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với thương binh miền Nam
Tấm lòng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

C
ách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam) ra đời chưa được bao lâu thì thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta một lần nữa. Với tinh thần “... thà hy
sinh tất cả chứ không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu chống
lại quân xâm lược. Trong cuộc chiến đấu ấy, quân và dân ta đã không tiếc máu xương, với tinh thần “quyết tử cho Tổ
quốc quyết sinh”, nhiều người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân hoặc hy sinh một phần thân thể

Nguyễn Thị Thu Hằng
Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Bác Hồ kính yêu của chúng ta, sinh thời dù Người bận trăm công ngàn việc nhưng vẫn luôn nhớ tới thương binh, liệt sĩ và rất quan tâm đến gia đình của họ.
Ảnh tư liệu. Nguồn: Internet
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của mình cho sự nghiệp độc lập tự do của
Tổ quốc. Sự xả thân vì nước của đồng bào
và chiến sĩ là vô cùng cao quý và vô giá.
Tổ quốc ta sẽ mãi mãi ghi công, Nhân dân
ta đời đời biết ơn và tưởng nhớ. 

Tháng 6/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh
chỉ thị chọn một ngày trong năm làm Ngày
Thương binh để Nhân dân ta có dịp tỏ lòng
biết ơn sâu sắc đối với sự mất mát, hy
sinh của các thương binh, liệt sĩ. Thực
hiện chỉ thị của Người, một hội nghị trù bị
gồm đại biểu của các cơ quan, các ngành
ở Trung ương, khu và tỉnh đã họp tại Phú
Minh (Đại Từ, Thái Nguyên) và nhất trí đề
nghị ngày 27/7/1947 làm “Ngày Thương
binh, liệt sĩ” đầu tiên trong cả nước. Từ đó
ngày 27/7 hàng năm đã trở thành “Ngày
Thương binh, liệt sĩ”. Nói về sự hy sinh
quên mình vì đất nước của các liệt sĩ, Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã viết những dòng hết
mực trân trọng: “Máu đào của các liệt sĩ
đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói.
Sự hy sinh của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho
đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do.
Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn liệt
sĩ”(1).

Riêng đối với đồng bào miền Nam,
một nửa dân tộc kiên cường, bất khuất, đi
trước về sau trong cuộc kháng chiến lâu
dài, gian khổ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
dành những tình cảm hết sức đặc biệt.
Người nói miền Nam luôn ở trong trái tim
bởi đồng bào và chiến sĩ miền Nam là
những người phải chịu rất nhiều đau khổ,
hy sinh, mất mát trong cuộc chiến đấu
giành độc lập, tự do cho dân tộc. Kháng
chiến chống Pháp thành công, trong khi
Nhân dân miền Bắc được làm chủ cuộc
đời của mình, được sống trong hòa bình,
có điều kiện phát triển kinh tế và văn hóa,
xây dựng cuộc sống mới no ấm thì đồng
bào miền Nam, trước đã cùng Nhân dân
cả nước trải qua chín năm kháng chiến
gian khổ và anh dũng chống thực dân
Pháp xâm lược, thì đến nay vẫn phải chịu
sống trong cảnh chiến tranh tàn khốc. Vì
vậy, với những thương binh, liệt sĩ miền
Trung, miền Nam thành đồng anh dũng,

Người càng thương yêu, quan tâm hơn.
Tình cảm ấy gói ghém cả nỗi niềm thương
nhớ khôn nguôi của Bác Hồ dành cho
miền Nam xa cách. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh trân trọng
những hy sinh, những nỗi đau thương,
mất mát của thương binh, liệt sĩ 

Tháng 12/1945, trước khi đề nghị đặt
một ngày riêng để cả dân tộc tưởng nhớ,
ghi công các thương binh, liệt sĩ, Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã có thư gửi các chiến sĩ
Nam bộ và Nam phần Trung bộ: “Từ tháng
3 năm nay, các anh chị em đã đem xương
máu ra để giữ lấy từng tấc đất của Tổ
quốc”. Người “phấn khởi khi nghe những
chiến công oanh liệt do những vị vô danh
và hữu danh anh hùng của dân tộc tạo
nên”. Người “hồi hộp cảm động trước
những gương hy sinh vô cùng anh dũng
của những người con yêu của Tổ quốc”(2).

Ngày 20/10/1962, Đoàn đại biểu Ủy
ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải
phóng miền Nam ra thăm miền Bắc đến
chào Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn đã dâng
lên Chủ tịch Hồ Chí Minh những kỷ vật của
đồng bào, chiến sĩ miền Nam, trong đó có
tập thơ viết tay của liệt sĩ Nguyễn Trọng
Tuyển. Nhà thơ Thanh Hải kể lại: “Trước
khi hy sinh, anh Trọng Tuyển có ước mơ
duy nhất là được gửi kính tặng Bác tập thơ
viết tay do anh tự viết. Ước mơ đó của anh
hôm nay đã thành sự thật. Bác cầm tập
thơ trên tay, Người lặng đi, Bác đưa tay
lên ngực trái, nơi có trái tim và nói: Bác
chẳng có gì tặng cả, chỉ có cái này. Ngừng
một chút, Bác nói tiếp với giọng đầy xúc
động: Hình ảnh của miền Nam yêu quý
luôn ở trong trái tim Bác. Lúc đó, cả đoàn
đều trào nước mắt”.

Trong cuộc chiến đấu giành toàn vẹn
non sông, đã có bao nhiêu người con ưu
tú ngã xuống, trong đó có liệt sĩ Nguyễn
Văn Trỗi. Với tình yêu đất nước và ý chí
dũng cảm, Nguyễn Văn Trỗi gia nhập vào
đội biệt động nội thành Sài Gòn. Vừa mới
lập gia đình, anh vẫn xung phong nhận
nhiệm vụ đặc biệt là đặt mìn ở cầu

Công Lý - nơi Bộ trưởng Quốc phòng Mc-
Namara cùng phái đoàn Mỹ sẽ đi qua. Bị
địch phát hiện, chúng đã dùng mọi cực
hình tra tấn dã man, chúng dụ dỗ và mua
chuộc anh để hòng phăng ra được cơ sở
bí mật ở nội đô nhưng trước sau anh vẫn
trả lời vì căm thù Mỹ, anh quyết giết Mc-
Namara, ngoài ra không có ai, hay tổ chức
nào xúi giục. Tại sân sau nhà lao Chí Hòa,
chúng đã đem bắn anh Trỗi. Trước phút
giây cuối cùng của cuộc đời, anh vẫn bình
tĩnh, hiên ngang trước mặt kẻ thù. Chúng
bịt mắt anh. Anh giật tấm băng đen, rồi
dõng dạc: “Hãy để tôi được nhìn Tổ quốc
tôi lần cuối”. Trước khi ngã gục, anh hô
lớn: “Đả đảo Nguyễn Khánh! Việt Nam
muôn năm!”. Cảm động trước tấm gương
hy sinh anh dũng của liệt sĩ Nguyễn Văn
Trỗi, trong bức ảnh chụp anh tại pháp
trường trước lúc hy sinh, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã viết: 

“Vì Tổ quốc, vì Nhân dân, liệt sĩ
Nguyễn Văn Trỗi đã anh dũng đấu tranh
chống đế quốc Mỹ đến hơi thở cuối cùng.
Chí khí lẫm liệt của Anh hùng Trỗi là một
tấm gương cách mạng sáng ngời cho mọi
người yêu nước - nhất là cho các cháu
thanh niên học tập!

Bác Hồ”(3).

Đối với các đồng chí thương binh
miền Nam ra Bắc chữa bệnh, Chủ tịch Hồ
Chí Minh thường dành thời gian động viên,
thăm hỏi ân cần. Những người con miền
Nam nhớ mãi những giờ phút hiếm hoi ở
bên Người. Gặp đồng chí Huỳnh Thị Kiển,
người nữ du kích khi bị địch bắt, tra tấn,
đã kiên quyết không khai nên bị chặt một
chân, Bác hỏi: “Thường ban đêm cháu có
ngủ được ngon giấc không? Chân cháu
còn nhức không?”. Chị Kiển kể lại: Bác
luôn dành cho tôi những câu hỏi thăm rất
tỉ mỉ, rất tình cảm, không khác nào một
người ông đối với đứa cháu đi xa mới về.
Bác hỏi cả trường hợp địch chặt chân tôi.
Thấy tôi nhìn xuống cái chân giả, Bác hỏi:
“Cháu có buồn không?”. Nghe trả lời:
“Thưa Bác, cháu cũng như các bạn cháu
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ở miền Nam cứ nghĩ rằng, trong chiến đấu,
dù bị cụt hết tay chân mà còn đôi mắt
sáng để ngày chiến thắng được nhìn thấy
Bác thì không bao giờ buồn. Hôm nay
cháu được gặp Bác, cháu chỉ biết vui suốt
đời”, mắt Bác chớp nhanh, hai giọt nước
mắt lăn trên đôi gò má của Bác(4).

