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1. Bản “Di chúc” bất hủ của Chủ tịch
Hồ Chí Minh là quốc bảo của nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nội dung
của bản “Di chúc” có thể coi là bản kế
hoạch tổng thể xây dựng xã hội mới được
Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng và
nhân dân Việt Nam.

Đoạn cuối của “Di chúc”, Người viết:
“Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn
Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây
dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống
nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và

góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách

mạng thế giới”. Bằng một câu, Chủ tịch Hồ

Chí Minh đã xác định rõ, đầy đủ mục tiêu,

đích đến của cách mạng Việt Nam: Hòa

bình, Thống nhất, Độc lập, Dân chủ, Giàu

mạnh. 

Mục tiêu “Năm việc, mười từ” này

trong “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

đã bao quát đầy đủ tư tưởng của Người về

cách mạng Việt Nam, các nhiệm vụ giành

và bảo vệ nền độc lập dân tộc, xây dựng xã

hội mới, xây dựng một nước Việt Nam dân
chủ và giàu mạnh. Về mặt lịch sử, đó là sự
nhất quán từ xác định “trước làm cách
mạng quốc gia, sau làm cách mạng thế
giới” từ năm 1930, đến xây dựng một nước
Việt Nam “dân chủ, cộng hòa, độc lập, tự
do, hạnh phúc” năm 1945; và “độc lập,
hòa bình, thống nhất, dân chủ, phú cường”
tại Đại hội II của Đảng năm 1951...

Tư tưởng xây dựng một nước Việt Nam
hòa bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được
đề cập đến ngay trong những ngày đầu tiên

và mục tiêu phát triển đất nước
trong những năm tới

“Điều mong ước cuối cùng” của Bác

PGS, TS Ngô Văn Thạo
Hội đồng Lý luận Trung ương
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vừa giành lại được nền độc lập của dân tộc.
Trả lời các nhà báo quốc tế về chính sách
đối ngoại của Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí
Minh nêu quan điểm: Việt Nam “muốn làm
bạn với tất cả các quốc gia dân chủ trên
thế giới”. Với vai trò Chủ tịch nước, Người
đã nhiều lần viết thư cho Tổng thống Mỹ,
lãnh tụ Liên Xô lúc đó đề nghị công nhận
nền độc lập của Việt Nam, xây dựng quan
hệ hữu nghị với Việt Nam. Người công khai
tuyên bố về mong muốn gia nhập Liên hợp
quốc của Việt Nam…

Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, hòa bình đi
liền với độc lập dân tộc. Sau hơn một năm
tuyên bố về nền độc lập, trước dã tâm và
hành vi xâm lược của thực dân Pháp, Chủ
tịch Hồ Chí Minh thay mặt nhân dân Việt
Nam khẳng định “Chúng ta muốn hòa bình,
chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta
càng nhân nhượng thì thực dân Pháp càng
lấn tới”, và “thà hy sinh tất cả chứ nhất
định không chịu mất nước, không chịu làm
nô lệ”. 

Để giành thắng lợi trong cuộc chiến
tranh vì mục tiêu cao cả là đem lại hòa
bình và bảo vệ nền độc lập mới giành được,
cả dân tộc Việt Nam đã đứng lên chiến đấu,
chấp nhận gian khổ, hy sinh. Thắng lợi của
cuộc kháng chiến chống Pháp được đánh
dấu bởi kết quả của Chiến dịch Điện Biên
phủ trên không “lừng lẫy năm châu, chấn
động địa cầu”, đã mang đến hòa bình trên
nửa đất nước Việt Nam. Thắng lợi trọn vẹn
trong cuộc kháng chiến chống lại sự xâm
lược của đế quốc Mỹ, “đánh cho Mỹ cút,
đánh cho Ngụy nhào” đã mang lại nền hòa
bình, độc lập cho cả đất nước và dân tộc
Việt Nam.

Tư tưởng của Hồ Chủ tịch về thống
nhất đất nước rất rõ ràng và kiên định:
Nam, Bắc một nhà. Khi thực dân Pháp gây
hấn ở Nam Bộ, Người khẳng định: “Nam Bộ
là máu của máu Việt Nam, thịt của thịt Việt
Nam…”; “Nước Việt Nam là một, dân tộc
Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có
thể mòn, song chân lý đó không bao giờ
thay đổi”.

Tư tưởng về thống nhất dân tộc, đất
nước của Hồ Chí Minh là sự phủ nhận, làm
thất bại ý đồ của các thế lực đen tối trong
lịch sử và hiện tại, vì lợi ích cục bộ để chia
rẽ đất nước. Trước đây đã có các vua chúa
phong kiến đặt lợi ích cá nhân, dòng họ...
lên trên lợi ích chung của đất nước, để chia
cắt đất nước, có thời kỳ dài trên 200 năm.
Chế độ thực dân cũ của thực dân Pháp
dùng biện pháp chia rẽ để dễ bề cai trị, chia
nước ta thành 3 “Kỳ”: Nam Kỳ thuộc địa,
Bắc Kỳ bảo hộ, Trung Kỳ phụ thuộc, dài trên
80 năm. Chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ
nuôi dưỡng tay sai và tiến hành chiến tranh
xâm lược, để thực hiện sự chia cắt đất nước
bằng sông Bến Hải. Thực hiện sự nghiệp
thống nhất đất nước theo tư tưởng Hồ Chí
Minh, bằng đại thắng Mùa xuân 1975,
giang sơn đã được thu về một mối và từ
năm 1976, nước Việt Nam thống nhất đã
ra đời. 

Về độc lập dân tộc, ngay từ thủa thiếu
thời và trong những năm bôn ba sống ở
nước ngoài để tìm đường cứu nước, Nguyễn
Ái Quốc - Hồ Chí Minh luôn đau đáu về nền
độc lập của dân tộc. Tư tưởng độc lập dân
tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thực
hiện nhất quán, xuyên suốt trong cách
mạng Việt Nam. Bản tuyên ngôn về nền độc
lập dân tộc do Người viết, Người đọc đã
khẳng định Việt Nam “đã thật sự trở thành
một nước tự do, độc lập”. Với nền độc lập
dân tộc, Người tuyên bố: “Toàn thể dân tộc
Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực
lượng, tính mạng và của cải để bảo vệ nền
tự do, độc lập ấy”. Duy trì, bảo vệ độc lập
dân tộc trong điều kiện thế giới có sự đối
đầu hai cực, hình thành hai phe xã hội chủ
nghĩa và tư bản chủ nghĩa, lấy hệ tư tưởng,
chế độ xã hội làm tiêu chí chính để xác định
đối tác, đồng minh hay đối tượng, thù địch
là một việc không đơn giản. Điều ấy càng
trở nên khó khăn, “tế nhị” hơn khi xuất hiện
bất đồng giữa hai nước xã hội chủ nghĩa lớn
là Liên Xô và Trung Quốc trong những năm
60, 70 của thế kỷ trước. Chủ tịch Hồ Chí
Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã xử lý
một cách đúng đắn, khôn khéo khi xác định

“đoàn kết với tất cả những ai tôn trọng nền
độc lập của Việt Nam”. “Đoàn kết với Liên
Xô, Trung Quốc, các nước xã hội chủ nghĩa
anh em, với tất cả các lực lượng yêu
chuộng hòa bình trên thế giới ủng hộ Việt
Nam chống Mỹ, cứu nước”, từ đó đã tạo
nên một Mặt trận nhân dân thế giới, bao
gồm cả nhân dân Mỹ, ủng hộ Việt Nam
chống đế quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ nền
độc lập dân tộc. 

Về dân chủ, ở tuổi 20, lãnh tụ Nguyễn
Ái Quốc - Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu
nước từ một quốc gia phong kiến, thuộc địa,
xã hội nông nghiệp, gia trưởng, thông tin rất
hạn chế, nên Người chưa thể hiểu rõ về dân
chủ. Ra nước ngoài, sống ở nước ngoài,
Người cảm nhận được sự tiến bộ và vai trò
của dân chủ so với xã hội thuộc địa, phong
kiến, gia trưởng. Người yêu cầu thực hiện
dân chủ cho Đông Dương bắt đầu từ
bản “Yêu sách” 8 điểm gửi cho Hội nghị
Véc-xây, yêu cầu nhà cầm quyền Pháp ban
hành Hiến pháp, quản lý xã hội bằng pháp
luật ở Đông Dương. Nghiên cứu cách mạng
Pháp, cách mạng Mỹ, Người chỉ rõ đó là
các cuộc cách mạng “không tới nơi” vì mới
chỉ mang lại dân chủ cho những người giàu,
người da trắng, còn đa số người da màu,
phụ nữ, người dân ở các nước thuộc địa…
chưa được hưởng quyền tự do, dân chủ.
Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực
tiễn cách mạng Việt Nam, Người khẳng
định bản chất của chế độ xã hội mới ra đời
từ kết quả của Cách mạng Tháng Tám là
Dân chủ, khi viết: “nước ta là nước dân
chủ”; “chế độ dân chủ là mọi quyền lực
đều thuộc về nhân dân”; dân chủ tức là
“dân là chủ và dân làm chủ”. Trong 24 năm
lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Người đã làm
rất nhiều việc, từ chỉ đạo việc soạn thảo để
ban hành Hiến pháp 1946 “càng sớm càng
tốt”, đến phát huy quyền làm chủ của mỗi
người dân, động viên họ tham gia vào các
công việc xã hội với tư cách người làm
chủ…

Với tư duy biện chứng, am hiểu sâu
sắc thực tế xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh
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hiểu rõ, để thực hiện và phát huy dân chủ
trong xã hội, nhất là dân chủ của mọi người
dân phải trải qua một quá trình lâu dài, từ
giáo dục nhận thức cho nhân dân về quyền
làm chủ đến ban hành, thực hiện cơ chế,
chính sách nhất quán… Phải bắt đầu từ
trong Đảng, thực hành dân chủ trong Đảng
để thực hiện dân chủ trong xã hội, nhất là
trong điều kiện đảng cầm quyền. Bởi vậy,
ngay trong bản Di chúc, Người đã yêu cầu:
“Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi,
thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình
và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và
phát triển sự đoàn kết và thống nhất của
Đảng...”

Xây dựng một nước Việt Nam độc lập,
dân chủ và giàu mạnh là mục đích cao
nhất của Hồ Chí Minh. Đầu tiên là mong
muốn “đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo
mặc, ai cũng được học hành”, với sự khẳng
định rõ ràng: “Nước độc lập rồi mà dân vẫn
đói khổ, không có tự do thì độc lập đó cũng
chẳng để làm gì”... Tiếp đến là mong ước
về mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam
hùng cường. Trong thư gửi cho học sinh,
sinh viên nhân ngày khai trường năm học
mới, tháng 9/1945, Người viết: “Non sông
Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân
tộc Việt Nam có bước lên đài vinh quang
sánh vai với cường quốc năm châu hay
không, điều đó phần lớn phụ thuộc vào
công học tập của các em”. 

Mục tiêu xây dựng đất nước “hòa bình,
thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu
mạnh”, mong muốn cuối cùng của Hồ Chí
Minh, là mục đích suốt đời Người theo đuổi,
là mục tiêu cao nhất của sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. 

2. Trong 50 năm qua, thực hiện điều
mong muốn nêu trong “Di chúc” của Chủ
tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn
quân ta đã vượt qua nhiều hy sinh, gian
khổ, đoàn kết phấn đấu, giành được những
thắng lợi cơ bản, thỏa mãn một phần mong
ước của Người. 

Về mục tiêu hòa bình, sau khi Bác
mất, thêm 6 năm nữa, trải qua các bước

đánh thắng chiến lược “Chiến tranh cục
bộ” và chiến lược “Việt Nam hóa chiến
tranh” của đế quốc Mỹ, chúng ta giành
thắng lợi hoàn toàn trong cuộc kháng chiến
“Chống Mỹ, cứu nước”. Rồi do diễn biến
xấu của tình hình quốc tế, khu vực, ngay
sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam,
chúng ta lại phải đối đầu với các cuộc chiến
tranh biên giới, đất nước rơi vào tình trạng
“vừa có hòa bình, vừa có nguy cơ xảy ra
chiến tranh”. Phải sau hơn 20 năm thực
hiện “Di chúc” của Bác, kết thúc các cuộc
chiến tranh biên giới, chúng ta mới có nền
hoà bình trọn vẹn để xây dựng, đổi mới đất
nước. Từ đó đến nay, nền hòa bình của đất
nước đã được duy trì, không ngừng được
củng cố vững chắc từ sự phát triển của đất
nước, từ chính sách đối ngoại hòa bình,
hữu nghị, hợp tác, phát triển với các quốc
gia trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì
độc lập hòa bình và phát triển. Năm 2018,
thực hiện trách nhiệm gìn giữ hòa bình trên
thế giới, lần đầu tiên Việt Nam cử người
tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của
Liên hợp quốc tại Nam Su-đăng.

Về mục tiêu thống nhất đất nước: Khi
Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, đất nước ta
chưa được thống nhất. Thực hiện mong
ước của Người, sau giải phóng miền Nam
được hơn một năm, việc thống nhất đất
nước đã được thực hiện, Nam - Bắc một
nhà, núi sông liền một dải. Hơn 40 năm đã
qua, từ sự thống nhất đất nước về chính
trị, lãnh thổ, đã mở rộng trên tất cả các
lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Trải qua
50 năm thực hiện “Di chúc” của Bác,
chúng ta đã thực hiện đầy đủ, trọn vẹn
mong ước cuối cùng của Người về sự thống
nhất non sông.

Về mục tiêu độc lập dân tộc: Sau
ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, Đảng ta
đã kiên định thực hiện tư tưởng của Người,
xử lý những vấn đề rất phức tạp trong quan
hệ đối ngoại khi có sự thay đổi trong tam
giác chiến lược Mỹ - Xô - Trung những năm
60 và 70 của thế kỷ trước, phục vụ cho sự
nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ độc
lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ…

Đường lối đổi mới đất nước do Đảng đề
ra, từ đổi mới cục bộ, từng bước đến đổi
mới toàn diện là sản phẩm từ độc lập, tự
chủ của Việt Nam trước những khó khăn,
bất cập, trì trệ về kinh tế - xã hội những
năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả
nước. Những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch
sử của công cuộc đổi mới đất nước trong
hơn 30 năm qua đã làm gia tăng gấp bội
thế và lực cho việc giữ vững nền độc lập
của quốc gia trong quan hệ quốc tế. Thực
hiện chính sách đối ngoại rộng mở, đa
phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam đã trở
thành bạn, đối tác chiến lược với 16 nước,
trong đó là đối tác chiến lược toàn diện với
03 nước, bao gồm tất cả các nước trong
nhóm P.5, nhóm G.20 trên thế giới. Thực
hiện nhất quán chủ trương Việt Nam muốn
là bạn của các quốc gia dân chủ trên thế
giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong điều
kiện hiện nay đã và đang tạo thêm cơ sở
để giữ vững nền độc lập, tự chủ để hội nhập
quốc tế sâu rộng. Độc lập, tự chủ được thực
hiện không chỉ về chính trị, chủ quyền, mà
còn ngày càng vững vàng hơn trong kinh tế
và nhiều lĩnh vực khác…

Về mục tiêu dân chủ, 50 năm thực
hiện “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
nhất là trong công cuộc đổi mới, chúng ta
đã làm được nhiều việc. Hiến pháp năm
2013 và nhiều đạo luật mới được ban hành
là bước tiến mới trong thực hành và phát
huy dân chủ... bảo đảm quyền làm chủ của
nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời
sống xã hội. Dân chủ đại diện ngày càng
hoàn thiện, bảo đảm quyền tự do ứng cử
và bầu cử. Hoạt động của Quốc hội, Hội
đồng nhân dân các cấp ngày càng có hiệu
quả thiết thực, công khai, bảo vệ quyền và
lợi ích của đất nước, của nhân dân. Dân
chủ trực tiếp được mở rộng. Ở tầm quốc gia,
Quốc hội đã thông qua Luật Trưng cầu ý dân
năm 2015. Đảng và Nhà nước đã ban hành
các quy định, nghị định về quyền làm chủ
của nhân dân ở cơ sở... 

Thực hiện “Di chúc” của Chủ tịch Hồ
Chí Minh về dân chủ, Đảng ta và Nhà
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nước ta đã xác định dân chủ không chỉ là
mục tiêu, đích đến, mà còn là một cơ chế,
thể chế, quy trình... để bổ sung, phát triển
và hoàn thiện quy chế dân chủ, đảm bảo
quyền làm chủ thực sự của mỗi người
dân.

Mục tiêu xây dựng một nước Việt
Nam giàu mạnh theo mong muốn của Chủ
tịch Hồ Chí Minh là một quá trình trải qua
nhiều giai đoạn, từ thực hiện “ai cũng có
cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”
đi lên. Trong 50 năm thực hiện “Di chúc”,
chúng ta cũng đã đạt được nhiều thành tựu
quan trọng. Bắt đầu sự nghiệp xây dựng,
phát triển kinh tế những năm 60 của thế kỷ
trước bằng cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập
trung. Trong những điều kiện nhất định, đặc
biệt là chiến tranh chống Mỹ, cơ chế này
đã bảo đảm cho mọi người đều có thể sống
và làm việc, ổn định hậu phương để tiền
tuyến “ăn no, đánh thắng”. Những hạn chế
trong nhận thức dẫn đến duy trì quá lâu cơ
chế quản lý quan liêu, bao cấp trong điều
kiện xây dựng hòa bình và cách mạng khoa
học, kỹ thuật, công nghệ, nên chỉ vài năm
sau giải phóng miền Nam, kinh tế bắt đầu
bị khủng hoảng. 

Từ cuối những năm 70 của thế kỷ
trước, nước ta rơi vào tình trạng khủng
hoảng kinh tế - xã hội kéo dài, đời sống
nhân dân gặp nhiều khó khăn. Bằng các
chính sách khuyến khích sản xuất, đổi mới
từng phần, đến Đại hội VI (tháng 12/1986),
Đảng ta đã đề ra và thực hiện đường lối đổi
mới toàn diện đất nước. Sau hơn 30 năm
đổi mới, đường lối đổi mới ngày càng được
hoàn thiện, công cuộc đổi mới đạt được
những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử,
bộ mặt đất nước đã thay đổi cơ bản và toàn
diện. Chế độ chính trị được giữ vững và
không ngừng được hoàn thiện; xã hội ổn
định; kinh tế tăng trưởng cao, đất nước ra
khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội
kéo dài nhiều năm, vượt qua tình trạng
nước nghèo kém phát triển, đạt được nhiều
tiêu chí của nước đang phát triển có thu
nhập trung bình. 

Tính đến năm 2019, thu nhập quốc
dân theo giá quy đổi đạt 266 tỷ USD; thu

nhập bình quân đầu người đạt gần 2.800
USD/năm; cơ cấu kinh tế đang thay đổi
theo hướng tiến bộ, hiện đại; Khu vực dịch
vụ và công nghiệp, xây dựng chiếm trên
85%, nông nghiệp chỉ còn dưới 15%; quan
hệ đối ngoại rộng mở, xây dựng được các
quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn
diện với tất cả các nước lớn, các nước phát
triển trên thế giới và các nước láng giềng,
các nước trong khu vực Đông nam Á…

Tổng hợp các kết quả 50 năm thực
hiện “điều mong muốn” của Chủ tịch Hồ
Chí Minh trong “Di chúc”, có thể khẳng
định, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã
làm được nhiều việc: Thắng chiến tranh,
giành lấy hòa bình, củng cố nền hòa bình
ngày càng vững chắc; thống nhất đất nước
trên tất cả các lĩnh vực; bảo vệ và không
ngừng gia tăng nền độc lập, tự chủ của dân
tộc, quốc gia; xây dựng cơ chế, pháp luật
bảo đảm và không ngừng phát huy quyền
làm chủ của người dân; đưa đất nước vượt
qua tình trạng nghèo, kém phát triển, trở
thành nước đang phát triển có thu nhập
trung bình... Xây dựng đất nước theo mục
tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công
bằng, văn minh” được đề ra trong “Cương
lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội” (bổ sung, phát triển
năm 2011) là thực hiện đầy đủ hơn những
mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu
trong “Di chúc”.

3. Giai đoạn trước mắt đã mở ra những
cơ hội mới, đồng thời cũng có nhiều thách
thức mới đối với nhân dân ta trong thực
hiện “điều mong muốn cuối cùng” của Bác.
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn
ra rất nhanh, tác động rất mạnh đến tất cả
các lĩnh vực trong xã hội, tạo nên những cơ
hội lớn chưa từng có và cũng là những
thách thức mới đối với sự phát triển của
nước ta. Tình hình thế giới và khu vực có
nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường
trước… tạo nên những khó khăn, thách
thức mới. Trong nước, tình hình chính trị xã
hội ổn định, kinh tế khởi sắc, đời sống nhân
dân không ngừng được nâng lên, niềm tin

và khát vọng phát triển của dân tộc, thúc
đẩy thành phong trào khởi nghiệp, sáng
tạo… là những nguồn động lực quan trọng
để phát triển đất nước tiến tới giàu mạnh.
Đồng thời, chúng ta cũng cần phải vượt qua
những nguy cơ, thách thức mới. Tình trạng
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong
Đảng và xã hội chưa được đẩy lùi, là nguy
cơ lớn gây mất ổn định chính trị, xã hội.
Trong lĩnh vực kinh tế, hiệu quả sản xuất
kinh doanh còn thấp, nguy cơ rơi vào “bẫy
thu nhập trung bình” rất lớn. Trong lĩnh vực
xã hội, phân hóa xã hội gia tăng, một số loại
tệ nạn xã hội chưa được kiểm soát; nhiều
vấn đề môi trường đặt ra chưa được giải
quyết… Nhìn thẳng vào sự thật, xây dựng
niềm tin và khát vọng phát triển của toàn
dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng khối
đại đoàn kết toàn dân tộc để đẩy mạnh
toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới là
những giải pháp cơ bản để tận dụng thời
cơ, vượt qua thách thức, đưa đất nước đi
lên. Đại hội XIII của Đảng sẽ giải đáp các
câu hỏi đặt ra trong giai đoạn mới, để thực
hiện tốt mục tiêu hòa bình, thống nhất, độc
lập, dân chủ và giàu mạnh theo “Di chúc”
của Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

Giữ vững môi trường hòa bình là mục
tiêu chiến lược không chỉ trong thực hiện
nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại,
mà còn là một nội dung trong tổng thể
chính sách phát triển của đất nước. Xây
dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh vững
mạnh, sẵn sàng bảo vệ vững chắc Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình
huống đi đôi với việc phát triển quan hệ đối
ngoại, hợp tác đối với các nước lớn, các
nước trong khu vực và trên thế giới… Đó
là việc bảo vệ nền độc lập, môi trường hòa
bình từ xa, từ khi chưa có biến… 

Sự thống nhất đất nước cần được
củng cố, tạo nên khối đoàn kết vững chắc
của cả dân tộc Việt Nam trong tất cả các
dân tộc, tôn giáo, vùng miền, lứa tuổi, nơi
cư trú. Cần loại bỏ tư tưởng cục bộ địa
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phương, nhất là tư tưởng “Bắc, Trung,
Nam” trong công tác cán bộ. Tăng cường
giáo dục truyền thống yêu nước, tư tưởng
đoàn kết, thống nhất dân tộc, như trong lịch
sử ông cha ta đã từng dạy: “ Ai chia, ai hợp
ta đâu biết; Nam Bắc xưa nay vẫn một
nhà”… Thực hiện nhất quán chính sách
đối với người Việt Nam ở nước ngoài, dù
sinh sống, làm việc ở đâu cũng đều là một
bộ phận không tách rời của cộng đồng dân
tộc Việt Nam. Nghiên cứu đổi mới tổ chức,
bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo sự
thống nhất đất nước, dân tộc trong một Nhà
nước trung ương thống nhất, mạnh mẽ và
quyền tự quyết của các địa phương, để vừa
đảm bảo được sự thống nhất quốc gia, dân
tộc, vừa phát huy năng lực sáng tạo, phát
triển của các địa phương. 

Phát huy quyền làm chủ của người
dân theo chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh
“dân chủ là chìa khóa vạn năng để giải
quyết mọi vấn đề”. Cần nhận thức rõ, dân
chủ không phải chỉ trên lời nói, văn bản,
mà dân chủ phải được thực hiện bằng các
thể chế, quy định công khai, minh bạch, rõ
ràng về quyền lợi và nghĩa vụ. Dân chủ phải
đảm bảo công bằng với mọi người dân.
Trong điều kiện một Đảng cầm quyền, dân
chủ trong Đảng là điều kiện để thực hiện
dân chủ trong xã hội. Cần thể chế hóa, công
khai cả trong Đảng và xã hội về các quyền,
nghĩa vụ, trách nhiệm của các tổ chức

đảng… Đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống
tham nhũng, tiêu cực, trước hết là từ trong
Đảng và trong công tác cán bộ của Đảng.
Trong xã hội, đẩy mạnh hơn nữa việc thực
hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện
nghiêm, công khai các quy định về quyền và
nghĩa vụ của lãnh đạo và công dân trong
thực hiện quy chế dân chủ. Với dân chủ đại
diện, cần sớm nghiên cứu, đổi mới tổ chức
và hoạt động của hội đồng nhân dân các
cấp. Nghiên cứu đổi mới tổ chức và cơ chế
hoạt động của Quốc hội, đảm bảo các đại
biểu dân cử phải gắn bó và chịu trách nhiệm
đối với các cử tri mà họ đại diện…

Về mục tiêu phát triển đất nước giàu
mạnh, trước mắt cần tận dụng cơ hội, vượt
qua những thách thức, khởi động và làm gia
tăng các động lực phát triển, nhất là động
lực từ thể chế và niềm tin, khát vọng phát
triển toàn dân tộc. Theo đó, cần đặt rõ mục
tiêu cho từng giai đoạn: Đến năm 2025, nước
ta vượt qua được “bẫy thu nhập trung bình”;
năm 2030, trở thành nước đang phát triển
có thu nhập trung bình cao và đến năm
2045, tròn 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí
Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, nước ta
gia nhập đội ngũ các nước phát triển của thế
giới, trở thành nước phát triển theo định
hướng xã hội chủ nghĩa. 

Thực hiện cho được “điều mong muốn
cuối cùng” của Bác trong “Di chúc” là
vinh dự và trách nhiệm của chúng ta hiện
nay./.
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Những con số biết nói…
Hàng chục nghìn lượt tiếp dân, hàng

nghìn cuộc đối thoại và hơn 28 ngàn vụ

việc khiếu nại, tố cáo (KN,TC) đã được

giải quyết trong năm 2019. Đó thực sự là

những con số biết nói, thể hiện sự nỗ lực

của các cấp, các ngành trong công tác

tiếp công dân, XLĐT và giải quyết KN, TC

thời gian vừa qua.

Theo đánh giá của Ban Dân vận

Trung ương, trong năm qua, cơ quan nhà

nước, chính quyền các cấp đã tập trung

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán

triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-

TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về

“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối

với công tác tiếp dân và giải quyết

KN,TC”; chỉ đạo việc lồng ghép nội dung

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp

luật về KN,TC đối với công tác tiếp công

dân tại các Ban Tiếp công dân và cơ quan

tham mưu thực hiện công tác này.

Riêng Thanh tra Chính phủ cũng đã

thể hiện tốt vai trò của mình trong việc

NhữNg kết quả của “Năm dâN vậN chíNh quyềN”
Công tác tiếp công dân với Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII:

Oanh Hữu

N
hiều giải pháp về
công tác tiếp
công dân, xử lý
đơn thư (XLĐT)
cũng như sự vào
cuộc quyết liệt,

đồng bộ của Thanh tra Chính phủ và
các bộ, ngành cơ quan Trung ương,
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền
các địa phương trong “Năm dân vận
chính quyền” 2019 được đánh giá như
những bước tiến quan trọng tới thành
công của Đại hội Đảng các cấp.

là bước tiến quan trọng tới thành công
của Đại hội Đảng các cấp

Ảnh: ST
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hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa
phương triển khai thực hiện chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp
công dân, giải quyết KN, TC nhất là trong
việc giải quyết các vụ việc KN, TC phức
tạp, tồn đọng, kéo dài.

Nhiều hội nghị chuyên đề cũng được
Thanh tra Chính phủ phối hợp tổ chức để
chỉ đạo, triển khai về công tác tiếp công
dân, giải quyết KN, TC. Cùng với đó, các
tỉnh, thành, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị
đã chăm lo kiện toàn tổ chức bộ máy tiếp
công dân ở các cấp, quan tâm bố trí đội
ngũ tiếp công dân; ban hành các văn bản
quy phạm pháp luật quy định trách
nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công
chức tiếp công dân, trách nhiệm trả lời
và giải trình với người dân. Đồng thời,
tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu
cấp ủy, chính quyền với người dân và
doanh nghiệp. Nhiều địa phương cũng
công khai địa chỉ, số điện thoại, đường
dây nóng, lập hòm thư để tiếp nhận ý kiến
của nhân dân, xây dựng và công khai lịch
tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy,
chính quyền các cấp.

Qua báo cáo và thực tế kiểm tra của
Ban Dân vận Trung ương từ 52 tỉnh, thành
(07 tỉnh chưa báo cáo, 04 tỉnh báo cáo
chưa đầy đủ) công tác tiếp công dân, đối
thoại của bí thư cấp ủy và chủ tịch UBND
các cấp được thực hiện khá nghiêm túc.
Thậm chí, Ninh Bình còn là địa phương
xây dựng kế hoạch và ấn định lịch tiếp
công dân vào ngày cố định trong tuần để
các lịch công tác khác phải “chủ động”
điều chỉnh theo.

Thống kê đến ngày 12/12/2019, Bí
thư cấp huyện đã tiếp 3.627 lần định kỳ,
639 lần đột xuất, 792 cuộc đối thoại. Chủ
tịch cấp huyện tiếp 21.180 lần định kỳ,
3.512 lần đột xuất, 3.371 cuộc đối thoại.
Bí thư cấp tỉnh định kỳ tiếp 359 lần, đột

xuất 203 lần và 1.255 lần đối thoại. Chủ
tịch tỉnh tiếp 3.854 lần định kỳ, 728 lần
đột xuất và 109 cuộc đối thoại.

“Đơn thư KN, TC được chính quyền
các cấp giải quyết ngày càng kịp thời,
đồng bộ và hiệu quả tốt hơn; đã có nhiều
giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết
đơn thư KN, TC như: Chủ động rà soát
hoàn thiện quy định về cơ chế chính
sách trên các lĩnh vực còn để xảy ra
nhiều sai phạm dẫn đến khiếu tố và tăng
cường thông tin truyền thông về công tác
giải quyết KN,TC của người dân để dư
luận hiểu đúng bản chất sự việc, tạo
đồng thuận xã hội. Đến hết ngày
12/12/2019, các cơ quan hành chính
nhà nước đã giải quyết 28.428 vụ việc
KN, TC thuộc thẩm quyền đạt tỷ lệ
86,2%. Qua đó đã kiến nghị thu hồi cho
Nhà nước, trả lại cho tập thể, cá nhân
205,5 tỷ đồng, 24,1 ha đất; khôi phục,
bảo đảm quyền lợi cho 1.889 tập thể, cá
nhân và kiến nghị xử lý vi phạm 597
người”, Phó trưởng Ban Dân vận Trung
ương Hà Ngọc Anh đánh giá.

Chọn vụ việc khó, bức xúc để làm,
khiếu kiện giảm rõ rệt

Thực tế, nhờ thực hiện các giải
pháp đồng bộ mà năm qua, hiệu quả
công tác tiếp công dân, XLĐT tiếp tục
được nâng lên, khẳng định được vai trò,
trách nhiệm của Ban Tiếp công dân
Trung ương trong lĩnh vực tiếp công dân,
XLĐT KN, TC, kiến nghị, phản ánh trong
phạm vi cả nước.

Có lẽ, chưa bao giờ công tác phối hợp
của Ban Tiếp công dân lại thường xuyên,
liên tục và hiệu quả như thời gian qua.
Nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện
chính trị quan trọng của đất nước, các kỳ
họp Trung ương và Quốc hội, đã có nhiều
vụ việc đông người phức tạp, kéo dài
được tiếp và hướng dẫn với sự tham gia

của nhiều cơ quan tiếp dân tại Trụ sở tiếp
công dân Trung ương. Nhiều kế hoạch
như: Phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ
họp thứ 10 Trung ương Đảng khóa XII và
kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; kế hoạch
về phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội
Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng; kế hoạch thực hiện
“Năm dân vận chính quyền” 2019... sau
khi được Thanh tra Chính phủ phối hợp
với nhiều cơ quan Trung ương triển khai,
thì các kế hoạch tiếp sau đó của bộ,
ngành, địa phương đã cụ thể hóa được
các giải pháp rất quyết liệt, đồng bộ trong
công tác tiếp công dân tại bộ ngành, đặc
biệt là địa phương mình. Nhờ đó, đến nay,
những bức xúc khiếu kiện của người dân
giảm đi rõ rệt.

Chia sẻ về những điểm mới giúp hạ
nhiệt khiếu kiện, Trưởng Ban Tiếp công
dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp khẳng
định điểm nhấn quan trọng đó là Thanh
tra Chính phủ chọn việc khó để làm.

Dẫn lời Bác Hồ từng dạy: “Đồng bào
có oan ức mới khiếu nại, hoặc vì chưa
hiểu chính sách của Đảng và Chính phủ
mà khiếu nại. Ta phải giải quyết nhanh,
tốt thì đồng bào thấy rõ Đảng và Chính
phủ quan tâm lo lắng đến quyền lợi của
họ, do đó mối quan hệ giữa nhân dân với
Đảng và Chính phủ ngày càng được củng
cố tốt hơn”, Phó Tổng Thanh tra Chính
phủ Nguyễn Văn Thanh nhấn mạnh chính
quyền địa phương mà đại diện là các cán
bộ làm công tác tiếp công dân phải giải
thích, giải đáp pháp luật cho công dân
một cách thấu tình, đạt lý.

Nói về kinh nghiệm rút ra trong
công tác tiếp công dân, XLĐT, Tổng
Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho
rằng, việc thực hiện năm dân vận chính
quyền 2019, đồng thời việc triển khai
thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và Quy
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định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính
trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong
việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý
những phản ánh, kiến nghị của dân có ý nghĩa rất
quan trọng, thúc đẩy cả hệ thống chính trị, đặc biệt
là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp nâng
cao nhận thức và xác định rõ tiếp công dân, giải quyết
KN, TC là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên
của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn
vị. Đồng thời, qua đó giúp việc giải thích, tuyên
truyền, phổ biến chính sách pháp luật, nâng cao ý
thức chấp hành pháp luật của người dân trong thực
hiện KN, TC, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp
pháp của công dân theo quy định pháp luật.

Cũng theo Tổng Thanh tra Chính phủ, kinh
nghiệm cho thấy, ở đâu có sự quan tâm, chỉ đạo sát
sao của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan hành chính
nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết KN,
TC và làm tốt công tác dân vận thì ở nơi đó rất ít xảy
ra vụ việc KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài hoặc
việc giải quyết những vụ việc này sẽ thuận lợi và hiệu
quả hơn.

Từ lời dạy của Bác Hồ về công tác XLĐT của
nhân dân cho tới thực tiễn kinh nghiệm được đúc
rút từ Thanh tra Chính phủ cho thấy, công tác tiếp
công dân, giải quyết KN,TC phải gắn chặt với công
tác dân vận. Đây là giải pháp, cách làm vô cùng
quan trọng mà mỗi chính quyền địa phương không
thể bỏ qua. Thực tế cũng cho thấy sự vào cuộc
quyết liệt từ Thanh tra Chính phủ và các cơ quan
Trung ương cho tới cấp ủy, chính quyền các địa
phương đã góp phần làm giảm thiểu khiếu kiện và
bức xúc của người dân, làm cơ sở để giải quyết các
vụ việc, lấy lại sự đồng thuận và tin tưởng của
người dân. Chỉ khi người dân đồng thuận, tin tưởng
chính quyền thì lúc đó, những lá phiếu bầu cử mới
thực sự lựa chọn sáng suốt cán bộ đại diện cho
chính quyền do dân và vì dân. Bởi vậy, những kết
quả rất tích cực của “Năm dân vận chính quyền”
2019 chính là những bước tiến quan trọng tiến tới
Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng lần thứ
XIII./.

