, Ban
Chỉ đạo xây dựng nông thôn
mới của xã chủ trương tiếp
tục tăng cường công tác
tuyên truyền theo từng chủ
đề chuyên sâu vể cơ chế,
chính sách, các mô hình
tiêu biểu trong các lĩnh vực,
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đặc biệt là các mổ hình
phát triển sản xuâ't hàng
hóa có liên doanh, liên kết,
tiêu chí nhà mẫu, vườn mẫu
và khu dân cư mẫu. Về hình
thức
tuyên
truyền,
tăng
cường tuyên truyển về các
nội dung xây dựng nông
thôn mới tại các cuộc họp
của thôn, tổ dân cư và các
chi hội chi đoàn. Qua quá
trình thực hiện cho thấy
hình thức này mang lại hiệu
quả cao.
Hiện nay, Tùng Ảnh bước
sang giai đoạn xây dựng
nông thôn mới kiểu mẫu,
Tùng Ảnh tăng cường công
tác tuyên truyền chủ trương
xây dựng Khu dân cư nông
thôn mới kiểu mẫu, vườn
mẫu một cách sâu rộng để
mọi người dân đểu hiểu
được mục đích, ý nghĩa của
việc xây dựng mô hình này,
tạo phong trào mạnh mẽ
trên toàn xã. Các đoàn thể
xác định mỗi cán bộ đoàn
viên, hội viên phải đi đầu
trong việc xây dựng Khu

ương liên quan đến việc xây
dựng nông thôn mới.

như là nhiệm vụ của mỗi
gia dinh, mỗi dòng họ và
Hiện nay,
Thứ ba, phát huy truyền mỗi cá nhân.
trên
40
dòng
họ
Ở
Tùng
thống quê hương, khơi dậy
được sự ủng hộ của con em Ảnh đểu thực hiện dòng họ
xa quê. Trong 3 năm 2011 - khuyến học. Ở Tùng Ảnh
làng nào cũng có giáo sư,
2013, xã đã huy động được
tiến
sĩ. Tính đến nay, Tùng
234.4 tỷ đồng vốn đầu tư
một
ngàn
xây dựng nông thôn mới, Ảnh có trên
trong đó huy động nhân dân người là giáo sư,tiến sĩ, tốt
đóng góp là 97.200 triệu nghiệp dại học và trên đại
đồng, huy động con em xa học, trong đó tập trung
quê đóng góp 54 tỷ đổng, nhiều nhất Ở làng Đổng
nguồn hỗ trợ mục tiêu của Thái. Nhiều gia dinh cả nhà
đều là giáo sư, phó giáo sư,
Trung ương, tỉnh, huyện
15.4
tỷ, nguổn vốn lổng tiến sĩ. Điển hình như gia
ghép các chương trình, dự đình giáo sư Phan Văn Tài,
án 67.800 triệu đồng. Kết
quả trên cho thấy, xã đã
huy động được Sự ủng hộ
rất lớn của con em xa quê.
Con em Tùng Ảnh về công
tác ô nhiều nơi trong nước
và nước ngoài phẩn lớn đểu
thành đạt, có kinh tế khá
giả nên rất ủng hộ chủ
trương xây dựng nông thôn
mới và sẩn sàng ủng hộ cả
về vật chất và tinh thần cho
quê hương.

dẫn cư nông thôn mới kiễu
Là mộỉ vùng quê giàu
mẫu và vườn mẫu ngay truyền thống học hành và
trong

chính gia

đình mình.

Công khai các tiêu chí về
nhà mẫu, vườn mẫu Ở nhà
văn hóa các thôn để nhân
dân dược biết.
Tùng Ảnh cũng
công tácthông tin
truyền các mô
hình, các cơ chế
của địa phương
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Ngoài ra,
tăng cường
tuyên
hình điển
chính sách
và trung

truyền thống cách mạng,
người dân Tùng Ảnh vừa
hăng hái chăm lo lao động
sản xuất, kiên cường chống
giặc ngoại xâm, chăm lo
học tập. Việc học Ở Tùng
Ảnh đã trở thành nhu cầu
tự thân của các tầng lớp,
các thế hệ. Ở Tùng Ảnh, Sự
nghiệp giáo dục được coi

gia đình giáo sư Mai Trọng
Lê, Phan Anh, Phan Mỹ...
Bình quân, mỗi năm Tùng
Ảnh có trên dưới 100 học
sinh đỗ vào đại học, cao
đẳng. Thế hệ trẻ Tùng Ảnh
hôm nay đang ra sức thi
đua học tập, viết tiếp trang
sử vẻ vang xứng danh với
đất học Tùng Ảnh, quê
hương của tiến sĩ Phan
Đình Phùng và cô' Tổng Bí
thư Trần Phú...

Thứ tư, xây dựng được
nhiều mô hình kinh doanh
giỏi. Một trong những vấn
để quan trọng của xây
dựng nông thôn mới là
phải tìm mọi giải pháp dể
nâng cao đời sống nhân
dân. Tùng Ảnh xác định
phải xây dựng được những
mổ hình kinh doanh giỏi.
Với tư duy đó, xã đã tạo
mọi diều kiện để các hộ
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gia đình có thể được vay
vốn, tiếp cận với kỹ thuật
để phát triển kinh doanh.
Từ nguồn hỗ trợ của Nhà
nước, cuối năm 2012, ông
Dương
Thúc
Tuân
xóm
Dương Tượng đã đầu tư trên
2 tỷ đổng để xây dựng trại
chăn nuôi gà tập trung, quy
mô 10 ngàn con, được công
ty liên kết cung cấp gà
giống, thức ăn, hướng dẫn
kỹ thuật và bao tiêu sản
phẩm. Mỗi lứa gà, gia đình
ông Tuân thu lãi ròng từ 60
đến 70 triệu đổng, ông
Tuân cho biết, trong quá
trình làm mặc dù có những
khó khăn nhất định nhưng
được sự tạo điểu kiện của
chính quyển địa phương, các
đoàn thể cũng thường xuyên
đến động viên, Ở huyện có
chính sách hỗ trợ kịp thời
nên gia đình ông rất yên
tâm phát triển kinh tế.
Xã Tùng Ảnh hiện có 15
doanh nghiệp, 4 mô hình
sản xuâ't kinh doanh, mỗi
mô hình thu hút từ 10 - 25
lao động; 431 hộ sản xuất
kinh
doanh các loại
hình
dịch vụ. Dời sống được cải
thiện, người dân Tùng Ảnh
tích cực tham gia đóng góp
xây dựng cơ sở vật chất
phục vụ văn hoá, y tế, giáo
dục.
Xã có 3 trường học,
trạm y tế đạt
chuẩn quốc
gia. 12/12 thôn xóm có nhà
văn hoá và khu thể thao
hoạt động có
hiệu quả.
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Tùng Ảnh còn xây dựng mới
và đưa vào hoạt động Chợ
Dồn với tổng diện tích 1,7
héc ta. Trong 4 tháng đầu
năm 2015, Tùng Ảnh xây
dựng thêm 24 mô hình tiêu
biểu trong phát triển kinh tế
vườn đổi trồng cây ăn quả
với
diện
tích
800
mét
vuông, cố gia dinh anh Bùi
Đình Tiến Thôn Sơn Lễ; 22
mô hình chăn nuôi từ 10 30 con lợn, gà từ 100 - 200
con, phát triển thêm 1 mô
hình nuôi gà với quy mô 3
ngàn con/lứa của hộ Chị Võ
Thị Hào Ở thôn Châu Tùng.