Anh hùng Trần Thị Lý kể trong thời
gian ra Bắc chữa bệnh được vào thăm
Bác, Bác thường dắt chị đi dạo trong vườn
Phủ Chủ tịch để tinh thần thoải mái. Bác
giới thiệu những cây dừa, bưởi, cam Bác
trồng và hái hoa hồng cho chị: “Bác dắt
tôi đi dạo trong vườn Phủ Chủ tịch. Bác
không đưa tôi đi trên những con đường sỏi
vì Bác biết chân tôi dẫm lên sỏi thì ảnh
hưởng đến vết thương trên đầu. Bác chỉ
cho tôi những cây dừa, cây bưởi, cây cam
Bác trồng... Tình thương bao la của Bác
sưởi ấm lòng tôi. Tôi thấy như thêm sức
mạnh để chiến đấu với bệnh tật... Có lần,
bác sĩ thấy bệnh tình tôi kéo dài do vết
thương ở bụng vẫn thường rỉ máu và cho
biết nếu mổ dạ con thì đỡ ảnh hưởng đến
sức khỏe. Tôi cũng muốn mổ cho đỡ khổ
nhưng nghe vậy Bác không đồng ý. Bác
nghĩ đến hạnh phúc của đời tôi”(5).

Như người ông, người cha lo lắng cho
con gái, cháu gái nhỏ của mình nên từ
những việc như chăm lo sức khỏe, nơi ăn
ở hay chuyện hạnh phúc riêng của các
cháu, Người cũng nghĩ rất sâu xa.

Trong số cán bộ, chiến sĩ của đất
Quảng anh hùng có đội trưởng Trần Thị
Kim Cúc. Bất chấp đòn thù tra trấn dã
man, vẫn một mực không khai, khi ra tù,
đồng chí được tổ chức bí mật đưa ra Bắc
điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô
và vinh dự được gặp Bác nhiều lần. Giám
đốc Bệnh viện Việt - Xô thưa với Bác: “Cô
Cúc ngoài các vết thương trong người còn
có hai vết thương rất nặng: Vết thương ở
đầu do bọn địch đóng đinh vào gây chấn
thương não, để lại di chứng động kinh kéo
dài. Vết thương thứ hai ở cửa mình vẫn ra
máu do mảnh vụn đèn neon địch tra tấn”.
Nghe vậy, mắt Bác ngấn lệ. Người đưa tay

sờ lên vết thương trên đầu, lo lắng hỏi:
“Đau thế, đêm cháu ngủ có được không?
Cháu ăn có biết ngon miệng không?”. Bác
đưa tay vẫy Chủ nhiệm khoa A1 lại gần,
dặn: “Chú phải theo dõi cả việc ăn uống
của các cháu, nhắc nhà bếp phải thường
xuyên đổi món và chế biến thức ăn cho
hợp khẩu vị. Ở miền trong thường thích
món cá nấu chua lắm!”(6). Mỗi cuộc đời
gần Bác đều thấm nhuần sự chăm lo, suy
nghĩ của Người và từ sự chăm lo ấy gợi lên
bao tình cảm mến thương, bao niềm tin
yêu, cố gắng, hy vọng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn động
viên, tin tưởng vào sự phấn đấu nỗ lực
của thương binh trong học tập, lao
động, sản xuất để “thương binh tàn
nhưng không phế”

Trong ký ức của nhiều đồng chí
thương binh vinh dự được gặp Bác, những
lời căn dặn, quan tâm, động viên của
Người rất thiết thực, cụ thể, ấm áp đã khơi
sâu thêm sức mạnh vượt qua thử thách
cuộc sống. Theo tiếng gọi của Tổ quốc,
nghe lời khuyên Bác Hồ, những thương
binh vẫn thiết tha cống hiến cho đất nước
theo sức lực của mình. Biết bệnh của
đồng chí Kim Cúc không thuyên giảm, Bác
quyết định cho sang Trung Quốc chữa trị.
Trước khi đi, Bác dặn: Cháu qua đó tranh
thủ học tiếng nước bạn để sau này cần nói
chuyện với họ, không có người phiên dịch
mình vẫn có thể nói được. Biết cháu sang
nhất định sẽ có nhà báo đến hỏi chuyện
nhưng nếu sức khỏe không tốt thì nghỉ, lúc
nào khỏe hãy cho họ gặp để họ biết được
tinh thần chiến đấu bất khuất của dân tộc
ta và tội ác của đế quốc Mỹ.

Nhớ lời Bác, đồng chí Cúc vừa chiến
đấu với bệnh tật vừa nỗ lực học hỏi, luyện
cách giao tiếp bằng tiếng Trung. Sau gần
2 năm, các vết thương được chữa lành,
trở về Hà Nội, đồng chí được Bác cho xe
đón vào Phủ Chủ tịch. Đồng chí kể lại:
“Tiết trời se lạnh, Bác bảo đưa ra một cái
khăn và chiếc mũ ấm bảo tôi mang vào
kẻo lạnh. Bác ân cần hỏi thăm sức khỏe

và bất ngờ hỏi: “Cháu đã học được tiếng
nước bạn đến đâu rồi? Bác hỏi một câu,
cháu trả lời Bác nghe thử”. Tôi lúng túng
thưa với Bác cũng bằng tiếng Trung, Bác
khen và dặn: “Có chí, ở hoàn cảnh nào
học cũng được, cháu ạ!”(7). Tôi trình bày
nguyện vọng muốn được trở về miền Nam
đánh giặc, mắt Bác rưng rưng. Bác bảo
hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe, vì người còn
yếu thế chưa về được đâu”. Trong thời
gian ở miền Bắc điều trị, đồng chí Cúc học
văn hóa tại Trường Phổ thông Lao động
Trung ương Hưng Yên, sau đó thi đỗ vào
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Lần
cuối cùng đồng chí được gặp Bác là năm
1969, khi Người đang ốm nặng. Nghe Đài
Tiếng nói Việt Nam đưa tin về cô gái Trần
Thị Kim Cúc vừa đánh giặc giỏi, vừa học
giỏi, Bác đã cho người về trường đón đến
gặp. Bác vui lòng khi nghe thành tích học
tập của cháu gái kiên cường. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành
tấm gương cho biết bao thế hệ thanh niên
Việt Nam “thà chết không chịu làm nô lệ”.
Khi nói tới người Việt Nam mà cả cuộc đời
để lại ân tình sâu nặng cho Nhân dân thì
không có một ai khác ngoài Chủ tịch Hồ
Chí Minh. Bác đã nâng tất cả lớn dậy cùng
Người trong tình yêu thương, tin tưởng: “Ta
bên Người, Người tỏa sáng trong ta/ Ta
bỗng lớn ở bên Người một chút” (Sáng
tháng Năm, Tố Hữu)./.

Chú thích:

(1), (2) Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ, Nxb
Quân đội Nhân dân, Hà Nội, 2001, tr 13, tr 5, tr
11;

(3) Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Bảo tàng
Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Chủ
tịch Hồ Chí Minh với thương binh, liệt sĩ, Nxb Chính
trị quốc gia, Hà Nội, 2007, tr 142;

(4) Bác Hồ sống mãi với chúng ta, Nxb Chính
trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2005, tr 1074; tr
1076;

(5) Những mẩu chuyện cảm động về Bác Hồ,
Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch,
tr 181;

(6), (7) Trần Thị Kim Cúc, Chiến công và đòn
thù (hồi ký), Nxb Thanh niên, tr 242-243; tr 256.
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C
uộc đời đầy oanh liệt của đồng chí Hồ
Tùng Mậu với hơn 31 năm hoạt động
và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng
Việt Nam bắt đầu từ cuối tháng 4/1920
khi cùng Lê Văn Phan (Lê Hồng Sơn),
Ngô Quốc Chính xuất dương tìm đường

cứu nước đến ngày 23/7/1951, đồng chí bị máy bay địch
phát hiện, đuổi bắn và hy sinh khi đang trên đường vào
Liên khu IV công tác. Đồng chí là một trong những người
tham gia thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, là một chiến
sĩ cách mạng kiên cường, là tấm gương trong sáng về đạo
đức cách mạng. Đồng chí là học trò gần gũi của Chủ tịch
Hồ Chí Minh, đã cống hiến trọn đời cho Nhân dân, cho Tổ
quốc, cho Đảng, cho cách mạng. Trên những cương vị hoạt
động cách mạng, đồng chí đã có đóng góp quan trọng vào
công tác tổ chức cán bộ của Đảng và Chính phủ.