Chào Canh Tý xuân hồng về phơi phới

Ngạt ngào hương thơm tỏa khắp đất trời

Bầy em trẻ vui đùa khoe áo mới

Ta ngắm nhau đắm đuối chẳng cần lời…

Xuân Canh Tý đậm đà thêm sức sống

Đắp cơ đồ nước Việt vững bền hơn

Ý Đảng lòng dân tạo thế mới

Thách thức nguy nan ý chí không sờn

Mừng xuân mới bừng lên bao ý tưởng

Khởi nghiệp không ngừng sáng tạo vươn lên

Đoàn kết - kỷ cương sức người cộng hưởng

Dân chủ - văn minh gìn giữ chặt bền

Chào Canh Tý một mùa xuân ấm áp

Tình quân dân ý Đảng quyện đời đời!
Mai Mộng Tưởng

CHÀO XUÂN CANH TÝ

Ảnh: Trần Chính

CHÍNH LUAÄN
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Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập

L
uật Phòng,
chống tham
nhũng năm
2018 có khá
nhiều điểm
mới, trong

đó đáng chú ý nhất là những
quy định liên quan đến kiểm
soát tài sản, thu nhập của
những người có chức vụ,
quyền hạn trong khu vực nhà
nước, chiếm đến ¼ số điều
(24/96) của đạo luật này.
Theo quy định của Luật
Phòng, chống tham nhũng
trước đây, bản kê khai tài sản,
thu nhập do đơn vị/ bộ phận
phụ trách công tác tổ chức
nhân sự của cơ quan, tổ chức
nơi người kê khai công tác
quản lý. Đối với người có
nghĩa vụ kê khai thuộc diện
cấp ủy quản lý, Ban Tổ chức
cấp ủy cùng cấp quản lý. Như
vậy, việc quản lý và khai thác
bản kê khai tài sản, thu nhập
rất phân tán và ít tính chuyên
nghiệp. Đây được nhận diện là
một trong những hạn chế của
Luật hiện hành dẫn đến tình
trạng việc xác minh tài sản,
thu nhập của người có nghĩa
vụ kê khai ít được thực hiện
trong 10 năm qua. 

Thực tế cho thấy, mặc dù
việc kê khai tài sản được thực

TS. Đinh Văn Minh
Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP

hiện khá bài bản, đầy đủ, đúng thời hạn… nhưng bản kê khai đó hầu hết không được đánh giá, xem xét bởi
người tiếp nhận về mức độ trung thực, hay tìm ra các dấu hiệu ban đầu cho thấy có sự bất hợp lý. Mọi dấu
hiệu bất thường dẫn đến có thể tiến hành xác minh chủ yếu là do phát hiện từ báo chí hay sự phát giác của
quần chúng nhân dân. Ngay cả khi đã có những dấu hiệu vi phạm thì việc tiến hành thẩm tra xác minh cũng
qua nhiều tầng nấc, điều kiện khó khăn và những người tiến hành xác minh cũng thiếu tính chuyên nghiệp
cũng như khả năng phát hiện vấn đề… Việc quy định cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập một cách “bán
chuyên trách” chính là để khắc phục những hạn chế nêu trên. Vì vậy, Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi
đã quy định việc quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập một cách tập trung. Theo đó, cơ quan, đơn vị quản lý
tập trung bản kê khai là cơ quan, đơn vị kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thuộc
thẩm quyền. Cơ quan, đơn vị này có địa vị pháp lý “độc lập tương đối” với cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý,
sử dụng người có nghĩa vụ kê khai. Điều này giúp cho việc theo dõi, giám sát và kiểm soát tài sản, thu nhập
của người có nghĩa vụ kê khai hiệu quả hơn, qua đó kịp thời xác minh để phát hiện, xử lý tham nhũng. Đồng
thời, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 cũng quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận bản kê khai, cung
cấp thông tin bản kê khai và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bản kê khai.

Điều 30 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập và
đối tượng kiểm soát tài sản, thu nhập của các cơ quan này như sau:

Thứ nhất, Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và
tương đương trở lên công tác tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương,
đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan, tổ chức do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, doanh nghiệp nhà

THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PHÒNG,
CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018
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nước; người có nghĩa vụ kê khai thuộc thẩm
quyền quản lý của mình. 

Như vậy, có thể hiểu Thanh tra Chính
phủ là cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập
đối với người có chức vụ quyền hạn từ Giám
đốc sở và tương đương trở lên và các cán bộ,
công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai làm
việc tại cơ quan Thanh tra Chính phủ.

Thứ hai, Thanh tra tỉnh kiểm soát tài
sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai
công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh
nghiệp nhà nước thuộc chính quyền địa
phương, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1
Điều này (tức là những đối tượng thuộc sự
kiểm soát của Thanh tra Chính phủ). Với quy
định này, ngành Thanh tra sẽ có trách nhiệm
rất lớn trong việc kiểm soát tài sản, thu nhập
của những người có chức vụ quyền hạn bởi
đối tượng kê khai trong các cơ quan, tổ chức
đơn vị nói trên là rất lớn. Thanh tra Chính phủ
sẽ kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ
trung cao cấp trở lên trong toàn quốc chỉ trừ
một số đối tượng tại một số cơ quan ở Trung
ương, cơ quan tư pháp, kiểm toán và cơ quan
Đảng, đoàn thể. Thanh tra cấp tỉnh sẽ kiểm
soát tài sản, thu nhập của hầu hết cán bộ,
công chức trong cơ quan nhà nước tại địa
phương, trừ một số cơ quan tư pháp, cơ quan
Đảng, Đoàn thể. Trách nhiệm này sẽ đặt ra
cho ngành Thanh tra những yêu cầu mới, đòi
hỏi phải có sự điều chỉnh nhiệm vụ, quyền
hạn, cơ cấu tổ chức cũng như chuyên môn
nghiệp vụ trong thời gian tới.

Đối với các cơ quan, tổ chức khác, Luật
Phòng, chống tham nhũng 2018 quy định như
sau: Một là, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập
của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ
quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước
thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ,
cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này
(tức là các đối tượng thuộc diện kiểm soát
của Thanh tra Chính phủ). Hai là, cơ quan
giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác
đại biểu kiểm soát tài sản, thu nhập của đại
biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và

người có nghĩa vụ kê khai khác thuộc thẩm
quyền quản lý cán bộ của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội. Ba là, Văn phòng Quốc hội kiểm
soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ
kê khai công tác tại cơ quan thuộc Ủy ban
Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, trừ
trường hợp quy định tại điểm 2 nêu trên. Bốn
là, Văn phòng Chủ tịch nước kiểm soát tài
sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai
công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước. Năm
là, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát
nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước kiểm
soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ
kê khai công tác tại Tòa án nhân dân, Viện
kiểm sát nhân dân, Kiểm toán Nhà nước. Sáu
là, cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng
sản Việt Nam, cơ quan trung ương của các tổ
chức chính trị - xã hội kiểm soát tài sản, thu
nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác
trong hệ thống cơ quan, tổ chức đó.

Tổ chức hệ thống chính trị của Việt Nam
khá phức tạp và công tác cán bộ có những
nguyên tắc quy định riêng, nên các cơ quan,
tổ chức có thẩm quyền sẽ có những văn bản
hướng dẫn cụ thể để xác định đối tượng kê
khai, cũng như cơ quan tổ chức có thẩm
quyền kiểm soát tài sản, thu nhập. Để tạo
điều kiện cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu
nhập thực hiện tốt trách nhiệm của mình,
pháp luật đã trao cho cơ quan này những
nhiệm vụ quyền hạn lớn và khá toàn diện.
Điều 31 của Luật Phòng, chống tham nhũng
2018 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ
quan kiểm soát tài sản, thu nhập như sau:

“1. Cơ quan kiểm soát tài sản, thu
nhập có nhiệm vụ sau đây:

a) Quản lý, cập nhật bản kê khai tài
sản, thu nhập (sau đây gọi là bản kê khai)
và các thông tin về kiểm soát tài sản, thu
nhập;

b) Giữ bí mật thông tin thu thập được
trong quá trình kiểm soát tài sản, thu nhập;

c) Áp dụng hoặc đề nghị cơ quan, tổ
chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền áp
dụng biện pháp bảo vệ người cung cấp
thông tin có liên quan đến việc kiểm soát tài
sản, thu nhập. Việc bảo vệ người cung cấp

thông tin được thực hiện như bảo vệ người
tố cáo quy định tại Khoản 1 Điều 67 của Luật
này;

d) Cung cấp bản kê khai, thông tin, dữ
liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập khi có
yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá
nhân có thẩm quyền;

đ) Trong quá trình kiểm soát tài sản, thu
nhập nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp
luật thì Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập
phải chuyển vụ việc cho cơ quan có thẩm
quyền giải quyết.

2. Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập
có các quyền hạn sau đây:

a) Yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai
cung cấp, bổ sung thông tin có liên quan,
giải trình khi có biến động tăng về tài sản,
thu nhập từ 300.000.000 đồng trở lên so với
tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước
đó hoặc để phục vụ việc xác minh tài sản,
thu nhập;

b) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá
nhân có liên quan cung cấp thông tin về tài
sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai
để phục vụ việc xác minh tài sản, thu nhập;

c) Xác minh tài sản, thu nhập và kiến
nghị xử lý vi phạm quy định của pháp luật
về kiểm soát tài sản, thu nhập;

d) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá
nhân có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ chức,
đơn vị, cá nhân đang quản lý tài sản, thu
nhập áp dụng các biện pháp cần thiết theo
quy định của pháp luật nhằm ngăn chặn
việc tẩu tán, hủy hoại, chuyển dịch tài sản,
thu nhập hoặc hành vi khác cản trở hoạt
động xác minh tài sản, thu nhập;

đ) Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân
có thẩm quyền định giá, thẩm định giá, giám
định tài sản, thu nhập phục vụ việc xác
minh.

3. Việc yêu cầu, đề nghị quy định tại
các điểm b, d và đ Khoản 2 Điều này phải
được thực hiện bằng văn bản do Tổ trưởng
Tổ xác minh tài sản, thu nhập, người đứng
đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu Cơ
quan kiểm soát tài sản, thu nhập ký. Trình
tự, thủ tục yêu cầu, thực hiện yêu cầu cung
cấp thông tin quy định tại điểm b Khoản 2
Điều này do Chính phủ quy định.”
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Bên cạnh đó, ngày 01/7/2019, Chính phủ
đã ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy
định chi tiết và biện pháp thi hành Luật
Phòng, chống tham nhũng. Trong đó, Điều 67
Nghị định này quy định hình thức yêu cầu
cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức như
sau: “Việc yêu cầu cung cấp thông tin được
thực hiện bằng văn bản hoặc thông điệp dữ
liệu. Văn bản hoặc thông điệp dữ liệu yêu
cầu cung cấp thông tin được chuyển trực
tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc qua giao
dịch điện tử cho cơ quan, tổ chức, đơn vị,
cá nhân được yêu cầu.”

Cũng theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP,
việc thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin
theo trình tự: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ
ngày nhận được yêu cầu cung cấp thông tin,
cơ quan, tổ chức, đơn vị được yêu cầu cung
cấp thông tin phải tiến hành một trong các
hoạt động sau: Thực hiện việc cung cấp thông
tin khi nội dung thông tin được yêu cầu thuộc
phạm vi công khai theo quy định của Luật
Phòng, chống tham nhũng và Nghị định này;
thuộc phạm vi hoạt động của cơ quan, tổ
chức, đơn vị được yêu cầu; chưa được công
khai trên các phương tiện thông tin đại chúng,
phát hành ấn phẩm hoặc niêm yết công khai.
Trả lời bằng văn bản về việc không cung cấp
thông tin cho cơ quan, tổ chức yêu cầu trong
trường hợp nội dung thông tin được yêu cầu
không đáp ứng các điều kiện được nêu trên
và nêu rõ lý do. Nếu thông tin được yêu cầu
đã được công khai trên các phương tiện thông
tin đại chúng, phát hành ấn phẩm hoặc niêm
yết công khai thì trong văn bản trả lời phải có
hướng dẫn cách thức tiếp cận thông tin đó
(Điều 68 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP).

Điều 66 của Nghị định số 59/2019/NĐ-
CP cũng xác định rõ trách nhiệm của người
đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc
cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan,
tổ chức là phải “tổ chức, chỉ đạo việc cung
cấp thông tin; chịu trách nhiệm về việc vi
phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin của cơ
quan, tổ chức, đơn vị mình theo quy định tại
Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định
này và các quy định khác của pháp luật”.

Như vậy, cơ quan kiểm soát tài sản, thu
nhập có đầy đủ các quyền hạn để phục vụ
cho việc kiểm soát tình hình thực tế, sự biến
động của tài sản, thu nhập của người có
nghĩa vụ kê khai và qua đó, đánh giá về tính
trung thực của việc kê khai cũng như các dấu
hiệu nghi ngờ về sự thiếu trung thực, che dấu
tài sản hoặc các nghi ngờ liên quan đến hành
vi tham nhũng. Đặc biệt là cơ quan kiểm soát
tài sản, thu nhập có quyền chủ động xác
minh tài sản, thu nhập và kiến nghị xử lý vi
phạm quy định của pháp luật về kiểm soát
tài sản, thu nhập. Đây là một quyền hạn rất
quan trọng để khắc phục những hạn chế của
quy định hiện hành khiến cho việc tiến hành
xác minh tài sản, thu nhập của người có chức
vụ, quyền hạn là hết sức khó khăn. Chắc
chắn khi hình thành Cơ quan kiểm soát tài
sản, thu nhập, các cơ quan nhà nước có trách
nhiệm cũng phải đầu tư về nguồn lực và thời
gian để bảo đảm hiệu quả hoạt động của cơ
quan này và Chính phủ sẽ có hướng dẫn cụ
thể để bảo đảm thực hiện các quy trình, thủ
tục trong quá trình thực hiện quyền hạn
nhiệm vụ của cơ quan này được nhanh gọn
và chặt chẽ. 

Để bảo đảm các quyền hạn của Cơ
quan kiểm soát tài sản, thu nhập được thực
hiện, Điều 32 của Luật Phòng, chống tham
nhũng 2018 cũng đã quy định trách nhiệm
của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên
quan trong kiểm soát tài sản, thu nhập như
sau:

“Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng,
chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt
Nam, cơ quan công an, cơ quan quản lý
thuế, hải quan, cơ quan quản lý về đất
đai, đăng ký tài sản và cơ quan, tổ chức,
đơn vị, cá nhân khác, trong phạm vi
nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách
nhiệm sau đây:

1. Cung cấp thông tin liên quan đến nội
dung xác minh về tài sản, thu nhập khi có
yêu cầu của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu
nhập và chịu trách nhiệm về tính chính xác,
đầy đủ, kịp thời của thông tin đã cung cấp;
trường hợp không cung cấp được thì phải trả
lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

2. Áp dụng các biện pháp cần thiết
theo quy định của pháp luật để làm rõ thông
tin liên quan đến nội dung xác minh tài sản,
thu nhập hoặc để ngăn chặn việc tẩu tán,
hủy hoại, chuyển dịch tài sản, thu nhập
hoặc hành vi khác cản trở hoạt động xác
minh tài sản, thu nhập;

3. Tiến hành định giá, thẩm định giá,
giám định tài sản, thu nhập theo quy định
của pháp luật.”

Việc Luật Phòng, chống tham nhũng
2018 quy định các trách nhiệm trên của cơ
quan tổ chức có liên quan đều nhằm giúp cho
Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có thể
thu thập thông tin, tài liệu một cách nhanh
chóng, đầy đủ, chính xác nhất phục vụ cho
việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người
có chức vụ quyền hạn góp phần phòng, chống
tham nhũng cũng như thu hồi tài sản tham
nhũng có hiệu quả.

Hiện nay, Thanh tra Chính phủ đang
khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Nghị định về
kiểm soát tài sản, thu nhập, trong đó có
nhiều quy định liên quan đến tổ chức và hoạt
động của cơ quan kiểm soát tài sản, thu
nhập, trình Chính chủ ban hành trong thời
gian sớm nhất./.
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Trung tướng Đặng Trọng Quân 
Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng

P
hát huy truyền thống
đoàn kết, trong năm
2019 lực lượng Thanh tra
Bộ Quốc phòng đã tích
cực tham mưu cho Quân
ủy Trung ương, Bộ Quốc

phòng và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
những nội dung liên quan trực tiếp đến
công tác thanh tra, kiểm tra; từ đó, Bộ Quốc
phòng và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã
có chỉ đạo cụ thể, hiệu quả đối với hoạt
động thanh tra, góp phần giúp ngành Thanh
tra Quốc phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao, xây dựng Quân đội Nhân dân
Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ,
từng bước hiện đại.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và
ý nghĩa của công tác xây dựng Đảng, cùng
với xây dựng ngành vững mạnh toàn diện,
toàn ngành Thanh tra Quốc phòng luôn chú
trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên
có tinh thần trách nhiệm trước yêu cầu
nhiệm vụ mới. Đặc biệt là thực hiện nghiêm
Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng
về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng,
ngăn chặn đẩy lùi biểu hiện “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghiên cứu,
quán triệt, nắm chắc các quy định pháp
luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố
cáo. Từ đó, cụ thể hóa bằng kế hoạch,

chương trình hành động của cấp mình; đổi
mới phương pháp, nâng cao chất lượng,
hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xác
minh, tiếp công dân, phòng, chống tham
nhũng, chống buôn lậu, gian lận thương
mại và hàng giả.. Thời gian qua Đảng bộ
Thanh tra Bộ Quốc phòng nói riêng và
thanh tra các cơ quan, đơn vị nói chung
luôn nhận được sự lãnh đạo trực tiếp về
mọi mặt của cấp ủy đảng, chỉ đạo của
người chỉ huy đối với hoạt động thanh tra,
đưa ngành Thanh tra Quốc phòng có bước
phát triển mới.

Toàn Ngành đã chú trọng nâng cao
hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra. Đặc
biệt, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ,
Thanh tra Quốc phòng các cấp đã quán
triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các
chủ trưởng, đường lối của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị
quyết, kết luận và quy định của cấp trên;
đồng thời, cụ thể hóa bằng kế hoạch,
chương trình hành động của cấp mình; chủ
động đổi mới phương pháp, nâng cao chất
lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm
tra, xác minh, tổ chức, triển khai chặt chẽ,

Ảnh: PV
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hiệu quả. Trước hết là công tác xây dựng kế
hoạch thanh tra, đã bám sát vào định
hướng của trên sát với yêu cầu thực tiễn
đặt ra, tập trung vào công tác huấn luyện
sẵn sàng chiến đấu bảo vệ độc lập chủ
quyền an ninh biên giới, vùng trời, vùng
biển, không gian mạng; công tác xây dựng
cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; công
tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, quản
lý, sử dụng ngân sách, các dự án cải tiến
nâng cấp và mua sắm vũ khí trang bị, vật
tư kỹ thuật, tài sản công; quản lý, sử dụng
vốn, tài sản và cổ phần hóa, cơ cấu lại
doanh nghiệp, công tác chính sách hậu
phương quân đội; bảo vệ môi trường; thực
hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết
khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham
nhũng. Tiến hành thanh tra bảo đảm đúng
trình tự, quy định của pháp luật, hình thức,
phương pháp linh hoạt, phù hợp, kết luận
chính xác, trung thực, khách quan. 

Qua thanh tra, đã chỉ rõ những ưu,
khuyết điểm, phát hiện những sai phạm
của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng
thời, kiến nghị với lãnh đạo, chỉ huy các
cấp xem xét, xử lý, khắc phục những hạn
chế, tồn tại. Có thể nói, hiệu lực và hiệu
quả của hoạt động thanh tra ngày càng
được nâng cao, giúp ngành Thanh tra Quốc
phòng từng bước khẳng định được vai trò,
vị trí của mình trong sự phát triển chung
của Quân đội. Về công tác tiếp công dân,
thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW
ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về việc
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu
nại, tố cáo; Chỉ thị số 104/CT-BQP ngày
09/9/2018 của Bộ Quốc phòng về việc
tăng cường công tác tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại, tố cáo và các vụ việc
khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo
dài, Thanh tra Bộ đã phối hợp chặt chẽ với
cơ quan chức năng và chính quyền địa
phương trên địa bàn, làm tốt công tác
tuyên truyền, vận động và thuyết phục
công dân thực hiện tốt các quy định về bảo

đảm an ninh trật tự chung, chấp hành tốt
chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước về tiếp công
dân. Cán bộ, nhân viên đã chủ động, tích
cực giải thích, hướng dẫn công dân thực
hiện tốt quyền khiếu nại, tố cáo, phản ánh;
tiếp nhận, phân loại xử lý đơn, thư đúng
quy định của pháp luật. 

Bên cạnh đó, quán triệt triển khai thực
hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Thanh tra
Bộ Quốc phòng đã chủ trì xây dựng và báo
cáo Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị định
số 28/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của
Chính phủ Quy định về tố cáo và giải quyết
tố cáo trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Mặc dù tình hình khiếu nại, tố cáo của công
dân diễn biến khá phức tạp, song Thanh tra
Bộ đã chủ động tổ chức thực hiện kiểm tra,
xác minh, đồng thời tham mưu, đề xuất với
Thủ trưởng Bộ kịp thời giải quyết dứt điểm
các đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng pháp
luật, giúp Bộ Quốc phòng quản lý nhà nước
về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
trong Quân đội.

Ngoài công tác chuyên môn thường
xuyên, để xây dựng ngành Thanh tra Quốc
phòng vững mạnh toàn diện, những năm
qua, Thanh tra Quốc phòng luôn nhận được
sự quan tâm của Thường vụ Quân ủy Trung
ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, cũng như
lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm củng
cố về biên chế, tổ chức. Cùng với đó, công
tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng
và quản lý cán bộ Thanh tra Quốc phòng
được quan tâm đúng mức; công tác bồi
dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho thanh tra
viên và thanh tra viên chính được tổ chức
thường xuyên và theo định kỳ, giúp cán bộ
làm công tác thanh tra trong Quân đội
nhanh chóng nắm bắt những chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước và những quy định cụ thể của Quân
ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về hoạt động
thanh tra, kiểm tra. 

Là một cơ quan trọng yếu của Bộ Quốc
phòng và Nhà nước, tất cả cán bộ, chiến

sĩ, công nhân viên quốc phòng, ngành
Thanh tra Quốc phòng đã không ngừng rèn
luyện, phấn đấu nâng cao hơn nữa chất
lượng và hiệu quả công tác thanh tra, ra
sức học tập để nắm vững đường lối, chủ
trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của
Đảng, Nhà nước, trực tiếp là của Quân ủy
Trung ương và Bộ Quốc phòng; thành thạo
nghiệp vụ, giữ vững phẩm chất chính trị và
đạo đức nghề nghiệp, xứng đáng với lời dạy
của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thanh tra là
tai mắt của trên, là người bạn của dưới”;
tiếp tục đóng góp hiệu quả hơn nữa cho
sự nghiệp xây dựng và hiện đại hóa quân
đội và lực lượng vũ trang nhân dân, xây
dựng nền quốc phòng vững mạnh - yếu tố
quyết định thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ
vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa.

Hiện nay, tình hình kinh tế của đất
nước đang có chiều hướng phát triển tốt,
tình hình chính trị, xã hội ổn định, quốc
phòng an ninh ngày càng được củng cố,
tăng cường; đời sống nhân dân luôn được
cải thiện cả về vật chất và tinh thần;
cuộc đấu tranh phòng, chống tham
nhũng đạt nhiều kết quả rõ rệt... Bước
sang năm 2020, là năm diễn ra nhiều sự
kiện quan trọng, đặc biệt là Đại hội Đảng
bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII
của Đảng, nên dễ phát sinh đơn thư
khiếu nại, tố cáo. Do đó, quán triệt sâu
sắc những thuận lợi, khó khăn, năm
2020, hoạt động của ngành Thanh tra
Quốc phòng sẽ tập trung thực hiện một
số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, chủ động quán triệt và triển
khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW
của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của
Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh “Học tập
và làm theo tấm gương đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 855 ngày
12/8/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung
ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc
vận động “Phát huy truyền thống, cống
hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ
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thời kỳ mới”; Chỉ thị số 747-CT/QUTW
của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chỉ thị
số 329, ngày 09/9/2019 của Đảng ủy BTTM
- Cơ quan BQP về Đại hội Đảng các cấp tiến
tới đại hội XIII của Đảng; Chỉ thị số 118-
CT/QUTW, ngày 20/02/2017 của QUTW về
“Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội
bộ Quân đội trong tình hình hiện nay”.
Thực hiện đầy đủ các chế độ nền nếp sinh
hoạt, đề cao kỷ luật, giữ vững kỷ cương, xây
dựng nội bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất.
Đồng thời, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc
tập trung dân chủ, chế độ sinh hoạt Đảng;
tích cực đổi mới phương pháp, tác phong
công tác, gắn phân công trách nhiệm các
đồng chí trong thường vụ, đảng ủy với chức
trách, nhiệm vụ được giao, góp phần tích
cực xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính
trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, cơ quan
vững mạnh toàn diện. 

Hai là, tiếp tục quán triệt các chỉ thị,
nghị quyết của Đảng và các văn bản pháp
luật của Nhà nước, chỉ thị, quy định của Bộ
Quốc phòng về công tác quân sự, quốc
phòng, từ đó xây dựng kế hoạch, chương
trình triển khai thực hiện sát với nhiệm vụ
chính trị của cơ quan; thường xuyên đổi mới
nội dung và phương pháp làm việc, hoàn
thành tốt các cuộc thanh tra, kiểm tra, xác
minh thời gian cuối năm theo kế hoạch đã
được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt
và các nhiệm vụ đột xuất Bộ giao.  

Ba là, thực hiện hiệu quả các phong
trào thi đua của cơ quan, gắn kết quả thực
hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên với
phong trào thi đua quyết thắng và các hoạt
động của Khối thi đua số II do Thanh tra
các Bộ, ngành tổ chức; tiếp tục phát huy
tốt tinh thần trách nhiệm, tự giác tu dưỡng,
rèn luyện đạo đức, lối sống; đồng thời, tổ
chức tốt các hoạt động thi đua, tuyên
truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng,
Nhà nước, Quân đội; phát huy tốt dân chủ,
tạo bầu không khí vui vẻ, phấn khởi trong
cơ quan làm cho mỗi cán bộ, nhân viên yên
tâm công tác, xác định tốt trách nhiệm,
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao;

Cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường các
biện pháp nắm và quản lý chặt chẽ tình
hình chính trị nội bộ; lãnh đạo chặt chẽ việc
bình xét thi đua khen thưởng và đánh giá
chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên
theo quy định. 

Bốn là, tập trung đổi mới phong cách,
phương pháp công tác, chú trọng bồi dưỡng,
nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ,
đảng viên; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học
và tổng kết thực tiễn, tổng kết kinh nghiệm
và hệ thống hóa một số nghiệp vụ thanh tra
cơ bản; nâng cao sức chiến đấu của các
cấp ủy, chi bộ; chấp hành nghiêm nguyên
tắc tập trung dân chủ; thực hiện nghiêm
nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng. Xây dựng
đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững
vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành
mạnh, có ý thức tổ chức kỷ luật và trình độ
chuyên môn đủ sức hoàn thành nhiệm vụ
được giao. Lãnh đạo chặt chẽ công tác cán
bộ, gắn kiện toàn đội ngũ cán bộ với kiện
toàn cấp ủy các cấp bảo đảm đúng tiêu chí,
cơ cấu theo quy chế làm việc của Đảng ủy
đã xác định; thực hiện tốt công tác chính
sách cán bộ. 

Năm là, tích cực đẩy mạnh cải cách
hành chính, xây dựng cơ quan chính quy,
không có cán bộ, nhân viên vi phạm kỷ
luật, an toàn mọi mặt, nhất là phòng gian,
giữ bí mật tài liệu trong hoạt động thanh
tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại,
tố cáo. Bảo đảm đúng, đủ, chu đáo, kịp thời
chế độ, tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sỹ của
cơ quan. Xây dựng cơ quan an toàn tuyệt
đối về người, vật chất, tài liệu và an toàn
giao thông. 

Với những kết quả ngành Thanh tra
Quốc phòng đạt được trong sự nghiệp xây
dựng Quân đội, củng cố quốc phòng thời kỳ
mới là hết sức to lớn, góp phần xây dựng
Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày càng
hùng mạnh, cách mạng, chính quy, tinh
nhuệ, từng bước hiện đại. Trong những năm
qua, ngành Thanh tra quốc phòng đã vinh
dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng
nhiều phần thưởng cao quý. Tiêu biểu là

Huân chương chiến công hạng Nhất (năm
2008), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng
Ba (năm 2010), Huân chương Độc lập hạng
Ba (năm 2013); Huân chương Bảo vệ Tổ
quốc hạng Nhất (năm 2017), cùng nhiều
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm
2010, 2011), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
(năm 2010), Ban Chỉ đạo 127 Trung ương
(năm 2012, 2014) và Thanh tra Chính phủ
(năm 2012). Những thành tích đó không
chỉ là vinh dự, tự hào trên chặng đường 72
năm xây dựng và phát triển, mà đó còn là
động lực và trách nhiệm to lớn để ngành
Thanh tra Quốc phòng bước vào một chặng
đường phát triển mới với yêu cầu mới cao
hơn./.
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Đánh giá chính sách

T
rên thế giới cũng như ở
Việt Nam, có nhiều cách
tiếp cận khác nhau khi
định nghĩa khái niệm
chính sách công. Nếu như
các quan niệm quốc tế

tập trung theo hướng chính sách là sự lựa
chọn, là quyết định, là hành động phản ứng
của chính quyền trước các sự kiện, mối
quan hệ xã hội thì các quan niệm ở Việt
Nam lại thường bổ sung thêm khía cạnh
thực hiện đường lối chính trị, mục tiêu của
Đảng cầm quyền. Tuy có rất nhiều cách

định nghĩa khác nhau về chính sách công,
song chúng đều hàm chứa những nét đặc
thù thể hiện bản chất của chính sách công,
đó là: Chủ thể ban hành chính sách công
là Nhà nước. 

Chính sách công bao giờ cũng được
thể chế thành hàng loạt các quyết định có
hiệu lực pháp lý của cơ quan nhà nước.
Chính sách công tập trung giải quyết một
vấn đề đang đặt ra trong đời sống kinh tế -
xã hội theo các mục tiêu xác định của nhà
nước, nhằm phục vụ lợi ích chung của cộng
đồng hoặc của quốc gia. Chính sách công

bao gồm những việc nhà nước lựa chọn
làm và không làm. 

Như vậy, không phải mọi mục tiêu của
chính sách công đều dẫn tới hành động mà
có thể là yêu cầu đối tượng không được thực
hiện. Ngoài bản chất giai cấp, chính sách
công chịu ảnh hưởng bởi thể chế chính trị,
nhóm lợi ích, văn hóa truyền thống dân
tộc... Từ các cách tiếp cận về chính sách
công của các tác giả trong và ngoài nước,
tác giả đưa ra khái niệm về chính sách
công như sau: Chính sách công là hành
động ứng xử của Nhà nước trước các vấn

TS. Nguyễn Thị Thu Nga
Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra

TrONG CHiếN LượC QUỐC GiA về PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Ảnh: Trần Chính
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đề chính sách, được xác lập bởi tập hợp
các quyết định chính trị có liên quan với
nhau, với các giải pháp và công cụ rõ ràng
để hiện thức hoá mục tiêu của chính sách.
Chính sách công là chuỗi hành động ứng
xử với vấn đề chính sách theo một chu trình
với nhiều giai đoạn khác nhau, từ việc xây
dựng, ban hành, thực thi cho đến giám sát,
đánh giá chính sách. 

Đối với chính sách phòng, chống
tham nhũng (PCTN), đây là hành động
ứng xử của nhà nước với các mục tiêu,
giải pháp và công cụ được xác lập trong
các văn bản chính sách nhằm giải quyết
vấn đề mà thực tiễn đặt ra về PCTN trong
những giai đoạn nhất định. Nội dung chính
sách PCTN được tiếp cận theo nội dung
của mục tiêu chính sách, giải pháp chính
sách, công cụ chính sách. Đây chính là ba
bộ phận cấu thành cơ bản của nội dung
một chính sách công.

Mục tiêu chính sách PCTN là hệ thống
các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể
được quy định chi tiết trong các văn bản
chính sách. Hệ thống mục tiêu này cho thấy
mức độ hiệu quả mong muốn của việc
PCTN, trạng thái tương lai của tình hình
tham nhũng mà chủ thể chính sách muốn
xác lập. Mục tiêu chính sách PCTN mang
tính tích hợp vừa nhằm loại bỏ các nguyên
nhân, điều kiện về chính trị, hành chính,
kinh tế, văn hóa, xã hội của tham nhũng,
vừa hướng tới việc ngăn chặn, phát hiện,
xử lý các hành vi tham nhũng. Tùy thuộc
vào hiện trạng tham nhũng của mỗi quốc
gia trong từng bối cảnh kinh tế - xã hội ở
giai đoạn cụ thể mà mục tiêu này được điều
chỉnh cho phù hợp theo hướng nhấn mạnh,
tập trung vào khía cạnh nào hoặc có thể
cân bằng cả hai. Mục tiêu của chính sách
PCTN có mối quan hệ biện chứng, là căn
cứ để xác lập các giải pháp, công cụ của
chính sách PCTN. Mục tiêu ưu tiên trong
từng giai đoạn là gì sẽ dẫn tới việc xác định
giải pháp, công cụ trọng tâm để thực hiện
trong giai đoạn đó. 

Giải pháp chính sách PCTN là những
cách thức, biện pháp được ghi nhận trong
các văn bản chính thức và được áp dụng
để đạt được mục tiêu đã xác định của chính

sách trong từng thời kỳ. Tùy vào mục tiêu
trọng tâm mà nội dung của hệ thống giải
pháp sẽ được thiết lập cho phù hợp. Về cơ
bản, nội dung giải pháp của chính sách
PCTN bao gồm các nhóm sau đây: Giải
pháp phòng ngừa; Giải pháp phát hiện và
xử lý tham nhũng; Giải pháp phát huy vai
trò của xã hội trong PCTN; Giải pháp hợp
tác quốc tế về PCTN. 

Công cụ chính sách PCTN là các tổ
chức, các công cụ về kinh tế, tài chính, kỹ
thuật được chính sách quy định để hỗ trợ
cho việc thực hiện các giải pháp của chính
sách PCTN. Tùy vào từng quốc gia mà
chính sách PCTN sẽ định ra các tổ chức có
chức năng chống tham nhũng đủ mạnh để
triển khai các hoạt động kiểm tra, thanh
tra, phát hiện, điều tra, truy trố, xét xử hành
vi tham nhũng. Quan trọng nhất là đảm bảo
tính khách quan, công tâm, độc lập cho các
công cụ này. Không chỉ có mối quan hệ biện
chứng với hệ thống mục tiêu, giải pháp,
công cụ của chính sách PCTN còn có mối
quan hệ biện chứng với nhau. Mỗi giải
pháp, công cụ có sự độc lập tương đối
nhưng xét trên tổng thể chính sách PCTN
hướng tới mục tiêu chung, các giải pháp,
công cụ có mối quan hệ hỗ trợ hoặc phụ
thuộc lẫn nhau, các công cụ đưa ra thường
là để phục vụ cho các giải pháp nhất định.
Sự điều chỉnh đối với giải pháp, công cụ
nhất định sẽ có thể dẫn tới sự điều chỉnh
các giải pháp, công cụ liên quan.  

Cơ quan nhà nước có thể ban hành
văn bản chính sách quy định trực tiếp mục
tiêu và hệ thống các giải pháp, công cụ của
chính sách PCTN như chính sách/chiến
lược/chương trình hành động quốc gia về
PCTN trong từng giai đoạn và thể chế hóa
các giải pháp, công cụ của chính sách một
cách cụ thể, chi tiết bằng hệ thống các văn
bản pháp lý hoặc không ban hành văn bản
quy định trực tiếp mục tiêu, hệ thống giải
pháp, công cụ của chính sách mà đi thẳng
vào cụ thể hóa các giải pháp, công cụ của
chính sách PCTN trong hệ thống văn bản
pháp luật về hình sự, hành chính, công
vụ… Như vậy, văn bản quy định trực tiếp
nội dung chính sách và hệ thống văn bản
cụ thể hóa các giải pháp, công cụ của
chính sách là đảm bảo pháp lý cho chính

sách PCTN được thực thi, là cơ sở để đánh
giá, xem xét và xử lý trách nhiệm của các
cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc triển
khai thực hiện chính sách PCTN. 