Thứ năm, giữ gìn bản
sắc văn hóa làng quê. Mục
đích cuối cùng của xây
dựng nông thôn mới chính
là nhằm nâng cao đời sống
vật chất, văn hoá tinh thần
của người dân. Muốn đạt
được điểu đó, trong
xây
dựng nông thôn mới, phải
coi trọng việc giữ gìn bản
sắc văn hóa của làng quê.
Mục tiêu xây dựng nông
thôn
mới hiện đại nhưng
vẫn giữ gìn được nét văn
hoá truyền thống tốt đẹp Ở
làng
quê được người dân
Tùng Ảnh
rất quan tâm.
Chính vì vậy, Tùng Ảnh đã
lưu giữ được nhiều bản sắc
văn hóa làng quê. Nhiều
thôn vẫn giữ được những
nếp nhà gỗ Cổ xưa với ao
cá, rặng tre, hàng rào dâm
bụt, vườn sau, ao trước vừa
thoáng mát, vừa hợp với

phong thủy. Cả những
giới cổ thụ hàng trăm
tuổi, những hàng chè
hảo xanh rì thẳng tắp
cho hàng rào bê tông...

cây
năm
mạn
thay

Trong phong trào hiến
đất xây dựng nông thôn
mới, người dân không băn
khoăn vì chuyện hiến đất
mà là vấn để giữ gìn phong
cảnh làng quê. Nhờ được sự
quan tâm của các cấp cũng
như thể theo nguyện vọng
của gia đình, thôn xóm nên
vẫn giữ được bản sắc làng
quê. Người dân Tùng Ảnh ỉự
hào vì tuy xây dựng nông
thôn mới nhưng mọi phong
tục, tập quán, truyền thống
cha ông để lại vẫn được giữ
nguyễn. Châu Nội là thổn di
đầu trong xây dựng nông
thôn mới nhưng vẫn giữ
được nét đẹp truyền thống
của làng quê nông thôn từ
bao đời lưu truyền. Từ Châu
Nội, các thôn khác như
Châu Trinh, Châu Tùng,
Châu Lĩnh...
Tùng Ảnh dự định tất cả
các hàng rào trong thôn tới
đây sẽ là những thảm hoa
đủ màu sắc thay cho màu
xám xi măng. Tùng Ảnh với
môi
trường
xanh,
sạch,
đẹp, con người sẽ được hòa
mình vào thiên nhiên, châ't
lượng cuộc sống ngày càng
được nâng cao. Điểu mà
khổng phải xã dạt chuẩn
nông thôn mới nào cũng
làm được.a
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GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH

MINH BẠCH ĐỂ THựC HIỆN QUYỀN GIÁM SẤT CỦA NHÂN DÂN
TS. TRẦN THỊ DIỆU OANH

hiếu nại, tế cáo - vấn
đề xã hội bức xúc
Theo quan niệm của
Thanh tra Chính phủ, khiếu nại
hành chính là việc cá nhân hay
tổ chức để nghị cơ quan hành
chính nhà nước xem xét, sửa
chữa một hành vi hay một quyết
định hành chính mà họ cho là
hành vi và quyết định đó không
đúng pháp luật, gây thiệt hại
hoặc sẽ gây thiệt hại đến
quyền, lợi ích hợp pháp của họ.
Như vậy, khiếu nại hành chính
là sự tranh chấp giữa các tổ
chức, cá nhân trong lĩnh vực
hành chính nhà nước, là một
quyền của công dân khi tham
gia vào giám sát các hoạt động
quản lý hành chính nhà nước;
khiếu nại nhằm giành lại quyển,
lợi ích hợp pháp. Để đảm bảo
công dân thực hiện quyền khiếu
nại hành chính, Nhà nước phải
có trách nhiệm tổ chức các
hình thức tiếp nhận, xem xét và
giải quyết các yêu cầu của công
dân, đổng thời phải khẳng định
tính hợp pháp, hợp lý của các
quyết định hành chính và hành
vi hành chính.
Vấn đề khiếu nại, tố cáo hiện
nay đang là vấn đề xã hội bức
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LTS: Kể từ khi Luật Khiếu nại, Tế cáo năm 1999 có hiệu
lực đến nay, tình hình khiếu nại hành chính diễn biến rất
phức tạp, xảy ra Ở hẩu hết các địa phương trên cả nước;
nhiểu lúc, nhiều nơi đã vượt ra khỏi tẩm kiểm soát của
chính quyền địa phương, trở thành “điểm nống” về trật tự
xã hội. Minh bạch trong giải quyết khiếu nại hành chính
của cổng dân chính là để đảm bảo thực hiện quyền khiếu
nại, tế cáo, quyển giám sát của công dân; góp phẩn chống
biểu hiện thiếu dân chủ, tham nhũng, tiêu cực trong các
cơ quan nhà nước.
xúc. Mỗi
năm có hàng trăm
công dân; tiếp nhận và xử lý
nghìn vụ khiếunại, tố cáo trên 91.880 đơn các loại; thụ lý theo
cả nuớc,tập trung ô lĩnh vực thẩm quyền 9.006 vụ khiếu nại.
hành chính. Theo Báo cáo kết Phân tích từ kết quả giải quyết
quả giám sát việc giải quyết 107.890 vụ việc khiếu nại trên
khiếu nại, tố cáo của công dân cả nước cho thấy: có 41.288 vụ
của Ủy ban Pháp luật của Quốc đúng và có đúng, có sai
hội, giai đoạn 2011 - 2013, các (38,3%); 66.602 vụ khiếu nại
cơ quan
hànhchính dã tiếp sai (61,7%).
nhận 536.789 đơn thư các loại,
Tính chất của khiếu nại hành
trong đó đã xử lý 310.720 đơn
chính ngày càng phức tạp. Thái
khiếu nại, tố cáo với 200 nghìn
độ khiếu nại ngày càng gay gắt,
vụ việc khiếu nại, tố cáo. Trong
đó, 74,76% SỐ vụ khiếu nại, tố bức xúc, xuất hiện nhiều khiếu
cáo Nên quan đến đất dai. Về nại đông người, vượt cấp, có tổ
giải quyết khiếu nại, các cơ quan chức, lôi kéo cả người già, trẻ
hành chính đã giải quyết em và các đối tượng chính sách
167.654/197.3651 vụ việc khiếu tham gia. Nhiều truồng hợp bị
nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, lợi dụng, kích động, xúi giục
đạt tỷ lệ 84, 83%. Tại Thủ đô
Hà Nội, 5 năm qua, các cơ quan
hành chính đã tiếp 159.169 luợt

khiếu nại với thái độ cực doan.
Các thế lực thù địch trong,
ngoài nước và một Số phần tử
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CƠ hội chính trị đã lợi dụng vấn

kết quả thanh tra, kiểm tra trong

đề khiếu nại của công dân để
xúi giục, kích động thành khiếu
nại dông người nhằm chống

việc tiếp công dân, giải quyết

phá Nhà nước Việt Nam trên
các mặt.
Nội dung khiếu nại hành
chính chủ yếu liên quan đến lĩnh
vực đất đai, nhà Ở, chính sách
xã hội, tư pháp. Nguyên nhân
chủ yếu dẫn đến khiếu nại hành
chính ngày càng gia tăng là do
chính quyền các cấp chưa quán
triệt, chấp hành nghiêm pháp
luật về đất đai; công tác quản lý
nhà nước về đất đai bị buông
lỏng, quỵ dinh của pháp luật vể
đất đai và pháp luật về khiếu nại
còn nhiều bất cập. Chính sách
về bảo hiểm xã hội, người có
công còn những hạn chế, thiếu
sót, khuyết điểm... Một nguyên
nhân khác rất quan trọng liên
quan trực tiếp đến quyền giám
sát của nhân dân dó là tính
minh bạch trong hoạt động giải
quyết khiếu nại hành chính còn
nhiểu bất cập. Sự thiếu minh
bạch trong giải quyết khiếu nại
hành chính thể hiện Ở cơ chế
giải quyết khiếu nại hành chính
còn mang tính khép kín giữa các
cơ quan hành chính nhà nuỡc.
Không công khai tranh luận bình
đẳng giữa các bên chủ thể trong
hoạt động giải quyết khiếu nại
dẫn đến tình trạng khiếu nại kéo
dài, đông người gây mất Ổn định
trật tự xã hội. Thiếu Sự minh
bạch trong chính sách pháp
luật, tổ chức thực hiện các quyết
dịnh giải quyết khiếu nại, các
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khiếu nại. Công tác quán triệt,
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật về tiếp công dân,
khiếu nại, tố cáo còn chưa sâu
rộng, chưa thiết thực. Công tác
tiếp công dân Ở một Số nơi chưa

thực sự đi vào nền nếp, chưa
đáp ứng yêu cầu. Chất lượng áp
dụng pháp luật trong giải quyết
khiếu nại Ở các cấp có lúc, có
việc còn hạn chế, còn tình trạng
vi phạm về thẩm quyền, trình
tự, thủ tục, thời hạn. Một Số vụ
việc khiếu nại giải quyết còn
chậm, để công dân khiếu nại
nhiều lần, vượt cấp; nhiều vụ
việc còn có hiện tượng né tránh,
đùn đẩy trách nhiệm trong giải
quyết khiếu nại; nể nang, nương
nhẹ trong xử lý người có hành vi
Tình hình khiỄu nại, tfi' cáo
năm