1. Đồng chí Hồ Tùng Mậu tham gia thành lập tổ
chức Tâm Tâm xã và vận động thanh niên tham gia
huấn luyện cán bộ tại Quảng Châu

Đồng chí Hồ Tùng Mậu (tên khai sinh là Hồ Bá Cự)
sinh ngày 15/6/1896, mất ngày 23/7/1951 tại làng Quỳnh
Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Lớn lên trong cảnh
đất nước đang lầm than, nô lệ, năm 1916, đồng chí Hồ
Tùng Mậu thoát ly gia đình, dạy học ở hai huyện Thanh
Chương và Anh Sơn (Nghệ An) mong tìm được bạn cùng
chí hướng.

Mùa xuân năm 1923, đồng chí Hồ Tùng Mậu cùng
với 6 thanh niên yêu nước khác lập ra tổ chức Tân Việt
thanh niên đoàn, tức là Tâm Tâm xã. Tôn chỉ mục đích
của tổ chức là “liên hiệp những người có trí lực trong toàn
dân Việt Nam, không phân biệt ranh giới đảng phái, miễn
là có quyết tâm hy sinh tất cả tư ý và quyền lợi cá nhân,

đem hết sức mình tiến hành mọi việc để khôi phục quyền làm người của
người Việt Nam”(1). Sau đó, Tâm Tâm xã phái đồng chí Hồ Tùng Mậu về
nước gây dựng cơ sở cách mạng và vận động thanh niên yêu nước xuất
dương tìm đường cứu nước. Đồng chí qua Xiêm về nước, trên đường đi có

chiến sỹ cộng sản kiên trung, bất khuất,
trọn đời hiến dâng cho cách mạng

Tổng Thanh tra Chính phủ Hồ Tùng Mậu -

TS. Lê Trung Kiên
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ths. Trương Tất Thắng
Đại học Phòng cháy, chữa cháy, Bộ Công an

Đồng chí Hồ Tùng Mậu. Ảnh tư liệu. Nguồn: Internet
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gặp đoàn thanh niên gồm 16 người, trong
đó có Lê Hồng Phong, Phạm Hồng Thái.
Cuộc gặp này là điều kiện thuận lợi cho các
thanh niên yêu nước sang Quảng Châu hoạt
động và kết nạp vào Tâm Tâm xã. Sau đó,
đồng chí Hồ Tùng Mậu tiếp tục về Nghệ An,
rồi ra Hà Nội, đi qua Móng Cái sang Quảng
Châu hoạt động.

Cuối năm 1924, đồng chí Nguyễn Ái
Quốc từ Liên Xô tới Quảng Châu hoạt động.
Tại đây, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã gặp tổ
chức Tâm Tâm xã, trao đổi thường xuyên với
đồng chí Hồ Tùng Mậu; sau đó, Người chọn
cử ra 9 đồng chí để lập nhóm hạt nhân bí
mật. Tháng 6/1925, dưới sự chỉ đạo của
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hội Việt Nam Cách
mạng Thanh niên ra đời để tập hợp những
thanh niên yêu nước Việt Nam. Các đồng
chí Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong, Lê Hồng
Sơn là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của
Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh
niên. Đồng chí Hồ Tùng Mậu đã hoạt động
tích cực và có những đóng góp quan trọng
trong kế hoạch huấn luyện chính trị cho lớp
cán bộ đầu tiên của Việt Nam, lập Hội Việt
Nam Cách mạng Thanh niên, một tổ chức
tiền thân của Đảng, chuẩn bị toàn diện, mọi
mặt về chính trị, tư tưởng, tổ chức cho sự
ra đời chính đảng của giai cấp công nhân
Việt Nam. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh
niên được ghi nhận “là quả trứng, mà từ đó,
nở ra con chim non cộng sản (Đảng Cộng
sản)”(2).

Đồng chí Hồ Tùng Mậu là một trong số
học viên khóa đầu tiên được huấn luyện
chủ nghĩa Mác - Lênin, giúp cho lãnh tụ
Nguyễn Ái Quốc tổ chức, quản lý lớp học,
phiên dịch cho giảng viên người nước ngoài
khi lên lớp, thu xếp việc ăn, ở và sinh hoạt
cho các học viên từ trong nước đến Quảng
Châu. Sau khóa học, đồng chí Hồ Tùng Mậu
trở thành một cán bộ xuất sắc, được kết
nạp là đảng viên cộng sản dự bị và được
tham gia vào việc tổ chức, hướng dẫn, phụ
giảng cho các khóa huấn luyện tiếp theo.
Đồng chí Hồ Tùng Mậu được đồng chí
Nguyễn Ái Quốc và Tổng bộ Hội Việt Nam
Cách mạng Thanh niên cử về nước với
nhiệm vụ tổ chức đường dây liên lạc trong
nước với cơ quan của Tổng bộ ở Quảng
Châu; lựa chọn thanh niên tiến bộ đưa sang
Quảng Châu để huấn luyện chính trị. Tháng

11/1925, đồng chí Hồ Tùng Mậu đến Phòng
Thành, Đông Hưng, gặp nhiều người Việt
Nam từ trong nước sang, đưa thanh niên
về Quảng Châu dự lớp huấn luyện. Tháng
3/1926, đồng chí Hồ Tùng Mậu được giới
thiệu và kết nạp vào Đảng Cộng sản Trung
Quốc.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí
Nguyễn Ái Quốc, từ tháng 6/1925, Hội Việt
Nam Cách mạng Thanh niên xuất bản Báo
Thanh niên (bằng tiếng Việt) là cơ quan
tuyên truyền đường lối cách mạng, giác ngộ
thanh niên yêu nước và phê phán những
tồn tại của các tổ chức cách mạng khác
như Việt Nam Quốc dân Đảng. Đến tháng
3/1927, có hàng trăm thanh niên yêu nước
được chọn cử xuất dương nhưng khó khăn
nên không đến được Quảng Châu; đồng chí
Hồ Tùng Mậu và đồng chí Lê Hồng Sơn về
tận biên giới để tổ chức một lớp huấn luyện
riêng cho số học viên này. Từ năm 1925
đến năm 1927, cơ sở của Hội Việt Nam
Cách mạng Thanh niên đã tổ chức được 10
khóa huấn luyện với trên 200 học viên(3).
Cuối năm 1927, đầu năm 1928, Hội Việt
Nam Cách mạng Thanh niên phát triển
mạnh mẽ, các kỳ bộ lần lượt ra đời, sau đó
thành tỉnh bộ, thành bộ và cuối cùng là
huyện bộ. Số lượng hội viên lên tới 1.700
người và có cơ sở trong Việt kiều ở Xiêm.
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã trở
thành hạt nhân lãnh đạo phong trào đấu
tranh của Nhân dân chống thực dân Pháp.

Như vậy, đồng chí Hồ Tùng Mậu xuất
phát từ lòng yêu nước, thương nòi mà đã tự
nguyện dấn thân theo con đường cách
mạng, được giác ngộ và đi theo lý tưởng của
cách mạng vô sản do Nguyễn Ái Quốc huấn
luyện, hoạt động không ngừng nghỉ trong
các tổ chức yêu nước, tuyên truyền vận
động thanh niên tham gia huấn luyện để trở
thành một trong những cán bộ cốt cán của
cách mạng Việt Nam. 