Các quốc gia ban hành văn bản chính
sách riêng về PCTN để quy định trực tiếp
mục tiêu, hệ thống các giải pháp, công cụ
PCTN trong từng giai đoạn như Zambia ban
hành “Chính sách chống tham nhũng quốc
gia (NACP)” năm 2009 hay Việt Nam ban
hành “Chiến lược quốc gia về PCTN” năm
2009. Các văn bản chính sách này đề ra
mục tiêu và phối hợp các giải pháp, công
cụ PCTN riêng biệt được quy định rải rác
trong nhiều văn bản pháp lý. Bên cạnh đó,
nhiều quốc gia không ban hành văn bản
riêng về PCTN (bao gồm cả chiến lược và
luật) mà chính sách PCTN chỉ được lồng
ghép trong các văn bản về hình sự, tổ chức
bộ máy... Tại Phần Lan, nguyên tắc hướng
dẫn chống tham nhũng là tham nhũng
không phải một hiện tượng độc lập. Chống
tham nhũng không yêu cầu có các luật
hoặc cơ quan giám sát riêng, có chiến lược
hoặc kế hoạch hành động riêng, nó được
lồng ghép vào chính sách chung, vào các
văn bản pháp luật về hình sự, công vụ…
vì tham nhũng được xem là một phần của
tội phạm, của việc điều hành, quản lý
không tốt. Nhiều nước bên cạnh Bộ luật
Hình sự, còn ban hành Luật PCTN quy định
rõ hơn, cụ thể hơn về các tội phạm tham
nhũng; xác định rõ về vai trò, trách nhiệm,
quyền hạn của các cơ quan có chức năng
chống tham nhũng như Luật về tăng
cường đấu tranh chống tham nhũng của
Malaysia năm 1971, Luật Chống hối lộ
năm 1988 của Trung Quốc, Luật Chống
tham nhũng của Hồng Kông năm 1975,
Luật PCTN năm 1960, 1972 và 1981 của
Singapore, Luật về đạo đức công chức của
Mỹ, của Singapore, Luật về kê khai tài sản
công chức của Singapore... 

Nội dung chính sách trong Chiến
lược quốc gia về PCTN của Việt Nam

Ở Việt Nam, tham nhũng được coi là
một hiện tượng nghiêm trọng cần đến các
luật hoặc cơ quan thực thi, giám sát riêng,
có chiến lược hoặc kế hoạch hành động cụ
thể và chống tham nhũng cũng được lồng
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ghép vào chính sách chung vì tội phạm
tham nhũng cũng được xem là một phần
của tội phạm, bắt nguồn từ việc điều hành,
quản lý không tốt. Việc ngăn chặn tham
nhũng cũng liên quan đến việc ban hành
và thực thi những chuẩn mực đạo đức, tăng
cường minh bạch, giảm thiểu cơ hội tham
nhũng và tăng cường hiệu quả giám sát
công tác PCTN. Chính vì vậy, Việt Nam vừa
ban hành văn bản chính sách quy định trực
tiếp mục tiêu và một số giải pháp, công cụ
của chính sách PCTN là Chiến lược quốc
gia về PCTN đến năm 2020, vừa ban hành
các văn bản pháp luật chứa đựng nội dung
các giải pháp, công cụ của chính sách như
Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi
hành, Chỉ thị của Chính phủ, Quyết định
của Thủ tướng Chính phủ.

Chính phủ Việt Nam liên tiếp đã có
những nỗ lực PCTN bằng việc ban hành
Pháp lệnh chống tham nhũng năm 1998,
Luật PCTN năm 2005 (sửa đổi, bổ sung
năm 2007, 2012), Luật PCTN năm 2018 và
các văn bản hướng dẫn thi hành. Việt Nam
cũng tiến hành cải thiện tình hình quản trị
trong nước, giảm thiểu tham nhũng bằng
Chương trình tổng thể cải cách hành chính
nhà nước. Tuy nhiên, sau đó các khảo sát
của cơ quan nhà nước cũng như các tổ
chức quốc tế cho thấy tham nhũng vẫn phổ
biến ở Việt Nam, việc tổ chức thực hiện các
chủ trương, giải pháp về PCTN được đề ra
vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, hiệu quả cao,
đặc biệt là thiếu một chương trình, kế
hoạch PCTN tổng thể, dài hạn. Vì vậy, cần
thiết phải xây dựng một chính sách PCTN
quốc gia nhằm cung cấp các can thiệp tổng
thể và cuối cùng là góp phần đạt được quản
trị tốt, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh
tế xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân
dân, vì nhân dân.

Nhu cầu xây dựng chính sách chống
tham nhũng quốc gia cũng được hỗ trợ bởi
Công ước chống tham nhũng của Liên hợp
quốc, mà Việt Nam là một bên tham gia.
Công ước khuyến khích các quốc gia thành
viên đưa ra các chính sách chống tham
nhũng. Do đó, trên cơ sở các định hướng
của Đảng trong Nghị quyết số 04-NQ/TW,
ngày 21/8/2006 của Hội nghị Trung ương

ba Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác PCTN, lãng phí, Chính phủ Việt
Nam đã chính thức ban hành văn bản quy
định trực tiếp mục tiêu, một số công cụ, giải
pháp của chính sách PCTN là Nghị quyết
số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính
phủ Ban hành Chiến lược quốc gia PCTN
đến năm 2020 để hài hoà và phối hợp các
nỗ lực trong công tác PCTN của Việt Nam. 

Ngoài chiến lược là văn bản quy định
trực tiếp hệ thống mục tiêu, một số giải
pháp, công cụ của chính sách PCTN, nội
dung chính sách, các giải pháp, công cụ
của chính sách PCTN còn được xác lập, cụ
thể hóa trong hàng loạt các văn bản pháp
luật về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong
PCTN, về minh bạch tài sản, thu nhập, về
xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ
quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham
nhũng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình
quản lý, phụ trách, về trách nhiệm giải trình
của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện
nhiệm vụ, quyền hạn được giao…

Một số hạn chế về nội dung chính
sách trong Chiến lược quốc gia về PCTN

Một là, sự phù hợp của mục tiêu
chính sách với vấn đề chính sách

Với thực tế một nền công vụ chưa phát
triển của Việt Nam, để các giải pháp phòng
ngừa phát huy tác dụng tức là hoàn thành
việc xây dựng một nền công vụ minh bạch,
hiệu quả thì phải mất thời gian khá dài khi
các yếu tố nền tảng được hoàn thiện. Chính
vì vậy, trong giai đoạn này, nếu không có
sự cương quyết, mạnh mẽ trong xử lý thì
khó tạo ra tính răn đe nhằm ngăn ngừa
tham nhũng và những đột phá để giải quyết
tình hình, khó tạo ra niềm tin và huy động
sự tham gia mạnh mẽ của người dân. Thực
tiễn công tác đấu tranh PCTN ở nhiều quốc
gia trên thế giới cho thấy, việc kết hợp chặt
chẽ giữa phòng ngừa và trừng trị nghiêm
khắc những kẻ tham nhũng có ý nghĩa hết
sức quan trọng. 

Sau một thời gian khá dài, nhận thấy
chính sách chưa giúp ích nhiều cho việc
khống chế tình hình tham nhũng, thực hiện
định hướng chỉ đạo của Đảng đối với việc

phát hiện, xử lý tham nhũng, Chính phủ đã
ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg và Nghị
quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 yêu
cầu phát hiện, xử lý tham nhũng, thu hồi
tài sản tham nhũng là quan trọng, cấp
bách. Các văn bản này mặc dù cho thấy
phần nào sự điều chỉnh mục tiêu, nhấn
mạnh hơn vào việc phát hiện, xử lý thật
nghiêm khắc hành vi tham nhũng nhưng sự
điều chỉnh này là khá chậm và mới chỉ là
sự điều chỉnh trong những văn bản có hiệu
lực tương đối ngắn và của Chính phủ. 

Các mục tiêu cụ thể về phòng ngừa có
nhiều mục tiêu quá lý tưởng so với thực tế,
là thách thức lớn trong việc đề ra các giải
pháp, công cụ đủ mạnh để hiện thực hóa.
Với thực tế một nền quản lý công chưa hoàn
thiện, hiện đại, còn chịu nhiều ảnh hưởng
bởi cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao
cấp khiến cho việc chính sách đề ra những
mục tiêu cụ thể lý tưởng kiện toàn nền công
vụ đến năm 2020 nhằm phòng ngừa tham
nhũng là chưa đảm bảo tính khả thi về
hành chính. 

Hai là, sự tương thích giữa mục tiêu
chung với mục tiêu cụ thể, mục tiêu với
giải pháp, công cụ chính sách

Mục tiêu chung và cụ thể chưa tương
thích với nhau, mục tiêu chung của Chiến
lược đề cập đến việc “thực hiện đồng bộ
các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử
lý tham nhũng” nhưng mục tiêu cụ thể lại
tập trung vào phòng ngừa nên các giải
pháp, công cụ thiên về phòng ngừa, các
giải pháp, công cụ phát hiện, xử lý hành vi
tham nhũng không đủ mạnh để tạo ra
những chuyển biến đột phá trong PCTN.
Các giải pháp, công cụ chỉ có thể phục vụ
cho mục tiêu chung ít tham vọng hơn. Mục
tiêu kiện toàn đơn vị chuyên trách về PCTN,
thiết lập hệ thống đo lường, giám sát tham
nhũng chưa được cụ thể hóa thành các giải
pháp, công cụ cụ thể. 

Ba là, nội dung chính sách trong
Chiến lược quốc gia về PCTN đã cụ thể
hóa chủ trương, định hướng chính sách
của Đảng nhưng chưa đáp ứng hết các
mong muốn, mục tiêu đề ra:



NGHIEÂN CÖÙU - TRAO ÑOÅI

TAÏP CHÍ THANH TRA SOÁÂ 01/2020 21

Nội dung chính sách trong Chiến lược vẫn chưa đáp ứng hết
các định hướng của Đảng, trong đó có định hướng chính sách
PCTN phải có trọng tâm, trọng điểm, vẫn bị dàn trải trên nhiều
nội dung khác nhau. Nhiều chủ trương của Đảng đề ra từ năm
2006 đến nay chưa được Chính phủ thể chế hoá như: Quy định
về việc những người có quan hệ gia đình không được cùng làm
một số công việc dễ xảy ra tham nhũng, thí điểm tiến tới mở rộng
thi tuyển công khai một số chức danh cán bộ quản lý cấp phòng,
cấp vụ nhất là người đứng đầu bệnh viện, trường học, cơ quan
nghiên cứu và doanh nghiệp của Nhà nước, nghiên cứu tổ chức
các cơ quan PCTN theo hướng bảo đảm sự độc lập cần thiết với
các cơ quan quản lý nhà nước theo cấp lãnh thổ và sự chỉ đạo
tập trung, thống nhất của Trung ương, các hành vi tham nhũng
phải được quy định thống nhất trong Bộ luật Hình sự, Luật PCTN
và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; sửa đổi, bổ
sung pháp luật về thanh tra, kiểm toán theo hướng xác định rõ
thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi cơ quan trong việc phát hiện,
xử lý tham nhũng, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các vi phạm trong
công tác phát hiện, xử lý tham nhũng.

Bốn là, các giải pháp, công cụ chính sách còn thiếu toàn
diện, đồng bộ

Có quá nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng nhưng lại
không có giải pháp, công cụ hữu hiệu trong phát hiện, xử lý. Điều
này được một số chuyên gia ví như “một cơ thể đang bị bệnh rất
nặng nhưng lại không tập trung uống thuốc chữa bệnh mà chỉ tập
trung uống thuốc bổ”. Chiến lược quốc gia đề ra 5 nhóm giải pháp
chỉ có một nhóm giải pháp duy nhất về nâng cao hiệu lực, hiệu
quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra,
truy tố, xét xử trong phát hiện, xử lý tham nhũng mà không bổ
sung cơ chế hữu hiệu nào khác. Chiến lược tập trung vào công
khai và minh bạch; kê khai tài sản, thu nhập, xây dựng các quy
tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác của
cán bộ, công chức, nâng cao nhận thức về tham nhũng, quy định
trách nhiệm chung cho các cơ quan PCTN và các cán bộ, công
chức hơn là thiết lập những cơ chế khả thi cho việc thực thi pháp
luật để phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng. Như vậy, khía cạnh
phòng ngừa tham nhũng đã được quan tâm nhưng khía cạnh
chống tham nhũng còn bỏ ngỏ nhiều nội dung. Ngoài ra, hệ thống
giải pháp, công cụ trong Chiến lược còn thiếu đi một số giải pháp
quan trọng để giải quyết những nguyên nhân hàng đầu của tình
hình tham nhũng phức tạp, phổ biến, cụ thể như thiếu giải pháp
hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong bộ máy nhà nước
để giảm thiểu nguy cơ tham nhũng, thiếu giải pháp về kiểm soát
xung đột lợi ích trong quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công
chức.

(Còn nữa)

Bàn tay ai vẽ mùa xuân
Mơ màng vạt nắng thanh tân trước thềm
Bánh chưng duyên dáng lạt mềm
Lửa quê réo rắt gọi đêm sum vầy

Mai vàng dệt mộng trời mây
Cha ngồi tỉa nắng ươm đầy cành xuân
Lá say mắt gió trong ngần
Níu hồn ta giữa xa gần hương quê

Bến xuân ai gội tóc thề
Thẹn thùng hoa cỏ lối về ngẩn ngơ
Mạ xanh ngan ngát bãi bờ
Lom khom mẹ cấy giấc mơ giao mùa

Tháng Giêng hò hẹn về chưa
Dư âm thổn thức làn mưa ngọt ngào
Hương thầm vương vấn chiêm bao
Bâng khuâng tóc hát nao nao tuổi đời

Dặt dìu mây trắng ru hời
Lòng ta vọng khúc à ơi quê nhà
Én vương sợi khói la đà
Mùa xuân thầm gọi người xa trở về…

Trần Thanh Thoa

Mùa xuân thầm gọi

Ảnh: Trần Chính
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T
hanh tra Chính phủ
(TTCP) là cơ quan của
Chính phủ, được giao
thực hiện chức năng
quản lý nhà nước về
công tác thanh tra, tiếp

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và
phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong
phạm vi cả nước; tiến hành thanh tra, tiếp
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và
PCTN theo quy định của pháp luật. Với địa
vị pháp lý đó, phạm vi quản lý nhà nước

của TTCP rất rộng, liên quan đến nhiều

ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực, có tác

động lớn đến đời sống kinh tế - chính trị -

xã hội của đất nước. Điều này đòi hỏi cơ

quan Thanh tra Chính phủ phải luôn có

những nghiên cứu, tổng kết, đánh giá về

các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà

nước của mình để có những kiến nghị, giải

pháp hoàn thiện khuôn khổ thế chế, chính

sách và nâng cao hiệu quả thực hiện các

nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong thời gian qua, TTCP đã triển khai
nhiều các hoạt động nghiên cứu khoa học,
trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của
ngành như thanh tra, tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN. Các kết
quả nghiên cứu tạo ra hệ thống nhận thức
mới về các vấn đề liên quan đến tổ chức
và hoạt động của ngành, cung cấp những
luận cứ khoa học cho quá trình xây dựng,
hoàn thiện thể chế của ngành; từng bước
hình thành và phát triển hệ thống quan
điểm cơ bản về xây dựng và đổi mới tổ

Một số định hướng nghiên cứu khoa học
nhằm đáp ứng các nhiệm vụ chính trị

TS. Trần Văn Long
Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP

CỦA THANH TrA CHÍNH PHỦ TrONG THỜi GiAN TỚi

Ảnh: ST
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chức, hoạt động của ngành Thanh tra.
Nhiều kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học
trực tiếp cho việc xây dựng, hoàn thiện
khuôn khổ thể chế, chính sách như xây
dựng Chiến lược quốc gia về PCTN; xây
dựng Chiến lược phát triển ngành Thanh
tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm
2030...

Tuy nhiên, thực tế còn tồn tại nhiều
hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến vai trò,
vị trí và những đóng góp của công tác
nghiên cứu đối với việc thực hiện các nhiệm
vụ chính trị của ngành Thanh tra, như
những hạn chế trong tiếp cận và đề xuất
các định hướng nghiên cứu, những hạn chế
về nguồn lực tài chính, về tư duy nghiên
cứu, triển khai các đề tài, về việc ứng dụng
các kết quả nghiên cứu… Cùng với sự phát
triển của đất nước, các yêu cầu, nhiệm vụ
đặt ra cho các cơ quan thanh tra ngày càng
nặng nề. Ngoài việc thực hiện các chức
năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp
luật, nhiều yêu cầu mới được lãnh đạo
Đảng, Nhà nước đặt ra, đòi hỏi ngành
Thanh tra nói chung và TTCP nói riêng phải
mở rộng các vấn đề nghiên cứu, tiếp cận
nghiên cứu đa chiều, bao quát hơn các mặt
của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội để có
những kiến nghị chính sách hiệu quả hơn,
những giải pháp thiết thực hơn, phù hợp với
vị trí, vai trò của các cơ quan thanh tra
trong đời sống xã hội của đất nước, đáp ứng
các yêu cầu của Đảng, Nhà nước và nhân
dân.

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước
ta đã có những định hướng, yêu cầu về đổi
mới cũng như nâng cao hiệu quả, hiệu lực
hoạt động của các cơ quan thanh tra nhằm
đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất
nước. Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ
này, cần thiết có những nghiên cứu, đánh
giá nhằm tạo cơ sở khoa học đầy đủ cho
việc triển khai trên thực tiễn. Một số văn
bản chính trị, pháp lý về vấn đề này bao
gồm: Nghị quyết số 48/2005/NQ/TW ngày
24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược
xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến
năm 2020 đã nêu: “Hoàn thiện pháp luật
về tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm
tra, bảo đảm mọi hoạt động quản lý nhà
nước đều chịu sự thanh tra, kiểm tra của
Chính phủ”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác phòng, chống tham nhũng, lãng
phí yêu cầu: “Thanh tra Chính phủ và cơ
quan Thanh tra nhà nước cấp tỉnh, huyện
tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra
công vụ. Nghiên cứu kết hợp tổ chức và
hoạt động kiểm tra của Đảng với các cơ
quan thanh tra”; Nghị quyết số
21/2009/NQ-CP ngày 12/5/2009 ban hành
Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020:
“Xây dựng ngành Thanh tra, đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức thanh tra chuyên
nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính
nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu
quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và
hội nhập quốc tế”; Nghị quyết số 18-
NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề
về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy
của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động
hiệu lực, hiệu quả xác định nhiệm vụ: “Rà
soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy
định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,
trách nhiệm, phạm vi hoạt động, mối quan
hệ công tác của Kiểm toán Nhà nước và
các cơ quan kiểm tra, thanh tra các cấp
để không chồng chéo khi thực hiện nhiệm
vụ”; Chiến lược phát triển ngành Thanh tra
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
đưa ra mục tiêu “tăng cường tính tập
trung, thống nhất, chủ động và tự chịu
trách nhiệm trong tổ chức và hoạt động
của ngành Thanh tra” và nhiệm vụ từ năm
2021 đến năm 2030 là: “Xây dựng các cơ
quan thanh tra tập trung, thống nhất theo
cấp hành chính gồm 02 cấp, cấp Trung
ương và cấp tỉnh”; “Kiện toàn cơ cấu tổ
chức của TTCP cho phù hợp với việc thực
hiện chức năng giám sát, đánh giá hiệu

quả hoạt động của các cơ quan hành
chính nhà nước và quản lý thống
nhất về tổ chức, hoạt động trong toàn
ngành Thanh tra”… Tại Hội nghị toàn
quốc về công tác PCTN năm 2018, Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng đã có kết luận, chỉ
rõ những định hướng trong công tác thanh
tra, kiểm tra: “Phải tăng cường kiểm tra,
giám sát, kiểm soát để bảo đảm quyền lực
được vận hành công khai, minh bạch,
đúng đắn, không bị “tha hoá”… Phải tăng
cường giám sát việc sử dụng quyền lực
của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng
đầu”; “Ngăn chặn có hiệu quả tệ “tham
nhũng vặt”, tình trạng vòi vĩnh, nhũng
nhiễu, “gợi ý”, “lót tay”, gây phiền hà cho
người dân và doanh nghiệp trong giải
quyết công việc”; “Có các giải pháp phù
hợp, thuận lợi, an toàn để khuyến khích
và kịp thời xử lý thông tin do người dân
phát hiện, phản ánh, tố cáo”…

Bên cạnh những định hướng được đề
cập trong các nghị quyết, chiến lược nêu
trên, nhiều vấn đề thực tiễn cũng đang đặt
ra những yêu cầu mới đối với hoạt động của
các cơ quan thanh tra nói chung, như việc
kiểm soát quyền lực nhà nước, bảo vệ
quyền con người, quyền công dân theo tinh
thần Hiến pháp năm 2013; việc xây dựng
Chính phủ kiến tạo phát triển và phục vụ;
những yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của cơ
quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy
định mới của Luật PCTN năm 2018; yêu
cầu nội luật hóa các quy định của Công ước
Liên hợp quốc về chống tham nhũng phù
hợp với điều kiện và pháp luật Việt Nam;
việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật
PCTN năm 2018 ra khu vực ngoài nhà
nước… Đây là những nhiệm vụ chính trị
có tính chất bao quát, đòi hỏi ngành Thanh
tra trong chức năng, nhiệm vụ của mình
cần có những hành động phù hợp. Trước
mắt, cần thiết tổ chức nghiên cứu sâu rộng
và thường xuyên, để cung cấp những luận
cứ khoa học, làm cơ sở cho việc thực hiện
các nhiệm vụ này của các cơ quan thanh
tra nhà nước. Do đó, bên cạnh các tiếp cận
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nghiên cứu hiện nay, một số các trụ cột
nghiên cứu mới cần được nhận diện, định
hướng và triển khai một cách sâu rộng,
thường xuyên trong thời gian tới bao
gồm:

Thứ nhất, nghiên cứu về vai trò của cơ
quan thanh tra trong thực hiện kiểm soát
quyền lực nhà nước, trong đó trọng tâm là
kiểm soát việc thực hiện quyền hành pháp,
việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của các cơ
quan nhà nước, của đội ngũ cán bộ, công
chức trong các cơ quan hành chính nhà
nước.

Theo tinh thần của Hiến pháp năm
2013, quyền lực nhà nước là thống nhất và
cần được kiểm soát. Cơ chế kiểm soát
quyền lực nhà nước bao gồm kiểm soát
quyền lực nhà nước từ phía nhân dân; kiểm
soát giữa các quyền lập pháp, hành pháp
và tư pháp; và kiểm soát quyền lực trên cơ
sở trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp của các
cơ quan, tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, kiểm
soát quyền lực nhà nước, nhất là quyền
hành pháp còn được thực hiện bởi các thiết
chế trong chính hệ thống các cơ quan hành
chính nhà nước thông qua hoạt động thanh
tra, kiểm tra, giám sát.

Việc thực thi Hiến pháp năm 2013 đã
đặt ra yêu cầu cần nâng cao hơn nữa vai
trò, hiệu quả hoạt động của các cơ quan
thanh tra trong việc giúp Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ kiểm soát việc thực hiện
nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan hành
chính nhà nước, của đội ngũ cán bộ, công
chức. Yêu cầu này ngày càng trở nên cấp
thiết trong giai đoạn hiện nay, khi nguy cơ
lạm quyền, sử dụng không đúng quyền hạn
được giao trong hoạt động công vụ trở nên
phổ biến, với những hành vi tham nhũng,
tiêu cực, nhũng nhiễu người dân, doanh
nghiệp, ảnh hưởng đến việc phát triển kinh
tế - xã hội của đất nước. Trong các chỉ đạo,
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã
đề cập nhiều đến vấn đề này. 

Để đáp ứng các yêu cầu trên, các cơ
quan thanh tra một mặt cần nâng cao chất
lượng, hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ
của mình, mặt khác cần đẩy mạnh nghiên

cứu để có cơ sở khoa học vững chắc, kiến
nghị hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm
thực hiện giám sát, đánh giá hoạt động của
đội ngũ cán bộ, công chức thông qua các
hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại,
tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Đây
có thể coi là nhiệm vụ mang tính chiến lược
của ngành Thanh tra, của Thanh tra Chính
phủ trong thời gian tới, đã được bước đầu
xác lập trong Chiến lược phát triển ngành
Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến
năm 2030.

Thứ hai, nghiên cứu về vai trò của cơ
quan thanh tra trong bảo vệ quyền con
người, quyền công dân trong bối cảnh thực
hiện Hiến pháp 2013 thông qua cơ chế tiếp
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bảo vệ quyền con người, quyền công
dân là những chế định quan trọng, được xác
lập trong Hiến pháp 2013 và nhiều văn bản
chính trị, pháp lý của nước ta. Bảo vệ
quyền con người, quyền công dân được
thực hiện bởi nhiều cơ chế khác nhau, trong
đó có việc thực hiện thông qua quyền khiếu
nại, tố cáo. Đây là một quyền đặc biệt, được
dùng để bảo vệ các quyền khác như quyền
về tài sản, quyền được thông tin…

Nghiên cứu về khiếu nại, tố cáo ở TTCP
trong thời gian qua chủ yếu được tiếp cận
với tính chất là một nội dung quản lý nhà
nước mà các cơ quan thanh tra trực tiếp
hoặc giúp các cơ quan quản lý nhà nước
thực hiện. Trong đó tập trung nghiên cứu về
trình tự, thủ tục thực hiện khiếu nại, tố cáo
nói chung và khiếu nại, tố cáo đông người,
vượt cấp nói riêng. Một số đề tài hướng tới
giải quyết những vấn đề thực tiễn như khiếu
nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai, trong các
dự án xây dựng chợ… Các nghiên cứu này
đã cung cấp những luận cứ khoa học tốt,
đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm
giải quyết các vấn đề đang đặt ra.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay,
thực hiện các quyền con người, quyền công
dân và bảo vệ các quyền con người, quyền
công dân là nội dung quan trọng, được tiếp
cận dưới nhiều góc độ. Nghiên cứu về vấn
đề này để có cơ sở khoa học nhằm thực

hiện có hiệu quả các quyền con người,
quyền công dân là những chủ trương, định
hướng quan trọng của nhiều cơ quan, tổ
chức, cá nhân. Trước nhiệm vụ chính trị
này, từ địa vị pháp lý và chức năng của
mình, các cơ quan thanh tra cần có những
tiếp cận mới, thống nhất về vai trò của các
cơ quan thanh tra trong việc bảo vệ quyền
con người, quyền công dân. Cần đặt mình
là một chủ thể có trách nhiệm trong vấn
đề này. Đây là một nội dung nghiên cứu
được xác lập trên cơ sở có những tiếp cận
về nhiệm vụ chính trị mới của ngành
Thanh tra, trên cơ sở tinh thần của Hiến
pháp và các chủ trương lớn của Đảng và
Nhà nước về xây dựng đất nước dân chủ,
văn minh.

Thứ ba, xác định địa vị pháp lý của cơ
quan thanh tra nhà nước nói riêng và các
cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nói
chung trong bối cảnh đổi mới, sắp xếp tổ
chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Việc đổi mới hệ thống chính trị, kiện
toàn tổ chức bộ máy nhà nước là những
nhiệm vụ quan trọng, là cơ sở để xây dựng
bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động có
hiệu lực, hiệu quả. Việc xây dựng các cơ
quan nhà nước cần được tiếp cận một
cách tổng thể, để đánh giá việc thực hiện
các chức năng cần thiết của nhà nước. Mỗi
chức năng, chỉ giao cho một loại cơ quan
thực hiện, để tránh việc nhiều cơ quan
cùng thực hiện một chức năng, dẫn đến
chồng chéo, trùng lặp trong thực tế hoạt
động.

Hiện nay, hoạt động của các cơ quan
thanh tra còn chồng chéo với chức năng
của một số cơ quan khác, trong đó có kiểm
toán nhà nước. Nguyên nhân của tình trạng
này là chúng ta chưa phân định rõ ràng
phạm vi, đối tượng, nội dung hoạt động của
thanh tra với kiểm tra, kiểm toán. Có trường
hợp khi cơ quan thanh tra thấy cần tiến
hành thanh tra và dự kiến đưa vào chương
trình, kế hoạch nhưng do có sự chồng chéo
về đối tượng nên không thể tiến hành thanh
tra theo dự kiến. Từ thực tế đó, khi lập
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chương trình, kế hoạch thanh tra hoặc quyết định thanh tra đột xuất, cơ quan
thanh tra đều phải xem xét, cân nhắc để tránh sự trùng lặp về đối tượng, điều
này làm hạn chế sự chủ động của cơ quan thanh tra dẫn đến vừa trùng lặp
vừa bỏ sót, có những vụ việc vi phạm không được phát hiện kịp thời. Do đó,
đã đến lúc cần có sự đánh giá một cách tổng thể về các thiết chế có chức
năng tương ứng trong bộ máy nhà nước, để có những điều chỉnh về chức
năng và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể. Đây chính là gốc rễ để góp phần giải
quyết những bất cập về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra hiện
nay.

Những nghiên cứu về vấn đề này trong thời gian gần đây mới chỉ tiếp cận
và nghiên cứu những vấn đề mang tính hình thức mà chưa đi vào giải quyết
những nội dung mang tính bản chất của vấn đề. Đó là cần nhận thức lại vị trí,
vai trò của các cơ quan thanh tra trong bối cảnh hiện nay, trong tổng thể các
thiết chế của bộ máy nhà nước. Từ đó, xác định chức năng của các cơ quan
Thanh tra. Việc đổi mới phương thức hoạt động của các cơ quan thanh tra
sang giám sát, đánh giá hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước,
của đội ngũ cán bộ, công chức và thực hiện vai trò cơ quan kiểm soát tài sản,
thu nhập là những định hướng đã được thể hiện trong Chiến lược phát triển
ngành Thanh tra, cần được tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, thực hiện trong thời
gian tới.

Thứ tư, nghiên cứu về phòng, chống tham nhũng gắn với quản trị tốt,
thúc đẩy thực hiện trách nhiệm giải trình, liêm chính và phòng ngừa xung đột
lợi ích trong hoạt động công vụ.

Quản trị tốt là những xu hướng được nhắc đến nhiều trong thời gian gần
đây, gắn với quản trị các tổ chức và quản trị nhà nước. Quản trị tốt là một kết
quả, một mục tiêu và giá trị hành động của mỗi quốc gia trong việc hướng tới
xây dựng một nhà nước phục vụ, xây dựng một quốc gia phát triển, hùng cường.
PCTN và quản trị tốt có mối quan hệ biện chứng, cùng với các giải pháp khác
như thực hiên trách nhiệm giải trình và phòng ngừa xung đột lợi ích trong nền
công vụ.

PCTN trong thời gian qua được tiếp cận nghiên cứu, đánh giá với những
giải pháp khá cụ thể, từ công khai, minh bạch trong tổ chức, hoạt động của
các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đến kiểm soát tài sản, thu nhập của đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức. Việc cụ thể hóa các giải pháp về PCTN là cần thiết,
khi chúng ta đang cần những kết quả chống tham nhũng trong thời gian ngắn.
Và với cách tiếp cận như vậy, rõ ràng chúng ta đã đi đúng hướng, khi liên tiếp
phát hiện và xử lý nhiều vụ việc, với khối lượng tài sản tham nhũng lớn, nhiều
quan chức đã bị xử lý.

Nếu tiếp cận dài hơi hơn, để giải quyết tận gốc rễ của tệ nạn này, cần
thiết gắn PCTN với việc quản trị tốt quốc gia, để tạo ra một cơ chế không dám
và không thể tham nhũng. Nghiên cứu về PCTN gắn với quản trị tốt cần được
đẩy mạnh như một chủ trương, một nhiệm vụ lâu dài để đưa ra những giải
pháp về PCTN từ góc độ của việc xây dựng, quản lý và vận hành một hệ thống
cơ quan quản lý nhà nước trong sạch, miễn dịch trước các tệ nạn hối lộ, nhũng
nhiễu và tiêu cực. Các nội hàm quan trọng của quản trị tốt bao gồm thúc đẩy
thực hiện trách nhiệm giải trình, liêm chính và phòng ngừa xung đột lợi ích
trong hoạt động công vụ cũng là những nội dung cần được thúc đẩy nghiên
cứu mạnh mẽ trong thời gian tới./. Ảnh: Trần Chính
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C
ông cuộc đấu tranh
phòng, chống tham
nhũng (PCTN) của Đảng,
Nhà nước và nhân dân ta
được xác định là cuộc
chiến lâu dài, đòi hỏi sự

nỗ lực của tất cả các cấp, các ngành và sự
giám sát của mọi tầng lớp nhân dân, trong
đó, trước hết là sự nỗ lực của các cấp ủy
Đảng trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo đối
với công tác này.

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN)
là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức
năng quản lý nhà nước về KH&CN, nhiều
nội dung quản lý của Bộ liên quan trực tiếp
đến giải quyết công việc của cơ quan, tổ
chức, đơn vị, cá nhân cần phải được thực
hiện theo quy định của Luật PCTN. Những
năm qua, Ban Cán sự Đảng Bộ KH&CN đã
có sự quan tâm chỉ đạo kịp thời đối với
công tác PCTN tại Bộ KH&CN từ việc công

khai, minh bạch các thủ tục hành chính
nhà nước, đến các hoạt động thanh tra,
kiểm tra thường xuyên theo chức năng,
đồng thời củng cố, tăng cường trách nhiệm
cho cơ quan tham mưu giúp việc và đơn vị
liên quan đến công tác này. Ban Cán sự
Đảng đã cụ thể hóa Hướng dẫn số 08-
HD/BNCTW ngày 20/4/2018 về việc kiện
toàn đầu mối tham mưu, giúp việc cấp ủy,
tổ chức đảng, cơ quan tổ chức ở Trung ương

trong công tác phòng, chống tham nhũng
tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Hoàn thiện cơ chế giúp việc
Ban Cán sự Đảng

Nguyễn Hữu Quân
Thanh tra Bộ KH&CN

Đỗ Thiên Hoàng
Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN

Ảnh: ST
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(gọi tắt là Hướng dẫn số 08), giao Thanh
tra Bộ KH&CN thực hiện nhiệm vụ đầu mối
tham mưu, giúp việc công tác PCTN của
Ban Cán sự Đảng Bộ KH&CN, đồng thời
giao Thanh tra Bộ KH&CN chủ trì thực hiện
Đề án “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực
tiễn để hoàn thiện cơ chế giúp việc cấp
ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN tại Bộ
KH&CN theo quy định của Ban Nội chính
Trung ương”.

Thực trạng mô hình và tổ chức thực
hiện nhiệm vụ đầu mối tham mưu, giúp
việc Ban Cán sự Đảng trong công tác
PCTN của Bộ KH&CN hiện nay

Theo Hướng dẫn số 08 của Ban Nội
chính Trung ương, hầu hết các Bộ, ngành
đều giao cơ quan Thanh tra Bộ làm nhiệm
vụ đầu mối tham mưu, giúp việc Ban Cán
sự Đảng các Bộ, ngành trong công tác
PCTN. Đối với Bộ KH&CN, Ban Cán sự Đảng
cũng có Quyết định số 35-QĐ/BCSĐ ngày
04/5/2018 giao cho Thanh tra Bộ nhiệm vụ
đầu mối tham mưu, giúp việc cho Ban Cán
sự Đảng về công tác này (Quyết định số 35-
QĐ/BCSĐ).

Theo đó, Thanh tra Bộ KH&CN có
những nhiệm vụ cụ thể sau: (1) Tham mưu,
giúp Ban Cán sự Đảng, Bí thư Ban Cán sự
Đảng lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển
khai thực hiện các chủ trương, quy định của
Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN;
xây dựng chương trình, kế hoạch công tác
PCTN của Bộ; (2) Chủ trì phối hợp với các
đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng và
thẩm định các đề án, văn bản quan trọng
về công tác PCTN trình Ban Cán sự Đảng,
Bộ trưởng xem xét, quyết định; (3) Chủ trì
tham mưu giúp Ban Cán sự Đảng, Bộ
trưởng chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ
PCTN trong nội bộ Bộ; (4) Tham mưu giúp
Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng hướng dẫn,
kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN trong các
đơn vị trực thuộc Bộ; (5) Chủ trì phối hợp
với Văn phòng Ban Cán sự Đảng, Vụ Tổ
chức cán bộ và các đơn vị liên quan tham
mưu, đề xuất Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng
chỉ đạo phát hiện và xử lý các vụ việc có
dấu hiệu tham nhũng trong nội bộ Bộ; giải
quyết đơn thư tố cáo, phản ánh, kiến nghị
liên quan đến tham nhũng thuộc thẩm

quyền của Bộ; (6) Tham mưu, đề xuất Ban
Cán sự Đảng, Bộ trưởng chỉ đạo công tác
phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Bộ và
phối hợp với các cơ quan liên quan trong
thực hiện các nhiệm vụ về PCTN; (7) Theo
dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả
công tác PCTN theo quy định; (8) Thực hiện
các nhiệm vụ khác về PCTN do Ban cán sự,
Bộ trưởng giao.