2014

Cố

xu

hướng

giảm

so với 2013, cụ thể: Cả nước
phát sinh 81.949 đơn khiếu
nại, trong đó cố 36.452 vụ
VĨỆC thuộc thẩm quyền giải

quyết của các cd quan hành
chính nhà nước, giảm 7,4%
sí dơn và giảm 9,8% sí vụ
việc so với cùng kỳ nỉm 2013.
Tuy

nhiễn, SỐ lượt đoàn khiếu

nại, tế cáo đãng người trẽn cả
nước tăng 15% so với cùng kỳ
nãm 2013, Cố đoàn lên tới vài

trãm người với thái dộ bức
xúc, gay gắt. Kết quả giải
quyết khiếu nại, tế cáo năm
2014, các cơ quan quản lỹ
hành chính nhà nước đã giải
quyết

được

gẩn

38.000/44.000

vụ việc, đạt tỷ lệ 84,9%...
(Nguổn: Thanh tra Chính phủ)

vi phạm bị phát hiện qua giải
quyết khiếu nại. CÓ vụ việc mối
chỉ chú trọng đến việc giải
quyết hết thẩm quyền mà chưa
quan tâm đến giải quyết dứt
điểm vụ việc.
Hệ lụy của việc không giải
quyết kịp thời các vụ việc khiếu
nại hành chính khiến quyển, lợi
ích hợp pháp của nguồi dân bị
ảnh hưởng, phức tạp có thể gây
ra tình trạng khiếu kiện kéo dài,
đông ngúời gây mất Ổn định trật
tự xã hội, đe dọa hòa bình, an
ninh chính trị quốc gia.
Minh bạch để bảo VỆ
quyền, lợi ích hợp pháp của
cồng dân
Minh bạch là một trong
những vấn đề đuợc quan tâm
nhiều nhất trong khu vực công.
Minh bạch trong lĩnh vực khiếu
nại hành chính là việc làm rõ
các hoạt động khiếu nại hành
chính mà thực chất là quá trình
giải quyết khiếu nại. Theo Luật
Khiếu nại 2011, quá trình đó bắt
đầu từ việc thụ lý, xác minh, kết
luận đến ra quyết định giải
quyết khiếu nại hành chính. Giải
quyết tốt khiếu nại hành chính
của công dân nhằm đảm bảo
thực hiện quyền cơ bản của
công dân, thực hiện quyền dân
chủ xã hội chủ nghĩa; góp phần
chống biểu hiện quan liêu, cửa
quyền, thiếu dân chủ, tham
nhũng, tiêu cực trong các cơ
quan nhà nước. Đồng thời, giúp
các cơ quan nhà nước có thẩm
quyền kịp thời sửa chữa những
bất hợp lý, sai sót trong quá
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trình quản lý; khi có Sự giám sát
của nhân dân cũng sẽ giúp
nâng cao ý thức trách nhiệm
của các chủ thể quản lý và tạo
niềm tin trong nhân dân.
Giải quyết khiếu nại hành
chính là giải quyết mối quan hệ
giữa Nhà nước với công dân,
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp
của người dân. Do vậy, công
khai, minh bạch trong thủ tục
giải quyết các vụ việc khiếu nại
có ý nghĩa và vai trò hết sức
quan trọng. Ở Việt Nam, việc

10 ngày, kể từ ngày nhận được
đơn thuộc thẩm quyền giải
quyết, cd quan có thẩm quyền
giải quyết khiếu nại hoặc cơ
quan được giao nhiệm vụ giải
quyết khiếu nại tham mưu ra
quyết định thụ lý để giải quyết;
trường hợp không thụ lý để giải
quyết thì có văn bản trả lời nêu
rõ lý do. BƯỚC 2, xác minh, kết
luận nội dung khiếu nại. Việc
xác minh bảo đảm tính khách

quan, chính xác, kịp thời. Để
làm rõ các vấn đề trong đơn
khiếu nại, quy định việc đối
giải quyếtkhiếu
nại hành chính
thoại giữa các bên liên quan là
của công dân chỉ thực hiện
bằng thủ tục hành chính và thủ yêu cẩu bắt buộc trong quy
tục tư pháp. Thủ tục hành chính trình giải quyết khiếu nại lần
giải quyết khiếu nại hành chính hai. Bước 3, ban hành Quyết
của công dân hiện nay được định giải quyết khiếu nại. Quyết
thực hiện theo Luật Khiếu nại định giải quyết khiếu nại có
2011. So với trước đây, thủ tục
này đã có tiến bộ đáng kể vì
cho phép công dân khởi kiện vụ
án hành chính ra tòa án trong
bất kỳ giai đoạn nào. Tuy nhiên,

hiệu lực pháp luật sau 30 ngày,
kể từ ngày ban hành mà người
khiếu nại không khiếu nại lần

hạn chế là chưa gắn với thủ tục
tiếp công dân và xử lý đơn thư;
việc tiếp và chuyển đơn thư
khiếu nại còn lòng vòng, khó
theo dõi và giải quyết; còn xảy
ra tình trạng chổng chéo, trùng
lặp.
Đặc biệt, thời hạn giải
quyết khiếu nại chưa phù hợp.
Thủ tục giải quyết khiếu nại
hành chính hiện nay gổm 3
bước. Bước 1, tiếp nhận và thụ
lý đơn khiếu nại. Người khiếu
nại phải gửi đơn và các tài liệu

đều được giải quyết theo trình
tự, thủ tục, thời hạn như nhau.
Quy định này không phù hợp

liên quan (nếu Có) đến cơ quan

nhà nước có thẩm quyền giải
quyết khiếu nại. Trong thời hạn
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hai. Hiện nay, hầu hết khiếu nại
hành chính trên các lĩnh vực

với một số lĩnh vực khiếu nại
dòi hỏi phải được giải quyết
ngay. Quy định việc giải quyết
khiếu nại lẩn đầu là trách
nhiệm của chính cơ quan, người
có thẩm quyền đã ban hành
quyết định hành chính, có hành
vi hành chính bị khiếu nại. Giải
quyết khiếu nại lần hai thuộc
thẩm quyền của thủ trưởng của
người đã giải quyết khiếu nại
lần đầu trong cùng hệ thống cơ
quan hành chính nhà nước

thường gây nên tâm lý cho
rằng việc giải quyết sẽ không
khách quan và ảnh hưởng đến
quyền, lợi ích hợp pháp của
người khiếu nại. Chính vì vậy,
công tác giải quyết khiếu nại
hành chính vẫn tồn tại “điểm
mờ”. Năm 2014, mặc dù tình
hình khiếu nại có giảm cả về Số

vụ và số người nhưng trong đó
tỷ lệ số vụ, số lượt người khiếu
nại kéo dài, đông người lại có
xu hướng tăng (15% so với năm
2013), tính chất vụ việc ngày
càng gay gắt. Chất lượng giải
quyết khiếu nại, tố cáo Ở nhiều
nơi còn chậm, còn tình trạng
áp dụng pháp luật không dúng
dẫn đến người dân lại càng bức
xúc; số đơn tố cáo cán bộ, công
chức có hành vi tham nhũng
chiếm tỉ lệ 5, 2%; 10% số cơ
quan được kiểm tra về công tác
thực thi pháp luật giải quyết
khiếu nại có vi phạm...
Để khắc phục một số vướng
mắc trên, một trong những yếu
tố để hoàn thiện các phương
thức giải quyết khiếu nại hành
chính là thủ tục hành chính
cần dược thiết lập đơn giản
hơn và về lâu dài nên bỏ quy
định vể việc giải quyết khiếu
nại lần hai. Nếu công dân
không đồng ý với việc giải
quyết của các cơ quan, tổ chức,
cá nhân có thẩm quyển thì có
quyền khởi kiện ra tòa án theo
thủ tục tư pháp để được bảo
vệ. Giải pháp tổng thể giải
quyết khiếu nại hành chính với
mục tiêu bảo đảm khách quan,
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minh bạch và bảo vệ quyền
chính đáng cho công dân.
Tăng cường tuyên truyền phổ
biến giáo dục pháp luật, đào
tạo, bồi dưỡng vể khiếu nại
hành chính, giải quyết khiếu
nại hành chính cho cơ quan, tổ
chức, cá nhân để cán bộ, công
chức trong quá trình thực thi
công vụ thực hiện dúng chức
trách, nhiệm vụ của mình.
Công khai, minh bạch chính
sách pháp luật, công khai các
kết quả giải quyết khiếu nại
hành chính. Đơn giản hóa thủ
tục khiếu nại, giải quyết khiếu
nại theo hướng tạo điểu kiện
thuận lợi cho người dân, tổ