2. Đồng chí Hồ Tùng Mậu tham gia
sáng lập Đảng và trở thành tấm gương
cán bộ tổ chức giàu kinh nghiệm, có bản
lĩnh và đạo đức trong sáng

Tháng 4/1927, Tưởng Giới Thạch phản
bội lại đường lối của Tôn Dật Tiên và thẳng
tay đàn áp cộng sản. Tại Quảng Châu, cơ
quan của Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng

Thanh niên bị quân Tưởng khám xét và bao
vây. Hồ Tùng Mậu và một số người khác bị
bắt. Sau 5 tháng bị giam giữ, cơ quan mật
vụ của Tưởng Giới Thạch biết Hồ Tùng Mậu
là người yêu nước Việt Nam có quan hệ mật
thiết với Đảng Cộng sản Trung Quốc, nên họ
tìm mọi cách thủ tiêu. Được Đảng Cộng sản
Trung Quốc hậu thuẫn nên đồng chí Hồ
Tùng Mậu và các đồng chí khác kiên quyết
đấu tranh, buộc nhà cầm quyền Tưởng phải
trả lại tự do. Vừa ra khỏi nhà tù, đồng chí
Hồ Tùng Mậu đi ngay đến Quảng Tây để đón
đoàn cán bộ từ trong nước sang. Đến Nam
Kinh, đồng chí lại bị bắt. Vì không có chứng
cớ, nên được tha ngay. Trở về Quảng Châu,
đồng chí Hồ Tùng Mậu cùng Tổng bộ Hội
Việt Nam Cách mạng Thanh niên tiếp tục
mở các lớp huấn luyện chính trị theo
chương trình của đồng chí Nguyễn Ái Quốc
đã giảng dạy trước đó. Ngày 12/12/1927,
Quảng Châu Công xã bùng nổ. Trụ sở của
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên bị đập
phá. Đồng chí Hồ Tùng Mậu và một số
người của cơ quan Tổng bộ bị bắt. Nhờ tinh
thần đấu tranh kiên quyết của Hồ Tùng Mậu
và các đồng chí khác, nhà chức trách buộc
phải thả đồng chí và nhiều người khác. Đến
tháng 7/1928, đồng chí Hồ Tùng Mậu lại bị
bọn Tưởng bắt lần thứ tư, bị chúng giam giữ
cho tới cuối tháng 7/1929 mới trả tự do và
bị chúng trục xuất ra khỏi Quảng Đông. Sau
đó, đồng chí sang Ma Cao, rồi đến Hồng
Kông tìm bắt liên lạc với các đồng chí còn
lại trong Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng
Thanh niên để hoạt động.

Trước tình hình ở Việt Nam cùng một
lúc có ba tổ chức cộng sản đang hoạt động
là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam
Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản
Liên đoàn, Hồ Tùng Mậu đã cùng với nhiều
đồng chí khác tích cực vận động để thống
nhất phong trào cộng sản Việt Nam. Tháng
2/1929, được sự ủy nhiệm của Quốc tế
Cộng sản, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đến
Hương Cảng để giải quyết sự bất đồng và
thống nhất các tổ chức cộng sản ở Việt
Nam. Đồng chí Hồ Tùng Mậu vui mừng
được gặp lại lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Đồng
chí đã tích cực giúp đỡ Người trong công
việc và góp phần vào thành công của hội
nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt
Nam tổ chức từ ngày 06/01 đến
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CHÍNH LUAÄN

07/02/1930 tại Cửu Long, Hương Cảng (nay
là Hồng Kông), Trung Quốc. Tham dự hội
nghị có lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đại diện
Quốc tế Cộng sản, hai đại biểu của Đông
Dương Cộng sản Đảng là Trịnh Đình Cửu và
Nguyễn Đức Cảnh, hai đại biểu của An Nam
Cộng sản Đảng là Châu Văn Liêm và
Nguyễn Thiệu; Đông Dương Cộng sản Liên
đoàn vì mới thành lập, không kịp cử đại
biểu đến dự. Ngoài ra, còn có hai đại biểu
là đồng chí Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn
làm nhiệm vụ giúp việc. Thành công của
hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
có sự đóng góp quan trọng của đồng chí Hồ
Tùng Mậu.

Đầu năm 1930, sau khi Đảng được
thành lập, đồng chí Hồ Tùng Mậu rời Hồng
Kông lên Hàng Châu gặp Nguyễn Thượng
Hiền và đi Nam Kinh ở nhà Hồ Sĩ Lan; đi
qua Thượng Hải, rồi trở lại Hồng Kông gặp
Nguyễn Ái Quốc và đồng chí Trần Phú.
Tháng 6/1931, đồng chí Nguyễn Ái Quốc bị
cảnh sát Anh bắt tại Hương Cảng, đồng chí
Hồ Tùng Mậu đã cùng Trương Vân Lĩnh liên
hệ với Hội Quốc tế Cứu tế Đỏ nhờ can thiệp
và vận động luật sư Loseby bào chữa cho
Nguyễn Ái Quốc. Ngày 30/6/1931, khi
thuyền vừa cập bến Thượng Hải, đồng chí
Hồ Tùng Mậu bị mật thám Pháp bắt và giải
về Việt Nam xét xử. Đồng chí bị kết án tù
chung thân, bị giam giữ qua các nhà tù ở
Hỏa Lò, Vinh, Lao Bảo, Kon Tum, Buôn Ma
Thuột và Trà Khê. Suốt 14 năm tù đày, là
một chiến sĩ cộng sản dũng cảm, kiên
trung, đồng chí Hồ Tùng Mậu vẫn hoạt động
tranh đấu chống bọn chúa ngục, chế độ lao
tù hà khắc, giữ vững khí tiết cách mạng,
sáng tác thơ văn động viên, khích lệ bạn tù
tin ở tương lai, tiền đồ xán lạn của cách
mạng khi có Đảng lãnh đạo, dẫn đường chỉ
lối. Trải qua các nhà tù, đồng chí luôn vận
động, tập hợp, đoàn kết bạn tù, chú trọng
công tác học tập nâng cao trình độ hiểu biết
về chính trị và văn hóa cho bạn tù. Đồng
chí đã chịu đựng nhiều gian lao, cực khổ,
nhưng vẫn bền bỉ, kiên cường giữ vững khí
tiết cách mạng. 

Tháng 3/1945, đồng chí Hồ Tùng Mậu
được trả tự do, về hoạt động ở Trung Bộ,
tham gia việc chuẩn bị tiến hành Tổng khởi
nghĩa giành chính quyền, kháng chiến
chống Pháp. Năm 1946, được cử làm Chủ

tịch Ủy ban Kháng chiến - Hành chính Liên
khu IV, đồng chí đã lãnh đạo, củng cố tổ
chức Đảng và công tác cán bộ. Từ đó, Liên
khu nhanh chóng hình thành tổ chức và xây
dựng Đảng trong Liên khu bộ, trong các chi
hội của 6 tỉnh, hình thành hệ thống công
tác chính trị - tư tưởng của lực lượng vũ
trang liên khu. Các tổ chức chính quyền,
Mặt trận Việt Minh cũng được củng cố.
Công tác quân sự cách mạng được diễn ra
thuận lợi, các lực lượng dân quân tự vệ
được thành lập và phát triển. Đồng chí Hồ
Tùng Mậu đặc biệt quan tâm công tác đào
tạo cán bộ hành chính các cấp và cán bộ
quân sự chính trị cấp cơ sở cho Liên khu
IV.

Năm 1949, sau nhiều lần thảo luận và
thống nhất, chuẩn bị về mọi mặt, Chủ tịch
Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 138 B-SL thành
lập Ban Thanh tra Chính phủ, cử đồng chí
Hồ Tùng Mậu làm Tổng Thanh tra. Dưới sự
chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Hồ Tùng
Mậu, công tác thanh tra Nhà nước được
tiến hành thường xuyên trong những năm
1949 - 1951. Ban Thanh tra Chính phủ đã
cử nhiều đoàn cán bộ liên tục đến các địa
bàn thuộc Liên khu Việt Bắc, Liên khu III,
Liên khu IV... Các đoàn thanh tra luôn chú
trọng thanh tra việc chấp hành sắc lệnh
tổng động viên, việc thực hiện chính sách
ruộng đất, chuẩn bị các chiến dịch quân sự
lớn; thanh tra tình hình chi tiêu tài chính,
quản lý ngân sách, thanh tra chấn chỉnh
biên chế; tình hình quan hệ giữa quân đội
với các cơ quan chính quyền... Cùng với đó,
lãnh đạo Ban Thanh tra phối hợp với Ban
Kiểm tra Trung ương Đảng và Ban Thanh
tra các bộ làm rõ một số vụ tham ô lớn
trong và ngoài quân đội. 