Việc giao nhiệm vụ trực tiếp cho Thanh
tra Bộ KH&CN có mặt tích cực là sử dụng
được bộ máy tổ chức sẵn có, có kiến thức,
chuyên môn, nghiệp vụ về PCTN, không
làm tăng biên chế. Tuy nhiên, công tác
PCTN là nhiệm vụ không chỉ thuần túy về
mặt chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra mà
còn phải tiếp cận, nhận thức vấn đề và
tham mưu, giúp việc trên phương diện của
công tác đảng, đúng với tầm lãnh đạo của
Ban Cán sự Đảng. Trong khi đó, cơ quan
Thanh tra thực hiện nhiệm vụ chỉ dựa trên
“nền” công tác thanh tra (từ nhân lực,
pháp luật, quan điểm, phương pháp đến
cách thức thực hiện nhiệm vụ), vì vậy khó
đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra của Ban Cán sự
Đảng. 

Bên cạnh đó, nếu xét về mặt lý luận
thì việc giao cho Thanh tra Bộ nhiệm vụ
“đầu mối” tham mưu, giúp việc cũng được
hiểu là sẽ có những cơ quan, đơn vị khác
cũng có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc về
công tác PCTN cho Ban Cán sự Đảng,
nhưng hiện nay chưa có văn bản nào quy
định cụ thể về vấn đề này. Trên thực tế
cũng đã phát sinh các đơn thư khiếu tố
được gửi đến Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng
với đa nội dung, đa lĩnh vực, có cả nội dung
thuộc phạm vi trách nhiệm của chính
quyền và cả nội dung thuộc phạm vi thẩm
quyền của tổ chức đảng. Do vậy, trong một
số trường hợp, vì hạn chế về phạm vi thẩm
quyền và chuyên môn nên Thanh tra Bộ
gặp khó khăn, chậm trễ khi thực hiện yêu
cầu giải quyết khẩn trương, toàn diện, triệt
để.

Quyết định số 1104/QĐ-BKHCN ngày
27/4/2018 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về
quy định tổ chức và hoạt động của Thanh
tra Bộ KH&CN và Quyết định số 35-
QĐ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng đều quy

định các nhiệm vụ cụ thể của Thanh tra Bộ
KH&CN về công tác PCTN, trong đó có
những quy định tương tự nhau và có những
quy định mới được nêu trong Quyết định số
35-QĐ/BCSĐ.

Do đó, hầu hết công tác tham mưu,
giúp việc Ban Cán sự Đảng về công tác
PCTN hiện nay do Văn phòng Ban Cán sự
Đảng và Thanh tra Bộ KH&CN phối hợp
thực hiện là chủ yếu, với hai nội dung
chính: (i) Chuẩn bị dự thảo các văn bản (kế
hoạch, báo cáo, thông báo...); (ii) Tham dự
các buổi họp cùng các bộ, ngành liên quan
để nắm bắt tình hình công tác PCTN tại Ban
Nội chính Trung ương, bên cạnh đó là sự
phối hợp, tham mưu của hai đơn vị trong
công tác giải quyết đơn thư khiếu tố.

Trong thời gian qua, Thanh tra Bộ
KH&CN và Văn phòng Ban Cán sự Đảng đã
cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được
quy định tại cả hai văn bản nêu trên. Tuy
nhiên, trong một số trường hợp, việc xử lý
nội dung đơn thư về PCTN nhưng chủ thể
bị tố cáo là đảng viên/ tổ chức đảng, nội
dung liên quan đến công tác đảng, thuộc
phạm vi của Đảng bộ các cấp thì Thanh tra
Bộ và Văn phòng Ban Cán sự Đảng không
có thẩm quyền xác minh làm rõ theo quy
định của pháp luật hay quy định của Đảng.

Cơ sở và yêu cầu của việc thành lập
Tổ Tham mưu, giúp việc Ban Cán sự
Đảng Bộ KH&CN trong công tác PCTN

Việc thành lập đầu mối tham mưu,
giúp việc cho Ban Cán sự Đảng về công tác
PCTN đã được Ban Nội chính Trung ương
yêu cầu tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng ở
Trung ương. Đơn vị đầu mối cần có các tiêu
chí: (i) Gọn nhẹ, hiệu quả; (ii) Quy định rõ
chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động
của đầu mối theo dõi, tổng hợp tham mưu,
đề xuất trực tiếp thực hiện công tác PCTN;
(iii) Có quy chế hoạt động theo cơ chế đề
cao trách nhiệm, trực tiếp, bảo đảm hiệu
quả. 

Theo yêu cầu của Ban Nội chính Trung
ương, đơn vị đầu mối được tổ chức theo
hướng: (i) Đối với các cấp ủy, tổ chức đảng
đã thành lập các Ban chỉ đạo PCTN và
đang phát huy hiệu quả thì tiếp tục duy trì
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hoạt động; nếu chưa hiệu quả thì học tập
kinh nghiệm những nơi làm tốt để Ban chỉ
đạo PCTN hoạt động có hiệu quả hơn.
Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN phải là Bí thư
Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Bộ trưởng,
người đứng đầu cơ quan, đơn vị; (ii) Những
nơi không thành lập Ban chỉ đạo thì giao bộ
phận làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giải
quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo làm công
tác tham mưu, giúp việc cấp ủy, tổ chức
đảng ở Trung ương về công tác PCTN; đối
với các ban đảng thì giao cho bộ phận tổ
chức - cán bộ kiêm nhiệm công tác này. Tất
cả mô hình trên đều không được phép tăng
biên chế.

Ban Cán sự Đảng Bộ KH&CN giao đầu
mối giúp việc về công tác PCTN cho Thanh
tra Bộ KH&CN là đáp ứng đúng yêu cầu
của Ban Nội chính Trung ương. Tuy nhiên,
việc giao cho Thanh tra Bộ KH&CN là đơn
vị đầu mối tham mưu, giúp việc cho Ban
Cán sự Đảng còn gặp nhiều khó khăn,
vướng mắc. Bên cạnh đó, theo khảo sát
của Thanh tra Bộ KH&CN về nhận thức của
cán bộ, công chức, người lao động đang
công tác tại các đơn vị thuộc Bộ đối với
công tác PCTN, phần lớn tỷ lệ cán bộ, công
chức, người lao động được hỏi đã lựa chọn
phương án “nên thành lập Tổ công tác
“giúp việc Ban Cán sự Đảng” do Thanh tra
Bộ làm thường trực, thành viên là lãnh
đạo các đơn vị liên quan” (chiếm 37%,
đây là tỷ lệ lựa chọn lớn nhất trong nhiều
phương án) và có tới 56% ý kiến cho rằng
Tổ công tác cần có Quy chế hoạt động
riêng.

Do đó, yêu cầu tìm ra một mô hình
mới để nâng cao hơn chất lượng, hiệu quả
cho công tác tham mưu, giúp việc PCTN
dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự
Đảng Bộ KH&CN là nhiệm vụ cần thiết,
khách quan và không trái với hướng dẫn
của Ban Nội chính Trung ương.

Đề xuất mô hình và tổ chức thực
hiện nhiệm vụ tham mưu giúp việc Ban
Cán sự Đảng Bộ KH&CN đối với công tác
PCTN trong tình hình mới

Một là, thành lập Tổ tham mưu, giúp
việc Ban Cán sự Đảng Bộ KH&CN về công
tác PCTN (sau đây gọi tắt là Tổ công tác)
do Chánh Thanh tra Bộ làm Tổ trưởng,

Thanh tra Bộ làm Bộ phận thường trực,
thành viên là lãnh đạo của một số đơn vị
liên quan đến các nội dung về phòng ngừa,
phát hiện tham nhũng theo quy định của
pháp luật về PCTN. Việc này sẽ bảo đảm
Tổ công tác có khả năng bao quát toàn bộ
phạm vi hoạt động và chuyên môn tương
ứng theo yêu cầu của công tác PCTN. 

Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu,
giúp việc Ban Cán sự Đảng trong công tác
PCTN, tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm
vụ chính theo Hướng dẫn số 08/HD/BNCTW
của Ban Nội chính Trung ương. Chánh
Thanh tra Bộ là Tổ trưởng, Thanh tra Bộ là
Bộ phận thường trực của Tổ công tác thực
hiện các nhiệm vụ của Bộ phận thường trực
theo Quy chế hoạt động của Tổ công tác và
các nhiệm vụ theo Quyết định số 35-
QĐ/BCSĐ. Nếu xem xét trên cơ sở chức
năng, nhiệm vụ được giao của các đơn vị
thuộc Bộ KH&CN thì tương ứng với các đơn
vị gồm: Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ,
Văn phòng Bộ; Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ
Pháp chế, Trung tâm Công nghệ thông tin.
Ngoài ra, nội dung kiểm tra, giám sát cũng
có một phần do Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy
Bộ thực hiện. Do vậy, Tổ công tác có các
thành viên là đại diện của các đơn vị nêu
trên sẽ bảo đảm bao quát toàn bộ phạm vi
hoạt động và chuyên môn tương ứng theo
yêu cầu của công tác PCTN.

Hai là, ban hành quy chế hoạt động
của Tổ công tác. Quy chế cần quy định rõ
về các nội dung cơ bản, cụ thể:

Về phạm vi, đối tượng áp dụng, Quy
chế sẽ quy định về nguyên tắc, nhiệm vụ,
quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ
công tác của Tổ tham mưu, giúp việc, được
áp dụng đối với Tổ công tác, các thành viên
Tổ công tác và các đơn vị thuộc Bộ KH&CN
có liên quan.

Về nguyên tắc làm việc, để bảo đảm
cho Tổ công tác hoạt động thường xuyên,
liên tục, đạt kết quả cao, cần thực hiện
theo các nguyên tắc: (i) Làm việc theo chế
độ tập thể, bảo đảm yêu cầu phối hợp công
tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công
việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
được giao; (ii) Đề cao trách nhiệm cá nhân
của các thành viên trong Tổ công tác và

trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ
được phân công; giải quyết công việc theo
đúng thẩm quyền và trách nhiệm được
phân công, đúng trình tự, thủ tục theo quy
định của pháp luật và quy định của Quy
chế; (iii) Các thành viên Tổ công tác chủ
động giải quyết công việc trong quá trình
thực hiện các nhiệm vụ về phòng chống,
tham nhũng tại Bộ KH&CN; (iv) Khi có
thành viên không thể tiếp tục tham gia, Tổ
công tác tiến hành thủ tục đề nghị cơ
quan, đơn vị thay thế nhân sự kịp thời
nhằm bảo đảm việc thực hiện công tác
phòng, chống tham nhũng được liên tục,
hiệu quả.

Về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ công
tác, đây là những quy định hết sức quan
trọng và cần thiết của Quy chế bởi nó sẽ
xác định ranh giới quyền, trách nhiệm của
Tổ. Do vậy, cần quy định nhiệm vụ, quyền
hạn chung và nhiệm vụ quyền hạn riêng
của các thành viên. 

Về quy trình công tác của Tổ công tác,
cần quy định Bộ phận thường trực (Thanh
tra Bộ) có trách nhiệm chủ động chuẩn bị
toàn bộ các nội dung và điều kiện cần thiết
để thực hiện nhiệm vụ của Tổ. Các thành
viên trong Tổ có trách nhiệm nghiên cứu,
cho ý kiến trong thời hạn nhất định và Tổ
trưởng có trách nhiệm tổng hợp, quyết định
trước khi trình Bộ trưởng, Ban Cán sự
Đảng.

Về chế độ làm việc của Tổ công tác,
để bảo đảm yêu cầu nhanh, gọn, hiệu quả,
phù hợp với tinh thần cải cách hành chính
và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt
động, cần quy định đa dạng về các hình
thức lấy ý kiến của các thành viên trong Tổ,
tùy từng trường hợp cụ thể có thể thực hiện
một trong các hình thức như: Họp; lấy ý
kiến bằng văn bản; trao đổi qua email hoặc
điện thoại.

Về kinh phí hoạt động, theo quy định
của pháp luật về thanh tra, Thanh tra Bộ
là cơ quan có con dấu, tài khoản riêng nên
có thể quy định kinh phí hoạt động của Tổ
công tác được bố trí trong quản lý, sử dụng
theo quy định.

Về vấn đề sửa đổi, bổ sung Quy chế,
việc thành lập Tổ công tác và ban hành Quy
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chế hoạt động của Tổ
công tác là mô hình mới
trong lãnh đạo công tác
PCTN của Ban Cán sự
Đảng các cơ quan Trung
ương nói chung và Bộ
KH&CN nói riêng. Chắc
chắn quá trình thực hiện
sẽ cần tiếp tục hoàn thiện
thêm. Do vậy, cần có quy
định giao trách nhiệm cho
Tổ trưởng Tổ công tác
tổng hợp những khó khăn,
vướng mắc để trình cấp
có thẩm quyền xem xét,
điều chỉnh kịp thời.

Có thể nói, Quy chế
hoạt động của Tổ công
tác sẽ là cơ sở quan trọng
tạo điều kiện để Tổ công
tác và các thành viên
trong Tổ công tác phát
huy khả năng hoàn thành
tốt nhiệm vụ được giao.
Đồng thời, cũng là căn cứ
xác định và nâng cao
trách nhiệm của Tổ công
tác, các thành viên.

Công tác PCTN là
nhiệm vụ khó khăn,
nhưng có ý nghĩa sống
còn của chế độ, điều này
đã được các cấp ủy đảng,
các ngành luôn quan tâm
coi trọng. Việc Ban Cán
sự Đảng Bộ KH&CN tiếp
tục giao Thanh tra Bộ
KH&CN nghiên cứu và đề
xuất hoàn thiện cơ chế
giúp việc cấp ủy lãnh đạo,
chỉ đạo công tác PCTN tại
Bộ KH&CN theo quy định
của Ban Nội chính Trung
ương đã thể hiện sự tin
tưởng của Ban cán sự,
Lãnh đạo Bộ KH&CN đối
với vai trò, trách nhiệm
chính của Thanh tra Bộ
về nội dung này./.

S
ự mở rộng địa giới hành chính từ năm 2008 đã sát nhập Ba Vì vào Hà Nội và cộng
đồng người Dao ở Ba Vì đã trở thành một trong những cộng đồng dân tộc thiểu số đầu
tiên có mặt tại thủ đô. Mặc dù đã xuống núi định cư từ lâu, nhưng người Dao Ba Vì
vẫn cư trú theo những thôn bản riêng biệt, không có người khác tộc để giữ gìn phong
tục tập quán - những nét văn hóa độc đáo riêng của mình. Đến nay, người Dao Ba Vì
vẫn còn lưu truyền rất nhiều lễ hội truyền thống như: Lễ Khai Quan, lễ Tạ Mả, lễ Cấp

Sắc, Đặt Tên Âm… Trong đó, đặc trưng nhất là Tết Năm Cùng và Tết Nhảy. Trong không khí ấm áp của
những ngày vào xuân, bên những bàn cỗ lá linh đình là những điệu múa nhảy, đó là lời thỉnh cầu của
con cháu với tổ tiên, mong một năm bình an và no ấm.

Tôi được nghe các già làng trong thôn kể lại, xưa kia, người Dao Quần Chẹt di cư đến núi Ba Vì để
tìm kế mưu sinh, bởi nơi đây có nguồn tài nguyên thiên nhiên rất phong phú. Đến Ba Vì, họ cư trú trên
sườn núi và sống chủ yếu bằng đốt rừng làm nương. Sau cuộc vận động “hạ sơn” năm 1968, đặc biệt

Về Ba Vì 
ăn Tết cùng
người Dao

Ảnh: PV
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từ khi Nhà nước có quyết định thành lập
Khu bảo tồn Vườn quốc gia Ba Vì, thì toàn
bộ người Dao đang sống rải rác trên núi đều
được xuống núi định cư quanh chân núi Ba
Vì. Từ đây, họ đã thay đổi phương thức sản
xuất, chuyển từ phá rừng làm rẫy sang
trồng và bảo vệ rừng, biết trồng lúa nước
và định canh, định cư. Họ còn có thêm
nghề làm thuốc Nam, có thể nói là nghề
mang lại thu nhập chính.

Người Dao Quần Chẹt ở xã Ba Vì sống
quy tụ theo cộng đồng, chiếm 98% dân số
của xã. Hiện có khoảng hai nghìn người Dao
Quần Chẹt đã và đang sinh sống ở đây.
Cách gọi Dao Quần Chẹt dựa vào trang
phục có quần bó sát chân, gọi Dao Quần
Chẹt để phân biệt với các nhánh Dao quần
trắng, Dao tiền, Dao Thanh y, Dao Đỏ…

Tết Năm Cùng
Tết Năm Cùng hay được biết đến là Tết

cuối năm, Tết cúng tổ tiên truyền thống của
người dân tộc Dao. Theo phong tục, đồng
bào Dao ăn Tết trước tết Nguyên Đán nửa
tháng và vui Tết đến hết rằm tháng Giêng.
Mỗi dòng họ sẽ chọn ra một ngày đẹp để tổ
chức ăn Tết. Thường Tết chỉ diễn ra trong
vòng 1 ngày, tại gia đình đang giữ bàn thờ
của dòng họ hay còn được gọi là bàn thờ
cao. Không ai nhớ Tết Năm Cùng của người
Dao có từ khi nào, chỉ biết rằng khi có người
Dao là có Tết Năm Cùng.

Nhà ông Triệu Tiến Nhàn hôm nay làm
lễ Tết Năm Cùng. Mới tờ mờ sáng vậy mà
bếp than đã nóng rực tự khi nào. Nồi nước
sôi để làm thịt con lợn béo nuôi bằng ngô
và rau rừng đã phả hơi ra hầm hập. Trong
nhà ngoài ngõ cứ nhoang nhoáng người. Ai
cũng tất bật với công việc của mình nhưng
nhìn ai cũng có vẻ hồ hởi lắm.

Làm được một mâm cỗ cúng linh
thiêng, trang trọng trong ngày Tết Năm
Cùng cũng không hề đơn giản, nó đòi hỏi
gia chủ phải chuẩn bị đồ lễ từ nhiều ngày
trước. Trong đó, bữa cỗ cúng tổ tiên của
người Dao không thể thiếu được món bánh
giầy, đó cũng chính là món kỳ công và tốn
sức nhất. Nghe các bà, các cô kể: Trước
công đoạn đâm bánh giầy là rất nhiều

những công đoạn tỉ mẩn khác. Trước hết,
gạo để làm bánh giầy phải là loại nếp hạt
mẩy ngay sau mùa thu hoạch, ngâm từ
đêm hôm trước đến hôm sau mới mang ra
đồ thành xôi, có như vậy thì bánh mới để
được lâu, mới dẻo, ngon. Ngay giữa tiết trời
lạnh giá nhưng để giã được một khối bánh,
các thanh niên khoẻ mạnh cũng phải vã mồ
hôi. Cứ như thế, hai đến ba người thay nhau
đâm bánh giầy đến khi chiếc bánh dẻo
quánh, bứt không ra thì thôi. Mẻ bánh giầy
đầu tiên tất cả mọi người không ai được
nếm hay ăn thử, vì đây là mẻ bánh dành
để cúng ông bà tổ tiên. Từ mẻ bánh thứ hai,
mọi người mới được ăn.

Trong khi phụ nữ và thanh niên chuẩn
bị mâm lễ thì ông Nhàn cùng các cụ cao
tuổi làm tiền vàng và chuẩn bị các vật dụng
khác trước khi thầy cúng đến làm lễ. Khác
với người Kinh, bà con dân tộc Dao thường
tự tay làm tiền vàng, triện dấu lên đó để
dâng lên thần linh, tiên tổ. Khác với cách
bốc bát hương của người Kinh, người Dao
dùng một miếng than hồng đặt lên chén,
trên cùng là một miếng quế. Ông Nhàn cho
biết: Miếng quế được lấy từ vỏ của cây quế
rừng. Phải bóc vỏ cây vào ngày rằm tháng
7 mới thơm. Hương quế thơm báo hiệu sự
phú quý sẽ đến với gia chủ.

Tết Năm Cùng bắt đầu được tổ chức
từ đầu tháng Chạp trở đi, khi mùa màng đã
thu hoạch xong, để báo công với ông bà tổ
tiên thành quả của một năm lao động của
gia đình. Tuy nhiên, việc tổ chức ăn Tết của
các gia đình cũng phải tuân theo quy tắc
nhất định. Đầu tiên, các hộ gia đình đóng
góp đồ: Có thể là gà, lợn, gạo… cùng lên
miếu để làm lễ, rồi ăn Tết làng ở nhà người
tổ chức lễ họ. Từ hôm sau trở đi, các gia
đình mới được tổ chức riêng tại nhà. Sống
ở bản Dao này ngót nghét bảy chục năm,
cũng là từng ấy năm, gia đình ông Triệu
Tiến Nhàn đón Tết cổ truyền của dân tộc
mình chuẩn chỉ theo đúng những gì cha ông
truyền lại.

Khác với mâm lễ dâng lên thần linh,
tiên tổ bao gồm thủ lợn, gà, bánh giầy cùng

dăm chén rượu. Mâm cỗ để gia đình thết
đãi bà con họ hàng, làng xóm gồm khá
nhiều món, nhưng đa phần đều có nguyên
liệu là từ thịt lợn đã mổ từ sớm. 

Các bữa cỗ Tết truyền thống của người
Dao được biết đến với cái tên Cỗ Lá. Thay
vì bày thức ăn ra bát, đĩa thì người Dao sẽ
để chung vào những chiếc lá được xếp đan
với nhau. Chẳng ai biết cái tên đó được bắt
nguồn từ đâu. Bà con chỉ phỏng đoán rằng,
từ xa xưa, khi sống ở trong rừng sâu, thứ
gần gũi và sẵn có nhất chính là cây cỏ. Vì
thế bà con đã tận dụng lá cây để đựng đồ
ăn. Bởi thế mới có cái tên Cỗ Lá. Nguyên
liệu chủ yếu là lá chuối, nhưng lá chuối này
không phải tiện tay lấy ngay trong vườn
nhà, mà phải lặn lội vào rừng, tìm cây chuối
rừng để lấy lá. Bởi lá chuối rừng vừa thơm,
dai, mà không làm đắng thức ăn. Sống giao
hòa với thiên nhiên, hiểu đặc tính của
những sản vật từ thiên nhiên, bà con nơi
đây mới đúc kết được những kinh nghiệm
ấy.

Tết Nhảy, nghi lễ quan trọng nhất
trong năm

Nhắc đến Tết của người Dao, người ta
nghĩ ngay đến Tết Nhảy. Từ bao đời nay,
Tết Nhảy đã trở thành nét sinh hoạt văn
hóa đặc sắc không thể thiếu của người Dao
nói chung và của cộng đồng người Dao ở
Ba Vì nói riêng trong mỗi dịp Tết đến, Xuân
về.

Tết Nhảy là một nghi lễ đặc biệt trong
thờ cúng tổ tiên của người Dao, thường
được diễn ra sau buổi lễ Tết Năm Cùng.
Nguồn gốc của Tết Nhảy bắt nguồn từ câu
chuyện: Trong chuyến di cư vượt biển sang
Việt Nam tìm đường sống của con cháu 12
họ Dao, sau nhiều tháng lênh đênh trên
biển mà chẳng tới bờ, bất ngờ đoàn thuyền
của các họ Dao gặp bão, bị sóng to gió lớn
như muốn nhấn chìm thuyền, tính mạng
các họ Dao bị đe doạ. Trong cơn nguy cấp,
các họ Dao khấn cầu xin Bàn Vương và tổ
tiên giúp đỡ vượt qua cơn hoạn nạn, vào
đến đất liền an toàn và hứa sẽ xem ngày
làm lễ tạ ơn. Hầu hết các họ Dao hứa làm
Tết Nhảy. Lời cầu linh ứng, từ đó về sau
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theo lời hứa, các họ người Dao tổ chức Tết Nhảy để tạ ơn tổ tiên nhưng tuỳ
lời hứa của từng họ mà chu kỳ tổ chức Tết Nhảy của các họ khác nhau,
thường từ 10 - 15 năm/lần.

Mục đích của Tết Nhảy là thể hiện lòng biết ơn đối với tổ tiên, Bàn Vương
đã cứu mạng ngoài biển năm xưa, cầu xin tổ tiên phù hộ, che chở cho mọi
thành viên trong gia tộc được mạnh khoẻ, ngày càng làm ăn phát đạt.

Việc tổ chức Tết Nhảy tùy vào điều kiện kinh tế của từng gia đình và
không bị bắt buộc năm nào cũng tổ chức. Chính vì thế, dù là Tết của gia đình
nhưng gia đình phải mời cả làng, cả vùng ăn Tết tập thể và lại được cả bản,
cả vùng coi như Tết chung. Mỗi khi nhà ai tổ chức Tết Nhảy thì hôm đó, cả
làng vui lắm.

Một lễ Tết Nhảy gồm 3 phần chính là Khai lễ, Chính lễ và Lễ tiễn đưa.
Trong ba ngày ba đêm làm lễ, mỗi ngày phải hát và nhảy hết 12 bài hát cúng.
Lễ vật dâng tế gồm: Hương, hoa, quả, thủ lợn, gà, xôi, bánh giầy, rượu, nước,
tiền đồng xu, cờ các loại, dao thờ… Đội cúng tế gồm 3 người, 1 người là thầy
cúng, 2 người phụ giúp chủ Lễ.

Trong suốt thời gian làm Tết Nhảy, chủ nhà mổ lợn, gói bánh để đãi
khách. Họ vừa cúng, vừa uống rượu, ăn cỗ, múa hát thay phiên nhau liên
tục trong nhiều ngày. Điệu múa chuông và múa kiếm, mỗi điệu được thực
hiện 36 lần; điệu múa rùa từ 6 đến 9 lần.

Múa rùa nằm trong phần hội không thể thiếu của Tết Nhảy. Sự tích truyền
rằng: Xưa kia mọi người đang yên vui hưởng cuộc sống thanh bình, mùa màng
tươi tốt, lợn đầy nhà, gà đầy sân... bỗng xuất hiện một con rùa yêu quái đến
quấy nhiễu bản làng, làm mùa màng thất bát, reo rắc bệnh tật cho con người,
làm đảo lộn cuộc sống yên vui thanh bình của bà con trong bản. Vì thế, người
dân phải kêu cứu đến Bàn Vương - là Thủy tổ của người Dao. Bàn Vương báo
mộng cho dân làng trong bản biết tất cả đều do con rùa yêu quái gây ra, phải
tìm cách bắt, giết rùa dâng cúng tổ tiên mới có thể yên ổn được. Từ đó trở đi,
điệu múa rùa chính thức ra đời nhằm diễn tả động tác bắt, trói và khiêng
rùa về nhà để dâng cúng Bàn Vương và các vị thánh tổ tiên người Dao.

Bên ánh lửa bập bùng, những điệu múa chuông, múa rùa trong Tết Nhảy
như hư như thực, huyền ảo và lôi cuốn đến lạ lùng. Trong tiếng kèn, chuông,
trống rộn ràng, vùng núi Ba Vì huyền thoại như được thức dậy, đất trời vào
xuân như tưng bừng và linh thiêng hơn. Trong suốt thời gian diễn ra Tết Nhảy,
các điệu múa được biểu diễn lặp đi lặp lại nhiều lần, vừa múa họ vừa hát
những bài hát cổ xưa với nội dung kể về nguồn gốc dân tộc mình.

Già làng Triệu Tài Vi, một trong những nghệ sĩ múa lâu năm cho biết: Để
có được những điệu múa nhảy bắt mắt, có hồn, thì phải học nhảy từ nhỏ.
Không chỉ có vậy, những đứa trẻ người Dao còn phải học chữ nho, biết tiếng
bản làng, biết cúng. Có như vậy mới thấm được tinh thần của cha ông, từ đó
cũng giúp gìn giữ và bảo tồn nét đẹp văn hóa bao đời nay.

Dù cuộc sống hiện đại đã len lỏi vào khắp các bản làng của người Dao
ở Ba Vì, nhưng bà con dân tộc thiểu số nơi đây vẫn luôn cố gắng gìn giữ
và phát huy những nét đặc sắc của dân tộc mình. Ba Vì trời chuyển về đêm,
vậy mà âm thanh của Tết Nhảy cứ mãi vang vọng khắp núi rừng, ngoài kia
hoa đào bắt đầu bung nở, báo hiệu một mùa xuân vui tươi, ấp áp, no đủ đang
đến rất gần./.

Dương Đỗ

XUÂN VỀ
Xuân về trong vòm lá biếc

Cánh én bay liệng tầng cao

Hương đồng gió nội ngạt ngào

Chồi non - mầm sống dâng trào

Xuân về,

Đất nước từng ngày đổi mới

Người người áo ấm, cơm no

Ơn Đảng dẫn đường chỉ lối

Cho ta: Niềm tin, ước mơ

Xuân về: Vần thơ cất cánh

Bản nhạc, khúc hát ngân xa

Cho người với người xích lại

Lắng nghe mùa xuân đang về!

Lê Xuân Đạm

Ảnh: Trần Chính
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T
ôi yêu thiết
tha những
câu thơ trên
của nhà thơ
Nguyễn Duy,
đơn giản là

anh nói hộ lòng mình một
cách thi ca nhất về người
mẹ.

Không gian sống thời
ấu thơ của tôi vắng bóng áo
dài. Sau chiến thắng Điện
Biên phủ, tôi mới có mặt trên
đời. Lúc đó, đi ra đường, thấy
còn sót lại vài bà già mặc
váy đã là lạ lắm. Các chị tôi
mặc áo sơ mi vải xanh chiết
eo, quần vải đen, cũng có khi
là quần phíp đen lấy vải từ
những bao bì phân đạm
nhuộm đi.

Tôi trông thấy áo dài
lần đầu tiên trong cuộc đời là
khi gia đình tôi chạy bom ra
vùng quê mới, một vùng công
giáo xứ Tràng Nứa, gần Xã
Đoài, ở nhờ trong nhà người
cô họ.

Sáng tinh mơ, tôi dậy
học bài rồi ra sau vườn vươn
vai. Tiếng chuông nhà thờ
vang vọng. Trong sương sớm
là đoàn người lũ lượt đi lễ,
âm thầm và vội vàng. Phụ nữ
áo dài tha thướt. Bà già có,
thanh nữ có và cả những đứa
trẻ tuổi 13 như tôi cũng mặc
áo dài. Tôi ngẩn người ra
nhìn trân trân như lạc vào
một xứ sở thần tiên nào đó.

Nguyễn Hùng Vĩ
Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian 

Nguyên Giảng viên Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội

Mẹ ta không có yếm đào
Nón mê thay nón quai thao đội đầu
Rối ren tay bí tay bầu
Váy nhuộm bùn, áo nhuộm nâu bốn mùa...(*)

Ảnh: PV

Ký
ức

áo dài
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Giờ đến lớp cũng là giờ tan lễ, tôi đi
ngược đường và mải ngắm họ đến
vấp chân chảy máu. Ừ, sao ở đây
người ta đẹp thế, giàu thế và sang
thế.

Chị cả tôi đi công trường, chủ
nhật về thăm chỗ sơ tán, cũng ra
đường ngắm áo dài và buông một
câu: - “Ngày xưa người ta ăn mặc kín
đáo như vậy đó em ạ!”. Có lẽ đó là
câu bình luận thời trang áo dài tôi
nghe lần đầu tiên trong đời. Tôi chưa
hiểu lắm nhưng nhớ đến bây giờ, dù
thời gian đã hơn nửa thế kỷ. Sau này,
bọn con gái cùng lớp 7 gọi áo dài ấy
là áo đi lễ. Và những tà áo dài đó đưa
tôi gần gũi với nhà thờ, với những
người bạn công giáo hơn.

Sáu năm sau, 1974, tôi đã là
sinh viên năm thứ hai đại học, được
học chuyên đề Văn học kháng chiến
do GS. Hoàng Như Mai (1919 - 2013)
truyền giảng. Gần Tết, thầy mặc áo
vét cũ màu lông chuột, chiếc khăn
phu la quấn cổ, giọng hào sảng. Nội
dung là văn học cách mạng, nhưng
thầy dành hơn ba phần tư nói về
nghệ thuật tiền chiến. 

Và ở giảng đường đại học đó,
thầy say sưa nói về “Le mur Cát
Tường” với cuộc sáng tạo để cải cách
áo dài Việt Nam.

Với chất giọng hào sảng, thoải
mái âm vang của một nghệ sĩ sân
khấu, thầy đưa chúng tôi vào những
trải nghiệm của chính mình thời tiền
chiến. Thầy đọc trầm, tràng giang ý
kiến của họa sĩ Cát Tường về chủ
trương sáng tạo và tính chất thẩm mỹ
của áo dài cải tiến.

Điều đó là tư tưởng khai tâm cho
lũ sinh viên nhà quê chúng tôi khi
vừa trải qua một thiếu thời nông dân
quần đùi áo cộc, chân đất mắt toét
trong khói lửa chiến tranh. Vả lại, hồi
đó, hầu như tất cả nữ sinh quanh tôi
không ai có nổi một tấm áo dài, kể
cả các bạn gia đình ở Hà Nội.

Là dân quê, chúng tôi rất nghèo
về thẩm mỹ thời trang. Trước đó, bộ
trang phục đẹp nhất mà tôi thường
ngắm trộm là bộ quân phục các o bộ
đội. Tôi “nghiện” nó đến mức mượn
xe đạp anh rể, một mình đạp lên Hòa
Lạc ngày Chủ nhật để nhìn trộm nữ
quân nhân xả trại, đi từng nhóm với
nhau. Sau khi học thầy, tôi ra cạnh
vườn hoa Hàng Đậu vào đầu tuần để
ngắm trộm nữ sinh, thi thoảng mới
thấy có em mặc áo dài. Ngắm xong,
miệng lẩm bẩm: Họ sống một cuộc
sống đài các đến vậy.

Năm 1975, khi xem tiết mục Đón
bạn ngày Xuân của đoàn dân ca quan
họ biểu diễn tại Nhà Hát Lớn, tôi say
đắm luôn và lần mò về đất Kinh Bắc
để xem thế nào là “mớ bảy mớ ba”.
Các nghệ nhân bày cho tôi thế nào là
áo tứ thân, năm thân, là bao xanh,
quả trầu... Té ra áo các cụ là áo năm
thân đi chùa đi hội, làm gì có mớ bảy,
nói cho vần mà thôi, cùng lắm là mớ
ba, một áo cánh, một áo dài vỏ dà,
một lụa hoặc toan mỏng ra ngoài, tay
áo trong dài hơn tay áo ngoài để
“khoe của”. Vì theo các cụ nói, ngày
xưa con nhà giàu mới có mớ ba mà
mặc.

Và ngay khi đó, trong lớp nghệ
nhân già, cũng không còn mấy người
giữ được các bộ năm thân nữa. Nhìn
mấy cụ mặc, tôi ước ao trên quê
hương miền Trung vất vả của tôi, mẹ
tôi và các chị cũng có một bộ áo dài
để mặc Tết, mặc hội hè. Tôi thấy tủi
thân.

Còn bộ quần áo quan họ với
những tà lật gợi cảm bây giờ là sáng
tạo mới của Đoàn quan họ vào năm
1971. Những người sáng tạo và
chứng kiến giờ đây đa số còn sống, họ
sẽ kể ta nghe các công phu sáng tạo
của họ. Chưa cấp bản quyền sáng tạo
thời trang cho Đoàn cũng là việc đáng
tiếc. Rất nên làm đi.

Vừa rồi, một triển lãm ở Trung
Quốc trưng diện chiếc áo dài Việt

Nam thuộc hệ sáng tạo kiểu Le mur Cát Tường và giới
thiệu là của họ thì thật đáng bực mình. Cả một trào
lưu văn hóa được đào tạo theo phong cách châu Âu
của thời thuộc địa, thấm nhuần mỹ thuật thế giới đương
đại, có trường lớp đào tạo cơ bản, là nền tảng cho sáng
tạo của Cát Tường mà bị đánh cắp một cách trơ trẽn
đến vậy. Nhưng nó cứ xảy ra như chợ đời thì thời nào
cũng có đạo chích vậy. Có khi, có những cái chúng ta
sáng tạo nên nhưng lại ít biết gìn giữ và quảng bá nó.