chức đối thoại khâu bắt buộc
trong quy trình giải quyết, mở
rộng vai trò của luật sư tham
gia trong quá trình giải quyết
khiếu nại. Thông tin cho người
khiếu nại biết các chứng cứ,
căn cứ để giải quyết khiếu nại
hành chính khi họ có yêu cầu.
Sau khi có quyết dịnh giải
quyết khiếu nại, công khai,
minh bạch những thủ tục tiếp
theo, xác định rõ người có
trách nhiệm giải quyết và thời
hạn giải quyết trong quyết định
giải quyết khiếu nại để người
khiếu nại dược thông tin và bảo
đảm quyền và lợi ích hợp pháp
của mình.

Dự ÁN LUẬT VỀ HỘI...
thiết trong một xã hội dân chủ vì
lợi ích của an ninh quốc gia hoặc
an toàn, trật tự công cộng, bảo
vệ sức khỏe và đạo đức công
cộng, hoặc bảo vệ các quyền tự
do của người khác”. Như vậy, văn
bẳn của cơ quan cao nhất về vấn
đề nhân quyền quốc tế cũng xác
định rõ giới hạn của vấn đề lập
hội. Điều này đặt ra những tôn
chỉ, mục đích trong lập và hoạt
động hội. Nếu hội vì những mục
đích giải trí, gặp gỡ thăm hỏi lẫn
nhau, như; Hội đồng hương, Hội
nuôi chim, Hội cây cảnh... thì
hẳn cả nguồi lập, người tham gia
và cơ quan Nhà nước cũng không
bận tâm về phạm vi điều chỉnh.
Những hội thiện nguyện mà tuân
thủ các lợi ích chung, lợi ích quốc
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(Tiếp theo trang 58)

gia, cộng dồng hiển nhiên luồn
đuạc ủng hộ. Duy chỉ có lập hội
duới các danh nghĩa, tên gọi
khác nhau nhưng thể hiện rõ
mục đích, động cơ gây nguy hại
đến lợi ích quốc gia, cộng đồng
hoặc mục đích đó ẩn duới các
“áo ngụy trang” thì không thể nói
“tự do” - Dây thực chất là hành
vi mượn cớ lập hội để chống phá
đất nuớc thì dù tồn tại ô đâu cũng
đều trái với luật pháp nước đó.
Bởi thế, các quốc gia một
mặt tôn trọng quyền tự do lập
hội và bảo đảm quyền đó trên
thực tế, một mặt phải duy trì
trật tự, kiểm soát các tổ chức,
nhóm hội gây nguy hại cho xã
hội. Một số quốc gia có luật về
hội khá sớm, như: Vương quốc

Theo cách tiếp cận của khoa
học hành chính công, minh bạch
dược hiểu Ở nghĩa rộng hơn không
chỉ bao gổm việc cung cấp thông
tin cho công chúng của chính
quyền nhà nước các cấp mà qua
đó, nhân dân dược tiếp cận
những nguồn thông tin của nhà
nước, của tổ chức xã hội dể thực
hiện quyền giám sát của mình. Vì
vậy, minh bạch là công cụ đánh
giá hiệu quả hoạt dộng của các cá
nhân, tổ chức công về hiệu quả
hoạt động và cung cấp thông tin,
là thuớc đo cho các hoạt động
hành chính công, là đích húỡng
đến của mọi nền hành chính Ờ
bất kỳ quốc gia nào.a

Anh (Luật về Sự liên kết 1825,
Luật Công đoàn 1871) hay Cộng
hòa Phấp (Luật về Hội 1901)
cũng quy định rõ vấn đề này. Do
đó, quy định rõ quyền lập hội,
các diều kiện lập, hoạt dộng hội
cũng như các hành vi bị nghiêm
cấm là cần thiết trong việc xây
dựng Luật về Hội.a
“Nhà nirôc tốn trọng và đảm bảo
cõng dân, tổ chúnc Việt Nam cõ
quyền lập hội. Nghiêm cấm cằn
trở, ép buộc, can thiệp rào việc
thành lập tổ chứlc, hoạt động hội
trái quy định của pháp luật, xâm
phạm quyền và lợi ích hợp pháp
cba Nhà nưỗt, phương hại dấn lợi
ích, chủ quyền, an ninh quốc gia,
an toàn xã hội, khối dại đoàn kểì
dân tộc, quyền con ngiltti, quyền
cống dân”.

Trích Tờ trình dự án Luật vể Hội.
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MỘT ỉố 6IÀI PHÁP l/ẬN OỢNú ŨỒH6 Bàỡ Mỡ oạo m ứl\IH
ỏ các TINH MIẾN mìl Pnin ữắc
PHẠM CÔNG MINH
ùng miền núi các tỉnh
phía Bắc gồm các tỉnh
Lạng Sơn, Cao Bằng,
Bắc Cạn, Thái Nguyên, Phũ
Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Hà
Giang, Tuyên Quang, Hoà Bình,
Sơn La, Lai Châu và Điện Biẽn,
có tổng diện tích tự nhiên 95
ngàn km2. Nơi dây là quê hương
của gần 40 dân tộc anh em
cùng sinh sống gắn bó lâu đời.
Đặc điểm nổi bật của Sự phân

V

bố dân cư các dân tộc thiểu Số

phía Bắc là không có vùng đất
riêng của tộc người rõ rệt, mà
sống xen kẽ với nhau. Tuy vậy,
mỗi dân tộc đểu có những vùng
quần tụ đông đảo của mình,
quẩn cư trên nhiều điểm nhỏ
xen kẽ với nhiều dân tộc; nhưng
mối liên hệ về tộc người vẫn
khá chặt chẽ, có những mối
liên hệ thân thuộc, thường gặp
nhau khi có lễ cưới, giỗ chạp,
ma chay.... Các dân tộc có bản
sắc văn hoá riêng, thể hiện Ở
từng dân tộc, từng nơi rất độc
đáo, thích hợp với điểu kiện
sinh sống, với trình độ văn hoá,
với tính cách tâm lý riêng của
dân tộc mình.
Từ năm 1986 đến nay, đạo
Tin Lành phát triển và thu hút
nhiều tín dồ là đồng bào dân
tộc thiểu số Ở vùng miền núi
phía Bắc. Điểu dáng chú ý là Sự
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phát triển của đạo Tin Lành Ở

Trước tình hình trên, chính

vùng dân tộc thiểu Số diễn ra

quyền các địa phương nơi có
đông đồng bào theo đạo Tin
Lành đã tích cực vận động
đổng bào thực hiện tốt chính
sách dân tộc, chính sách tôn

một cách đột biến, bất thường,
nhất là Ở vùng đồng bào Mông
sinh sống dã gây mất Ổn định
xã hội, tạo ra mâu thuẫn trong
nội bộ nhân dân xuất phát từ Sự
phân hoá, đối lập nhau về mặt
tôn giáo giữa người theo tín
ngưỡng, tôn giáo truyền thống
với người theo đạo Tin Lành.
Những người theo tín ngưỡng,
tôn giáo truyền thống coi người
theo đạo Tin Lành từ bỏ các
quan hệ, nghĩa vụ theo luật tục,
đạo lý cổ truyền là Sự xúc phạm
đến tình cảm dân tộc và Sự
thiêng liêng của tín ngưỡng
truyền thống. Ngược lại, nhiều
người theo đạo Tin Lành cũng
chê bai, miệt thị, xúc phạm
những người theo tập quán cũ.
Nhiều nơi các đối tượng truyền
giáo Tin Lành đã dùng áp lực
cùa số dông để cô lập, 0 ép và
de doạ những người khác dể ép
buộc họ theo dạo. Nhiều đối
tượng lợi dụng đạo Tin Lành để
trục lợi, chiếm đoạt tiền của,
sức lao động cùa nhân dân dưới
hình thức thu tiền để được theo
đạo, chi phí cho các đối tượng
di học dạo, mua kinh sách... đã
tác dộng tiêu cực đến an ninh,
trật tự tại địa phương.