Trên cương vị công tác, đồng chí Hồ
Tùng Mậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ thanh tra Nhà nước và công tác Đảng,
thể hiện là người có phẩm chất đạo đức,
thanh liêm, trung thành, trung thực, sâu
sát, cụ thể. Đồng chí Hồ Tùng Mậu đã nêu
cao tinh thần dũng cảm, không sợ va chạm,
vượt khó, lăn lộn trong Nhân dân, trong
Đảng, đề cao trách nhiệm phát hiện những
vi phạm, sai phạm trong Đảng và trong bộ
máy Nhà nước để kiến nghị xử lý đúng.
Đồng chí Hồ Tùng Mậu nêu vấn đề trong
công tác thanh tra, kiểm tra là không chỉ

xử lý, mà cái quan trọng phải có biện pháp
ngăn chặn. Đồng chí Hồ Tùng Mậu cho
rằng, nước sông sạch là nhờ nước suối
trong, muốn cho địa phương, cơ sở trở nên
tốt, trước hết người làm công tác Đảng,
công tác chính quyền phải rất trong sạch.
Vì vậy, đồng chí Hồ Tùng Mậu luôn luôn tự
mình rèn luyện, giữ liêm khiết tuyệt đối,
không bao giờ bỏ túi cái kim, sợi chỉ của
Nhà nước, của Nhân dân.

Tháng 2/1951, tại Đại hội Đại biểu
toàn quốc lần thứ II của Đảng Lao động Việt
Nam, đồng chí Hồ Tùng Mậu được bầu là
Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung
ương Đảng; các chức vụ cũ của đồng chí
vẫn giữ nguyên. Chiều ngày 23/7/1951,
trên đường đi công tác qua thị trấn Còng
(Thanh Hóa), đoàn cán bộ của đồng chí Hồ
Tùng Mậu bị máy bay giặc Pháp phát hiện
và đuổi bắn. Người lãnh đạo ngành Thanh
tra đã hy sinh giữa lúc còn tràn đầy năng
lực cống hiến. Thi hài đồng chí Hồ Tùng
Mậu đã được đưa về quê hương an táng
trong niềm tiếc thương vô hạn của đồng
bào, đồng chí.

Có thể nói, đồng chí Hồ Tùng Mậu đã
dành trọn cuộc đời hiến dâng cho cách
mạng, trưởng thành từ một chí sĩ yêu nước
đến một chiến sĩ cộng sản. Dù ở cương vị
nào, đồng chí cũng luôn thể hiện là một cán
bộ cương trực, trung hậu, sẵn sàng làm
nhiệm vụ với trách nhiệm cao, làm việc
quên mình với tác phong chan hòa, bình dị,
khảng khái, có uy tín lớn trong Nhân dân.
Đồng chí đã có đóng góp quan trọng vào
việc huấn luyện, tổ chức cán bộ Đảng,
Chính phủ, các cấp cơ sở cho cách mạng
và cho quân đội Nhân dân. Cho đến phút
cuối đời, đồng chí Hồ Tùng Mậu luôn xứng
đáng với lòng tin của Nhân dân, của Đảng,
của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi gắm.

Chú thích: 

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành
Trung ương, Các tổ chức tiền thân của Đảng, Ban
Nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương xuất bản, HN,
1977, tr. 319; 

(2) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc
gia Sự thật, HN, 2011, t. 3, tr. 14; 

(3) Lê Hồng Phong - Người Cộng sản kiên
cường, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, HN, 2002,
tr. 87.
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Đ
ấu tranh chống tham
nhũng được xác định vừa
là nhiệm vụ cấp bách,
trước mắt, vừa là nhiệm
vụ lâu dài theo suốt quá
trình phát triển của đất

nước. “Quốc nạn” này lúc nào cũng cần
phải chống, nhưng ở mỗi thời kỳ, mỗi giai
đoạn lịch sử có những trọng tâm, trọng điểm
và phương pháp, biện pháp khác nhau. Thời
gian gần đây, chúng ta quan tâm nhiều hơn
tới công tác thu hồi tài sản, bởi vì ngày càng
nhận thức được rằng, tham nhũng không có
mục đích gì khác là chiếm đoạt tài sản, tiền
bạc, cho nên mục tiêu của đấu tranh chống

tham nhũng chính là bảo vệ, thu hồi được
tài sản của Nhà nước, Nhân dân bị chiếm
đoạt. Những vụ án gây thất thoát hoặc bị
chiếm đoạt lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng,
trong khi nguồn lực đất nước còn hạn hẹp,
mới thấy hết được ý nghĩa và yêu cầu của
việc thu hồi tài sản bức bách như thế nào.

Vừa qua, Ban Bí thư đã ra Chỉ thị số
04-CT/TW ngày 02/6/2021 (Chỉ thị 04) về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác thu hồi tài sản tham nhũng và tài
sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ
án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Đây là
lần đầu tiên có một văn bản của Đảng

chuyên về công tác thu hồi tài sản tham
nhũng, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết
phải tăng quyền hơn nữa cho thanh tra viên,
kiểm toán viên áp dụng các biện pháp ngăn
chặn việc tẩu tán tài sản; đồng thời hoàn
thiện chính sách, pháp luật về cơ chế thu
hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt không
qua thủ tục kết tội... Chỉ thị 04 coi thu hồi
tài sản là “nhiệm vụ trọng tâm, thường
xuyên trong công tác phòng, chống tham
nhũng”. Đó là một tư tưởng xuyên suốt và
được coi trọng trong thời gian gần đây. Chỉ
thị này thể hiện một cách mạnh mẽ, rõ ràng
như một cú hích lớn để cho các cơ quan
thực thi nhiệm vụ làm tốt hơn, thậm chí xem

với việc nâng cao hiệu quả thu hồi
tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát

TS. Đinh Văn Minh
Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ

Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư

Một phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Nguồn: Internet
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lại cơ chế chính sách còn vướng mắc để tiếp
tục sửa đổi, bổ sung tạo điều kiện thuận lợi
hơn trong việc thu hồi tài sản.

Trước hết, Chỉ thị 04 nhấn mạnh việc
cần thiết phải nâng cao nhận thức, trách
nhiệm của cấp uỷ, tổ chức Đảng, người đứng
đầu các cấp đối với công tác thu hồi tài sản
bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án
hình sự về tham nhũng, kinh tế; xác định
đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt
trong quá trình thực hiện công tác phòng,
chống tham nhũng. Tiếp tục đổi mới, đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, tổ
chức thực hiện có hiệu quả công tác thu hồi
tài sản tham nhũng. Người đứng đầu cấp uỷ,
tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị
phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu
trách nhiệm về công tác thu hồi tài sản
tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương
mình. 

Thực tiễn đấu tranh chống tham nhũng
chỉ ra rằng, ở đâu cấp ủy, người đứng đầu
cấp ủy có nhận thức đầy đủ về trách nhiệm
và tầm quan trọng của công tác thu hồi tài
sản, thì ở đó các vụ việc, vụ án tham nhũng
kinh tế được chỉ đạo quyết liệt, kịp thời; tiền
bạc, tài sản bị chiếm đoạt thất thoát được
thu hồi chiếm tỷ lệ cao. Thời gian gần đây,
công tác này đã có những chuyển biến rõ
nét theo hướng không nhất thiết phải chờ
tòa án xét xử thì tài sản mới được thu hồi.
Điển hình là trong vụ án MobiFone mua
95% cổ phần của AVG, chúng ta đã thu hồi
toàn bộ tài sản thất thoát ngay trước khi xét
xử. Đây là vụ án thu hồi được tài sản nhiều
nhất từ trước đến nay, với tổng số tiền thu
hồi là 8.845 tỷ đồng trên tổng số 8.697 tỷ
đồng của vụ án. Mặc dù hệ thống pháp luật
của chúng ta chưa có gì thay đổi nhưng tại
sao lại thu hồi được số tài sản lớn như vậy
là do có sự chỉ đạo kịp thời. Chính vì vậy,
một trong những bài học quan trọng nhất ở
vụ án này đó là có sự chỉ đạo của Trung
ương với tinh thần “rõ đến đâu xử đến đấy”,
“làm đến đâu thu đến đấy”. 