Lại nghĩ đến câu thơ của Nguyễn Duy:
Có gì lạ quá đi thôi
Khi gần thì mất, xa xôi lại còn
Đến khi biết tiếc thì hối cũng chẳng kịp.
Về văn hóa, có những giá trị vững bền nhưng trên

thực thể là luôn luôn vận động. Áo dài Việt Nam cũng
vậy. Sự tồn tại chứa chan của nó trong cuộc sống hôm
nay khiến chúng ta nhớ lại những ngày chiến tranh đói
khổ chưa xa. Nhưng không sao cả, chúng ta trân quý
nó như là một thành tựu văn hóa, có một số phận
thăng trầm cùng lịch sử qua nhiều bước cam go./.

Chú thích:
(*) Thơ “Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa” - Nguyễn Duy

Mùa gió xuân
Nhẹ nhàng ngọn gió ngày xuân
Trời trong từng tiếng bước chân vội vàng
Em về ngõ nhỏ thênh thang
Say mùa thương nhớ lỡ làng ngày đi

Dòng sông xanh bóng thầm thì
Mùi quê thăm thẳm cũng vì nhớ thương
Khói chiều trên áo còn vươn
Rưng rưng ta đứng bên đường lặng thinh

Ta về một sớm lung linh
Tựa vào lưng mẹ nghe mình nhỏ nhoi
Lời ru từ thuở nằm nôi
Vẫn còn đọng lại trên môi mẹ hiền

Xuân quê nở đóa bình yên
Ta về nhặt lại một miền ấu thơ
Đi qua thương nhớ đôi bờ
Ngày xuân về lại giấc mơ thật hiền.

Huỳnh Thị Mộng Tuyền
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C
hẳng mấy chốc mà
tháng Chạp gõ cửa, Tết
rồi cũng men theo gió
xuân mà về. Với những
người xa quê, hơn lúc
nào hết, vào những dịp

cuối năm, Tết đến xuân về lại háo hức trở
về quê hương, về với mẹ cha, anh em, xóm
làng thân thích.

Guồng quay thời gian là bất tận, không
có điểm dừng, từ ngày này sang tháng
khác. Con người luôn luôn chuyển động
theo vòng quay ấy. Tết đến, con người mới
hay thời gian trôi nhanh quá chừng, vết thời
gian sẽ đếm bằng những sợi tóc hoa râm,
những vết chân chim trên khóe mắt chằng
chịt… Thời gian cũng khiến con người ta
nuối tiếc nhiều nhất. Một năm có chừng
bấy nhiêu ngày, đâu phải chừng ấy ngày
chúng ta đều hạnh phúc, trọn vẹn? Và Tết
về để mỗi chúng ta soi mình lại, ước vọng
thêm một mùa xuân tươi mới… 

Bao hân hoan, rạo rực ấy nói sao cho
đủ nỗi lòng của những người con xa quê
mong ngóng mỗi dịp Tết đến xuân về! Dẫu
có trăm ngàn nỗi nặng trĩu lo âu, bộn bề
chất chứa ở xứ lạ nhưng khi nghĩ tới quê,
lòng ta an yên đến lạ. Xách va-li bước ra
ga tàu, đôi chân thôi thúc, tim đập rộn
ràng. Gặp muôn vàn gương mặt xa lạ
nhưng ta ngỡ thân quen tự khi nào. Là chú

bảo vệ vẫn đang mặc trên người bộ đồng
phục của nghề, tay ôm chậu mai vàng lên
xe lỉnh kỉnh đồ đạc, ai nhìn vào, chú đều
“thanh minh”: “Mấy đứa nhỏ nhà tui mê
mai lắm, mà xứ Bắc không có mai, nên
mua về cho chúng nó vui”. Hay cô giúp
việc, môi nở nụ cười tươi rói, tay ôm khư
khư túi đồ trước ngực thì thầm rằng “chỗ
này chắc cũng đủ đóng học phí cho tụi nhỏ
một kỳ”. Chạm gặp người cha, người mẹ
như chú bảo vệ, cô giúp việc khiến ai nấy
đều rưng rưng nghĩ về đấng sinh thành của
mình. Cô chú là mẫu số chung về lòng yêu
thương, tình phụ, mẫu tử. Tết rồi, ta về với
cha mẹ thôi!

Bao năm ta sống ở phố với những bộn
bề, ồn ào và đông đúc, chỉ mong mỗi dịp
Tết đến xuân về để được về nhà. Để được
nghe tiếng chim reo ca mỗi sớm mai, tiếng
gà gáy, tiếng chó sủa inh ỏi… và được
sống lại những ngày xưa xa. Quên làm sao
được không khí Tết quê quây quần, nghèo
nhưng mà đầm ấm. Hai chín, ba mươi Tết
theo mẹ đi chợ ngắm thỏa thuê cho đã con
mắt rồi sà vào hàng bánh đúc nóng hôi hổi.
Đó là món quà của tuổi thơ, của chợ quê
ngày Tết mà bất kể đứa con nít nào cũng
thích. Thèm được bố sai đi cắt lá dong, chẻ
dăm ba chiếc lạt để gói giò, gói bánh, rồi
được bố tận tay chỉ từng bước một gói
thành một chiếc bánh tròn trịa thơm phức.

Mấy chị em quây quần bên nồi bánh chưng
chơi bài tá lả, cãi nhau ỏm tỏi, nô đùa cho
đến đêm muộn…

Nồi nước tắm của mẹ vào mỗi chiều
cuối năm cho dù đi xa bao nhiêu năm ta
cũng chẳng thể nào quên được. Nồi nước
lá yêu thương có mùi hương của sả, hương
nhu, lá tre và mùi của lá mùi già. Nồi nước
lá khiến những đứa con của mẹ thơm tho
hơn trong ngày Tết, và theo đó là ước vọng,
gửi gắm trong năm mới của mẹ, mong con
cái của mình được bình an. Ngẫm lại, bàn
tay mẹ sần sùi, thô ráp, tắm cho ta không
biết bao nhiêu lần nhưng không biết được
bao lần nào ta tắm cho mẹ? Hay giản đơn
là rửa tay, rửa chân cho người? 

Theo guồng quay, Tết ở quê hay ở phố
bây giờ cũng đôi chút khác nhiều so với xưa
kia. Mọi thứ đều hiện đại và đủ đầy hơn rất
nhiều. Từ việc mua sắm nhu yếu phẩm cho
tới ăn chơi dịp Tết. Siêu thị, chợ cóc mọc
lên như nấm với muôn vàn đủ dạng, bánh
mứt, trái cây, nhang đèn… nhưng với lòng
quê, gia đình mãi luôn không thay đổi. Quê
hương, gia đình vẫn ở đó, chào đón, bao
dung những đứa con nơi xa trở về, đoàn
tụ…

Những cánh đào, cánh mai đang rung
rinh với phố xuân, hé mở ra bao ước
vọng… Tết rồi, về thôi!

Cao Văn Quyền

Tết
rồi, 
về

thôiẢnh: Trần Chính
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T
hằng út giận má bỏ bữa
cơm chiều, nó nằm
khoanh tay trên võng đung
đưa. Má năn nỉ cỡ nào nó
cũng không chịu ăn. Má
gắp cặp trứng cá lóc vàng

óng vô tô phần nó, rồi lại xách nón với xấp
vé số đi bán. Nương bưng tô cơm lại dỗ ngọt
mà nó cứ trơ trơ. Nương để mặc cho nó giận
đã đời, khi nào đói nó sẽ tự động mò vào
bếp kiếm. Hơi sức đâu mà năn nỉ.

Má cưng nó nhất nhà, mười mấy tuổi
đầu mà còn nhõng nhẽo, hở một chút là
méc má. Nhiều khi Nương giận bụng muốn
đánh cho nó một trận mà má cứ biểu “em
con còn nhỏ thủng thẳng mà dạy”. Bầy heo

con đói bụng kêu eng éc trong chuồng mà
thằng út chẳng thèm để ý, nó cứ mặc kệ
đám heo cắn phá ầm ĩ. Từ ngày gánh lái
heo vặn nài bẻ ống hạ giá heo hơi làm bà
con xóm Rẫy thêm phần điêu đứng, má
không có nhiều tiền sắm cho thằng út thêm
một bộ đồ mới như má hứa nên nó đâm ra
giận lẫy. Không thèm ngó ngàng gì đến má.
Má cưng nó riết rồi nó hư, cứ đua đòi theo
mấy đứa trẻ xóm trên. Tiền bán heo má trả
cho ngân hàng còn không đủ nữa, dành
dụm lắm mới có tiền mua cho nó một bộ
đồ mới. Vậy mà nó còn giận má ra mặt.

- Sao không đổ cám cho heo ăn giùm
chị đi út - Nương nói trong lúc giũ mấy bộ
quần áo phơi lên sào.

- Có phải heo của em đâu mà em nuôi.
Má hứa mà má đâu có giữ lời.

Nó biết lý do má không giữ lời hứa của
mình mà nó đâu có chịu hiểu. Nương bỏ dở
thau đồ, tranh thủ cho đám heo ăn. Nếu là
thường ngày, thằng út đã chạy ù ra cho heo
ăn đến căng bụng. Năm nào đến gần Tết,
má cũng dặn thằng út cho heo ăn giúp chị
hai, heo mau lớn bán có tiền má mua thêm
cho bộ đồ Tết. Từ đó thằng út chăm chỉ hẳn
lên, mấy lần xách cặn heo nhà thím ba nó
cũng giành đi, lúc rảnh là nó đi hái rau
muống bỏ thêm vô chuồng, có bữa đám heo
ăn không hết trong máng còn nổi lều phều
thức ăn. Vậy mà giờ nhờ nó có một chút nó
cũng không thèm đả động tới.

Đón Tết nghèo…
Truyện ngắn của Nguyễn Chí Ngoan

Minh họa: Phạm Tấn Phú
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Không biết Tết đến mần chi mà cực
thấy mồ. Nương và má đâu có được rảnh
tay rảnh chân mà đón Tết như trên truyền
hình vẫn hay phát. Tết là khi má nhận thêm
vài chục tờ vé số để bán, là đoạn đường đi
của má dài thêm với mưa nắng bụi đường,
là khi Nương tất bật dọn dẹp nhà cửa mà
ngó vào đâu cũng thấy thiếu thốn.

***

Nương ngồi khuấy bột mì tinh làm keo
dán mấy tờ báo lên vách nhà đã hoen cũ.
Thằng út ngồi cạnh nhìn Nương với khuôn
mặt buồn buồn.

- Bộ em hổng thương má hả út? -
Nương hỏi với trong lúc đôi tay vẫn không
ngừng khuấy bột.

- Sao chị hai nói vậy?
- Vậy chứ em không thấy má cực khổ

nuôi chị em mình sao? Heo mất giá, tiền
má còn không đủ trả nợ cho người ta. Em
thấy má có sắm sửa cho mình được cái gì
không? Hôm nay má nhận thêm năm chục
tờ vé số nữa đó.

Thằng út ngồi im không nói, nó quay
mặt vào vách nhà gỡ mấy tờ giấy cũ mèm.
Nó giúp Nương dán lại vách nhà mà mắt
thì không ngừng nhìn ra phía trước nhà. Mớ
bột mì tinh còn dư lại Nương đổ nước vào
khuấy lại, bỏ thêm một chút đường rồi cho
vào tô bưng ra để hai chị em cùng ăn.
Thằng út vừa ăn vừa càm ràm.

- Chị hai bỏ đường ít quá chừng. Lạt
nhách hà!

- Ráng ăn đi. Chừa đường chút còn
làm mứt với kho thịt nữa.

Hai chị em vừa ăn vừa ngó ra sân chờ
má về. Ngoài trời nắng vẫn chang chang,
thằng út phải khum tay lại nhìn mỗi khi có
dáng ai vừa qua ngõ. Con chó cò vẫn nằm
im bên cạnh cái tủ thờ tránh nắng. Ngày
cuối năm mà nắng vẫn cứ gắt, má vẫn
thường hay nói, thời tiết giờ không biết đâu
mà lần. Mấy cây mai trước nhà không kịp
chờ tới Tết nữa mà cứ mặc sức nở. Cho
nên người dân xóm Rẫy không biết trồng
cây gì để vừa ý ông trời. Năm nào được

mùa thì thất giá nơi nơi. Năm mất mùa thì
Tết về, cả nhà ngồi nhìn nhau thở dài chờ
Tết qua lẹ.

Nương bắc chảo lên bếp ngào mớ mứt
dừa cho có cái để đãi khách khi ghé nhà.
Năm nay nhà có thêm mấy khuôn bánh
bông lan với ít thèo lèo cứt chuột. Má nói
để thằng út qua nhà người ta ăn chực hoài
cũng kỳ nên dù có hà tiện cỡ nào má cũng
nhín chút tiền ra mua. Mẻ mứt dừa vừa
nguội thằng út đã lấy tay bốc lấy bốc để,
cái tật ăn vụng nói hoài mà nó không có
chịu bỏ.

- Sao chị hai không kêu má mua màu
về pha vô nhìn đẹp hơn - Thằng út vừa nhai
vừa nói.

- Đẹp chi, rồi nó cũng vô bụng hà. Pha
ba cái màu mè đó vô ăn bệnh chết mà còn
tốn tiền nữa.

- Nói như chị hai thì mấy người bán
màu ế chết luôn rồi. Chị hai y như má.

***

Dì Chín tạt qua nhà cho hai ký thịt
heo với mấy trái đu đủ mỏ vịt. Phiên chợ
cuối năm tất bật người mua kẻ bán, dì
Chín vẫn không quên chừa lại cho má con
Nương một chút tấm lòng thơm thảo láng
giềng. Nhà cập ganh đất, tối lửa tắt đèn
có nhau. Mấy lần làm cỏ, đốt bờ hay đám
tiệc gì má con Nương vẫn chạy qua nhà
dì làm phụ như người trong nhà. Có gì
cũng hú nhau nên đâm ra thương nhau lúc
nào hổng hay. Người nhà quê đôi khi chỉ
cần có vậy.

Nương chuẩn bị mâm cơm tất niên
chờ má về nhà. Thằng út ngó ra sân nhìn
với cái tay không ngừng sờ vào bụng. Trời
đã khuất mình rồi mà má vẫn chưa về, nén
nhang trên bàn thờ ba cũng tàn. Từ ngày
ba mất vì bị sập giàn giáo ở công trình, má
thành trụ cột duy nhất trong nhà. Người đàn
bà có dáng hình nhỏ thó vẫn ngày ngày lặn
lội trên con đường quê với sấp vé số trên
tay mặc mưa mặc gió. Hôm nào bán hết
sớm, má Nương còn vào chợ phụ người ta
dọn dẹp, tan buổi chợ má gom mấy rau củ

bị dập, đèo đuột đem về nhà, cái nào ăn
được thì ăn, cái nào hư nhiều má cho bầy
heo trong chuồng.

- Em đói quá thì bới cơm ăn trước đi.
- Thôi, em đợi má về hà.
Thằng út nằm gối đầu trên đùi Nương.
- Chừng nữa lớn mình giàu, mình cất

nhà cho má. Mở cái sạp vải cho má ở nhà
bán cho đỡ cực hen chị hai.

Nương vuốt tóc nó:
- Ừa, biết nói vậy thì ráng lo mà học.

Nhà mình nghèo nên đừng có đua đòi theo
mấy đứa khác. Má cực nhiều rồi. Mình ăn
ít, mặc ít chút cho má đỡ lo.

Thằng út lấy tay dụi mắt. Nó nằm im
không nói. Phía nhà hàng xóm bắt đầu mở
mấy bài nhạc xuân nghe đến xốn xang.
Nhìn nhà nhà sum họp, Nương thèm cảm
giác được ngồi bên mâm cơm chiều tất niên
có ba má. Có những tiếng cười rộn rã, có
ba để nhắc thằng út bỏ cái tật háu ăn, có
ba để ba biết con gái thích ăn cái gì mà
gắp. Những kí ức cũ càng vẫn cứ theo mãi
trong Nương, giá mà giờ này có ba thì hay
biết mấy. Hổng biết giờ này ở trên trời, ba
có nhìn thấy chị em Nương không. Ngày nào
chị em Nương cũng ngước mặt lên nhìn trời,
má nói ba ở trên trời vẫn nhìn xuống. Thằng
út thiếp đi lúc nào không hay. Nương nhìn
nó ngủ ngon lành trên đùi mình đến độ tê
cả chân mà không dám nhúc nhích sợ làm
nó thức giấc.

Con chó cò chạy loăng quăng quẫy
đuôi khi nghe tiếng bước chân má về nhà.
Nương lật đật ngồi dậy làm thằng út tỉnh
giấc, nó lấy tay dụi vào mắt nhìn về hướng
của má.

- Sao hôm nay má về trễ vậy má? -
Giọng thằng út còn ngái ngủ.

- Má bán hết còn sớm quá nên ghé vô
tiệm quần áo phụ người ta bán tiếp, rồi ở
lại dọn dẹp giúp chủ tiệm. Người ta thương
nên cho chị em con mỗi đứa một bộ đồ nè.
Đâu mặc thử má coi.

Thằng út hí hửng lục tung cái bọc má
mang về. Mắt Nương nằng nặng nước, lúc
má giũ bộ đồ ướm lên người thằng út. Nhìn
những giọt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt
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C
òn nhớ cách đây hơn 04 năm, tại Hội diễn văn nghệ toàn quốc của ngành Thanh tra nhân
dịp Kỷ niệm 70 năm thành lập ngành (23/11/1945 - 23/11/2015), tiết mục đạt giải Vàng
của đoàn Thanh tra tỉnh Thái Bình đã mang đến một cái nhìn mới về hoạt động thanh tra.
Không còn sự khô cứng và nguyên tắc, mà đó là nét đẹp của truyền thống, của sự gần gũi
được chuyển tải thông qua làn điệu chèo Thái Bình vô cùng độc đáo và ấn tượng.

Đúng như chia sẻ của anh Nguyễn Đức Thắng (hiện là Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Thanh tra tỉnh Thái
Bình), một trong hai người hát chính trong tiết mục hôm đó “Với những làn điệu ngân nga, trầm bổng, tiết mục
Chèo của đoàn văn nghệ Thanh tra tỉnh Thái Bình được dàn dựng công phu, phong phú về hình thức, ý nghĩa
về nội dung, nhưng vẫn sáng tạo và đầy tính nghệ thuật. Đồng thời, đã thể hiện sự nỗ lực hết mình của cán
bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra Thái Bình. Thời gian tập luyện của đoàn khá ngắn vì còn phải tập
trung vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, song với lòng đam mê, các diễn viên không chuyên đã nhiệt tình
tham gia và mang đến tiết mục Chèo đặc sắc, tạo điểm nhấn cho Hội thi”. Chính vì vậy, việc đạt giải Vàng là
hoàn toàn xứng đáng với những gì mà tiết mục này mang lại.

Đã hơn 04 năm trôi qua kể từ khi tham gia biểu diễn tiết mục văn nghệ đó nhưng ấn tượng của chị Hằng
- người còn lại cùng thể hiện lời bài hát với anh Thắng (hiện là Chánh Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình) vẫn
còn rất sâu đậm. Chia sẻ với phóng viên Tạp chí Thanh tra, chị xúc động: “Mình biết rõ, tiết mục của Thái
Bình được chào đón nồng nhiệt và được giải cao nhất không phải bởi hát hay, múa đẹp đâu! Vì có nhiều tiết

- một hình thức tuyên truyền độc đáo

Đưa pháp luật về thanh tra
vào làn điệu chèo Thái Bình

Minh Nguyệt

của má, Nương thấy xót
quá chừng. Nương hâm
lại đồ ăn rồi dọn lên bàn.

- Sao mấy đứa
không ăn cơm trước đi,
đợi má làm chi. Đói rồi
sao?

- Có má, con mới ăn
được - Thằng út nũng nịu.

Mâm cơm chiều tất
niên thành mâm cơm đón
Giao thừa. Thằng út gắp
thịt vô chén cho má, má
ăn nhiều nghen má. Má
nhìn nó cười hiền, con
cũng ăn đi cho mau lớn
để đỡ đần giúp chị hai
nghen.

- Nó không phá con
là con mang ơn nó nhiều
rồi, khỏi trông mong gì nó
giúp con đâu.

Thằng út thè lưỡi về
phía Nương ra chiều đắc
ý. Má thắp nhang trên
bàn thờ tổ tiên, trong khi
chị em Nương còn lăng
xăng với mớ chén đũa
sau nhà. Thời khắc Giao
thừa vừa điểm, ba mái
đầu ngồi lặng lẽ cùng
nhau trong căn nhà xập
xệ. Thằng út bóp vai cho
má, trong khi Nương ngồi
vá lại chiếc dép sứt quai
của má. Tiếng gà gáy như
đánh thức mọi vật từ
trong bóng đêm. Ngày
mai sẽ là một cuộc hành
trình với những khởi đầu
mới mẻ. Bình minh sẽ lại
về với xóm Rẫy, nắng
xuân ấm áp rồi sẽ về sưởi
ấm những mảnh đời lẻ
loi.

- Ngày mai má nghỉ
đi bán một ngày nghen
má...

Ảnh: PV
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mục khác hát hay và biểu diễn chuyên nghiệp
vô cùng. Mình nghĩ, tiết mục của ngành
Thanh tra tỉnh Thái Bình đạt giải tại Hội thi vì
đó là tiết mục duy nhất nói về ngành Thanh
tra thể hiện bằng làn điệu chèo. Đặc biệt hơn
nữa, nó thể hiện sự hòa quyện giữa làn điệu
chèo với nội dung về ngành Thanh tra”.

Với chị Hằng, việc khó khăn nhất trong
luyện tập tiết mục hát Chèo này là làm sao
phải tập trung tư tưởng, làm cho mình cảm
thấy yêu thích, say sưa luyện tập. Sau khi
thông về tư tưởng rồi, đến phần khó nữa là
phải học để hiểu phách, nhịp, luyến láy, hát
phải nảy, nói phải nhẹ, dịu dàng, vang xa…
Cái khó thứ ba là phải thuộc lời. 

Đến bây giờ, mỗi khi hát lại lời bài Chèo
đó, chị Hằng thấy lòng như mở ra, xúc động
và cảm giác có gì đó rất ấm áp, thân thương
như đang được an ủi, vỗ về. Vì theo chị, khi
hát, chị được động viên rằng, mình làm vì
những điều lớn lao như lời bài hát: “Dựng xây
Tổ quốc Việt Nam, trang sử vàng, ngành
Thanh tra”.

Không chỉ chị Hằng mà anh Thắng cũng
vẫn vẹn nguyên cảm xúc khi nhớ lại tiết mục
Chèo năm nào. Đó là niềm tự hào và thêm
yêu mến nghệ thuật hát chèo, yêu ngành
Thanh tra, yêu mến các đồng nghiệp nơi mình
đã tham gia công tác, cống hiến: “Bản thân
tôi và các đồng nghiệp tham gia tiết mục văn
nghệ đó đều coi đây chính là những phút giây
thư giãn gửi gắm tình cảm tâm sự của mình
với ngành Thanh tra và được mang lời ca
tiếng hát, điệu múa làm vui, làm đẹp thêm
cho ngày hội của ngành. Vì thế, tuy hát Chèo
là một loại hình nghệ thuật diễn xướng cổ
truyền mang tính đặc thù cao và dù không
phải là những nghệ sỹ chuyên nghiệp, cũng
chưa từng trang điểm son phấn biểu diễn
những điệu múa, những làn điệu Chèo trên
sân khấu nhưng tất cả mọi người đều động
viên nhau cố gắng luyện tập không quản thời
gian để có thể có lời ca hay nhất, điệu múa
dẻo nhất mang đến cho các khán giả, đồng
nghiệp”.

Chắc hẳn khán giả - những cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động ngành Thanh
tra - được thưởng thức tiết mục Chèo nói trên
tại Hội diễn đã rất xúc động và tự hào với
công việc, thêm yêu quý, trân trọng “nghề
Thanh tra” mà mình đang làm. Đúng như lời
của làn điệu Chèo đó: “...Yêu mến những

người, làm công tác thanh tra, bao tháng năm
qua, nhân viên cán bộ chúng ta tự hào. Hòa
vào niềm vui, phấn khởi dâng trào, như sóng
lúa dạt dào, các thế hệ nối nhau, nhiệm vụ
được giao hoàn thành xuất sắc, khắc vào trái
tim, của bao người thanh tra khắp mọi miền.
Yêu nghề mến nghiệp thanh tra chúng ta đạt
hiệu quả cao. Dòng thời gian trôi, không thể
phai mờ ngày xưa đến bây giờ, mỗi cán bộ
nhân viên của ngành Thanh tra khắp miền Tổ
quốc đã nguyện cùng nhau luôn sẵn sàng, với
những công việc làm, dựng xây truyền thống
vẻ vang trang sử vàng ngành Thanh tra...”.

Vậy việc giới thiệu về ngành Thanh tra,
đưa pháp luật thanh tra vào những làn điệu
Chèo có thể coi là một hình thức tuyên truyền
không là câu hỏi đặt ra với khá nhiều người
trong ngành Thanh tra khi đọc bài viết này.
Trao đổi với phóng viên Tạp chí Thanh tra, ông
Vũ Quang Dương - Phó Chánh Thanh tra tỉnh
Thái Bình cho biết: “Xin khẳng định là đúng
như vậy, hơn nữa còn là một hình thức tuyên
truyền độc đáo, dù hiện nay đang là thời kỳ
của cách mạng thông tin, các phương tiện
thông tin đại chúng phát triển với sức chuyển
tải thông tin lớn, tốc độ nhanh, diện phủ sóng
rộng khắp đã tác động to lớn và hiệu quả đối
với việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp
luật”.

Tuy nhiên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh
Thái Bình cũng cho rằng, để pháp luật nói
chung và pháp luật về Thanh tra nói riêng đi
vào cuộc sống thì hoạt động tuyên truyền lưu
động nói chung; tuyên truyền cổ động bằng
các hình thức văn nghệ nói riêng, như: Tấu,
hát (dân ca, hát mới, hát chèo, hát ví dặm…
); ngâm thơ, ca dao, hò, vè, múa, hoạt cảnh;
trích đoạn tuồng, chèo, cải lương, kịch
ngắn… có hiệu quả hết sức thiết thực. 

Riêng đối với Thái Bình, việc sử dụng và
phát huy ưu thế của các làn điệu Chèo không
những phản ánh các hành động tích cực thực
hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế -
xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng mà còn
phản ánh tâm tư, nguyện vọng của quần
chúng nhân dân trong quá trình thực hiện
từng công việc cụ thể, trong đời sống hằng
ngày. Thực tế cho thấy, thông qua các làn
điệu Chèo với ca từ phù hợp, việc tuyên
truyền pháp luật có sức lôi cuốn hơn rất nhiều
và đạt được hiệu quả nhất định. 

Về việc trong thời gian tới, có nên tiếp
tục đưa pháp luật về Thanh tra vào những làn
điệu Chèo và áp dụng một cách phổ biến trên
địa bàn tỉnh Thái Bình hay không, ông Dương
chia sẻ: “Mọi người thường nói, nghề Thanh
tra có 03 chữ “Kh” là Khô, Khổ, Khó nhưng
nếu tâm huyết với nghề sẽ tìm thấy niềm vui.”

“Theo tôi, trách nhiệm của mỗi chúng ta
là phải tạo ra môi trường công tác để cán bộ,
công chức trong nghề tâm huyết, để mọi
người thấy nghề Thanh tra không phải” 03
chữ “Kh.” Trong khi đó, các làn điệu Chèo
hiện nay đang được đông đảo người dân ở
Thái Bình đón nhận và hết sức ủng hộ. Vì vậy,
việc nghiên cứu phổ lời pháp luật về thanh
tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
và phòng, chống tham nhũng vào các làn
điệu Chèo sẽ tác động trực tiếp với người dân;
vừa truyền tin tức từ cấp trên tới cơ sở, vừa
phản ánh tình hình thực hiện nhiệm vụ chung
để chính quyền, quần chúng tại cơ sở theo
dõi và kiểm chứng thực tế ở địa bàn. Đồng
thời, vừa nắm bắt tâm tư nguyện vọng và các
ý kiến đóng góp của nhân dân trong quá trình
thực hiện các nhiệm vụ ở từng thời điểm, từng
địa bàn, hoàn cảnh cụ thể. Qua đó, giúp cấp
ủy, chính quyền và các cơ quan liên quan kịp
thời có sự điều chỉnh, giải pháp, hướng dẫn
dư luận và định hướng hoạt động của quần
chúng theo hướng tích cực”, Phó Chánh
Thanh tra tỉnh Thái Bình Vũ Quang Dương
nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Dương gợi mở: “Có thể
tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động trong ngành Thanh tra và
nhân dân sinh hoạt văn hóa, văn nghệ quần
chúng, tạo điều kiện cho mọi người không chỉ
hưởng thụ giá trị văn hóa truyền thống mà
còn truyền bá những giá trị văn hóa mà cha
ông chúng ta đã sáng tạo ra”.

Thật vậy, đối với tỉnh Thái Bình - cái nôi
của làn điệu Chèo - việc đưa làn điệu Chèo
vào trong mọi sinh hoạt của đời sống mang
đến những thuận lợi riêng. Vì vậy, để tuyên
truyền pháp luật về ngành Thanh tra thông
qua việc chuyển tải bằng làn điệu Chèo mượt
mà là điều nên được phát huy để vừa giữ
được nét văn hóa truyền thống vừa có tác
dụng tích cực đối với công việc và những yêu
cầu của xã hội./.
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Sau khi có Chỉ thị số 05, Chi bộ Thanh
tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
đã khắc phục những tồn tại, phát huy kết
quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị
số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ
Chính trị chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết
Trung ương 4 (Khóa XI) “một số vấn đề cấp
bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị
345/CT-TTCP ngày 23/02/2012 của Tổng
Thanh tra Chính phủ “về việc đẩy mạnh
học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng thực thi
công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức thanh tra kỷ cương, trách
nhiệm, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô

tư” và Kế hoạch của Đảng Bộ Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo,
cấp ủy và Chi bộ Thanh tra Bộ đã ban hành
Kế hoạch số 21 ngày 07/7/2017; Kế hoạch
số 42-KH/CB ngày 10/01/2018 và Kế
hoạch số 92-KH/CB ngày 18/3/2019 về
việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ
Chính trị, Nghị quyết số 18-NQ-CBTTr ngày
06/7/2017 về nâng cao sức chiến đấu của
Chi bộ, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
(khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số
05; đồng thời ban hành chương trình hành
động thực hiện Nghị quyết của Chi bộ.

Thực hiện kế hoạch học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh, Chi bộ đã tổ chức quán triệt đến từng
đảng viên, công chức và người lao động
Thanh tra Bộ; quán triệt nội dung chuyên
đề “Xây dựng phong cách, tác phong của
người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên
trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” và “Xây dựng ý
thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ,
chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng,
đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh” tại các
buổi sinh hoạt Chi bộ, đồng thời phổ biến
và gửi các tài liệu qua Văn phòng điện tử
để đảng viên tự nghiên cứu; Hướng dẫn cho
đảng viên thuộc Chi bộ có văn bản cam kết
tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo các nội
dung kế hoạch đã ban hành.

Trên cơ sở rà soát Năm chuẩn mực
đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức,
viên chức ngành Thanh tra Ban hành kèm
theo Quyết định số 1821-QĐ/BCS ngày

về mô hình tổ chức, học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kim Dung

N
hận thức sâu sắc
về vai trò, ý nghĩa,
tầm quan trọng và
nhiệm vụ cơ bản,
lâu dài của việc
học tập và làm

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lãnh
đạo, cấp ủy và Chi bộ Thanh tra Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn đã tập trung
lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc Chỉ
thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ
Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh (sau đây gọi là Chỉ thị số 05) thông
qua nhiều hình thức sáng tạo, linh hoạt,
phù hợp với đặc điểm tình hình của Thanh
tra Bộ.

Đ/c Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao Giấy
khen cho đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra Bộ vì đã có thành tích xuất sắc trong
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ảnh: K. Dung

Điểm sáng

Tại THANH TrA Bộ NôNG NGHiệP và PHáT TriểN NôNG THôN
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30/12/2011 của Ban Cán sự Đảng Thanh
tra Chính phủ; Chỉ thị số 1860/2007/QĐ-
TTCP ngày 06/9/2007 của Thanh tra Chính
phủ ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ
thanh tra và Quyết định số 2133/QĐ-BNN-
TCCB ngày 15/7/2008 của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn ban hành quy tắc
ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức
làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi
thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan
hệ xã hội, quan hệ công chức với doanh
nghiệp và công dân, Chi bộ Thanh tra Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có
Quyết định số 46-QĐ/CB ngày 15/3/2018
ban hành chuẩn mực đạo đức của đảng
viên Chi bộ Thanh tra Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời,
cấp ủy đã đưa nội dung thực hiện Chỉ thị
số 05 vào Chương trình kiểm tra, giám sát
của Chi bộ trong các năm 2018, 2019.

Những việc làm trên đã tạo sự thống
nhất trong nhận thức và triển khai thực hiện
trong Chi bộ và đơn vị; kịp thời khắc phục
những tồn tại, thiếu sót trong việc triển khai
thực hiện kế hoạch, đồng thời chuyển đổi
mạnh về nhận thức trong học tập làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
thành việc làm thường xuyên của Chi bộ
cũng như từng cán bộ, đảng viên, công chức
và người lao động Thanh tra Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn.

Cụ thể, việc thực hiện Chỉ thị số 05 đã
góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ
chính trị và rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống của cán bộ, đảng viên công
chức trong Chi bộ Thanh tra Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn. Cán bộ,
đảng viên, công chức trong toàn cơ quan
Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn đã nhận thức rõ mục đích, ý
nghĩa của việc học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là
nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị
và góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng,
ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao tinh
thần trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân
dân. 

Trong ba năm (2016 - 2019), với quyết
tâm chính trị, với truyền thống đoàn kết,
chủ động và trách nhiệm nêu gương, cán
bộ, đảng viên, công chức và người lao động
Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn đã vượt qua khó khăn, hoàn
thành khá toàn diện kế hoạch về công tác
thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và
phòng, chống tham nhũng. Công tác xây
dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh được
coi trọng, kỷ cương, nề nếp, phong cách,
phương pháp làm việc của cán bộ, đảng
viên, công chức và người lao động có đổi
mới và chuyển biến tốt hơn. 

Cụ thể, trong công tác thanh tra, đã
triển khai 164 cuộc thanh tra, trong đó có
67 cuộc thanh tra hành chính và 97 cuộc
thanh tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm
về kinh tế 72,283 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi
38,228 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành
chính 15,799 tỷ đồng; đã kiến nghị kiểm
điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân;
chuyển cơ quan điều tra 03 vụ; việc thực
hiện xử lý sau thanh tra đã có nhiều chuyển
biến, tiến bộ, đã thu hồi được trên  32,61
tỷ đồng số tiền vi phạm, tài sản bị thất
thoát. 

Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố
cáo, đã tiếp 131 lần với 545 lượt công dân
(23 lượt đoàn đông người); tiếp nhận 1.301

đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;
giải quyết 06 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc
thẩm quyền. 

Trong công tác phòng, chống tham
nhũng, cán bộ đảng viên Chi bộ Thanh tra
Bộ đã thực hiện có hiệu quả trong công tác
tham mưu giúp Ban Cán sự Đảng và lãnh
đạo Bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
phổ biến giáo dục về phòng, chống tham
nhũng gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;
hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện
khá đồng bộ các giải pháp phòng ngừa
tham nhũng.

Với kết quả đạt được trong 03 năm
qua, tập thể Thanh tra Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn đã được Bộ tặng Cờ
thi đua xuất sắc của Bộ năm 2016; Tập thể
Lao động xuất sắc năm 2017, 2018; Thủ
tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 01
tập thể và 01 cá nhân; 02 cá nhân được
tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn tặng Bằng khen cho 11 cá nhân; Tổng
Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen cho
03 tập thể và 02 cá nhân; Bộ trưởng Bộ
Công an tặng Bằng khen cho 02 cá nhân
Thanh tra Bộ; trong 06 tháng đầu năm
Chánh thanh tra Bộ đã quyết định khen
thưởng đột xuất cho 28 cá nhân. 