giáo của Đảng và Nhà nước
nhằm chăm lo đời sống vật
chất tinh thần cho dồng bào,
vận động đồng bào tích cực
phát triển kinh tế, xoá đói giảm
nghèo, giữ gìn truyền thống,
bản sắc văn hoá của từng dân
tộc, nâng cao tinh thần cảnh
giác cách mạng, giữ gìn an
ninh trật tự tại địa phương.
Đổng thời, hệ thống chính trị Ở
các địa phương đã tích cực vận
dộng dồng bào nêu cao ý thức
tự lực, tự cường, tự vươn lên,
giúp đỡ dồng bào sản xuất, kinh
doanh, bố trí lại cơ cấu cây
trổng vật nuôi theo những kinh
nghiệm và mô hình đã có hiệu
quả Ở các địa phương; phối hợp
vận động, tạo điểu kiện để giữ
gìn, phát huy bản sắc văn hoá,
tiếng nói, chữ viết và truyền
thống tốt đẹp của các dân tộc;
củng cố và tăng cường Sự thống
nhất về chính trị, tư tương, đoàn
kết dân tộc chống âm mưu diễn
biến hoà bình và những luận
điệu xuyên tạc của các thế lực
thù địch.
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Xét về nguồn gốc, bản chất
của hiện tượng một số đổng bào
thiểu số theo đạo Tin Lành là
nhu cẩu tín ngưỡng, tồn giáo
thuần túy. Họ luôn mong muốn
có một điều gì đó làm thay đổi
tốt hơn trong cuộc sống, chứ
hoàn toàn không phải ai cũng
mang động cơ về chính trị ngay
từ buổi đầu theo tôn giáo. Từ
nhận thức trên, chúng ta phải
coi dây là hiện tuựng tôn giáo
bình thường, theo đũng pháp
luật và đối xử với các tín đổ
theo đạo Tin Lành theo chính
sách tôn giáo mà Hiến pháp
quy định. Việc không thừa nhận
về mặt tôn giáo và nhu cầu tôn
giáo thuần tuỷ của một bộ phận
quẩn chúng, ngăn chặn Sự phát
triển dạo bằng các biện pháp
hành chính là trái với chính
sách tôn giáo của Đảng, Nhà
nước, trái với xu hướng phát
triển tôn giáo hiện nay trên thế
giới. Chúng ta cần phải xác
định thái độ đúng mức với đạo
Tin Lành, tôn trọng quyền tự do
tín ngưỡng, tôn giáo, không
khuyến khích phát triển nhưng
cũng không ngăn cấm mà phải
thu phục quần chúng tự do lựa
chọn cho mình một niềm tin
trong cuộc sống. Do vậy, để
chính sách tự do tín ngưỡng,
tôn giáo của Đảng và Nhà nước
thực sự dem lại nhu cẩu tinh
thẩn chính đáng cho nhân dân,
các cơ quan chức năng phải
thực sự thông suốt nhận thức,
tôn trọng nhu cầu tín ngưỡng
của tín đồ, giáo dục và hướng
dẫn họ hoạt dộng tôn giáo theo
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dúng pháp luật. Mặt khác,
chúng ta cũng nhận thấy, sinh
hoạt tôn giáo cũng là một nhu
cầu sinh hoạt văn hoá trong đời
sống xã hội loài người. Tránh
quan niệm cực đoan, cho rằng
theo đạo là tiếp tay cho hoạt
động chính trị, chống lại chủ
trương, chính sách của Đảng và
Nhà nưổc. Mục đích của chúng
ta là làm cho quẩn chúng dù đi
theo tôn giáo, tín ngưỡng nào
cũng phải hoạt dộng trong
khuôn khổ pháp luật của Nhà
nước, bền chặt trong khối dại
đoàn kết toàn dân tộc; tạo diều
kiện cho đổng bào theo đạo Tin
Lành thực hiện Sông tốt đời,

đẹp đạo - phụng Sự Tổ quốc Sống phúc âm giữa lòng ơân
tộc. Điều đó cũng thể hiện việc
thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí
Minh: không nói nhiều về Sự
khác biệt tín ngưỡng, tôn giáo
mà ngược lại luôn nhân mạnh
tính thống nhất về lợi ích chung

của dân tộc, về Sự tương đồng
giữa cấc tôn giáo, Ở mục đích

mưu hạnh phúc cho loài người,
mưu phúc lợi cho xã hội lấy đó
để khơi dậy tình đoàn kết phấn
dấu vì sự nghiệp chung. Nhìn
nhận, ứng xử với người theo
đạo, trước hết phải coi họ là
một con người xã hội, trong
cộng đồng các dân tộc Việt
Nam, đồng thời phải quan tâm
giải quyết thoả dáng nhu cầu
dặc thù của con người tôn giáo.
Vận dụng bài học “Lấy dân
làm gốc”, tôn trọng qui luật
khách quan, thực hiện tốt chủ

trương, đường lối, chính sách
của Đảng, Nhà nuỡc và đấu
tranh chống dịch lợi dụng tôn
giáo nói chung và lợi dụng dạo
Tin Lành nói riêng là nhiệm vụ
hết sức quan trọng của cả hệ
thống chính trị từ Trung ương
đến cơ sở. Cả hệ thống chính trị
cần phải xác dinh hiện tượng
phục hồi, phát triển đạo Ở vùng
dân tộc thiểu số trong thời gian
qua vừa là hiện tượng tôn giáo
bình thường, vừa là đối tượng
điều chỉnh chính sách tự do tín
ngưỡng, tôn giáo của Đảng và
Nhà nuớc. Vì vậy, việc giải
quyết hiện tượng phục hổi, phát
triển đạo ô vùng dân tộc thiểu
số phải thực hiện theo chính
sách, pháp luật về tôn giáo của
Đảng và Nhà niiỡc. Đồng thời,
phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ
hơn về âm mưu của các thế lực
thù địch lợi dụng vấn đề tôn
giáo nói chung, đạo Tin Lành
nói riêng để chống phá đất
nilỡc. Vì vậy, chúng ta phải đặt
việc giải quyết vấn đề phát
triển đạo Ở vùng dân tộc thiểu
số trong phạm vi yêu cầu của
cuộc đấu tranh chống âm mưu
dịch lợi dụng tôn giáo và dân
tộc để chống phá cách mạng.
Tuy nhiên, chúng ta cần khắc
phục hai khuynh huỡng trong
việc giải quyết vấn đề phát triển
đạo Ở vùng dân tộc thiểu Số:

Một là, khắc phục khuynh
hưổng hữu khuynh, mất cảnh
giác, buông lỏng công tác quản
lý nhà nước với việc phát triển
dạo dể các thế lực thù địch lừa
bịp, lôi kéo quần chúng.
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Hai là, khắc phục khuynh
hưống tả khuynh, nặng về các
biện pháp cấm doán quần
chúng theo đạo bằng các biện
pháp cưỡng chế hoặc phân biệt
đối xử với người theo đạo, dẫn
đến gây căng thẳng giữa quẩn
chúng theo đạo với chính quyền
cơ sồ. Cách làm sai lẩm này
xuất phát từ những nhận thức
định kiến với tôn giáo, cường
điệu vai trò của tôn giáo và khả
năng của những kẻ lợi dụng vấn
đề tôn giáo.
Trong tình hình hiện nay,
tôn giáo là vấn đề hết sức nhạy
cảm luôn tiềm ẩn khả năng gây
mất ổn định an ninh trật tự của
đất nước. Từ khi chính quyền về
tay nhân dân, Đảng và Nhà
nước luôn quan tâm và coi dây
là vấn để đặc biệt quan trọng
trong