Đặc biệt, Chỉ thị đã chỉ ra những biện
pháp lâu dài, có tính chất đổi mới mạnh mẽ,
căn bản nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi tài
sản: “Rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng,
hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật
về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt
trong các vụ án hình sự về tham nhũng,
kinh tế, nhất là các quy định về trình tự,

thủ tục thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm
đoạt; về cơ chế thu hồi tài sản bị thất thoát,
chiếm đoạt không qua thủ tục kết tội”. Cho
đến nay, chúng ta mới chỉ thu hồi tài sản
thông qua bản án hình sự đã có hiệu lực
pháp luật. Tức là tòa án phải kết án một
người nào đó, sau đó mới tiến hành thu hồi
tài sản trên cơ sở bản án hình sự đó. Đây
chính là vấn đề rất lớn và còn nhiều ý kiến
khác nhau trong quá trình xây dựng Luật
Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Đó là
việc, trong quá trình kiểm soát tài sản, thu
nhập, có những trường hợp người kê khai
che giấu tài sản hoặc giải trình không hợp
lý số tài sản tăng thêm, nguồn gốc tài sản
không rõ ràng, nhưng chúng ta mới chỉ xử lý
sự không trung thực ở góc độ kỷ luật cán bộ,
còn việc xử lý số tài sản đó như thế nào, thì
về mặt luật pháp vẫn còn nhiều vướng mắc,
bất cập. Trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ
bàn về vấn đề này một cách thấu đáo và
toàn diện để kịp thời tháo gỡ những trường
hợp rất khó xử lý trong thực tế. Bộ Tư pháp
đã chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu
quan nghiên cứu và đưa ra những kiến nghị
ban đầu về vấn đề thu hồi tài sản không qua
thủ tục kết tội. Việc Ban Bí thư ban hành Chỉ
thị 04 là điều kiện thuận lợi để có những sửa
đổi, bổ sung pháp luật cần thiết, khắc phục
những hạn chế, vướng mắc này, để làm sao
chúng ta có thể thu hồi được tài sản bị
chiếm đoạt, thất thoát mà không cần qua
bản án hình sự hoặc các hình thức khác.
Những bất cập, vướng mắc trong việc kê
biên tài sản, phong toả tài khoản, thẩm định
giá, bán đấu giá tài sản, thành lập, giải thể,
phá sản doanh nghiệp cũng cần sớm khắc
phục. 

Chỉ thị 04 cũng nhấn mạnh việc nghiên
cứu rà soát, sửa đổi, bổ sung pháp luật về
thanh tra, kiểm toán, tố tụng hình sự, thi
hành án dân sự và các quy định pháp luật
liên quan theo hướng bổ sung cho thanh tra
viên, kiểm toán viên thẩm quyền áp dụng
các biện pháp ngăn chặn việc tẩu tán tài
sản khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm
tham nhũng, kinh tế; xác định rõ trách
nhiệm của từng chủ thể trong việc truy
nguyên, truy tìm, kê biên tài sản, phong toả
tài khoản ngay từ giai đoạn thanh tra, kiểm
toán, điều tra, truy tố, xét xử.

Đây là những định hướng quan trọng
cần lưu ý trong quá trình sửa đổi, bổ sung

Luật Thanh tra 2010, đặc biệt là cơ quan
Thanh tra Chính phủ, thanh tra cấp tỉnh,
theo quy định của Luật Phòng, chống tham
nhũng 2018 được xác định là cơ quan kiểm
soát tài sản, thu nhập và giao cho các
quyền hạn mạnh mẽ để một mặt xác định
tính trung thực của việc kê khai tài sản, mặt
khác yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân
có liên quan áp dụng các biện pháp cần
thiết để ngăn chặn việc tẩu tán, chuyển
dịch, hủy hoại tài sản, bảo đảm cho việc thu
hồi tài sản sau này.

Để bảo đảm cho việc thu hồi tài sản
kịp thời, Chỉ thị 04 nhấn mạnh cần phải
khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc
gia về đất đai; quy định của pháp luật về
thanh toán không dùng tiền mặt; nghiên
cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu trong các lĩnh
vực bất động sản, ngân hàng, chuyển
nhượng vốn góp, cổ phần để kiểm soát tài
sản chặt chẽ, hạn chế việc tẩu tán, che
giấu, hợp thức hoá tài sản do phạm tội mà
có, tạo thuận lợi cho công tác thu hồi tài sản
tham nhũng.

Đấu tranh chống tham nhũng nói chung
và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát
nói riêng là vấn đề rất khó khăn, phức tạp
vì qua nhiều khâu, nhiều bước, liên quan
đến nhiều cơ quan, vì vậy sự phối hợp giữa
các cơ quan là yếu tố quan trọng để hiệu
quả thu hồi được thuận lợi và nhanh chóng.
Chỉ thị 04 yêu cầu nâng cao trách nhiệm và
hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức
năng trong công tác thu hồi tài sản bị thất
thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự
về tham nhũng, kinh tế; xác định rõ vai trò,
trách nhiệm của cơ quan kiểm tra, thanh
tra, kiểm toán, cơ quan tiến hành tố tụng,
cơ quan thi hành án dân sự, ban chỉ đạo thi
hành án dân sự các cấp; kịp thời áp dụng
các biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên tài
sản, đất đai, phong toả tài khoản ngay trong
quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán,
điều tra, truy tố, xét xử. Toà án các cấp thực
hiện nghiêm quy định của pháp luật về
chuyển giao bản án, tài liệu liên quan đến
tài sản bị kê biên, phong toả; kịp thời đính
chính, giải thích bản án và các kiến nghị của
cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền.
Cơ quan thi hành án dân sự kịp thời xử lý
theo pháp luật tài sản đã kê biên, phong toả,
tạm giữ trong quá trình điều tra, truy tố, xét
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xử, đồng thời tích cực xác minh, truy tìm và xử lý tài sản trong giai đoạn thi
hành án.

Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo thi hành án
dân sự các cấp trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, nhất
là chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án
dân sự, thu hồi tài sản tham nhũng; chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp
chặt chẽ với các tổ chức tín dụng, cơ quan quản lý tài sản, đất đai và các cơ
quan liên quan cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về tài khoản, tài sản,
đất đai theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, kịp thời áp dụng các biện
pháp tạm giữ, kê biên, phong toả, xử lý tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong
quá trình tố tụng và thi hành án dân sự.

Con người là yếu tố quyết định trong việc đưa chủ trương, chính sách,
pháp luật vào cuộc sống, vì vậy Chỉ thị 04 nêu rõ cần tiếp tục củng cố, kiện
toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan điều tra, truy
tố, xét xử và thi hành án dân sự, bảo đảm đủ số lượng, vững về chuyên môn
nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự liêm,
chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng,
chống tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng trong giai đoạn hiện nay.

Chỉ thị 04 cũng nhắc nhở cần tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra,
kiểm sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án
hình sự về tham nhũng, kinh tế; kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại,
hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý nghiêm những sai phạm, tiêu
cực trong công tác thu hồi tài sản. Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, các đoàn thể tăng cường giám sát công tác thu hồi tài sản bị
thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; có cơ
chế phát huy hiệu quả vai trò giám sát của Nhân dân, khuyến khích người
dân phản ánh, tố giác tài sản bất minh và sai phạm trong công tác thu hồi
tài sản tham nhũng. 

Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của xã hội trong phòng, chống
tham nhũng là một trong những quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong
đấu tranh chống tham nhũng. Sự tham gia giám sát của xã hội, người dân và
báo chí là rất quan trọng; phải biết tận dụng và phát huy tối đa nguồn tin từ
quần chúng Nhân dân. Đó là thông tin rất tốt nhưng để tận dụng tối đa nguồn
thông tin này thì cần phải có cơ chế phù hợp để tiếp nhận, giải quyết kịp thời,
từ đó mới khuyến khích sự tham gia tích cực của người dân vào công tác đấu
tranh, phát hiện hành vi tham nhũng.

Ngoài ra, trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng cùng với việc Việt
Nam là một nước thành viên của Công ước Liên hợp quốc về chống tham
nhũng nên cần tăng cường hợp tác quốc tế trong thu hồi tài sản tham nhũng;
chủ động phối hợp với các tổ chức quốc tế và các cơ quan có thẩm quyền ở
nước ngoài để xác minh, truy tìm và xử lý tài sản do phạm tội mà có đang ở
nước ngoài. Đẩy mạnh tham gia, ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp hình
sự giữa Việt Nam với các nước, tạo cơ sở pháp lý, cơ chế phối hợp trong
phòng, chống tham nhũng có yếu tố nước ngoài.

Một chỉ thị của Đảng chưa phải một thiết chế, nhưng nó là định hướng
mà các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy cần quán triệt trong quá trình lãnh
đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, là cơ sở để các cơ quan
Nhà nước nghiên cứu, thể chế hóa bằng các quy định của pháp luật. Chỉ thị
04 của Ban Bí thư cũng là một tuyên ngôn rất mạnh mẽ, một lời cảnh tỉnh
đối với những người có mưu đồ xấu muốn chiếm đoạt, che giấu tiền bạc, tài
sản của Nhà nước và Nhân dân./.