Đ/c Nguyễn Văn Tiến, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao Giấy
khen của Chi bộ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh". Ảnh: K. Dung
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Ngoài ra, việc thực hiện Chỉ thị số 05 đã góp phần tích cực trong
thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là trách
nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đơn vị được
nâng lên; Xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh; Từng bước đưa các chuyên đề học tập và
làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh
hoạt thường xuyên của Chi bộ, của đơn vị; Việc tổ chức học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các đoàn thể ngày càng đi vào
nền nếp, thiết thực. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, sơ kết, tổng kết,
biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh được các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị
ngày càng quan tâm, góp phần cổ vũ các nhân tố tích cực, hạn chế tiêu
cực; đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc; tự kiểm tra của cấp ủy và
lãnh đạo đơn vị ngày càng có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả hơn.

Theo những gì mà phóng viên Tạp chí Thanh tra chứng kiến, Hội nghị
Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ
Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh do Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn tổ chức không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa là một Hội nghị
hình thức. Đúng như nhận định của đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí
thư thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội
nghị thực sự là một buổi sinh hoạt chuyên đề bình dị, chân thành

và sâu sắc. Đó chính là cách mà mỗi cán bộ, đảng viên Chi bộ Thanh
tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thể hiện tình cảm với Bác và
làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Bác Hồ. 

Chương trình Hội nghị diễn ra trong vòng 03 tiếng nhưng dường như
là chưa đủ, nhiều cán bộ, đảng viên hăng hái trình bày tham luận với
những suy nghĩ rất thấm thía, thấm nhuần và chia sẻ sự vận dụng lời
dạy của Bác trong từng lĩnh vực công tác cụ thể một cách hết sức sâu
sắc thiết thực. “Học tập, làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ
Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn những năm qua đã
thường xuyên tu sửa, tu dưỡng, rèn luyện bản thân, duy trì quan điểm, tư
tưởng và bản lĩnh chính trị, ý chí kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa
xã hội, biết phân tích xử lý mọi tình huống thực tế đúng với quan điểm,
tư tưởng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước và các quy định của Ngành; dám đương đầu với những khó khăn,
phức tạp để hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh,
luôn trung thành với mục tiêu hoạt động của Ngành, bản lĩnh chính trị
vững vàng, luôn đặt lợi ích của đất nước, của Ngành và của tập thể lên
trên hết” - đồng chí Nguyễn Văn Truy, Phó Trưởng phòng Thanh tra hành
chính, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định.

Tại Hội nghị, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn đã trao giấy khen cho 21 cá nhân có thành tích xuất xắc
trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư thường trực
Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã bày tỏ sự cảm kích
và đánh giá cao cách làm của Chi bộ Thanh tra Bộ. Đồng chí Trường cho
rằng, mỗi ý kiến tham luận tại Hội nghị thể hiện tình cảm chân thành, ý

thức nghiêm túc của mỗi cán bộ, đảng viên. Mỗi ý kiến là
sự trải nghiệm của các cá nhân trong quá trình học tập và
làm theo tấm gương lãnh tụ vĩ đại. Đồng chí Phó Bí thư
thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn đề nghị các Ban của Đảng bộ và Công đoàn Bộ cần
nhân rộng mô hình này - một mô hình với quy mô hết sức
bình dị nhưng làm sống dậy những tình cảm trân quý để
mỗi cá nhân tốt hơn, mỗi tập thể tốt hơn và bởi thế sẽ làm
cho nhân dân ta, đất nước ta tốt hơn trong bối cảnh thế giới
có nhiều biến động khó lường và âm mưu “diễn biến hòa
bình” của các thế lực thù địch hòng chống phá sự lãnh đạo
của Đảng ta đang hết sức phức tạp./. 

Nằm nghe Xuân đến như câu Ví
Nhè nhẹ dòng trôi, mướt mát tình
Người ngắm trăng vàng trên sông ấy
Mộng huyền lan tỏa ánh lung linh

Sông xuân nay đã đẹp hơn xưa
Dòng đục vơi đi, ô! Tuyệt chưa
Dòng trong lấp lánh ngời ánh Đảng
Lòng dân rộn rã gió giao mùa

Xuân đã xuôi về những bến quê
Chồi xuân tí tách lộc ra khoe
Hoa xuân tỏa ngát hương đầu ngõ
Em gái làm duyên nghiêng nón che

Anh đón xuân về bên em thơ
Lời ai giảng tựa giọng đò đưa
Trông đàn em nhỏ như xuân trỗi
Tương lai đất nước sáng xuân chờ!

Lê Công Thuận

SÔNG XUÂN

Ảnh: Trần Chính
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tra và ngày 25/11/2010, thay thế Luật
Thanh tra năm 2004 tiếp tục khẳng định
tầm quan trọng của công tác thanh tra. Trên
cơ sở đó, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn của Thanh tra Chính phủ
được hoàn thiện theo các Nghị định: Nghị
định số 55/2005/NĐ-CP ngày 25/4/2005,
Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày
19/10/2012 và hiện nay là Nghị định số
50/2018/NĐ-CP ngày 09/4/2018. Theo đó,
Vụ Pháp chế là đơn vị trực thuộc Thanh tra
Chính phủ có chức năng tham mưu Tổng
Thanh tra Chính phủ thực hiện chức năng
quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh
vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham
nhũng.

Khi mới thành lập, Phòng Pháp chế chỉ
có 4 đồng chí, do cố PGS.TS Lê Bình Vọng
phụ trách, sau đó là 14 đồng chí thuộc Vụ
Tổng hợp - Pháp chế. Đến nay, Vụ Pháp chế
đã có 16 công chức gồm 3 đồng chí Lãnh
đạo cấp vụ và 13 công chức được biên chế
vào 2 phòng chức năng gồm: Phòng Xây
dựng thể chế và Phòng Tuyên truyền, kiểm
tra và thẩm định văn bản pháp luật. Tất cả
công chức của Vụ có trình độ cử nhân Luật,
trong đó có 3 tiến sỹ, 9 thạc sĩ, và 5 công
chức có hai bằng đại học. Thời gian qua, các
công chức Vụ Pháp chế đã không ngừng
trưởng thành, trình độ chuyên môn, năng
lực, kinh nghiệm ngày càng được nâng lên,
có khả năng đảm nhận và hoàn thành nhiều
công việc khó khăn và phức tạp mà trước
đây phải thực hiện trong nhiều năm, với
nhiều người tham gia.  

Ngày Xuân,
kể chuyện Pháp chế

G
ần 75 năm xây dựng
và trưởng thành, qua
mỗi thời kỳ, tổ chức và
hoạt động của ngành
Thanh tra Việt Nam lại
có những bước phát

triển mới. Vào ngày 20/5/1988, Ủy ban
Thanh tra Nhà nước đã ban hành Quyết định
số 39/QĐ-TTr về việc sắp xếp lại bộ máy
cơ quan Ủy ban Thanh tra nhà nước, trong
đó thành lập Phòng Pháp chế trực thuộc.
Đây là tổ chức tiền thân của Vụ Pháp chế
ngày nay.

Trước đòi hỏi ngày càng cao của công
cuộc xây dựng và phát triển, trong xu thế
toàn cầu hóa, vai trò và vị trí của ngành
Thanh tra ngày càng được coi trọng. Ngày
16/6/2004, Quốc hội thông qua Luật Thanh

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể công chức Vụ Pháp chế nhân Ngày Pháp luật Việt Nam 2019.           Ảnh: PV
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Những đóng góp và thành tựu nổi bật
của công tác pháp chế trong thời gian qua
phải kể đến công tác xây dựng thể chế. Đây
là nhiệm vụ trọng tâm của Vụ Pháp chế. Xác
định được tầm quan trọng của công tác này,
hàng năm, Vụ đã tham mưu xây dựng Kế
hoạch xây dựng thể chế trong năm của
Thanh tra Chính phủ; huy động các công
chức và tranh thủ sự phối hợp của các cục,
vụ, đơn vị trong cơ quan và của các cơ quan
có liên quan để tổ chức, triển khai việc xây
dựng các văn bản quy phạm pháp luật; chủ
động tham mưu xử lý các khó khăn, vướng
mắc phát sinh trong quá trình xây dựng để
trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban
hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật
quan trọng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
của ngành Thanh tra. Trong năm 2017, Vụ
đã tham mưu lãnh đạo Thanh tra Chính phủ
tổ chức Tổng kết thi hành 06 năm thực hiện
Luật Thanh tra, 03 năm thực hiện Luật Tiếp
công dân trong phạm vi toàn quốc. Trong
năm 2018, Vụ đã giúp Thanh tra Chính phủ
chủ trì xây dựng trình Quốc hội thông qua 2
đạo luật quan trọng: Luật Tố cáo và Luật
Phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, Vụ đã
chủ trì xây dựng trình Chính phủ các Nghị
định quan trọng trong công tác thanh tra,
giải quyết khiếu nại, tố cáo như: Nghị định
số 32/NĐ-CP ngày 10/4/2019 quy định chi
tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi
hành Luật Tố cáo; Nghị định số 59/NĐ-CP
ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số
điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố
cáo. Hiện nay, Vụ đang xây dựng, trình Chính
phủ Nghị định thay thế Nghị định số
75/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số
điều của Luật Khiếu nại. Ngoài ra, Vụ còn
phối hợp với các bộ, ngành xây dựng nhiều
văn bản quy phạm pháp luật và phối hợp
với các cục, vụ, đơn vị xây dựng các Thông
tư của Thanh tra Chính phủ, đảm bảo các
văn bản pháp luật nói chung, các văn bản
pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham
nhũng nói riêng được quy định một cách
thống nhất, đồng bộ, hiệu quả. 

Có thể nói, các văn bản pháp luật do
Thanh tra Chính phủ xây dựng trong thời
gian qua đã thể chế hóa quan điểm của
Đảng về công tác thanh tra, giải quyết khiếu
nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống
tham nhũng, tạo cơ sở pháp lý quan trọng
để đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra,
góp phần hoàn thiện cơ chế giải quyết khiếu
nại, tố cáo, tiếp công dân một cách khách
quan, dân chủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu cải
cách hành chính, phòng, chống tham nhũng
cũng như xây dựng nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa.

Bên cạnh đó, công tác tuyền truyền,
giáo dục, phổ biến pháp luật về thanh tra,
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo,
phòng, chống tham nhũng cũng là nhiệm vụ
hết sức quan trọng, được Vụ pháp chế quan
tâm triển khai, tổ chức, thực hiện thường
xuyên, liên tục và bài bản. Xác định được
tầm quan trọng của công tác này, hàng
năm, Vụ Pháp chế luôn chủ động xây dựng
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật,
trong đó xác định cụ thể các nội dung tuyên
truyền, hình thức tuyên truyền phù hợp với
từng đối tượng. Có thể nói, công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật đã, đang góp phần
quan trọng nâng cao nhận thức và ý thức
chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức
ngành thanh tra, cũng như của người dân,
góp phần giảm thiểu tình trạng khiếu nại, tố
cáo phát sinh; nâng cao năng lực chuyên
môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức làm công tác thanh tra…

Anh Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ
Pháp chế chia sẻ, với tinh thần trách
nhiệm cao, phát huy truyền thống quý báu;
cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ
quan, đơn vị, công tác pháp chế của Thanh
tra Chính phủ ngày càng phát triển và đạt
được nhiều kết quả tích cực. “Mọi người
hay hỏi Pháp chế là gì? Theo tôi, Pháp chế
chính là sức khỏe của pháp luật, muốn đưa
pháp luật vào cuộc sống thì chúng ta phải
đưa cuộc sống vào pháp luật”, tức là
những gì còn vướng mắc trong quá trình
thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố
cáo của người dân thì phải đưa vào pháp

luật, để hiện thực hóa pháp luật, anh Đinh
Văn Minh nhấn mạnh.

Kể về câu chuyện cách đây 30 năm,
anh Minh cho biết, vào ngày 04/11/1989,
khi về Thanh tra Chính phủ công tác, đồng
chí được giao nhiệm vụ cùng đồng nghiệp
sửa Pháp lệnh Thanh tra 1981 thành Pháp
lệnh Thanh tra 1990. Đây là một văn bản
mang tính pháp lý cao quy định về hệ thống
tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra
Nhà nước, tổ chức Thanh tra nhân dân và
trình tự thanh tra, Ủy ban Thanh tra Nhà
nước được đổi thành Thanh tra Nhà nước.
Thời điểm bấy giờ, đây là văn bản có hiệu
lực pháp lý cao của Nhà nước Việt Nam về
công tác thanh tra, tạo cơ sở pháp lý và xác
định rõ vị trí của công tác thanh tra trong sự
nghiệp đổi mới đất nước.

“Lúc đó, làm luật rất vất vả, không có
máy móc như bây giờ, khi làm luật, bao giờ
chúng tôi cũng đánh máy thành một tập dài,
chữ thì mờ, mỗi lần sửa, chúng tôi lại phải
cắt chỗ nọ, dán chỗ kia. Chị đánh máy thời
đấy còn nói rằng, hôm qua sửa, hôm nay lại
sửa, tại sao các em không “làm” một lần
cho xong đi. Một số người còn hay nói đùa
với nhau, không hiểu mấy ông Pháp chế làm
gì mà suốt ngày bận, Luật thì cũng chỉ có
mấy chục điều mà làm quanh năm ngày
tháng”, anh Minh vui vẻ nhớ lại.

Nói về kỷ niệm đáng nhớ khi hoạt động
trong công tác pháp chế, anh Minh kể:
“Năm 1990, tôi được phân công đi khảo sát
cùng đồng chí Cục trưởng Nguyễn Thanh, hồi
ấy Thanh tra Chính phủ chỉ có hai cục là Cục
Thanh tra và Cục Khiếu tố. Một đoàn 03
người, chạy “lọc cọc” trên chiếc xe U-Oát
trên cung đường Lạng Sơn, Cao Bằng... để
xin ý kiến sửa Pháp lệnh Thanh tra năm
1981, đi ròng rã cả tuần như vậy mà không
hề thấy mệt mỏi. Điều này cho thấy hình ảnh
Pháp chế từ xưa tới nay rất vất vả, tuy
nhiên, các thế hệ làm công tác Pháp chế,
lãnh đạo Vụ Pháp chế qua các thời kỳ rất
nhiệt huyết, tích cực”.

Anh Đinh Văn Minh dành sự trân trọng
khi kể về một nhân vật rất đặc biệt, đó chính
là nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ
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Trần Đức Lượng, “mặc dù đồng chí Lượng
chưa hề làm vị trí lãnh đạo công tác pháp
chế, nhưng chúng tôi, những người làm công
tác pháp chế luôn luôn coi đồng chí Lượng
là người anh cả, là người thầy của ngành
Thanh tra. Có những thời điểm rất khó khăn,
vướng mắc, như thời điểm Thanh tra Chính
phủ xây dựng Nghị định về minh bạch tài
sản liên quan tới quy định của Đảng cũng
phải nhờ tới đồng chí Lượng góp ý, hướng
dẫn. Hay vào năm 1998, chúng ta làm Luật
Khiếu nại, tố cáo, có một số việc không như
mong muốn, đồng chí Lượng lại là ngọn cờ
tiên phong để anh em làm công tác pháp
chế dựa vào rồi triển khai tiếp. Sau đó, cách
đây 21 năm, vào đúng ngày 23/11/1998,
Luật Khiếu nại, tố cáo đã được Quốc hội
thông qua.”

“Hiện nay, Thanh tra Chính phủ có đến
05 đạo luật lớn (Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo,
Luật Tiếp công dân, Luật Thanh tra và Luật
Phòng, chống tham nhũng - PV) và rất nhiều
nghị định, thông tư làm cơ sở pháp lý cho tổ
chức và hoạt động của ngành thanh tra. Có
thể nói, công tác Pháp chế mặc dù âm thầm
nhưng cũng đi sâu vào lịch sử và có nhiều
bước phát triển đáng ghi nhận”, Vụ trưởng
Vụ Pháp chế khẳng định.

Theo nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính
phủ Trần Đức Lượng, công tác pháp chế
ngày càng trở nên quan trọng, và ngày càng
được lãnh đạo quan tâm hơn, điều này đã
được chứng minh bằng thực tiễn. Vụ Pháp
chế ra đời cũng khá muộn, quá trình hình
thành và phát triển của công tác pháp chế
tại Thanh tra Chính phủ tiến từng bước một,
chậm dãi và chắc chắn. Nếu tính từ năm
1975, khi thống nhất đất nước, bước vào
thời kỳ mới, cũng như các ngành khác,
ngành Thanh tra tiếp tục xây dựng, ổn định
tổ chức và bắt tay vào nhiệm vụ nặng nề
hơn: Thanh tra phục vụ sự nghiệp xây dựng
chủ nghĩa xã hội trên toàn đất nước thống
nhất. 

Ngày 15/2/1984, Hội đồng Bộ trưởng
ra Nghị quyết 26/HĐBT về việc tăng cường
tổ chức thanh tra và nâng cao hiệu lực
thanh tra, trong đó nêu rõ về hệ thống tổ

chức thanh tra Nhà nước và thanh tra nhân
dân. Đồng chí Trần Đức Lượng kể: “Nghị
quyết 26 do đích thân bác Phạm Văn Đồng
triển khai, chứ không uỷ quyền cho cấp phó,
vì theo bác Đồng, Nghị quyết này rất quan
trọng. Trong Nghị quyết 26 của Chính phủ,
Hệ thống thanh tra được đổi tên Ủy ban
Thanh tra Chính phủ thành Ủy ban Thanh
tra Nhà nước Trung ương. Tuy nhiên, sau
này Vụ Tổ chức chủ trì xây dựng Nghị định
của Chính phủ để sửa Nghị quyết 26, tiếp
đến là Pháp lệnh thanh tra năm 1990 và
Pháp lệnh Khiếu nại tố cáo năm 1991”. “Có
thể nói, tầm chiến lược của hai “tác phẩm”
này đến bây giờ vẫn còn ý nghĩa. Kể cả khi
làm Luật Thanh tra mới hay Luật Khiếu nại,
tố cáo mới, có lẽ mình vẫn phải trở lại tư
tưởng của hai Pháp lệnh này để xác lập vị
trí, vai trò của hệ thống thanh tra trong công
tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo”,
nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn
mạnh.

Đến ngày 30/6/1990, Hội đồng Bộ
trưởng đã ban hành Nghị định số 244/HĐBT
về tổ chức hệ thống Thanh tra Nhà nước. Tại
Điều 1 đã quy định bộ máy của cơ quan
Thanh tra Nhà nước trong đó có Vụ Tổng hợp
- Pháp chế. Đến năm 2003, tại Nghị định số
46/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính
phủ đã thành lập và khẳng định Vụ Pháp
chế là một trong các tổ chức giúp Tổng
Thanh tra Nhà nước thực hiện công tác pháp
chế của Thanh tra Nhà nước và của ngành
thanh tra.

Năm 1992, người quyết tâm mời đồng
chí Lê Bình Vọng (một trong hai PGS. TS
hiếm hoi của ngành Thanh tra Việt Nam -
PV) về Thanh tra Chính phủ là đồng chí Bùi
Quang Tạo (Ủy viên Trung ương Đảng được
bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra
Chính phủ - PV). Thời điểm đó, ông Vọng vừa
tốt nghiệp cử nhân Luật, Trường Đại học
Tổng hợp Ba-Cu (Liên Xô cũ). Đồng chí
Lượng kể tiếp, “vào thời kỳ đó, khi về cơ
quan, anh Bùi Quang Tạo tuyên bố đóng cửa
biên chế và sẽ không nhận bất kỳ ai. Tuy
nhiên, sau đó, anh Tạo lại gọi Vụ Trưởng Vụ
Tổ chức lên yêu cầu làm thủ tục tiếp nhận

đồng chí Vọng và giao nhiệm vụ cho đồng
chí vào làm Trưởng phòng Pháp chế”. Ngay
sau đó, bàn đến việc đặt Phòng Pháp chế ở
đâu, ở Vụ Tổ chức hay Văn phòng cuối cùng
đi đến quyết định Phòng Pháp chế sẽ trực
thuộc Tổng Thanh tra. Điều này cho thấy
lãnh đạo thanh tra thời kỳ đó đã nhận thức
về pháp luật vô cùng tiến bộ, đồng chí Lượng
chia sẻ.

“Giai đoạn anh Nguyễn Văn Kim phụ
trách thống kê về nhân lực làm công tác
pháp luật cấp Trung ương mới nhận thấy,
không ngờ ngành thanh tra có lực lượng xây
dựng pháp luật “ngon lành” như vậy. Đặt
nền móng từ thời anh Quách Lê Thanh (Tổng
Thanh tra Nhà nước thời kỳ 2002 - 2006);
giai đoạn anh Truyền (Tổng Thanh tra Chính
phủ thời kỳ 2006 - 2011) là khởi động; giai
đoạn anh Huỳnh Phong Tranh (Tổng Thanh
tra Chính phủ thời kỳ 2011 - 2016) là giai
đoạn tương đối hoàn thiện cho tất cả các
quy trình, nghiệp vụ, luật lệ. Có thể nói,
ngành Thanh tra so với các ngành khác có
một hệ thống pháp luật tương đối đồng bộ”,
nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần
Đức Lượng nhấn mạnh.

Đồng chí Phan Thăng Long, Phó Vụ
trưởng Vụ 3, Thanh tra Chính phủ chia sẻ,
mặc dù chưa bao giờ được biên chế trong
bất cứ một đơn vị nào làm công tác Pháp
chế nhưng có một thời kỳ đặc biệt mà anh
rất nhớ. Nếu như ngày 31/12/1945, Chủ tịch
Hồ Chí Minh ra sắc lệnh số 80/SL cử ông
Bùi Bằng Đoàn và Cù Huy Cận vào Ban
Thanh tra đặc biệt. Sau này, Tổng Thanh tra
Chính phủ lại có một quyết định mang tính
chất lịch sử đó là Quyết định thành lập Ban
Nghiên cứu và xây dựng pháp luật thanh tra,
nhiệm vụ của Ban này là nghiên cứu xây
dựng pháp luật ngành thanh tra. Lúc đó,
đồng chí Phạm Văn Khanh vừa được bổ
nhiệm làm Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra,
được Tổng Thanh tra giao nhiệm vụ làm
Trưởng Ban. Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ
rất quan tâm, cho sửa chữa, cơi nới tầng 4
của Trụ sở, trang bị thiết bị làm việc hiện đại
nhất thời đó với một tâm huyết là tập trung
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Từ trên đỉnh núi Nghèn, phóng tầm mắt ra xa bạn sẽ thấy

bốn phía sông núi hữu tình, làm nên một vùng quê gấm

vóc “địa linh, nhân kiệt”.

C
an Lộc nay là phần chính của Thiên Lộc xưa, trải dài một vùng đầu Mênh cuối Sót vốn
đầy đủ cảnh quan núi, đồng bằng và biển. Từ mấy nghìn năm trước, người Việt đã quần
tụ nơi đây. Đất lành chim đậu, trăm họ chung lưng đấu cật khai phá, dựng xây cùng làm
nên ruộng đồng, làng mạc. 

Còn đó, huyền thoại kinh đô Việt Thường in dấu xưa trong các di tích khảo cổ Phôi Phối, Bãi Cọi, nơi
linh thiêng thuỷ tổ Kinh Dương Vương mở nước buổi hồng hoang. Vời vợi cao 99 đỉnh non Hồng gắn với
truyền thuyết đàn chim phượng trăm con, tụ một vùng chính khí. Núi non Hồng Lĩnh từng được ngợi ca
là “Hoan Châu đệ nhất danh lam” được khắc trong Anh Đỉnh đồng còn trường tồn trong Kinh đô Huế. Dãy
Trà Sơn phía Tây với những núi Bụt, núi Mòi, Truông Bát... nhấp nhô trải dài xa xanh màu tím biếc. Núi
Cài mọc lên giữa vùng Thượng Can, dáng đẹp như con chim phượng hoàng đang dang đôi cánh bay
lên. Dòng Minh Giang bắt nguồn từ sông La, lượn lờ soi bóng những bờ tre, thấp thoáng những con thuyền
xuôi ngược, nghìn năm sông nước bên lở bên bồi. Những cánh đồng chấp chới cánh cò, bao đời chua
mặn, nắng hạn bão giông, nay bốn mùa ngập tràn một màu khoai lúa. Những làng quê mái ngói đỏ tươi,
tường trắng, tường vàng tinh khôi màu sơn mới xoá mờ kí ức về một thời nhà tranh vách đất, đói rét, lầm
than...

Qua bao thăng trầm của lịch sử, các thế hệ người dân Can Lộc đã trung dũng, kiên cường lấy máu
hồng viết nên những trang sử vàng oanh liệt.

Đi dưới trời xanh Can Lộc hôm nay, ta như nghe tiếng thơ Đặng Tất, Đặng Dung một thưở dưới trăng
mài gươm đánh giặc. Nghe tiếng voi gầm hùng dũng vượt ngầm đá sông Nghèn, linh ứng lời La Sơn Phu
Tử, Quang Trung Nguyễn Huệ áo vải, cờ đào thần tốc tiến về Thăng Long, thế chẻ tre đại phá 20 vạn quân
Thanh xâm lược trong mùa xuân 1789! Vọng khe núi Trà Sơn, lời thề nghĩa quân, vâng chiếu Cần Vương

Ảnh: PV

Dưới trời
xanh

toàn ngành, toàn cơ quan để có
một năm xây dựng thể chế. 

Với nhiều nỗ lực trong
thời gian qua, tập thể Vụ Pháp
chế đã đạt được nhiều thành
tích đáng ghi nhận: Huân
chương Lao động hạng Nhì
(năm 2014), Bằng khen của
Tổng Thanh tra Chính phủ
(2015), Tập thể lao động xuất
sắc (2016, 2018), Cờ thi đua
của Thanh tra Chính phủ
(2017)...

Nhìn lại những chặng
đường đã qua, có thể khẳng
định, công tác pháp chế muốn
đạt được chất lượng, hiệu quả
thì phải bám sát với yêu cầu,
nhiệm vụ của Thanh tra Chính
phủ, ngành Thanh tra; sự quan
tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh
đạo Thanh tra Chính phủ; cùng
sự cộng tác, giúp đỡ, phối hợp
chặt chẽ của các bộ, ngành,
các cục, vụ, đơn vị; sự nỗ lực,
cố gắng, quyết tâm của toàn
thể công chức trong đơn vị. Bên
cạnh đó, cần phải phát huy sức
mạnh của tập thể, khơi dậy
tiềm năng, trí tuệ của mỗi cá
nhân, phát huy tính chủ động,
sáng tạo để đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ của ngành trong điều
kiện mới. Bài học đoàn kết dân
chủ, công khai, minh bạch
trong nội bộ là tài sản quý,
hành trang không thể thiếu
được để luôn nhắc nhở các thế
hệ công chức pháp chế vun
đắp xây dựng đơn vị ngày càng
lớn mạnh. Với những thành tích
đã đạt được, các thế hệ làm
công tác pháp chế trước đây và
những người làm công tác pháp
chế hôm nay luôn tự hào và tin
tưởng để tiếp tục tiến bước trên
con đường mình đã chọn./.

Lan Anh

Can LộC
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của vua Hàm Nghi, dốc lòng theo cụ Phan
khởi nghĩa chống Pháp. Rạng khí tiết những
chí sĩ Ngô Đức Kế, Võ Liêm Sơn, sau song sắt
nhà lao hay bị đày ra Côn Sơn đập đá vẫn
một trái tim hồng khát khao đi tìm đường giải
phóng cho nước, cho dân.

Bến đò Thượng Trụ, đêm tháng 3/1930,
dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Trung
Thiên, xứ uỷ viên Trung Kỳ, Đảng bộ tỉnh Hà
Tĩnh được thành lập, đánh dấu bước ngoặt
trong cuộc đấu tranh cách mạng của nhân
dân Hà Tĩnh. Dưới ngọn cờ búa liềm sáng soi,
nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra như sóng trào,
thác cuộn, quần chúng lao khổ vùng lên, đập
tan xiềng xích lập chính quyền Xô Viết trong
130 làng xã ở cả ba vùng Trung, Thượng và
Hạ Can.

Trong nắng xuân, tượng đài liệt sĩ Ngã
ba Nghèn sáng ngời dũng khí 43 chiến sĩ đã
ngã xuống trong cao trào Xô Viết trước sự đàn
áp dã man của kẻ thù trong cuộc biểu tình
hưởng ứng ngày Quảng Châu công xã 1/5.
Hàng trăm đảng viên, quần chúng cách mạng
bị sát hại trong cuộc khủng bố trắng của thực
dân Pháp. Mặc dù, phong trào sau đó bị dìm
trong biển máu, song ngọn lửa cách mạng thì
vẫn âm ỉ cháy để mười lăm năm sau, nhân
dân Can Lộc lại nhất tề đứng dậy cùng đồng
bào cả nước đánh đổ ách thực dân, phong
kiến. Can Lộc cũng là địa phương giành chính
quyền về tay nhân dân sớm nhất trong cuộc
Cách mạng Tháng Tám 1945 ở Hà Tĩnh.

Dưới bầu trời xanh trong, kỳ vĩ, tượng
đài chiến thắng Đồng Lộc, biểu tượng cho
chiến công oanh liệt, tinh thần quả cảm của
lòng yêu nước nồng nàn và khát vọng thống
nhất non sông. Trong các năm từ 1965 đến
1968, gần năm vạn quả bom của không quân
Mỹ đã trút xuống ngã ba này, hòng ngăn chặn
con đường chi viện của hậu phương miền Bắc
cho tiền tuyến lớn miền Nam. Hàng ngàn bộ
đội, công an, thanh niên xung phong, công
nhân giao thông và nhân dân đã sống, chiến
đấu anh dũng ngoan cường, phá bom, sửa
đường cho xe ra mặt trận. Tiểu đội nữ thanh
niên xung phong anh hùng của chị Võ Thị Tần
đã trở thành mười bông hoa trinh liệt, “Sống
anh dũng bám đường, chết kiên cường, hy
sinh bất khuất”. Trung đoàn pháo cao xạ Thủ
đô 210 chiến đấu ngoan cường, phối hợp các

lực lượng phòng không địa phương bắn rơi 14
máy bay Mỹ, 120 chiến sĩ Trung đoàn đã anh
dũng hy sinh ngay trên mâm pháo, hiến trọn
tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Tên tuổi các
Anh hùng La Thị Tám, Nguyễn Tiến Tuẩn,
Vương Đình Nhỏ, Nguyễn Tri Ân... và bao liệt
sĩ thanh niên xung phong, công nhân giao
thông, lái xe... như các vì sao lấp lánh, đã toả
rạng chí anh hùng trên mảnh đất Đồng Lộc.
Còn đó đài tưởng niệm 1.226 người dân Can
Lộc đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu và
bị bom Mỹ sát hại. Máu xương nghìn người đã
đổ xuống, tô thắm mảnh đất linh thiêng này,
góp phần cùng cả dân tộc làm nên chiến
thắng vinh quang...

Còn đó nhịp cầu Nhe sừng sững trên
sông, nơi máu xương 54 chiến sĩ đoàn Yên Tử
hòa vào đất mẹ Vĩnh Lộc sau trận bom định
mệnh. Nhưng bom đạn quân thù làm sao
ngăn nổi bước quân đi...

Sâu nặng nghĩa nước non, lòng dân làng
Hạ Lội, xã Tiến Lộc trong chiến dịch vận tải
mang mật danh K130. Trong một đêm, bà con
trong làng đã tình nguyện tháo dỡ hàng mấy
chục ngôi nhà, lát đường cho xe ra mặt trận.

Còn đó lửa hờn căm tội ác giặc Mỹ xâm
lược ném bom huỷ diệt làng Nam Sơn, thị trấn
Nghèn. Một trận bom na-pan cùng lúc đã giết
hại 57 dân lành. Nhưng dân làng vẫn không
hề nao núng, kiên cường bám trụ, giữ vững
con đường vận tải huyết mạch, cho máu chảy
về tim.

Linh thiêng đền thờ 23 liệt sĩ thanh niên
xung phong trên cung đường 70 tại xã Phú
Lộc. Không thể nào quên những đêm vui náo
nức mở đường dưới pháo sáng và bom đạn
ác liệt của quân thù.

Hào khí quê hương chảy tự nghìn xưa
theo mạch nguồn truyền thống, trong thử
thách gian lao, như cùng hội tụ về Đồng Lộc
anh hùng. Từ Ngã ba lịch sử này, trong trận
quyết chiến chiến lược giữa ta và địch, với
tinh thần xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước,
trùng trùng những đoàn quân ra trận quét
sạch kẻ thù xâm lược giành thống nhất non
sông...

Mừng kỉ niệm 550 năm Thiên Lộc - Can
Lộc và Quê hương trở thành huyện NÔNG
THÔN MỚI, đi dưới trời xanh quê hương lộng
gió, mà lòng trào dâng biết bao niềm xúc

động, tự hào. Nhìn bình minh lên trên đài cao
kỷ niệm, mà như thấy cả tương lai rạng ngời
phía trước...

Một Can Lộc rũ bùn đứng dậy từ đổ nát,
hoang tàn của chiến tranh đang từng ngày
thay da đổi thịt. Cuộc sống mới đã sang trang.
Thị trấn Nghèn đang hướng đến đô thị loại
bốn. Những làng xóm khoác lên mình bộ cánh
nông thôn mới, khang trang những ngôi nhà
to đẹp, những con đường trải nhựa, bê tông
sạch sẽ, đêm về sáng bừng ánh điện, ngỡ
như thấy “phố ở trong làng”. Những cánh
đồng tốt tươi trải rộng lúa vàng no ấm. Những
vườn cây, trang trại chạy dài theo dãy Trà
Sơn, bạt ngàn cây trái. Và một Đồng Lộc đau
thương ngày nào nay đang trở mình vươn lên
thị trấn ngay trên chính mảnh đất Ngã ba
huyền thoại anh hùng.

Đi dưới trời xanh quê hương giữa những
ngày này trong sắc cờ đỏ thắm, tưởng như
nghìn bông hoa đang nở mà càng thiết tha
yêu mến quê mình./.

Ths. Bùi Đức Hạnh
Nguyên Bí thư Huyện Ủy Can Lộc
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mang cơ hội học hỏi, tham gia và chia sẻ
những gì mới nhất về hiệu quả và tính bền
vững của việc sử dụng năng lượng đến các
nhà nghiên cứu, nhà khoa học và công
chúng.

Giải thưởng Thực tiễn tốt nhất ESCI
được ban giám khảo với các thành viên đề
cử từ các nền kinh tế thành viên của Nhóm
Công tác năng lượng APEC công nhận. Giải
thưởng được xét chọn từ các bài viết về kinh
nghiệm thực tiễn tăng trưởng xanh, năng
lượng thông minh.

Năm 2019, Giải thưởng được tổ chức
lần thứ tư, có 63 tác giả từ 17 nền kinh tế
APEC gửi bài viết dự án tham gia. 25 tác giả
đã vượt qua vòng đánh giá khắt khe để vào
vòng chung kết. Vòng chấm chung khảo diễn
ra rất căng thẳng để chọn, 11 tác giả giành
cúp chiến thắng cuối cùng. Bài dự thi của
tác giả Nguyễn Văn Thành đã đoạt Giải
thưởng Thực tiễn tốt nhất ESCI lần thứ tư -
phân ban trụ cột về các mô hình đô thị
car-bon thấp của các nền kinh tế APEC.

Lễ trao giải được tổ chức từ ngày 14
đến 18/10/2019, trong khuôn khổ Hội nghị
EWG lần thứ 58 được tổ chức tại Chile. EWG

là một diễn đàn tự nguyện của APEC, hoạt
động dưới sự bảo trợ của các nền kinh tế
APEC, với sự tham gia của 21 nền kinh tế
APEC. Ra đời năm 1990, EWG chính thức
họp thường niên hai lần để thảo luận về sự
tiến triển trong các vấn đề năng lượng, giúp
xây dựng các mục tiêu APEC tiếp theo để
tạo thuận lợi thương mại và đầu tư liên quan
đến năng lượng, tối đa hóa sự đóng góp của
ngành năng lượng vào phát triển kinh tế -
xã hội của khu vực, giảm thiểu các tác động
môi trường tiêu cực của việc cung cấp và sử
dụng năng lượng.

Bài dự thi của PGS.TS Nguyễn Văn
Thành gắn với thành phố Hải Phòng, nơi nuôi
dưỡng ông trưởng thành, đã trở thành một
phần máu thịt của ông. Ông đã luôn trăn trở,
không ngừng tìm tòi, nghiên cứu để xây dựng
Hải Phòng trở thành một thành phố đáng
sống.