việc củng

Cố khối đại

đoàn kết toàn dân. Để có một
giải pháp cơ bản nhằm giải
quyết các vấn đề liên quan đến
các lĩnh vực về kinh tế, văn
hoá, xã hội, tư tưởng; phát huy
sức mạnh tổng hợp của cả hệ
thống chính trị, bằng các biện
pháp đổng bộ, thống nhất, kết
hợp chặt chẽ chính sách dân
tộc và chính sách tôn giáo của
Đảng mới mang lại hiệuquả
thiết thực.
Truỡc hết, các địa phương có
đông tín đồ theo đạo Tin Lành
cần tập trung phát triển kinh tế
- xã hội, thực hiện tốtchủ
trương xóa đói giảm nghèo, xây
dựng cơ sở hạ tẩng nhằm từng
bước nâng cao đời sống vật
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chất, tinh thẩn của tín đồ theo
đạo Tin Lành, tạo nền tảng Ổn
định về kinh tế - xã hội Ở vùng
sâu, vùng xa và vùng dân tộc
thiểu số. Đây là yếu tố quan
trọng để giải quyết căn bản một
trong những nguyên nhân làm
nảy sinh những vân đề đồng
bào theo đạo Tin Lành trong
thời gian qua. Đây cũng là biện
pháp hạn chế tình trạng di dịch
cư, nạn phá rừng, trồng cây
thuốc phiện... Từng bước Ổn
định lâu dài đời sống nhân dân
Ở vùng các dân tộc thiểu số còn
gặp khó khăn, đảm bảo tối
thiểu các nhu cẩu về nhà ỡ,
chữa bệnh, học hành, tăng
cường các chương trình phát
thanh riêng cho đồng bào dân
tộc để kết hợp tuyên truyền,
vận động quẩn chúng thực hiện
các chính sách, pháp luật của
Đảng và Nhà nước.

Thứ hai, nâng cao trình độ
hiểu biết chính sách, pháp luật
cùa Đảng và Nhà nước ỗ những
vùng có tín đổ theo đạo Tin
Lành. Đây là điều kiện tiên

dồ nên luôn là mục tiêu mà các
phần tử xấu chú trọng lôi kéo.
Cùng với việc giáo dục nâng cao
trình độ, hiểu biết pháp luật của
những người có uy tín và đội
ngũ chức sắc, chức việc, cần
hết sức chú ý vận động, bổi
duỡng tầng lớp thanh, thiếu
niên vùng giáo, tổ chức đưa họ
tham gia vào các công tác xã
hội, tham gia các phong trào
quần chúng, vì đây là lực lượng
sẽ nắm các vị trí chủ chốt của
các tổ chức xã hội cũng như tôn
giáo trong tương lai. Giúp họ
hiểu biết một cách đầy đủ về
chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước là việc làm có ý
nghĩa quan trọng, góp phần giữ
vững ổn định an ninh chính trị.
Thứ ba, tăng cường củng Cố
tổ chức Đảng, chính quyền cơ
sở và các tổ chức quẩn chúng
đủ mạnh để nâng cao hiệu lực
của hệ thống chính trị, đảm bảo
tốt chức năng quản lý nhà nuỡc
về kinh tế - xã hội, an ninh trật
tự Ở vùng có đồng bào theo đạo
Tin lành. Trong việc phát huy

quyết để nâng cao hiệu lực quản
lý nhà nước về mọi mặt, ngăn
chặn có hiệu quả âm mưu kích
dộng, lôi kéo quần chúng của
dối tuựng lợi dụng đạo Tin Lành
gây hoang mang, chia rẽ quần
chúng. Công tác giáo dục nâng
cao trình độ dân trí, tuyên
truyền pháp luật triiỡc hết nhằm

vai trò quản lý nhà nước về an
ninh trật tự Ở vùng đồng bào

vào đội ngũ những người có uy
tín và đội ngũ chức sắc, chức
việc trong tôn giáo, vì họ có
ảnh hưởng trong quần chúng tín

trị, tư tưởng và tổ chức. Đảm
bảo tính thống nhất của các tổ
chức Đảng để lãnh đạo tập hợp

tôn giáo, phải xác định được vai
trò lãnh đạo trực tiếp, toàn
diện, tuyệt đối của tổ chức
Đảng các cấp, đặc biệt là chi
bộ vùng có đông đổng bào theo
đạo Tin Lành. Xây dựng Đảng
trong sạch vững mạnh về chính

quần chúng. Xây dựng chính
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quyền và các tổ chức đoàn thể
ồ cơ sở gắn với nâng cao trình
độ chính trị cho cán bộ chính
quyền cơ sở, tuyên truyền giáo
dục cho cấn bộ đảng viên và
đồng bào các dân tộc theo đạo
Tin Lành về âm mưu, thủ đoạn
của cấc thế lực thù dịch lợi

bị ép buộc, dụ dỗ, không tự
giác theo đạo thì giải thích để
quần chúng hiểu rõ âm mưu của
kẻ xấu, giúp họ thôi sinh hoạt
đạo, trở về cuộc sống cộng
đổng. Đối với số người đã theo
dạo Tin Lành, cần hướng dẫn
việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo

dộng tín đồ Tin Lành phải dược
tổ chức thường xuyên, liên tục
và kết hợp với các cuộc vận
động thực hiện phong trào của
địa phương. Kết hợp giữa việc
xây dựng cái mới và chống cái
lạc hậu, trái với thuẩn phong
mỹ tục, trái với bản sắc văn
hoá dân tộc. Đưa quần chúng

thực hiện chính sách tôn giáo

theo dúng qui định của pháp
luật; xử lý nghiêm minh những

tín đồ tham gia các hoạt dộng

kích dộng lừa bịp một bộ phận

đối tượng tuyên truyền, phát

xã hội, để phong trào bảo vệ

quần chúng chống lại Đảng và

an ninh Tổ quốc ngày càng
phát triển, góp phẩn giữ vững

tiện thông tin đại chúng bằng

tán tài liệu phản động và các
hoạt động truyền đạo trái phép,
không để lây lan sang các vùng

tiếng dân tộc dể giác ngộ quần

chưa có đạo. Công tác vận

vùng có đạo Tin Lành.a

dụng sơ hở thiếu sót trong việc

Nhà nước. Sử dụng các phương

an ninh trật tự trẽn địa bàn

chúng không tham gia các hoạt
động phát triển đạo Tin Lành
trái phép.
Thứ tư, tăng cường công tác
vận đồng đồng bào theo đạo
Tin Lành là một công tác mang
tính chiến lược. Để làm tốt công
tác vận động quẩn chúng, Mặt
trận Tổ quốc và các tổ chức
thành viên của Mặt trận cùng
với lực lượng công an, bộ đội
biên phòng phải làm nòng cốt,
có kế hoạch vận động quần
chúng cho thích hợp nhất là
quần chúng tín đồ Tin Lành Ở
vùng sâu, vùng xa. Phải nghiên
cứu kỹ phong tục tập quán của
tín đồ Tin Lành Ở từng vùng,
từng dân tộc khác nhau để đưa
ra những phương pháp vận
động phù hợp. Nội dung của
công tác vận động phải thiết
thực, dễ hiểu, phù hợp với trình
độ và khả năng nhận thức của
tín đồ theo đạo Tin Lành Ở từng

KINH TỂ NHẬT BẢN...
(Tiếp theo trang 87)

cứu Dai-lchi Life, nói: “Tôi không cho rằng BOJ sẽ ngay lập tức
nới lỏng chính sách kinh tế chỉ vì Số liệu GDP lần này, bởi BOJ
vốn đã tính đến số liệu không khả quan này. Nhưng nếu nền
kinh tế trong quý III năm 2015 vẫn tiếp tục yếu kém, thì có
khả năng BOJ sẽ áp dụng các biện pháp nỗi lỏng”.
Theo Bộ trưỡng Phục hổi Kinh tế Akira Amari, các vân đề
tạm thời hiện nay như Sự giảm tốc của các nền kinh tế láng
giềng và xuất khẩu trì trệ, đang gây tác động tiêu cực đối với
kinh tế Nhật Bản. Phát biểu trong cuộc họp báo sau khi số liệu
được công bố hôm 17-8, ông Amari nói: “Số liệu u ám này chịu
ảnh hưông mạnh bôi các nhân tố tạm thời, như xuất khẩu sang
Trung Quốc và Mỹ sụt giảm, cũng như tác động của thời tiết
xấu”. Đặc biệt, số liệu cũng cho thấy xuất khẩu đã sụt giảm
4,4%, sau khi có Sự tăng trưởng 1,6% trong quý I năm 2015
và đây là lần đầu tiên xuất khẩu suy giảm trong 6 quý vừa qua.
Mặc dù sự sụt giảm trong xuất khẩu các điện thoại thông minh
sản xuất tại Nhật Bản sang Trung Quốc là nguyên nhân chủ
yếu, song chính phủ cũng nói rằng, việc xuất khẩu các chất
bán dẫn và thiết bị sản xuất cũng không còn Ở mức cao như
trúỡc, cộng thêm việc xuất khẩu các sản phẩm thép sang Mỹ
cũng giảm sút mạnh.a