Lời ru đất nước

Người về sông núi rộng dài
Chiến trường giữ lại hình hài khói sương
Trái tim đặt ở biên cương
Dấu chân mòn những dặm đường hành quân

Đi qua ngày tháng xoay vần
Tên anh sáng mãi nghĩa ân nặng tình
Ẩn sau hương khói lặng thinh
Mẹ thương đứt ruột bóng hình ngày xưa

Mấy mươi năm đó như vừa
Mênh mông nước mắt người chưa trở về
Chập chờn như tỉnh như mê
Cầm giấy báo tử mà tê điếng lòng

Đêm dài bên ngọn đèn chong
Bóng mẹ thao thức lưng còng bể dâu
Nắng mưa nhớ đến bạc đầu
Lời ru đất nước ngàn sau vọng về…

Trần Thanh Thoa

Ảnh: PV
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V
iệc kê khai tài sản
của cán bộ, công
chức, viên chức đã
được thực hiện theo
Luật Phòng, chống
tham nhũng năm

2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012)
với ý nghĩa là một trong những biện pháp
phòng ngừa tham nhũng. Tuy nhiên trên
thực tế qua 15 năm thi hành Luật, biện
pháp này được đánh giá là mang nặng tính
hình thức, ít có hiệu quả trong phòng, chống
tham nhũng, thậm chí còn gây ra không ít
lãng phí, tốn kém công sức và thời gian. Bài
viết dưới đây tập trung làm rõ một số nội
dung liên quan tới thẩm quyền, trách nhiệm
của các chủ thể trong kiểm soát thu nhập,
tài sản theo quy định của pháp luật hiện
hành, đặc biệt kể từ thời điểm Nghị định số
130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của
Chính phủ (Nghị định 130) về kiểm soát tài
sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền
hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị có hiệu
lực thi hành.

Sự cần thiết phải sửa đổi quy định
pháp luật về kê khai tài sản, thu nhập

Luật Phòng chống tham nhũng năm
2005 quy định, 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 thì ban tổ chức cấp ủy cùng cấp
quản lý. Đây được nhận diện là một trong

những hạn chế của Luật dẫn đến tình trạng
việc xác minh tài sản, thu nhập của người
có nghĩa vụ kê khai ít được thực hiện trong
15 năm qua. Theo các báo cáo tổng kết,
việc kê khai tài sản năm nào cũng được
thực hiện khá đầy đủ, đúng thời hạn, đúng
quy trình… nhưng bản kê khai đó hầu hết
không được cơ quan tiếp nhận bản kê khai
xem xét, đánh giá tính trung thực của người
kê khai hay tìm ra các dấu hiệu của tài sản
bất minh. Thông thường, mọi bất thường
trong tài sản của cán bộ, công chức dẫn
đến có thể tiến hành xác minh lại chủ yếu
do báo chí phản ánh hay dư luận từ 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 và
khả năng phát hiện vấn đề...

Khắc phục hạn chế nêu trên, Luật
Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã
quy định một hệ thống cơ quan kiểm soát
tài sản, thu nhập một cách “bán chuyên
trách” - không thành lập mới mà giao thêm
chức năng, nhiệm vụ cho hệ thống cơ quan
có sẵn trong hệ thống. Theo đó, việc quản
lý bản kê khai tài sản, thu nhập sẽ được
thực hiện một cách tập trung. 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

trong kiểm soát tài sản, thu nhập
TS. Nguyễn Thị Lê Thu 

Học viện Hành chính Quốc gia

Thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan,
tổ chức, đơn vị, cá nhân

Hội thảo về “nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập của người
có chức vụ, quyền hạn” do Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức
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quyền. 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. 

Quy định pháp luật hiện hành về
thẩm quyền, trách nhiệm của các chủ
thể trong kiểm soát tài sản, thu nhập

* Về hệ thống cơ quan kiểm soát tài
sản, thu nhập:

Điều 30 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: 

- 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 nước; người có nghĩa vụ
kê khai thuộc thẩm quyền quản lý của
mình. 

- 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 những đối tượng thuộc sự kiểm
soát của Thanh tra Chính phủ và những
người thuộc sự kiểm soát của các cơ quan,
tổ chức khác sẽ được xác định trong quy
chế phối hợp giữa các cơ quan có thẩm
quyền kiểm soát tài sản, thu nhập.

- 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).

- 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.

- 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.

- 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. 

- 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.

- 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.

Như vậy, ngành Thanh tra nói chung
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 theo tinh thần sửa đổi Luật Thanh tra
2010 tới đây.

Một nội dung đáng quan tâm là theo
quy định tại Điều 30 Luật Phòng, chống
tham nhũng năm 2018 thì người có nghĩa

vụ kê khai tài sản nếu công tác trong hệ
thống cơ quan, tổ chức của Đảng chịu sự
kiểm soát về tài sản, thu nhập của cơ
quan có thẩm quyền của Đảng. Nếu công
tác tại cơ quan Nhà nước thì chịu sự kiểm
soát của cơ quan kiểm soát tài sản, thu
nhập thuộc Nhà nước. Nếu công tác tại tổ
chức chính trị - xã hội thì chịu sự kiểm
soát của cơ quan Trung ương của tổ chức
đó. Nội dung của kiểm soát tài sản, thu
nhập bao gồm cả việc kiểm tra, xác minh
tính trung thực trong việc kê khai tài sản,
thu nhập. Quy định này xuất phát từ đặc
điểm của hệ thống chính trị Việt Nam khá
phức tạp với các nguyên tắc về quản lý cán
bộ đặc thù. 

Thực tế hiện nay ở Việt Nam, trong
các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị -
xã hội, doanh nghiệp Nhà nước có nhiều
cán bộ giữ các chức vụ thuộc diện Bộ
Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Theo Quy
định số 85-QĐ/TW ngày 23/05/2017 của
Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát việc kê
khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ
Chính trị, Ban Bí thư quản lý (Quy định số
85) thì chủ thể kiểm tra việc kê khai tài
sản của những cán bộ này là Bộ Chính trị,
Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Theo Quy định số 126-QĐ/TW ngày
28/02/2018 của Bộ Chính trị “một số vấn
đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” (Quy định
số 126) thì kê khai tài sản và thẩm tra, xác
minh tính trung thực của cán bộ, đảng viên
là nội dung thuộc vấn đề chính trị của cán
bộ, đảng viên và thẩm quyền thẩm tra, xác
minh thuộc cấp ủy quản lý cán bộ, đảng
viên đó. 

Như vậy, nếu thực hiện theo đúng quy
định của Luật Phòng, chống tham nhũng
năm 2018 thì các cơ quan kiểm soát tài
sản, thu nhập của Nhà nước, tổ chức chính
trị - xã hội có thẩm quyền và có thể chủ
động kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập
của tất cả các đối tượng thuộc phạm vi
kiểm soát của mình, bao gồm cả cán bộ,
đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí
thư, cấp ủy quản lý. Nhưng với Quy định số
85 và Quy định số 126 nêu trên thì việc
kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập của
cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị,
Ban Bí thư, cấp ủy quản lý đều thuộc thẩm
quyền của các cơ quan của Đảng. 
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Vì vậy, để bảo đảm thực hiện đúng quy
định của Luật và phù hợp với quy định của
Đảng, cần có quy định về việc phối hợp giữa
các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức
chính trị - xã hội trong việc kiểm soát tài
sản, thu nhập đối với cán bộ thuộc diện Bộ
Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy quản lý công
tác tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức
chính trị - xã hội, doanh nghiệp. Đây sẽ là
cơ sở để các cơ quan kiểm soát tài sản, thu
nhập của Nhà nước, tổ chức chính trị - xã
hội xây dựng kế hoạch xác minh ngẫu nhiên
hàng năm cũng như tiến hành công tác xác
minh về tài sản, thu nhập khi có các điều
kiện khác theo quy định của Luật Phòng,
chống tham nhũng năm 2018. 

Vì vậy Nghị định 130 đã quy định “một
số biện pháp thi hành Luật Phòng, chống
tham nhũng về kiểm soát tài sản, thu nhập
phù hợp với phân cấp quản lý cán bộ của
Đảng Cộng sản Việt Nam được quy định tại
quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm
soát tài sản, thu nhập theo quy định tại
Điều 30 của Luật Phòng, chống tham
nhũng”. Quy chế phối hợp sẽ bao gồm một
số nội dung quan trọng nhưng chưa được
quy định trong Luật Phòng, chống tham
nhũng năm 2018. Tuy nhiên, cho tới thời
điểm hiện tại, chúng ta chưa ban hành
được quy chế này, do vậy, việc quản lý bản
kê khai tài sản của các cán bộ thuộc diện
Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đang làm
việc trong cơ quan Nhà nước, tổ chức chính
trị xã hội, doanh nghiệp vẫn còn để ngỏ.