Từ năm 2000, khi còn là lãnh đạo
thành phố Hải Phòng, ông Thành đã nghiên
cứu, triển khai hàng loạt sáng kiến phát
triển bền vững, xây dựng Hải Phòng thành
thành phố đáng sống. Ông chỉ đạo xây dựng
quy hoạch tổng thể, tổ chức các hội thảo

Nhà khoa học vươN tầm ảNh hưởNg quốc tế
PgS. tS, thứ trưởng Nguyễn văn thành:

PGS.TS. Trần Đình Thiên

N
gày 14/10/2019,
tại thành phố
Antofagasta của
Chile, Tổ chức Nền
tảng chia sẻ kiến
thức sáng kiến cộng

đồng về năng lượng thông minh thuộc Diễn
đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình
Dương (APEC), viết tắt là ESCI-KSP, đã tổ
chức lễ trao tặng Giải thưởng Thực tiễn tốt
nhất năm 2019. PGS.TS, Thượng tướng
Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an
(nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND,
Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng) với bài
dự thi về thực tiễn xây dựng thành phố xanh,
sử dụng năng lượng thông minh đã được
trao Giải thưởng Thực tiễn tốt nhất ESCI lần
thứ 42. Đây không chỉ là vinh dự của tác giả
Nguyễn Văn Thành, nó còn là niềm tự hào
của Việt Nam.

Sáng kiến Cộng đồng năng lượng thông
minh (ESCI) được ra mắt vào tháng 11 năm
2010 bởi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama
và Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan tại Diễn
đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình
Dương (APEC). ESCI bao gồm 4 trụ cột
chính: Giao thông thông minh, Tòa nhà
thông minh, Mạng lưới thông minh và Công
việc thông minh cùng với các mô hình thực
tiễn “Mô hình đô thị carbon thấp”.

Một trong những thành phần của ESCI
là Nền tảng chia sẻ kiến thức (KSP), công
cụ thu thập và chia sẻ các kinh nghiệm thực
tiễn tốt trong việc xây dựng các thành phố
để tạo ra các cộng đồng năng lượng thông
minh. KSP được thành lập tại Hội nghị Nhóm
công tác năng lượng APEC lần thứ 41 (EWG
41) tại Canada tháng 5 năm 2011, nhằm hỗ
trợ lập danh mục các mô hình thực tiễn tốt
nhất của APEC, được phát triển cho các lĩnh
vực trọng tâm của ESCI nhằm chia sẻ thông
tin rộng rãi tới các thành viên APEC. KSP

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành (Thứ 2, từ trái sang) và đại diện tác giả tại Lễ trao giải của Tổ chức sáng
kiến cộng đồng năng lượng thông minh. Ảnh: PV
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chuyên đề, xây dựng cơ chế chính sách,
triển khai các dự án, thí điểm mô hình phát
triển bền vững (tại Cát Bà). Ông trực tiếp
lãnh đạo triển khai hàng loạt mô hình, trong
đó có Chiến lược phát triển đô thị (CDS - City
Development Strategy, 2000- 2004) với sự
hỗ trợ của chuyên gia Ngân hàng Thế giới;
Mô hình đô thị sinh thái - kinh tế (Eco2 -
Ecological Cities as Economic Cities) năm
2004-2008 với sự hợp tác của chính tác giả
mô hình Eco2, giáo sư Hiroaki Suzuki,
chuyên gia Ngân hàng Thế giới; Các tiêu
chuẩn đô thị toàn cầu (GCIF - Global City
Indicators Facility) năm 2008-2012; Xây
dựng thành phố Cảng xanh theo tiêu chuẩn
tăng trưởng xanh và thành phố carbon thấp
năm 2012-2014; Quy hoạch tăng trưởng
xanh năm 2014 với sự giúp đỡ của chuyên
gia thành phố Kitakyushu, Nhật Bản; Cải
thiện chất lượng không khí (Better Air Qual-
ity) năm 2015; Thành phố đa dạng sinh học
(Biodiversity City),...

Năm 2014, Hải Phòng được công
nhận là Thành phố quốc tế đạt tiêu chuẩn
ISO 37120:2014: Phát triển cộng đồng bền
vững - Các chỉ số cho dịch vụ thành phố
và chất lượng cuộc sống. Được vinh danh
tại London, thủ đô nước Anh, Hải Phòng
sánh vai với 20 thành phố đầu tiên trên thế
giới bắt kịp tiêu chuẩn phát triển mới này.
Kết quả đáng tự hào ấy có phần đóng góp
của PGS.TS Nguyễn Văn Thành và các
cộng sự.

Với trọng trách mới - Thứ trưởng Bộ
Công an (từ tháng 12/2015), ông Thành tiếp
tục dành công sức cho việc phát triển Hải
Phòng lên một tầm cấp mới. Ông chỉ đạo xây
dựng Mô hình khu công nghiệp sinh thái ven
biển thích ứng với biến đổi khí hậu và nước
biển dâng (2018-2019) và Thành phố thông
minh (Smart City) từ năm 2017. Định nghĩa
và Mô hình Smart City của ông được trình
bày tại Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu các
thành phố tại Dubai ngày 8/3/2017.

Trên nền tảng được hoạch định, thu hút
đầu tư và phát triển chuyển hướng và tăng
tốc. Hải Phòng tiếp tục khẳng định vai trò
trọng điểm kinh tế của tam giác tăng trưởng
vùng Đồng bằng sông Hồng. GDP liên tục
tăng với tốc độ trên 2 lần bình quân chung
cả nước, thu hút đầu tư đứng tốp đầu, nhiều
công trình dự án trọng điểm phục vụ cả vùng

và quốc gia như đường cao tốc Hà Nội - Hải
Phòng, cảng hàng không quốc tế Cát Bi,
cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng... được
triển khai và đi vào hoạt động hiệu quả. Cơ
cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công
nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa; mô
hình tăng trưởng chuyển mạnh từ chiều
rộng sang chiều sâu; khai thác tốt tiềm
năng, lợi thế, giải quyết việc làm, bảo đảm
an sinh xã hội.

Thành tích phát triển đáng khích lệ đó
đã được khẳng định tại Nghị quyết số
45/NQ-TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị
về xây dựng và phát triển thành phố Hải
Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
2045.

Là Thượng tướng, Ủy viên Trung ương
Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, bận rất nhiều
công việc, song, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành
luôn dành một phần thời gian cho nghiên
cứu khoa học. Điều này, không phải ai cũng
thu xếp dược. Thực tế, rất ít người làm được
điều đó. Bí quyết để ông đạt được điều đó -
như tôi biết - rất đơn giản: nghiên cứu những
vấn đề của đời sống đặt ra, trong dòng chảy
phát triển, đối với ông, là lẽ tự nhiên, không
có gì phải câu nệ, câu thúc, không phải để
trưng diện hay ra vẻ.

Chính vì thế, ông làm được nhiều điều
có ý nghĩa, luôn tiếp cận đến cái mới, đặc
biệt là trong vấn đề phát triển đô thị - lĩnh
vực luôn có sức hút mạnh mẽ với ông.
Cũng nhờ đó, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành
xác lập được uy tín chuyên môn trong cộng
đồng khoa học quốc tế. Ông là thành viên
Liên đoàn Khoa học hệ thống thế giới (IFSR
- International Federation for Systems Re-
search), là Cộng tác viên Cao cấp của Viện
Malik, Thụy Sĩ, là thành viên Hội đồng Thế
giới về dữ liệu các thành phố WCCD và là
Cố vấn Cao cấp của Hội đồng cố vấn
WCCD.

PGS.TS. Nguyễn Văn Thành là chuyên
gia hàng đầu về Tư duy hệ thống, Khoa học
hệ thống, Phát triển bền vững, Thành phố
thông minh, ông là giảng viên thỉnh giảng
của các trường Đại học Quốc tế: Đại học
Jerusalem - Israel, Đại học Fukuoka - Nhật
Bản, Đại học George Washington - Hoa Kỳ
và nhiều trường đại học tại Việt Nam. Sử
dụng thành thạo tiếng Anh, ông đã tham dự
và trình bày tham luận khoa học, sáng kiến

mới tại nhiều hội thảo khoa học quốc tế. Ông
là đồng chủ trì Hội nghị Thế giới ISSS thường
niên lần thứ 57 tại Hải Phòng, Việt Nam (7-
2013); Hội nghị Quy hoạch thành phố Hải
Phòng trở thành thành phố kinh tế và sinh
thái (2011); Diễn đàn Tăng trưởng xanh của
Ngân hàng Thế giới tại Đại học George
Washington, Hoa Kỳ (2012); Hội nghị Quản
lý dự trữ sinh quyển để phát triển bền vững
- UNESCO, Madrid (2008); Hội nghị về Phát
triển bền vững, New York (2007);…

PGS.TS. Nguyễn Văn Thành là tác giả
của một số sách học thuật và ấn phẩm như:
“Tư duy hệ thống cho mọi người” (2015, tái
bản lần thứ 3 năm 2017); “Tác động của
các chính sách công nghiệp đối với việc
nâng cao năng lực cạnh tranh của các
doanh nghiệp công nghiệp” (2015, tái bản
lần 3 năm 2017); “Xây dựng và phát triển
thành phố thông minh” (2018 tại Việt Nam,
2019 tại Hoa Kỳ); “Xây dựng và quản lý
thành phố thông minh” (Australia tháng 7-
2019, phát hành trên Amazon). Ông là tác
giả nhiều bài báo đăng trên các tạp chí khoa
học chuyên ngành và kỷ yếu hội thảo.

Về PGS.TS. Nguyễn Văn Thành.
GS.TS. Luchens, Viện Nghiên cứu công
nghệ Flemish, Bỉ, viết: “PGS.TS. Nguyễn Văn
Thành là một nhà khoa học có ảnh hưởng
quốc tế về khoa học hệ thống và khoa học
tư duy hệ thống, là chuyên gia về quản lý và
phát triển đô thị. Bên cạnh đó, ông cũng là
chuyên gia cao cấp về các lĩnh vực nghiên
cứu khoa học về phát triển bền vững, biến
đổi khí hậu, đa dạng sinh học, chính sách
công nghiệp, quy hoạch và quản lý không
gian biển, vùng bờ và đại dương, đó cũng là
lĩnh vực mà ông thường là chủ tọa của các
hội nghị khoa học...”.

Còn riêng tôi, để thay cho lời kết, chỉ
xin một câu: Có thể không hẳn là mới mẻ,
song những điều PGS.TS. Nguyễn Văn Thành
viết ra luôn hướng tới một tương lai đáng
sống, vượt thoát khỏi cái cũ và đầy kích
động. Chúng luôn khuyến khích hành động,
trong không gian mở ra thế giới.

Bản thân ông là một tấm gương như
vậy./.
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Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Cán bộ, công chức năm 2008

Điều 1 Luật số 52 gồm 20 khoản sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ,
công chức năm 2008 về các nội dung liên
quan đến khái niệm công chức; chính sách
đối với người có tài năng trong hoạt động
công vụ; xếp loại chất lượng cán bộ; phân
loại công chức; tuyển dụng và phương thức
tuyển dụng công chức; nâng ngạch công
chức; nội dung đánh giá công chức xếp loại
chất lượng công chức; xử lý vi phạm đối với
công chức;…

Theo đó, công chức là công dân Việt
Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào
ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với
vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng
sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị
- xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;

trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân
dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân
chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng;
trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân
dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan
phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công
nhân công an, trong biên chế và hưởng
lương từ ngân sách nhà nước”. 

Về phương thức tuyển dụng công chức,
Luật số 52 sửa đổi, bổ sung Điều 37 Luật
Cán bộ, công chức năm 2008 như sau:

(1) Việc tuyển dụng công chức được
thực hiện thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển,
trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này.

Hình thức, nội dung thi tuyển, xét tuyển
công chức phải phù hợp với yêu cầu vị trí việc
làm trong từng ngành, nghề, bảo đảm lựa
chọn được người có phẩm chất, trình độ và
năng lực.

Một số nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019

N
gày 25/11/2019, tại
kỳ họp thứ 8, Quốc
hội nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt
Nam khóa XIV đã
thông qua Luật sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ,
công chức và Luật Viên chức.

Luật này mang ký hiệu số
52/2019/QH14 (sau đây gọi tắt là Luật số
52).

Luật số 52 có 03 Điều, trong đó Điều 1
gồm các nội dung sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Cán bộ, công chức năm
2008; Điều 2 gồm các nội dung sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Viên chức năm
2010 và Điều 3 quy định về hiệu lực thi
hành. Cụ thể:

Ảnh: ST

Bùi Thái Sơn
Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1
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(2) Việc tuyển dụng công chức thông
qua xét tuyển được thực hiện theo quyết định
của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công
chức đối với từng nhóm đối tượng sau đây:

a) Cam kết tình nguyện làm việc từ 05
năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế - xã
hội đặc biệt khó khăn;

b) Người học theo chế độ cử tuyển theo
quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt
nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi
học;

c) Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà
khoa học trẻ tài năng.

(3) Ngoài hình thức tuyển dụng thông
qua thi tuyển và xét tuyển, người đứng đầu
cơ quan quản lý công chức quyết định tiếp
nhận người đáp ứng các tiêu chuẩn, điều
kiện của vị trí việc làm vào làm công chức
đối với trường hợp sau đây:

a) Viên chức công tác tại đơn vị sự
nghiệp công lập;

b) Cán bộ, công chức cấp xã;
c) Người hưởng lương trong lực lượng vũ

trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức
cơ yếu nhưng không phải là công chức;

d) Tiếp nhận để bổ nhiệm làm công
chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với
người đang là Chủ tịch Hội đồng thành viên,
Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty,
Thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên
Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám
đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó
Giám đốc, Kế toán trưởng và người đang giữ
chức vụ, chức danh quản lý khác theo quy
định của Chính phủ trong doanh nghiệp nhà
nước, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ
trên 50% vốn điều lệ; người được tiếp nhận
phải được quy hoạch vào chức vụ bổ nhiệm
hoặc chức vụ tương đương;

đ) Người đã từng là cán bộ, công chức
sau đó được cấp có thẩm quyền điều động,
luân chuyển giữ các vị trí công tác không
phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan,
tổ chức khác.

(4) Các trường hợp quy định tại khoản
3 Điều này được xem xét tiếp nhận vào làm
công chức nếu không trong thời hạn xử lý kỷ

luật, không trong thời gian thực hiện các quy
định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều
82 của Luật này; các trường hợp quy định tại
các điểm a, b, c và d Khoản 3 Điều này còn
phải có đủ 05 năm công tác trở lên phù hợp
với lĩnh vực tiếp nhận.

(5) Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 1, Luật số 52 dành 03 khoản

(8,9,10) để sửa đổi, bổ sung các Điều 44, 45,
46 quy định các vấn đề liên quan đến nâng
ngạch công chức; về tiêu chuẩn, điều kiện
đăng ký dự thi nâng ngạch, xét nâng ngạch
công chức và về tổ chức thi nâng ngạch, xét
nâng ngạch công chức. Theo đó, tại Điều 44,
quy định về nâng ngạch công chức được sửa
đổi, bổ sung như sau:

(1) Việc nâng ngạch công chức phải căn
cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu
ngạch công chức của cơ quan, tổ chức, đơn
vị và được thực hiện thông qua thi nâng
ngạch hoặc xét nâng ngạch.

(2) Công chức có đủ tiêu chuẩn, điều
kiện để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng
với ngạch cao hơn thì được đăng ký dự thi
nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch.

(3) Việc thi nâng ngạch, xét nâng ngạch
phải bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công
khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp
luật.

(4) Công chức trúng tuyển kỳ thi nâng
ngạch hoặc xét nâng ngạch được bổ nhiệm
vào ngạch công chức cao hơn và được xem
xét bố trí vào vị trí việc làm tương ứng.

Liên quan đến các nội dung về xử lý vi
phạm đối với công chức, Luật số 52 đã dành
05 khoản sửa đổi, bổ sung Điều 78, 79, 80,
82 và 84 Luật Cán bộ, công chức năm 2008
với những điểm mới như:

Khoản 3 Điều 78 Luật Cán bộ, công
chức năm 2008 được điều chỉnh là:

Cán bộ phạm tội bị Tòa án kết án và bản
án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì
đương nhiên thôi giữ chức vụ do bầu cử, phê
chuẩn, bổ nhiệm; trường hợp bị Tòa án kết
án phạt tù mà không được hưởng án treo
hoặc bị kết án về tội phạm tham nhũng thì

đương nhiên bị buộc thôi việc kể từ ngày bản
án, quyết định có hiệu lực pháp luật.

Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 79 Luật
Cán bộ, công chức năm 2008 là:

Công chức bị Tòa án kết án phạt tù mà
không được hưởng án treo hoặc bị kết án về
tội phạm tham nhũng thì đương nhiên bị
buộc thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định
có hiệu lực pháp luật; công chức giữ chức vụ
lãnh đạo, quản lý phạm tội bị Tòa án kết án
và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp
luật thì đương nhiên thôi giữ chức vụ do bổ
nhiệm.

Về thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật công
chức, Luật số 52 sửa đổi, bổ sung Điều 80
Luật Cán bộ, công chức năm 2008 một cách
chi tiết, cụ thể:

(1) Thời hiệu xử lý kỷ luật là thời hạn mà
khi hết thời hạn đó thì cán bộ, công chức có
hành vi vi phạm không bị xử lý kỷ luật. Thời
hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm có
hành vi vi phạm. Trừ trường hợp quy định tại
Khoản 2 Điều này, thời hiệu xử lý kỷ luật được
quy định như sau:

a) 02 năm đối với hành vi vi phạm ít
nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình
thức khiển trách;

b) 05 năm đối với hành vi vi phạm
không thuộc trường hợp quy định tại điểm a
khoản này.

(2) Đối với các hành vi vi phạm sau đây
thì không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật:

a) Cán bộ, công chức là đảng viên có
hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng
hình thức khai trừ;

b) Có hành vi vi phạm quy định về công
tác bảo vệ chính trị nội bộ;

c) Có hành vi xâm hại đến lợi ích quốc
gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối
ngoại;

d) Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy
chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp
pháp.

(3) Thời hạn xử lý kỷ luật đối với cán
bộ, công chức là khoảng thời gian từ khi phát
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hiện hành vi vi phạm kỷ luật của cán bộ,
công chức đến khi có quyết định xử lý kỷ luật
của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Thời hạn xử lý kỷ luật không quá 90
ngày; trường hợp vụ việc có tình tiết phức tạp
cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để xác
minh làm rõ thêm thì thời hạn xử lý kỷ luật
có thể kéo dài nhưng không quá 150 ngày.

(4) Trường hợp cá nhân đã bị khởi tố,
truy tố hoặc đã có quyết định đưa ra xét xử
theo thủ tục tố tụng hình sự nhưng sau đó có
quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ
án mà hành vi vi phạm có dấu hiệu vi phạm
kỷ luật thì bị xem xét xử lý kỷ luật. Thời gian
điều tra, truy tố, xét xử theo thủ tục tố tụng
hình sự không được tính vào thời hạn xử lý
kỷ luật. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể
từ ngày ra quyết định đình chỉ điều tra, đình
chỉ vụ án, người ra quyết định phải gửi quyết
định và tài liệu có liên quan cho cơ quan, tổ
chức, đơn vị có thẩm quyền xử lý kỷ luật.

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và Khoản 3
Điều 82 như sau:

“2. Cán bộ, công chức bị kỷ luật thì xử
lý như sau:

a) Trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức
khiển trách, cảnh cáo hoặc hạ bậc lương thì
không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch,
đào tạo, bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong
thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ
luật có hiệu lực;

b) Trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức
giáng chức hoặc cách chức thì không thực
hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo,
bổ nhiệm trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày
quyết định kỷ luật có hiệu lực;

c) Hết thời hạn quy định tại điểm a và
điểm b khoản này, cán bộ, công chức không
vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì tiếp
tục thực hiện nâng ngạch, quy hoạch, đào
tạo, bổ nhiệm theo quy định của pháp luật.

3. Cán bộ, công chức đang trong thời
hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét
xử thì không được ứng cử, đề cử, bổ nhiệm,
điều động, luân chuyển, biệt phái, đào tạo,
bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thôi việc.”

Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, 4 và bổ sung
Khoản 5 Điều 84 Luật Cán bộ, công chức
năm 2008 như sau:

“3. Chính phủ quy định chi tiết việc thực
hiện chế độ công chức đối với người làm việc
trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị
sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan của
Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức
chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp
huyện, do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh
phí chi thường xuyên và chi đầu tư, hoạt động
phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ quản
lý nhà nước.

4. Chính phủ quy định khung số lượng,
chế độ, chính sách đối với những người hoạt
động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ
quản lý, sử dụng đối với đội ngũ lãnh đạo,
quản lý trong doanh nghiệp nhà nước, doanh
nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn
điều lệ.

5. Việc xử lý đối với hành vi vi phạm
trong thời gian công tác của cán bộ, công
chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu được quy định
như sau:

a) Mọi hành vi vi phạm trong thời gian
công tác của cán bộ, công chức đã nghỉ việc,
nghỉ hưu đều bị xử lý theo quy định của pháp
luật.

Căn cứ vào tính chất, mức độ nghiêm
trọng, người có hành vi vi phạm có thể bị xử
lý hình sự, hành chính hoặc xử lý kỷ luật;

b) Cán bộ, công chức sau khi nghỉ việc
hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi
phạm trong thời gian công tác thì tùy theo
tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một
trong những hình thức kỷ luật khiển trách,
cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm
nhiệm gắn với hệ quả pháp lý tương ứng với
hình thức xử lý kỷ luật.

Việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công
chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu có hành vi vi
phạm trong thời gian công tác trước ngày
01/7/2020 được thực hiện theo quy định của
Luật này.”

Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Viên chức năm 2010

Điều 2 Luật số 52 gồm 13 khoản, sửa
đổi, bổ sung Điều 9, Điều 25, Điều 28, Điều
29, Điều 41, Điều 45, Điều 53, Điều 56, Điều

58, Điều 59, Điều 60,… về tiêu chí phân loại
đơn vị sự nghiệp công lập; các loại hợp đồng
làm việc; về thay đổi nội dung, ký kết tiếp,
tạm hoãn và chấm dứt hợp đồng làm việc;
đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc; nội
dung đánh giá viên chức; chế độ thôi việc;
thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật, về xử lý kỷ
luật viên chức; việc chuyển đổi giữa viên
chức và cán bộ, công chức; quy định chuyển
tiếp; áp dụng quy định của Luật Viên chức
đối với các đối tượng khác… Trong đó:

Về tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp
công lập, Khoản 3 Điều 9 Luật Viên chức
năm 2010 được sửa đổi như sau: “3. Chính
phủ quy định chi tiết tiêu chí phân loại đơn
vị sự nghiệp công lập quy định tại Khoản 2
Điều này đối với từng lĩnh vực sự nghiệp; việc
chuyển đổi đơn vị sự nghiệp sang mô hình
doanh nghiệp, trừ đơn vị sự nghiệp trong lĩnh
vực y tế và giáo dục; chế độ quản lý đối với
đơn vị sự nghiệp công lập theo nguyên tắc
bảo đảm tinh gọn, hiệu quả.”

Về các loại hợp đồng làm việc, Điều 25
Luật Viên chức năm 2010 đã được sửa đổi,
bổ sung nhiều nội dung quan trọng, đó là kéo
dài thời gian đối với hợp đồng làm việc xác
định thời hạn và đối tượng áp dụng cũng như
quy định rõ về hợp đồng không xác định thời
hạn. Cụ thể:

(1) Hợp đồng làm việc xác định thời hạn
là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định
thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của
hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12
tháng đến 60 tháng.

Hợp đồng làm việc xác định thời hạn áp
dụng đối với người được tuyển dụng làm
viên chức kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020,
trừ trường hợp quy định tại điểm b và điểm c
Khoản 2 Điều này.

(2) Hợp đồng làm việc không xác định
thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên
không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt
hiệu lực của hợp đồng. 

Hợp đồng làm việc không xác định thời
hạn áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

a) Viên chức được tuyển dụng trước
ngày 01 tháng 7 năm 2020;
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b) Cán bộ, công chức chuyển sang làm
viên chức theo quy định tại điểm b Khoản 1
Điều 58 của Luật này;

c) Người được tuyển dụng làm viên chức
làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã
hội đặc biệt khó khăn.

(3) Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Về nội dung đánh giá viên chức, Điều

41 Luật Viên chức năm 2010 bổ sung tiêu
chí về chấp hành đường lối, chủ trương,
chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà
nước, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Ngoài ra, đối với viên chức quản lý còn được
đánh giá theo các nội dung cụ thể về: (1)
Năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực
hiện nhiệm vụ; (2) Kế hoạch làm việc theo
năm, quý, tháng và kết quả hoạt động của
cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý;
việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của
cá nhân phải gắn với kết quả thực hiện
nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực
tiếp phụ trách. Mức xếp loại chất lượng của
cá nhân không cao hơn mức xếp loại chất
lượng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp
phụ trách.

Đặc biệt, liên quan đến nội dung xử lý
kỷ luật viên chức, Luật số 52 đã có những
sửa đổi, bổ sung chi tiết như sau: 

“Điều 53. Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ
luật:

(1) Thời hiệu xử lý kỷ luật là thời hạn mà
khi hết thời hạn đó thì viên chức có hành vi
vi phạm không bị xử lý kỷ luật. Thời hiệu xử
lý kỷ luật được tính từ thời điểm có hành vi
vi phạm.

Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2
Điều này, thời hiệu xử lý kỷ luật được quy định
như sau:

a) 02 năm đối với hành vi vi phạm ít
nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình
thức khiển trách;

b) 05 năm đối với hành vi vi phạm
không thuộc trường hợp quy định tại điểm a
Khoản này.

(2) Đối với các hành vi vi phạm sau đây
thì không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật:

a) Viên chức là đảng viên có hành vi vi

phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức
khai trừ;

b) Có hành vi vi phạm quy định về công
tác bảo vệ chính trị nội bộ;

c) Có hành vi xâm hại đến lợi ích quốc
gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối
ngoại;

c) Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy
chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp
pháp.

(3) Thời hạn xử lý kỷ luật đối với viên
chức là khoảng thời gian từ khi phát hiện
hành vi vi phạm của viên chức đến khi có
quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm
quyền.

Thời hạn xử lý kỷ luật không quá 90
ngày; trường hợp vụ việc có tình tiết phức
tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để
xác minh làm rõ thêm thì thời hạn xử lý kỷ
luật có thể kéo dài nhưng không quá 150
ngày.

(4) Trường hợp viên chức đã bị khởi tố,
truy tố hoặc đã có quyết định đưa ra xét xử
theo thủ tục tố tụng hình sự nhưng sau đó
có quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ
vụ án mà hành vi vi phạm có dấu hiệu vi
phạm kỷ luật thì bị xem xét xử lý kỷ luật. Thời
gian điều tra, truy tố, xét xử theo thủ tục tố
tụng hình sự không được tính vào thời hạn
xử lý kỷ luật. Trong thời hạn 03 ngày làm
việc, kể từ ngày ra quyết định đình chỉ điều
tra, đình chỉ vụ án, người ra quyết định phải
gửi quyết định và tài liệu có liên quan cho
cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý viên chức
để xem xét xử lý kỷ luật.”

Bên cạnh đó, Khoản 2 và Khoản 3 Điều
56 Luật Viên chức năm 2010 cũng được sửa
đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn, đó là:

“2. Viên chức bị kỷ luật thì xử lý như
sau: 

a) Trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức
khiển trách hoặc cảnh cáo thì không thực
hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ
nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời hạn
12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có
hiệu lực;

b) Trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức
cách chức thì không thực hiện việc quy
hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm trong
thời hạn 24 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ
luật có hiệu lực.

3. Viên chức đang trong thời hạn xử lý kỷ
luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không
được bổ nhiệm, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng
hoặc thôi việc.”.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày
01/7/2020./.

Nắng nhạt chiều sông quê

Mưa giăng mờ bến đợi

Phơ phất hoa cỏ may

Khoảng trời xanh vời vợi

Dường như mùa xuân tới

Cỏ non tơ triền đê

Lối mòn ngày xưa ấy

Chiều nghiêng bóng em về

Sông quê ơi sông quê

Phù sa đôi bờ nhớ

Giêng hai bên lở bồi

Mưa xuân mờ bến đợi!

Lê Hiếu Trung

Ảnh: ST

BẾN ĐỢI MÙA XUÂN
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thống các văn bản của Đảng, pháp luật của
Nhà nước về PCTN tại Bộ KHCN.

Đề án đưa ra những mục tiêu cụ thể
như:

- Đến hết năm 2021, 100% chương
trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên
chức chuyên ngành KHCN có nội dung pháp
luật về PCTN, đạo đức liêm chính.

- Hằng năm, 100% báo cáo viên,
tuyên truyền viên pháp luật được tập huấn,
bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật
về PCTN; 100% công chức, viên chức,
người lao động thuộc Bộ KHCN được tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về
PCTN.

- Hình thành văn hóa minh bạch, giải
trình của cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động thuộc Bộ KHCN trong thực
thi công vụ, cần lên án mạnh mẽ để xây
dựng mối quan hệ lành mạnh giữa cán bộ,

công chức, viên chức, người lao động thuộc
Bộ KHCN với người dân.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục pháp luật về PCTN gồm một số điểm
nổi bật như: Thực trạng, nguyên nhân, điều
kiện tham nhũng và giải pháp PCTN; Ý
nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây
dựng đạo đức liêm chính; Tư tưởng Hồ Chí
Minh về đạo đức liêm chính và PCTN; Quan
điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về
PCTN; Luật PCTN năm 2018 và các văn
bản hướng dẫn thi hành; Kinh nghiệm PCTN
trong lịch sử Việt Nam; Công ước Liên Hợp
quốc về PCTN; Tình hình, kết quả thực hiện
chính sách, pháp luật về PCTN; Quyền và
nghĩa vụ của công chức, viên chức, người
lao động và công dân trong PCTN; Mô hình,
kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN và
đạo đức liêm chính; Các sự kiện, vấn đề
chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã

Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục pháp luật về phòng, chống tham
nhũng giai đoạn 2019 - 2021” của Bộ
Khoa học và Công nghệ

Ngày 09/12/2019, Bộ Khoa học và
Công nghệ (KHCN) đã ban hành Quyết định
số 3682/QĐ-BKHCN về ban hành kế hoạch
thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật về phòng, chống tham
nhũng (PCTN) giai đoạn 2019 - 2021” (sau
đây gọi chung là Đề án), nhằm thực hiện
có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật về PCTN, tạo sự
chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý
thức chấp hành chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước về PCTN, cũng như tổ
chức triển khai thực hiện thống nhất, đồng
bộ, hiệu lực, hiệu quả các nhiệm vụ, giải
pháp, biện pháp được quy định trong hệ

vĂN BẢN MỚi BAN HàNH
Ảnh: Trần Chính
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hội có chủ đề, nội dung về PCTN và đạo đức
liêm chính.

Bộ KHCN cũng đưa ra nhiệm vụ từ nay
đến hết năm 2021, các cơ quan, đơn vị
thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm
thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị
trực thuộc triển khai thực hiện thường
xuyên, liên tục các nhiệm vụ sau: (1) Xây
dựng chương trình, chuyên trang, chuyên
mục, tin, bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu
có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm
chính trên Cổng Thông tin điện tử, Trang
thông tin điện tử, báo, tạp chí; (2) Tổ chức,
kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo
cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về
PCTN. Tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật chính
sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ tuyên
truyền nòng cốt của cơ quan, đơn vị; (3)
Thực hiện lồng ghép tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật về PCTN trong hoạt động
chuyên môn, nhất là công tác cải cách và
kiểm soát thủ tục hành chính; thanh tra,
kiểm tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết
KNTC và xử lý vi phạm hành chính; (4) Tổ
chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật về PCTN và đạo đức liêm chính thông
qua các hoạt động văn hóa, thể thao, nhất
là đợt tổ chức chào mừng kỷ niệm các ngày
lễ lớn của đất nước, thành lập ngành; (5)
Hàng năm, mời báo cáo viên của bộ, ngành
có các đơn vị chuyên trách về chống tham
nhũng để tổ chức hội nghị phổ biến chuyên
đề về công tác PCTN tới toàn thể công
chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ
KHCN.

Đặc biệt, Thanh tra Bộ KHCN cần phối
hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan
thuộc Thanh tra Chính phủ để kịp thời triển
khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ về tuyên truyền,
phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và
đạo đức liêm chính, phù hợp với quan
điểm, mục tiêu của Đề án. Đồng thời, chủ
trì, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công
tác về PCTN; phối hợp với các đơn vị thuộc
Bộ tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết
quả thực hiện Đề án của Bộ KHCN.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày
09/12/2019.

***

Quy chế phối hợp tiếp công dân
giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân
tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh

Ngày 06/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh
Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số
756/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối
hợp tiếp công dân (TCD) giữa các cơ quan
tham gia TCD tại Trụ sở TCD tỉnh Bắc Ninh.
Quyết định này thay thế Quyết định
số 58/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 trước
đây, nhằm đảm bảo và nâng cao hiệu lực,
hiệu quả công tác TCD, giải quyết khiếu nại,
tố cáo (KNTC) kiến nghị, phản ánh của công
dân; tạo điều kiện thuận lợi để công dân
thực hiện quyền KNTC, kiến nghị, phản ánh
theo quy định của pháp luật trên địa bàn
tỉnh Bắc Ninh.

Phối hợp TCD định kỳ và đột xuất
Quy chế này dành riêng Mục 1 Chương

II quy định về việc phối hợp TCD định kỳ và
đột xuất. Cụ thể như sau:

Để phối hợp TCD tại phiên TCD định
kỳ của Bí thư Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh
ủy có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ, tài liệu
vụ việc để phục vụ Bí thư Tỉnh ủy TCD theo
Khoản 3, Điều 2, Quy chế số 03-QC/TU
ngày 29/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy; cử cán bộ phối hợp với Ban TCD tỉnh
thực hiện việc phân loại ban đầu; thông
báo ý kiến của đại biểu TCD tới công dân.
Ban TCD tỉnh có trách nhiệm triệu tập
thành phần TCD là đại diện các Sở, Ban,
ngành và UBND các huyện, thị xã, thành
phố khi có yêu cầu của người chủ trì buổi
tiếp.

Để phối hợp TCD tại phiên TCD định
kỳ của Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh có trách nhiệm
chuẩn bị hồ sơ, tài liệu vụ việc để phục vụ
Đại biểu Quốc hội TCD; cử cán bộ phối hợp
với Ban TCD tỉnh thực hiện việc phân loại

ban đầu; thông báo ý kiến của đại biểu TCD
tới công dân.

Để phối hợp TCD tại phiên TCD định
kỳ của Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng
HĐND tỉnh có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ,
tài liệu vụ việc để phục vụ HĐND tỉnh TCD;
cử cán bộ phối hợp với Ban TCD tỉnh thực
hiện việc phân loại ban đầu; thông báo ý
kiến của đại biểu TCD tới công dân.

Để phối hợp TCD tại phiên TCD định
kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng
UBND và Ban TCD tỉnh có trách nhiệm
chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ Chủ tịch
UBND tỉnh TCD.

Về phối hợp TCD tại phiên TCD đột
xuất của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch
UBND huyện, thị xã, thành phố nơi có công
dân khiếu kiện hoặc có vụ việc phát sinh
khiếu kiện có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ,
tài liệu vụ việc gửi Ban TCD tỉnh và trực
tiếp tham gia tiếp cùng Chủ tịch UBND tỉnh
khi có yêu cầu.

Phối hợp TCD thường trực
Để thuận tiện cho việc phối hợp TCD

thường trực giữa các cơ quan tham gia
TCD tại trụ sở TCD tỉnh Bắc Ninh, Quy chế
nêu rõ những điểm cần lưu ý như sau:

- Tiếp, hướng dẫn công dân thực hiện
quyền KNTC, kiến nghị, phản ánh tại Trụ
sở TCD tỉnh: Ban TCD tỉnh có trách nhiệm
đón tiếp, phân loại ban đầu vụ việc, hướng
dẫn công dân đến đại diện cơ quan tham
gia TCD thường xuyên tại Trụ sở TCD tỉnh
để thực hiện việc KNTC, kiến nghị, phản
ánh theo quy định của pháp luật. Cán bộ,
công chức được giao nhiệm vụ TCD tại Trụ
sở TCD tỉnh, do cơ quan tham gia TCD tại
Trụ sở TCD tỉnh có văn bản phân công
nhiệm vụ, có trách nhiệm tiếp, xử lý thông
tin, tài liệu liên quan đến KNTC, kiến nghị,
phản ánh do công dân cung cấp; hướng
dẫn công dân thực hiện quyền KNTC, kiến
nghị, phản ánh theo đúng quy định của
pháp luật.