địa bàn cụ thể. Với những ngúỡi
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NHÌN LẠI KẾT QUẢ CỒNG TÁC MẶT TRẬN
CỦA CÁC TỈNH TRUNG DU, MIỀN NÚI PHÍA BẮC SAU MỘT NĂM THựC HIỆN
NGUYỄN MINH HƯƠNG
ác tỉnh trung du, miền
núi phía Bắc có diện
tích rộng khoảng 34

Mặt trận các cấp trong vùng
đã thường xuyên thực hiện
nhiệm vụ “Mặt trận lắng nghe
nghìn km2, với dân Số 6.650 nhân dân nói”, tập hợp ý kiến,
ngàn người sinh sống, cư trú Ở nguyện vọng, hiến kế của nhân
67 đơn vị hành chính cấp dân, cung cấp đầy đủ thông tin
huyện, 1.338 đơn vị hành chính cho nhân dân về tình hình đất
cấp xã1. Đây là vùng có đông nước và quốc tế, về chủ trương,
đồng bào dân tộc thiểu số với chính sách của Đảng và Nhà
khoảng hơn 30 dân tộc anh em nước, nâng cao hiệu quả công
cùng đoàn kết gắn bó trong Sự tác tuyên truyền thông qua việc
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ phối hợp với các thành viên,
quốc2. Năm 2015 là năm có ý các cơ quan của Dảng, Nhà
nghĩa rất quan trọng trong nước và truyền thông đại chúng.
công tác tập hợp, đoàn kết các Trong năm, Mặt trận cấc cấp
dân tộc trong vùng. Đây là tỉnh Phú Thọ đã tổ chức được
năm đầu tiên triển khai thực 2.798 hội nghị chuyên đề với
hiện các nội dung Chương trình khoảng 280 ngàn người tham
hành động của Đại hội Mặt dự nhằm tổ chức lấy ý kiến của
trận TỔ quốc Việt Nam lần thứ nhân dân tham gia vào Dự thảo
VIII và các Chương trình hành Bộ Luật Dân Sự (sửa đổi), Bộ
động của Mặt trận các cấp
Luật hình sự (sửa đổi), Dự thảo
trong cụm thi đua các tỉnh
Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh
trung du, miền núi phía Bắc. Để
lần thứ XVIII và Dự thảo văn
tạo tiền đề cho việc triển khai
kiện Đại hội Đảng toàn quốc lẩn
thực hiện 5 nội dung Chương
thứ XII. Mặt trận tỉnh Thái
trình hành động, Mặt trận các
Nguyên đã phát hành 13 ngàn
cấp trong cụm thi đua đã phối
cuốn Bản tin công tác Mặt trận
hợp với các tổ chức thành viên
đến các khu dân cư trên toàn
triển khai nhiều cuộc vận động,
tỉnh, nhằm tuyên truyền các chủ
phong trào thi đua yêu nước có
trương đường lối của Đảng,
ý nghĩa thiết thực.
chính sách đại đoàn kết toàn
1.
Nâng cao hiệu quả tuyên dân tộc và các chương trình
truyền, vận động, tập hợp các công tác năm 2015 của Ủy ban
tầng lớp nhân dân, củng cô' và Mặt trận Tổ quốc các cấp; phối
phát huy sức mạnh đại đoàn hợp tổ chức 9 buổi tuyên truyền
kết toàn dân tộc
phòng chống tội phạm ma túy,

C
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HIV/AIDS với trên 2 ngàn người
tham dự. Mặt trận tỉnh Tuyên
Quang đã phối hợp với Oài Phát
thanh và Truyền hình tỉnh thực
hiện 10 chuyên mục Đại đoàn
kết trên sóng của Đài... Các chủ
trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà
nước về phát triển kinh tế - xã
hội, tăng cường quốc phòng an ninh, đối ngoại, về đại đoàn
kết toàn dân tộc, vai trò, nhiệm
vụ của Mặt trận được kịp thời
truyền tải đến các tẩng lớp
nhân dân thông qua các cơ
quan truyền thông. Các hoạt
động tuyên truyền đã góp phần
cung cấp thông tin mọi mặt đời
sống xã hội đến với các tầng
lớp nhân dân, nâng cao ý thức
chăm lo xây dựng khối đại đoàn

kết toàn dân tộc, tạo Sự đổng
thuận trong thực hiện các mục
tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế
- xã hội, giữ vững quốc phòng,
an ninh của đất nước.
2.
Phát huy tinh thẩn sáng
tạo và tự quản của nhân dân,
triển khai các cuộc vận động,
các phong trào thi đua yêu
nước
Với sự hướng dẫn và tổ chức
của Mặt trận và các tổ chức
thành viên, đông đảo các tầng
lớp nhân dân trong cụm đã
hăng hái hưởng ứng, đoàn kết
tham gia các phong trào thi đua
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yêu nước và các cuộc vận động
với hình thức ngày càng đa
dạng, đáp ứng nhu cầu đoàn kết
giúp nhau phát triển kinh tế,
xóa đói giảm nghèo, tăng cường
sự sẻ chia và cộng đồng trách
nhiệm, gắn kết các tầng lớp
nhân dân Ở từng địa bàn dân
cư. Hưởng ứng phong trào “Cả

nước chung sức xây dựng nông
thôn mới” do Thủ tướng Chính
phủ phát động, Mặt trận các
cấp trong cụm đã kịp thời triển
khai cấc nội dung của cuộc vận
động với các tiêu chí xây dựng
nông thôn mới bảo đảm Sự
thống nhất, đồng bộ, hiệu quả
trong triển khai thực hiện Ở cơ
sở. Trên cơ sở những bài học,
kinh nghiệm dạt được trong 20
năm thực hiện cuộc vận động

“Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa Ở khu dân
CƯ', Mặt trận các cấp đang
triển khai thực hiện cuộc vận
động xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh với tinh thần
phát huy khả năng tự quản của
nhân dân. Cụ thể như: Mặt trận
các cấp tỉnh Yên Bái đã vận
động hàng nghìn hộ dân hiến
đất, ngày công lao động và
đóng góp bằng tiền sửa chữa,
làm mới dường bê tông liên
thôn, bản, dã có 106 xã đạt
trên 5 tiêu chí về xây dựng
nông thôn mới. Mặt trận các
cấp tỉnh Phú Thọ đã vận động
được 50,6% khu dân cư nông
thôn thu gom xử lý rác thải tập
trung, 92% khu dân cư nông
thôn được sử dụng nước sinh
hoạt hợp vệ sinh. Toàn tỉnh có
17/247 xã được công nhận đạt
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nông thôn mới, 30 xã đạt 15-18
tiêu chí, 107 xã đạt 10-14 tiêu
chí, 93 xã đạt 5-9 tiêu chí. Mặt
trận các cấp trong vùng tiếp tục
chủ trì phát động tháng cao
điểm vì người nghèo hằng năm.
Cụ thể như: Mặt trận tỉnh Yên
Bái dã tặng quà cho đối tượng
nghèo, hộ gia đình chính sách
tổng số 26.709 suất quà, trị giá
11.621,6 triệu đổng. Mặt trận
tình Hòa Bình đã vận động ủng
hộ quỹ “Vì người nghèơ’ toàn
tỉnh đạt trên 5,1 tỷ đồng, trong
đó
quỹ
câ'p
tỉnh
là
1.148.050.985 đồng. Mặt trận
tình Bắc Cạn đã vận động “Quỹ
vì người nghèo” các cấp hỗ trợ
xây dựng 32 nhà dại đoàn kết
với tổng trị giá 632.400.000
đồng. Mặt trận các cấp và các
tổ chức thành viên đã phối hợp
chặt chẽ, hiệu quả với các cơ
quan chính quyền cùng cấp
triển khai lồng ghép các chương