- Theo dõi, đôn đốc vụ việc do các cơ
quan tham gia TCD tại Trụ sở TCD chuyển
đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm
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quyền: Các cơ quan tham gia TCD tại Trụ sở TCD tỉnh phải thường xuyên theo
dõi, đôn đốc việc giải quyết của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền
đối với vụ việc KNTC, kiến nghị, phản ánh do mình chuyển đến. Báo cáo, đề
xuất với Thủ trưởng cơ quan những vụ việc cần kiểm tra, đôn đốc; thống nhất
danh sách, nội dung các vụ việc cần kiểm tra, đôn đốc để tổng hợp, lập kế
hoạch kiểm tra, đôn đốc, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

- Thông tin, báo cáo trong công tác TCD, xử lý đơn thư: Ban TCD tỉnh
chịu trách nhiệm quản lý thống nhất thông tin, dữ liệu, xử lý đơn thư tại Trụ
sở TCD tỉnh. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng thông
tin, tài liệu phải được sự đồng ý của Trưởng ban TCD tỉnh. 

- Điều hành hoạt động tại Trụ sở TCD tỉnh: Chủ tịch UBND tỉnh giao
Trưởng ban TCD tỉnh điều hành hoạt động của Trụ sở TCD tỉnh, chỉ đạo Ban
TCD tỉnh thực hiện các nhiệm vụ như phối hợp với đại diện đơn vị đầu mối
của cơ quan tham gia TCD theo dõi, quản lý việc TCD của Thường trực TCD
tại Trụ sở TCD tỉnh; Chủ trì, phối hợp với Thường trực TCD của cơ quan tham
gia TCD tại Trụ sở TCD tỉnh trong việc tiếp, hướng dẫn, trả lời công dân…

Trách nhiệm của các cơ quan trong công tác phối hợp
Điều 17 của Quy chế quy định trách nhiệm chung của các cơ quan trong

công tác phối hợp. Cụ thể, các cơ quan tham gia TCD tại Trụ sở TCD tỉnh có
trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới Văn phòng UBND tỉnh. Thường trực
TCD của cơ quan tham gia TCD tại Trụ sở TCD tỉnh có trách nhiệm thực hiện
đúng quy trình nghiệp vụ được áp dụng thống nhất tại Trụ sở TCD tỉnh, phối
hợp chặt chẽ với Thường trực TCD của các cơ quan khác trong quá trình thực
hiện nhiệm vụ, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của Trụ sở TCD tỉnh
và chấp hành sự điều hành của lãnh đạo Ban TCD tỉnh khi xử lý trường hợp
nhiều người cùng KNTC, kiến nghị, phản ánh về một nội dung, các vụ việc
phức tạp, kéo dài.

Ngoài ra, Quy chế cũng nêu rõ trách nhiệm của Thường trực TCD của Văn
phòng Tỉnh ủy, Thường trực TCD của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thường trực
TCD của Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thường trực TCD của Văn phòng Đoàn Đại
biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh, Thường trực TCD của Ban TCD tỉnh,
Thường trực TCD Mặt trận Tổ quốc tỉnh, UBND các cấp, các Sở, Ban, ngành
tại Điều 18, 19, 20,21, 22, 23, 24.

Bên cạnh đó, để đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình TCD, Giám
đốc Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chức năng, bố trí lực
lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại Trụ sở TCD tỉnh; có biện
pháp xử lý kịp thời những người vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy TCD,
hành vi gây rối trật tự, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cán bộ tiếp dân, xâm
phạm tài sản của Nhà nước, cá nhân. Đồng thời, Ban TCD tỉnh có trách
nhiệm chỉ đạo lực lượng bảo vệ đảm bảo trật tự theo nội quy của Trụ sở, giữ
gìn an toàn cơ sở vật chất, trang bị trong khuôn viên Trụ sở TCD tỉnh; phối
hợp với cơ quan công an bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho cán bộ,
công chức TCD tại Trụ sở TCD tỉnh.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 06/11/2019./.
QA

Nét Xuân quê
Lá dong xanh ngoài ngõ
Chờ nắng Xuân gọi về
Cánh hoa đào lúng liếng
Nở đầy một góc sân

Nàng còn ngồi chải tóc
Bên thềm nhà nhớ thương
Chợ quê chàng cất bước
Một nụ cười trong veo

Khu vườn nhà tươi mới
Hoa lá mừng reo vui
Đàn con về qua ngõ
Nghe xuân về thênh thang

Bao người đi xa nhớ
Giọt mưa xuân lặng thầm
Thấm vào lòng đất mẹ
Bâng khuâng ngày trở về…

Tăng Hoàng Phi

Ảnh: Trần Chính
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Xây dựng nền văn hóa liêm chính
trong khu vực công ở Argentina

Luật pháp về đạo đức và các quy tắc
ứng xử được xem là xương sống để đảm bảo
tính liêm chính trong dịch vụ công, đồng thời,
đóng vai trò tham chiếu cho công chức điều
chỉnh các chuẩn mực, nguyên tắc về đạo đức
và xung đột lợi ích. Ở Argentina, khung pháp
lý hiện hành đặt ra các tiêu chuẩn ứng xử của
các công chức nhà nước là Luật Đạo đức
công. Cơ quan chống tham nhũng (OA) là cơ
quan có trách nhiệm thực thi Luật Đạo đức
công trong ngành hành pháp, trong khi Tòa
án tối cao chịu trách nhiệm trong tư pháp.
Chức năng, nhiệm vụ xác định rõ OA là đơn
vị chủ đạo để phát triển, thúc đẩy và thực
hiện tất cả các quy định, chính sách và hoạt
động liên quan đến việc thúc đẩy đạo đức
trong hành chính công và quản lý các tình
huống xung đột lợi ích. Luật Đạo đức công quy
định một loạt các nhiệm vụ và các yếu tố
không đủ tiêu chuẩn được áp dụng, không có
trường hợp ngoại lệ đối với tất cả những người
thực hiện các chức năng công ở tất cả các
cấp.

Các tiêu chuẩn về đạo đức công ở Ar-
gentina được quy định tại nhiều văn kiện
khác nhau. Riêng đối với ngành hành pháp,
Luật Đạo đức công được bổ sung bởi Luật
25.164, Khung việc làm công quốc gia và
Nghị định 41/99, Bộ luật Đạo đức. Trong đó,
Khung việc làm công quốc gia quy định các
nhiệm vụ (Điều 23) và các lệnh cấm (Điều
24). Một số nội dung tại Khung việc làm công
quốc gia và Luật Đạo đức công trùng lặp
nhưng lại được xây dựng khác nhau đã làm
giảm sự rõ ràng trong thực thi. Ngoài ra, các
lệnh cấm của Khung việc làm công quốc gia

vượt quá các yếu tố không đủ tiêu chuẩn
trong Luật Đạo đức công. Ví dụ như Điều 24b
không cho phép các quan chức nhà nước chỉ
đạo, quản lý, tư vấn, tài trợ, đại diện hoặc
cung cấp dịch vụ cho những người quản lý,
khai thác đặc quyền hành chính hoặc là nhà
cung cấp hoặc nhà thầu của nhà nước. Trong
khi đó, Luật Đạo đức công chỉ đề cập đến việc
không cho phép cung cấp dịch vụ cho bất kỳ
ai quản lý hoặc khai thác đặc quyền hành
chính hoặc là nhà cung cấp của nhà nước.
Như vậy, sự mâu thuẫn giữa các luật làm suy
giảm tính rõ ràng của khung pháp lý đối với
đạo đức công.

Tương tự, trong khi Khung việc làm công
quốc gia nghiêm cấm việc nhận quà tặng,
Quy tắc đạo đức lại cho phép tặng quà trong
những trường hợp nhất định. Mặc dù OA đã
áp dụng các ngoại lệ, theo đó quà tặng có thể
được nhận theo Quy tắc đạo đức (được củng
cố bởi Nghị định 1179), tuy nhiên, sự khác
biệt này có thể gây thêm nhầm lẫn về những
gì được chấp nhận về mặt pháp lý.  Do đó,
việc cải cách Luật Đạo đức công thiết lập một
ngưỡng quy định, theo đó quà tặng có thể
được chấp nhận mà không cần báo cáo. Quà
tặng vượt ngưỡng sẽ phải được báo cáo và
đăng ký quà tặng theo quy định tại Nghị định
1179/16 được công bố trên trang thông tin
điện tử của OA. Nhìn chung, quá trình cải
cách của Luật Đạo đức công mang lại sự hài
hòa giữa các điều khoản liên quan đến liêm
chính trong các khuôn khổ khác nhau. Bằng
cách làm như vậy, các công chức sẽ có nhận
thức rõ ràng hơn về các quy tắc và tiêu chuẩn
liên quan đến tính liêm chính.

Đưa ra định nghĩa rõ ràng và thực tế về

hoàn cảnh và các mối quan hệ dẫn đến
xung đột lợi ích là cần thiết

Một định nghĩa toàn diện, rõ ràng và
thực tế về hoàn cảnh và các mối quan hệ có
thể dẫn đến xung đột lợi ích là không thể thiếu
đối với một khuôn khổ đạo đức công hiệu quả,
là cơ sở để phát triển khung pháp lý, các biện
pháp hướng dẫn, nâng cao nhận thức để xác
định và quản lý tình huống xung đột lợi ích.
Xung đột lợi ích có thể được định nghĩa là một
cuộc xung đột giữa nghĩa vụ công và lợi ích
riêng tư của một công chức nhà nước, trong
đó công chức nhà nước có lợi ích cá nhân có
thể ảnh hưởng không đúng đến việc thực hiện
nhiệm vụ và trách nhiệm của mình. Sự vi
phạm có thể tránh được bằng cách nắm rõ
hoàn cảnh, xác định rõ mối quan hệ nào có
thể đi ngược với lợi ích chung và tạo ra xung
đột lợi ích.

Tại Argentina, Luật Đạo đức công hiện
đang tiếp cận khái niệm xung đột lợi ích liên
quan đến các yếu tố không đủ tiêu chuẩn
(không tương thích) đối với dịch vụ công. Tuy
nhiên, Luật không đưa ra những mô tả hoặc
định nghĩa rõ ràng về các tình huống có thể
dẫn đến xung đột lợi ích. Cụ thể, Điều 13 cấm
các công chức nhà nước thực hiện các hoạt
động tư nhân khi vị trí công có quyền tài phán
chức năng trực tiếp với các hoạt động tư nhân
đó. Khái niệm về quyền tài phán chức năng
trực tiếp gây khó hiểu cho các công chức nhà
nước về những gì được phép và những gì
không được phép, đồng thời cũng gây ra
những khó khăn trong công tác thực thi các
chính sách một cách nhất quán.

Trước thực trạng trên, OA đã đưa ra một

trong cuộc chiến chống tham nhũng
Những nỗ lực của Argentina

Dương Nguyễn(Tiếp theo và hết)



KINH NGHIEÄM NÖÔÙC NGOAØI

TAÏP CHÍ THANH TRA SOÁÂ 01/2020 57

khung pháp lý hợp lý để làm rõ khái niệm này
thông qua các nghị quyết khác nhau trong
các trường hợp cụ thể. Các nghị quyết này
như một tài liệu tham khảo để diễn giải khái
niệm khá mơ hồ và chung chung về “quyền
tài phán chức năng trực tiếp” và cho thấy
những hạn chế thực tế để thực thi khái niệm
này. Để đưa ra một khái niệm chính thức về
xung đột lợi ích, Argentina đưa ra những mô
tả ngắn gọn giải thích về các tình huống dẫn
đến xung đột lợi ích trong Luật Đạo đức công.
OA đã xuất bản một tập tài liệu về xung đột
lợi ích bao gồm những giải thích ngắn gọn về
những nguyên nhân, tình huống tạo nên xung
đột lợi ích.

Argentina tiến hành cải cách Luật Đạo
đức công nhằm thiết kế một hệ thống toàn
diện về quản lý xung đột lợi ích

Argentina đã không quy định quá trình
tuyên bố xung đột lợi ích trong Luật Đạo đức
công, Khung việc làm công quốc gia hoặc Quy
tắc đạo đức. Mặc dù Nghị quyết MJSyDH
1316/08 cho thấy, rõ ràng bất kỳ sự vi phạm
nào trong Chương 5 của Luật Đạo đức công
về sự không tương thích và do xung đột lợi ích
có thể dẫn đến hành động hành chính, nhưng
lại không nêu chi tiết về cách chủ động tuyên
bố tình huống xung đột lợi ích. Để giải quyết
được vấn đề này, Argentina đưa ra những cải
cách của Luật Đạo đức công về nghĩa vụ
tuyên bố xung đột lợi ích, trong đó nêu rõ tác
nhân, khung thời gian phải tuyên bố xung đột
lợi ích và nêu rõ khung thời gian giải quyết
xung đột. Ví dụ như ở Colombia, công chức
nhà nước phải tiết lộ mâu thuẫn lợi ích trong
vòng ba ngày kể từ khi biết về giám sát viên
của mình hoặc cho người đứng đầu bộ phận.
Cơ quan có thẩm quyền sau đó có 10 ngày
để quyết định vụ việc.

Nhắm mục tiêu vào khu vực tư nhân,
Nghị định 202/2017 của Argentina đã đưa ra
mâu thuẫn bắt buộc về tuyên bố lợi ích cho
bất kỳ ai tham gia thủ tục mua sắm công, cấp
giấy phép, giấy phép, ủy quyền và mua quyền
trực tiếp đối với tài sản công hoặc tư của nhà
nước. Đây là một bước đi tích cực hướng tới
việc giảm rủi ro xung đột lợi ích trong quá

trình mua sắm bằng cách tăng tính minh
bạch. Nghị định quy định tất cả các nhà cung
cấp hoặc nhà thầu của chính phủ phải kê
khai các mối quan hệ với Chủ tịch, Phó Chủ
tịch, Chánh văn phòng Nội các, Bộ trưởng
hoặc cấp bậc ngang nhau, ngay cả khi không
có bất kỳ quyền quyết định nào trong quy
trình mua sắm và với bất kỳ quan chức nào
có quyền quyết định trong quy trình mua
sắm. Việc kê khai phải được hoàn thành trước
khi đăng ký là nhà cung cấp chính phủ và
được cập nhật hàng năm. 

Áp dụng đạo đức trong công việc hàng
ngày 

Với mục đích đưa ra những hướng dẫn
hành vi và trau dồi tính liêm chính trong văn
hóa tổ chức, Bộ quy tắc đạo đức của Ar-
gentina bổ sung cho Luật Đạo đức công về
quy định nhiệm vụ của công chức. Bộ quy tắc
đạo đức được áp dụng cho nền hành chính
công quốc gia gồm hai mươi tám nguyên tắc
chung và riêng cho hành vi đạo đức. Tuy
nhiên, một vài nguyên tắc đang cho thấy sự
dư thừa, thậm chí một số nguyên tắc còn
thực sự không phải là một nguyên tắc, chẳng
hạn như nguyên tắc cụ thể về công khai tài
chính và lãi suất. Do đó, Argentina cần giảm
số lượng các nguyên tắc để dễ nhớ hơn, có ý
nghĩa và ít nhầm lẫn hơn bằng cách tập trung
vào các nguyên tắc chính. Trong OECD, một
số quốc gia đã quyết định tập trung vào các
nguyên tắc chính thay vì dàn trải. Ví dụ như
ở Úc, các Giá trị Dịch vụ công đã giảm từ
mười lăm quy tắc xuống còn năm quy tắc để
làm cho chúng dễ nhớ hơn. Tương tự, Bộ luật
Dịch vụ dân sự Vương quốc Anh nêu ra bốn
giá trị dịch vụ dân sự...

Phát triển các quy tắc đạo đức riêng để
đối phó với các rủi ro tham nhũng 

Với bối cảnh và loại hình công việc khác
nhau, các tổ chức khác nhau phải đối mặt
với nhiều tình huống khó xử về đạo đức và
các tình huống xung đột lợi ích khác nhau. Ví
dụ như các thách thức có thể khác nhau đáng
kể giữa Bộ Ngoại giao và Tôn giáo, Bộ Năng
lượng và Khai thác, các cơ quan giám sát và
quản lý khác... Quy tắc ứng xử xuất phát từ
mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của tổ

chức. Do đó, Bộ Quy tắc của tổ chức phải
được tạo nên từ sự đồng thuận, qua đó hướng
dẫn rõ ràng và phù hợp cho tất cả các thành
viên. Việc xây dựng các quy tắc ứng xử thông
qua thảo luận hoặc khảo sát có thể giúp xây
dựng sự đồng thuận về các nguyên tắc hành
vi, góp phần làm tăng tính tuân thủ quy tắc
của các thành viên.

Ngoài ra, kinh nghiệm của các nước
OECD chứng minh rằng sự tham gia đóng góp
ý kiến tư vấn từ các bên liên quan bên ngoài
- chẳng hạn như nhà cung cấp hoặc người sử
dụng dịch vụ công - trong quá trình soạn thảo
có thể cải thiện chất lượng của bộ quy tắc,
qua đó có thể truyền đạt các giá trị của tổ
chức công tới các bên liên quan.  

Ở Argentina, một số cơ quan và doanh
nghiệp nhà nước đã phát triển một bộ quy tắc
đạo đức cụ thể bằng cách áp dụng các quy
tắc đạo đức của riêng họ. Tuy nhiên, trên thực
tế việc duy trì tính nhất quán lượng lớn các
bộ quy tắc trong bộ máy hành chính công lại
trở nên vô cùng khó khăn. Do đó, OA khuyến
khích việc áp dụng các bộ quy tắc riêng phải
dựa trên Bộ quy tắc ứng xử và đạo đức chung
hiện hành. OA cung cấp hướng dẫn phương
pháp rõ ràng để hỗ trợ phát triển bộ quy tắc
riêng của từng cơ quan, đơn vị, đồng thời đảm
bảo nguyên tắc chung. 

Bộ quy tắc đạo đức là một công cụ hữu
ích để xác định các giá trị cốt lõi mà các công
chức nên áp dụng trong công việc của mình.
Tại Hà Lan, Chính phủ đã phát hành một tập
tài liệu có tên là Quy tắc Liêm chính, trong đó
giải thích rõ ràng, các điều khoản về các quy
tắc mà nhân viên phải tuân thủ hàng ngày.
Liên quan đến hướng dẫn và định hướng cụ
thể cho các tình huống xung đột lợi ích, OA
đã phát triển một trình giả lập mô phỏng xung
đột lợi ích trực tuyến. Thông qua việc lựa chọn
câu trả lời cho một số câu hỏi nhất định, các
công chức nhận được đánh giá xem họ đang
ở trong tình huống xung đột lợi ích hiện tại
hay tiềm năng. Trình giả lập mô phỏng là một
công cụ hữu ích để cho phép các công chức
làm rõ mọi nghi ngờ có thể gặp phải trong các
tình huống trên thực tế. 

Liêm chính trong quản lý nguồn nhân
lực

Ảnh: ST
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Để có một hệ thống dịch vụ
dân sự dựa trên năng lực, cần phải
có một cấu trúc tổ chức minh bạch
và hợp lý, xác định rõ các vị trí và
quy định vai trò và công việc sẽ
được thực hiện. Điều này đảm bảo
rằng việc tạo ra các vị trí việc làm
mới được thực hiện với mục đích
đúng đắn, dựa trên nhu cầu thực tế. 

Hệ thống tuyển chọn việc làm
của Argentina đối với công chức
thường trực dường như tuân theo
tinh thần của các nguyên tắc: Tính
khách quan - các quyết định được
đưa ra so với các tiêu chí khách
quan định trước và đánh giá bằng
cách sử dụng các công cụ và bài
kiểm tra phù hợp; Tính minh bạch
- các quyết định được đưa ra công
khai, nhằm hạn chế ưu đãi cho
những người hoặc nhóm cụ thể;
Đồng thuận - các quyết định dựa
trên nhiều ý kiến hoặc quan điểm.
Nghị quyết mới (E 82/2017) tại Ar-
gentina dường như mở rộng về quy
trình tuyển dụng dựa trên năng lực,
thành tích đối với các vị trí cấp cao
của nền công vụ. Đây là một sự
phát triển tích cực nhằm cải thiện
tính ổn định và hiệu quả của quản
lý công tại Argentina.

Với cam kết mạnh mẽ về việc
tăng cường tính liêm chính trong
khu vực công, Argentina đã bắt tay
vào việc triển khai nhiều cải cách
khác nhau như những cải cách về
Quyền Tiếp cận luật thông tin, Luật
về trách nhiệm pháp lý và Dự án
cải cách luật về đạo đức công
cộng... Để xây dựng một hệ thống
liêm chính, ngoài ý chí chính trị của
chính phủ, Argentina huy động
được sự tham gia của mọi nguồn
lực trong xã hội. Bằng cách này,
Chính phủ Argentina đã đặt nền
móng cho văn hóa liêm chính công
khai, từng bước xây dựng niềm tin
của người dân đối với hệ thống
chính quyền, qua đó góp phần vào
sự phát triển chung một cách toàn
diện và bền vững./.

(Theo https://www.oecd-

ilibrary.org/)

N
gày 02/01/2020, sau ngày
nghỉ mừng Tết Dương lịch,
toàn Tổng Công ty Khí Việt
Nam đã bước vào ngày làm
việc đầu tiên của Năm Mới
với tinh thần quyết tâm cao.

Tại trụ sở của PV GAS tại Tp. Hồ Chí Minh đã
diễn ra Lễ ra quân triển khai kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm 2020 “PV GAS - Vững vị thế, vươn
tầm cao” của Tổng công ty Khí Việt Nam. Đến dự
buổi lễ, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam  có
Đồng chí Trần Sỹ Thanh - Uỷ viên Ban chấp hành
Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban kinh tế Trung
ương, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Quốc
Thập, Phó Tổng giám đốc; Đồng chí Đỗ Chí Thanh,
Phó Tổng giám đốc; các đồng chí đại diện Đảng ủy,
Công đoàn và các Ban của Tập đoàn Dầu khí Việt
Nam. Về phía Tổng công ty Khí Việt Nam, có sự
hiện diện của đồng chí Nguyễn Sinh Khang - Ủy
viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu Khí
Quốc gia Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội
đồng quản trị; Đồng chí Dương Mạnh Sơn - Phó Bí
thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng
Giám đốc; Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch
Công đoàn; Cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp
hành Đảng bộ, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban
Tổng Giám đốc; các đồng chí đại diện Công đoàn,
Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Tổng công
ty, đại diện Lãnh đạo các Ban, đơn vị trong toàn
Tổng công ty Khí Việt Nam; đặc biệt là sự có mặt
của hàng trăm đại diện người lao động Tổng công
ty Khí Việt Nam.

Cuộc gặp gỡ diễn ra trong niềm vui chung, khi
năm 2019 vừa qua, PV GAS chủ động và mạnh mẽ
vượt qua những khó khăn thử thách để đạt được
nhiều thành tích có ý nghĩa to lớn, hoàn thành vượt
mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, về
đích trước thời hạn. Trên đà thành công đó, bước
vào năm mới 2020,  PV GAS đã đề ra những mục
tiêu mới cao hơn, xa hơn, mang tính đột phá để
củng cố sức mạnh, nâng cao thành tích và nâng
tầm vị thế cùng hình ảnh của Tổng Công ty lên một
tầm cao mới. Lễ phát động thi đua chính là nhằm
cổ vũ tinh thần người lao động PV GAS, xiết chặt đội
ngũ, đẩy mạnh tình đoàn kết để tạo nên một năm
cống hiến ấn tượng hơn nữa, tạo nên hình ảnh PV
GAS “ĐOÀN KẾT - ĐỔI MỚI - CHUYÊN NGHIỆP -
HÀNH ĐỘNG”.

Phát biểu cổ vũ tinh thần người lao động,
đồng chí Nguyễn Sinh Khang - Bí thư Đảng ủy, Chủ
tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhấn mạnh:
“Hòa chung không khí đón mừng Năm mới với tinh
thần và khí thế mới, PV GAS cùng nhau thực hiện
Lễ ra quân triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh
năm 2020. Tôi kêu gọi tập thể người lao động PV
GAS tiếp tục phát huy thành tích của năm 2019
và những năm qua, phát huy truyền thống của đơn
vị Anh hùng, chủ động thực hiện đồng bộ các giải
pháp nhằm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, kế
hoạch được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao, góp
phần hoàn thành mục tiêu phát triển chung của
Tập đoàn trong năm 2020. Thay mặt cho Đảng ủy,
Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công
ty Khí Việt Nam, tôi xin gửi tới đồng chí Trần Sỹ
Thanh, các vị khách quý, cùng toàn thể CBCNV

Pv GAS tổ chức Lễ ra quân triển khai
kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
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Bụi mưa gài mái tóc

Óng ánh hạt kim cương

Phơi phới cặp môi hồng

Ơi thương, sao mà thương!

Bụi mưa gài mái tóc

Sắc màu tươi nét Xuân

Nắng cười bay theo gió

Ríu rít tiếng chim ngân

Bụi mưa gài mái tóc

Thoăn thoắt bước chân dài

Em ơi, đi chậm lại

Cho anh sát bờ vai

Bụi mưa gài mái tóc

E thẹn nữa mà chi?

Ngày Xuân vui trảy hội

Đường yêu ta cùng đi!

Đào Hanh

Ảnh: Trần Chính

Ngày Xuân trảy hội

trong đại gia đình Tổng Công ty khí Việt Nam (PV GAS) lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất,
chúc sức khỏe và thành công!”.

Cùng bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới, mở đầu cho cả một thập kỷ mới –
thập kỷ thứ 2 của thế kỷ 21, đồng chí Nguyễn Sinh Khang cũng nhấn mạnh nhiệm vụ mới mà
PV GAS sẽ phải nỗ lực hoàn thành trong một năm với nhiều sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước,
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, cũng như kỷ niệm 30 năm thành lập PV GAS. 

Tiếp theo chương trình, đồng chí Dương Mạnh Sơn, Tổng giám đốc Tổng công ty cũng đã
phát biểu, nêu bật những nhiệm vụ cụ thể của PV GAS, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành
vượt mức kế hoạch SXKD năm 2020 với 8 mục tiêu đề ra:

Một là: Tiếp tục vận hành an toàn, hiệu quả các công trình khí; đảm bảo an ninh, an
toàn cho tất cả các hoạt động của TCT. 

Hai là: Thi đua hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.
Ba là: Đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm: Dự án kho chứa LNG 1 triệu tấn tại Thị

Vải; hoàn thành giai đoạn 2 dự án NCS2 điều chỉnh quý III năm 2020, đường ống khí Sao Vàng
- Đại Nguyệt quý III năm 2020, cải hoán GPP Dinh Cố quý III năm 2020.

Bốn là: Hoàn thành nghiên cứu/thực hiện các giải pháp cung cấp khí bổ sung cho sản
lượng thiếu hụt, đặc biệt khu vực Thái Bình sau năm 2023 và miền Đông Nam Bộ trước năm
2023.  

Năm là: Tìm kiếm cơ hội, đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng thị trường và gia tăng thị phần
tiêu thụ LPG, đặc biệt tại các khu vực phía Bắc và miền Trung, đảm bảo thị phần bán buôn
toàn quốc duy trì trên 50%. 

Sáu là: Bám sát và chủ động làm việc với cấp có thẩm quyền sớm phê duyệt Mô hình
ngành công nghiệp khí; Chiến lược phát triển TCT đến năm 2025 và định hướng đến năm
2035; cơ chế giá khí, cước phí nguồn hiện hữu cũng như nguồn mới. Đồng thời tích cực làm
việc với các hộ tiêu thụ xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến hợp đồng tiêu thụ khí (sản
lượng, nguồn, giá,…). 

Bảy là: Nâng cao công tác quản trị; hiệu quả trong quản lý, sử dụng linh hoạt nguồn vốn
tài chính; tăng cường tiết kiệm, tiết giảm chi phí; phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ
thuật, hạ giá thành sản phẩm được đẩy mạnh; kiểm soát tốt công nợ. 

Tám là: Đảm bảo hiệu quả các đơn vị mới thành lập cũng như các hoạt động kinh doanh
vừa thực hiện công tác tái cấu trúc trong năm 2019, đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả
công tác tái cấu trúc (giải thể, thoái vốn, sáp nhập, thành lập mới; tái cấu trúc kinh doanh;...)
phù hợp với kế hoạch Tập đoàn phê duyệt và chiến lược phát triển của PV GAS.

Nghi thức Lễ ra quân Triển khai Kế hoạch 2020 của PV GAS diễn ra trang trọng ngay sau
bài phát biểu của Tổng giám đốc. Đồng chí Nguyễn Sinh Khang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị,
đồng chí Dương Mạnh Sơn - Tổng giám đốc, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Công đoàn
đã đại diện cho các tổ chức đoàn thể và người lao động PV GAS cùng đặt tay lên quả cầu phát
sáng, bừng lên khẩu hiệu: PV GAS 2020 - VỮNG VỊ THẾ, VƯƠN TẦM CAO

Phát biểu chúc mừng Lễ ra quân của PV GAS, đồng chí Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch Hội
đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã chào mừng bằng những lời khen tặng một
năm nỗ lực kết thúc cho cả một thập kỷ bền bỉ và thành công của PV GAS. Đồng chí đã trân
trọng cảm ơn những thế hệ lãnh đạo và người lao động PV GAS đã nối tiếp nhiệt huyết, tinh
thần vươn tới để đưa PV GAS trở thành lá cờ đầu cùa Tập đoàn, đóng góp 19% doanh thu,
30% lợi nhuận cho Tập đoàn, đồng thời là một hạt nhân quan trọng đảm bảo an ninh an toàn
ngành Dầu khí, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn người lao động, thực hiện các chương
trình an sinh xã hội hiệu quả và rộng khắp. Những thành quả này đã đóng góp hiệu quả, đưa
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giữ vững vị thế hàng đầu trong các tập đoàn nhà nước, tôn vinh
hình ảnh ngành Dầu khí vinh quang.  

Đồng chí Trần Sỹ Thanh và các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn đã gửi tới Ban Lãnh đạo và
người lao động PV GAS bó hoa tươi thắm, ghi nhận quyết tâm của PV GAS cũng như cam kết
cùng đồng hành, thực hiện chỉ đạo và hỗ trợ sâu sát đến mọi hoạt động của PV GAS, vì tương
lai tốt đẹp của toàn ngành Dầu khí.

Lễ ra quân thêm phần tươi vui với những lời ca điệu múa chào mừng 2020. Toàn thể tập
thể PV GAS bước vào năm lao động mới với tinh thần quyết tâm mới./.
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Các trang trại trên cả nước
của Vinamilk được công ty này
đầu tư xây dựng theo “chuẩn
Resort” dành cho bò sữa. Cùng
khám phá những câu chuyện
thú vị tại các “resort” khi mùa
xuân về.

“Resort” bò sữa đón tết kiểu 4.0
Trang trại bò sữa Tây Ninh của Vinamilk là

một trong 12 trang trại của Vinamilk tại Việt
Nam, được khánh thành vào đầu năm 2019. Để
vận hành, quản lý trang trại có diện tích lên đến
685ha và quy mô đàn bò gần 8.000 con, khối
lượng công việc là rất lớn. 

Anh Vũ Đức Huy - Giám đốc của “Resort”
bò sữa Tây Ninh chia sẻ: “Tinh thần làm việc
ngày Tết ở Resort bò sữa vẫn nghiêm túc như
những ngày khác trong năm, vì đàn bò 8000
con vẫn cần được theo dõi sức khỏe, chăm
sóc, vắt sữa theo lịch sinh hoạt đều đặn. Nhờ
công nghệ chăm sóc đàn bò và ứng dụng 4.0
trong quản lý hệ thống nên chúng tôi vẫn có
thể quản lý, đảm bảo mọi hoạt động của trang
trại diễn ra bình thường cũng như kiểm soát
chất lượng sữa tươi nguyên liệu dù trong thời
gian nghỉ Tết.”

Thông thường, trong những ngày đầu
năm, mọi người thường xem các tin nhắn, lời
chúc tết gửi cho nhau qua điện thoại thì tại đây,
có một “thói quen” mới rất thú vị của các
chuyên gia thú y, chăn nuôi ở đây đó là xem
báo cáo về sản lượng sữa, tình trạng sức khỏe

của bò, khẩu phần ăn… được cập nhật về điện
thoại 24/7.

Theo Giám đốc Trang trại Vinamilk Tây
Ninh cho biết, trong dịp Tết, chỉ có khoảng 75%
nhân sự làm việc, chia theo các ca khác nhau
nên có phần bận rộn hơn so với ngày bình
thường. Tuy nhiên, mọi công việc tại đây đều
diễn ra hết sức nhịp nhàng, các khâu chăm sóc
bò, bê đều được kiểm soát rất nghiêm ngặt. Mọi
hoạt động của trang trại gần như không hề
chậm lại trong kỳ nghỉ tết mà hình như lại còn
hào hứng, phấn khởi hơn với khí thế đón một
năm mới đang về.

Không chỉ tại trang trại ở Tây Ninh, mà trên
cả hệ thống gồm 12 trang trại của Vinamilk trên
khắp cả nước, tất cả dữ liệu về đàn bò và quản
lý trang trại đều được lưu trữ đám mây, quản
trị hệ thống và tự động lập trình, phân tích để
đưa ra chương trình phù hợp, đảm bảo vận
hành một cách tối ưu nhất cho hệ thống trang
trại quy mô lớn này. 

Bò sữa ở Resort cũng… “ăn Tết”
Bò sữa ở đây cũng “ăn tết” - đây là câu

nói vui của anh Vũ Đức Huy (Giám đốc Trang
trại). “Thức ăn cho bò chủ yếu là cỏ và bắp
được trồng tại trang trại và vùng lân cận, khẩu
phần ăn vẫn được quản lý theo hệ thống để
đảm bảo chất lượng và các tiêu chuẩn nghiêm
ngặt. Nhưng có lẽ cỏ cây cũng mang theo
hương vị mùa xuân nên chúng tôi mới nói vui
với nhau là bò sữa cũng sẽ được “ăn Tết”” -
anh Huy lý giải.

Không chỉ vào mùa xuân, dù là mùa nào
trong năm thì nhiệt độ chuồng của các trang
trại bò sữa đều được điều tiết nhờ công nghệ
làm mát tiên tiến. Đầu tư lớn để tạo ra không
gian sống thoải mái cho bò sữa, Vinamilk đã
biến vùng đất nổi tiếng nắng nóng của Việt Nam
như Tây Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa… thành nơi
sống lý tưởng cho đàn bò sữa.

“Quan tâm và xem các cô bò sữa như là
những “đồng nghiệp” chứ không phải là gia
súc, chúng tôi luôn cố gắng tạo ra môi trường
sống thoải mái nhất cho bò sữa, chế độ
chăm sóc theo tiêu chuẩn và đặc biệt là
công tác đảm bảo vệ sinh an toàn dịch bệnh
24/7, 365 ngày một năm bất kể là dịp lễ, tết”
- Anh Thái Duy Nhất, Quản lý tại Trang trại Tây
Ninh chia sẻ. 

Không chỉ có môi trường sống thoải mái,
mà các cô bò sữa còn nhận được sự quan tâm,
chăm sóc với một tình cảm đặc biệt của nhân
viên trang trại. Một trong những kỷ niệm khó
quên đối các nhân viên tại đây đó là khi đón
một “em bé” bê được sinh đúng vào thời khắc
giao thừa. Đây là những cảm xúc chỉ có được
khi đón Tết tại các “Resort” bò sữa - Anh
Nguyễn Văn Chính, Trưởng ban Hành chính &
Nhân sự của Trang trại Tây Ninh kể lại.

Từ “Resort” bò sữa, nơi những cô bò sữa
Vinamilk được chăm sóc với chuẩn 5 sao,
những đoàn xe mang theo nguồn sữa tươi
nguyên liệu chất lượng nhất vẫn đang đều đặn
rời trang trại đến các nhà máy sữa, trên những
con đường rợp bóng hoa lá mùa xuân.
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