trình phối hợp thực hiện mục
tiêu quốc gia về bảo đảm an
sinh xã hội, bảo vệ môi trường,
ứng phó với biến dổi khí hậu,
nâng cao chất lượng dân số,
phòng chống tội phạm và tệ
nạn xã hội, bảo đảm trật tự an
toàn giao thông, góp phần phát
huy tính tự quản, bảo đảm Sự
phát triển bền vững ngay từ
mỗi địa bàn dân cư. Việc triển
khai các cuộc vận động gắn với
thực hiện các mục tiêu về giảm
nghèo bền vững, xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh
đã tạo ra những mô hình mới,
cách làm hiệu quả nhằm phát
huy tinh thần sáng tạo, tự quản
cùa nhân dân ỗ cơ SỖ, dịa

phương. Dặc biệt, để tăng
cường củng cố, đoàn kết gắn bó
trong từng cộng đồng dân cư,
nâng cao chất lượng và hiệu quả
tổ chức Ngày hội đại đoàn kết
toàn dân tộc õ khu dân cư vào
dịp kỷ niệm ngày truyền thống
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
hằng năm, Mặt trận các câp dã
phối hợp với chính quyền tổ
chức nền nếp, gắn với các hoạt
dộng biểu dương các gia đình
văn hóa tiêu biểu, trao tặng nhà
dại đoàn kết, tổ chức bữa cơm
đại đoàn kết, vận động xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh trong dịp diễn ra Ngày hội
dã dộng viên nhân dân phát
huy truyền thống của quê
hương, dòng họ, gắn bó tình
làng, nghĩa xóm. Mặt trận các
cấp tỉnh Yên Bái đã có
1.918/1.944 khu dân cư tổ chức
ngày hội, đạt 98,7%; có
1.504/1.944 khu dân cư tổ chức
tốt cả 2 nội dung phần Lễ và
phần
Hội
đạt
77,4%;
1.886/1.944 khu dân cư tổ chức
phần lễ đạt 97%; có 17.262 hộ
dược khen thương nhân dịp tổ
chức ngày hội. Toàn tỉnh Hòa
Bình có 1.714/2.066 khu dân cư
dăng kỷ khu dân cư văn hoá;
169.839/203.464 hộ gia đình
dăng kỷ gia đình văn hoá;
100% khu dân cư đăng ký tổ
chức “Ngày hội đại đoàn kết
toàn dân tộc”. Kết quả bình xét
danh hiệu “Khu dân cư văn
hoá”, “Gia đình văn hoá” năm
2015 đã có 1.354/2.066 khu
dân CƯ đạt khu dân cư văn hoá;
143.946/201.457 gia đình đạt
gia đình văn hoá. Phú Thọ có
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100% khu dân cư tổ chức tốt
Ngày hội Oại đoàn kết toàn dân
tộc với 399.022 lượt người tham
dự, trong đó có 2.600/2.890 khu
dân cư tổ chức cả phẩn hội và
phần lễ đạt 90,5%; có trên
87% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn
“Gia đình văn hóa”, trên 86%
khu dân cư đạt tiêu chuẩn “Khu
dân cư văn hóa”.
3.
Phát huy dân chủ, đại
diện, bảo vệ quyển và lợi ích
hợp pháp, chính đáng của
nhân dân; giám sát và phản
biện xã hội, tham gia xây
dựng Đảng và chính quyền
vững mạnh
Mặt trận cấc cấp trong cụm
đã chủ động phối hợp với chính
quyền và các tổ chức thành
viên trong công tác giám sát và
phản biện xã hội. Tổ chức góp
ý và tập hợp ý kiến của các
tẩng lớp nhân dân tham gia vào
các Dự thảo văn kiện và dề xuất
sáng kiến xây dựng Đảng, xây
dựng đất nước trong Dự thảo
văn kiện Đại hội Đảng các cấp.
Tổ chức các diễn đàn và các
phương thức phù hợp để phát
huy sáng kiến của nhẫn dân,
nhất là đội ngũ trí thức Ở trong
và ngoài nước hiến kế xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc. Ban Thuừng
trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh Bắc Cạn đã tổng hợp được
748 luợt ý kiến, phản biện các
dự án Luật, Bộ Luật Hình Sự sửa
đổi, Pháp lệnh có liên quan đến
quyền và nghĩa vụ cơ bản của
công dân. Phối hợp với Doàn
đại biểu Quốc hội và Hội đồng
nhân dân tỉnh tổ chức tiếp xúc
cử tri trúớc, sau kỳ họp thứ 9 và
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trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội
khóa XIII tại 34 điểm với trên 4
ngàn lượt cử tri tham dự, với
1.170 ý kiến, kiến nghị với
Quốc hội, Chính phủ, các bộ,
ngành Trung ương và các cơ
quan chức năng Ở địa phương;
tổ chức tiếp xúc cử tri Hội đồng
nhân dân tỉnh truỡc, sau kỳ họp
thứ 10 và trước kỳ họp thứ 11
tại 42 điểm thuộc các xã,
phường, thị trấn với trên 2 ngàn
lượt cử tri tham dự, có trên 200
ý kiến, kiến nghị. Mặt trận các
cấp tỉnh Phú Thọ đã tổ chức
327 hội nghị tham gia vào Dự
thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ
các cấp với 19.618 người tham
dự với trên 4.800 ý kiến phát
biểu. Mặt trận các cấp trong
cụm đã tích cực phối hợp và đề
nghị chính quyền cùng cấp thực
hiện trách nhiệm giải trình,
công khai, minh bạch những
vấn đề nhân dân yêu cầu. Hình
thành cơ chế đánh giá Sự hài
lòng của người dân đối với sự
phục vụ của chính quyền cơ sở.
Tham gia giám sát thực hiện
Quy chế dân chủ Ở cơ sở, nâng
cao chất lượng hoạt động tiếp
công dân, tham gia giải quyết
và giám sát các cơ quan chính
quyền giải quyết khiếu nại, tố
cáo của công dân. Mặt trận các
cấp tĩnh Yên Bái đã tổ chức
tiếp 21 lượt công dân, tiếp nhận
12 đơn khiếu nại, tố cáo, đã
nghiên cứu, chuyển 8 đơn cho
các ngành có liên quan giải
quyết, trả lời, đã có 4 đơn được
các cấp, các ngành giải quyết
dứt điểm. Mặt trận tỉnh Hòa
Bình đã tiếp 17 lượt công dân

và nhận 34 đơn thư của công
dân, đã chuyển 17 đơn thư và
nhận 5 đơn phúc dáp của các
cơ quan chức năng. Đồng thời
định kỳ vào ngày 15 hàng
tháng Ban Thường trực Uỷ ban
Mặt trận TỔ quốc tỉnh phối hợp
với Thường trực Hội đồng nhân
dân, ùỵ ban nhân dân ban,
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp
dân tại trụ sỡ tiếp dân của
tỉnh...
4.
Tiếp tục mở rộng và
nâng cao hiệu quả, chất lượng
hoạt động đối ngoại nhân dân
Mặt trận các cấp và các tổ
chức thành viên, Liên hiệp các
tổ chức hữu nghị Việt Nam các
tỉnh trong cụm đã phối hợp xây
dựng chương trình, phân công
trách nhiệm, đẩy mạnh các hoạt
dộng đối ngoại nhân dân theo
phương châm “chủ động, linh
hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, góp
phần tăng cường tình hữu nghị
và đoàn kết, hợp tác giữa nhân
dân Việt Nam với nhân dân các
nước trên thế giới, mở rộng các
hoạt dộng giao lưu, trao dổi với

các tổ chức nhân dân các nước.
Mặt trận Tổ quốc tĩnh Hòa Bình
đã phối hợp với Quỹ Oxtraylia vì
Nhân dân châu Á và Thái Bình
Dương (AFAP) Việt Nam và Ban
quản lý dự án AFAP huyện Đà
Bắc tổ chức hội thảo về giám
sất và phản biện xã hội theo
Quyết định 217 - 218 của Bộ
Chính trị cho gần 80 cán bộ Mặt
trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức
chính trị xã hội tỉnh và các đồng
chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Mặt
trận TỔ quốc các huyện, thành
phố; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm
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