* Về nhiệm vụ, quyền hạn của hệ
thống cơ quan kiểm soát thu nhập, tài
sản:

Điều 31 Luật Phòng, chống tham
nhũng năm 2018 quy định nhiệm vụ, quyền
hạn của cơ quan kiểm soát tài sản, thu
nhập. Theo đó, cơ quan kiểm soát tài sản,
thu nhập có nhiệm vụ sau đây:

- 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.

- Giữ bí mật thông tin thu thập được
trong quá trình kiểm soát tài sản, thu nhập.

- 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 theo quy định của pháp luật
về tố cáo. Người phản ánh, báo cáo về hành
vi tham nhũng được áp dụng các biện pháp
bảo vệ như bảo vệ người tố cáo.

- 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.

- 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.

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

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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. 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân
được yêu cầu cung cấp thông tin (sau đây

gọi là người được yêu cầu) có trách nhiệm
cung cấp đầy đủ, trung thực, kịp thời thông
tin theo yêu cầu của người yêu cầu và chịu
trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp. 

Người được yêu cầu phải chấp hành
quyết định của người yêu cầu cung cấp
thông tin. Như vậy, trong mọi trường hợp,
người được yêu cầu có thể đưa ra những lý
do trong việc chậm trễ cung cấp thông tin
được yêu cầu nhưng việc đánh giá và chấp
nhận lý do đó hay không thuộc về quyền
của người yêu cầu. Quy định này nhằm bảo
đảm cho các cơ quan kiểm soát tài sản,
thu nhập thực hiện được trách nhiệm của
mình trong quá trình tiến hành xác minh,
tránh được những khó khăn có thể gặp phải
vì sự bất hợp tác thậm chí là chống đối của
người được yêu cầu cung cấp thông tin.

Những quy định nói trên cũng được áp
dụng đối với việc yêu cầu và thực hiện yêu
cầu cung cấp thông tin đối với doanh
nghiệp, tổ chức thuộc khu vực ngoài Nhà
nước và cá nhân.

Đặc biệt, việc yêu cầu và thực hiện
yêu cầu cung cấp thông tin đối với tổ chức
tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
tại Việt Nam được thực hiện theo quy định
của pháp luật về cung cấp thông tin khách
hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài tại Việt Nam. 

Đây là một quy định hết sức quan
trọng bởi vì theo quy định tại Điều 14 Luật
Các tổ chức tín dụng năm 2010 (được sửa
đổi, bổ sung năm 2017) thì “tổ chức tín
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
phải bảo đảm bí mật thông tin liên quan
đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi và các
giao dịch của khách hàng tại tổ chức tín
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”.
Tuy nhiên, để có thể đấu tranh với các hành
vi rửa tiền, tài trợ khủng bố hay các hành
vi vi phạm pháp luật khác trong đó có việc
che giấu tài sản, thu nhập, Luật này cũng
quy định “tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài không được cung cấp
thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi,
tài sản gửi, các giao dịch của khách hàng
tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng
nước ngoài cho tổ chức, cá nhân khác, trừ
trường hợp có yêu cầu của cơ quan Nhà
nước có thẩm quyền theo quy định của
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pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng”. Cơ quan
kiểm soát tài sản, thu nhập là một trong những cơ quan Nhà nước
có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin mà tổ chức tín dụng, chi
nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam không được quyền từ
chối với lý do giữ bí mật thông tin cho khách hàng. 

Điều 10 Nghị định 117/2018/NĐ-CP ngày 11/9/2018 về việc
giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dung,
chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã quy định khá nhiều chủ thể có
thẩm quyền ký văn bản yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng,
theo đó có thể thấy, hệ thống 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 giấu 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 tự mình
quyết định 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.

Để bảo đảm các quyền hạn của cơ quan kiểm soát tài sản, thu
nhập được thực hiện, Điều 32 Luật Phòng, chống tham nhũng năm
2018 cũng đã nhấn mạnh 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:

- 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.

- 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.

- 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 năm 2018 quy định các
trách nhiệm trên đây 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./.

Chiều ở nghĩa trang
liệt sĩ…

Nghĩa trang chiều mây trắng
Nắng tháng Bảy rót mật tán thông xanh
Những dáng đứng anh hùng đã tạc vào dáng núi
Trăm năm một lời thề sắt son

Ta cúi đầu nghe tiếng gió đại ngàn
Các anh tề tựu về đây trong vòng tay đất mẹ
Người gửi lại giấc mơ nơi rừng sâu chiến tuyến
Người dở dang lời hẹn giữa muôn trùng tháng năm

Chiếc bi đông, đôi dép đứt, mũ tai bèo
Những dấu vết đạn bom đâu dễ gì bôi xoá
Những nấm mộ vô danh 
Nghiêng bóng dài khắc khoải
Cỏ xanh xao xác ru tháng ngày

Nén tâm nhang cay mắt hoàng hôn
Triệu dòng máu nóng hoá màu trời rực đỏ
Ta lặng lòng nghe thẳm sâu cất tiếng
Hạt bụi vương trên áo có hồn cốt cha ông…

Chiều tháng Bảy
Tán rừng già vi vút
Đáy mắt Mẹ sâu hút những đêm dài nhớ con…

Trần Văn Thiên

Ảnh: PV
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Ở
Việt Nam, tham nhũng
được nhận diện là
“quốc nạn”, một trong
bốn nguy cơ lớn đe dọa
đến sự tồn vong của
Đảng và chế độ, cản

bước công cuộc đổi mới; làm xói mòn niềm

tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của
Đảng. Tham nhũng tự ngụy trang tinh vi, ẩn
giấu ngay trong nội bộ, len lỏi từng ngóc
ngách của đời sống xã hội. Công tác phòng,
chống tham nhũng là cuộc đấu tranh lâu
dài, khó khăn, cam go và phức tạp, cần có
quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị,

phải được tiến hành đồng bộ, liên tục, kiên
quyết, kiên trì, không có vùng cấm, không
có ngoại lệ. 

Tham nhũng xuất hiện, tồn tại trong
chế độ xã hội nhất định

Các nghiên cứu về lịch sử nhân loại
cho thấy, tham nhũng và chống tham

ở Việt Nam

Tham nhũng và đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng

Nguyễn Văn Chiến
Tạp chí Cộng sản 

Đại tá Nguyễn Văn Thảnh
Tạp chí Quốc phòng toàn dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng,
chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020
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nhũng là hiện tượng xã hội đã có từ lâu
trong lịch sử loài người. Đặc biệt, từ nửa
cuối thế kỷ XX, tham nhũng nổi lên như căn
bệnh ác tính bùng phát, với tính chất vô
cùng nguy hại, đe dọa nền kinh tế, văn hóa,
đạo đức của loài người; có sức tàn phá và
ngăn cản lớn đối với sự phát triển của mỗi
quốc gia. 

Tham nhũng được hiểu, đề cập với
những tên gọi khác nhau; phạm vi rộng,
hẹp cũng khác nhau, nhưng điểm chung
của vấn nạn này là gây ra những hậu quả
nghiêm trọng, cản trở hoặc đối lập với sự
tiến bộ xã hội. Căn nguyên của hiện tượng
này nằm ngay trong lòng xã hội, do cá nhân
hay bộ phận giữ những trọng trách trong bộ
máy công quyền thực hiện với mục đích vụ
lợi, làm cản trở, kìm hãm quá trình vận
động, phát triển của xã hội. Vì thế, đây được
xác định là cuộc chiến lâu dài, gian nan,
phức tạp đối với tất cả các quốc gia, trong
đó có Việt Nam.

Từ lý luận và những bằng chứng thực
tiễn, khoa học cho thấy, ngay từ thuở “sơ
khai”, loài người muốn tồn tại phải đoàn
kết, sống theo kiểu “bầy đàn”, cùng nhau
sáng tạo ra công cụ lao động, chinh phục,
cải tạo tự nhiên và cùng nhau sản xuất, sử
dụng tư liệu sinh hoạt; do đó, mọi của cải
vật chất đều là của chung, chưa có hành
vi chiếm hữu nên chưa có tham nhũng. Khi
sản xuất phát triển đến một trình độ nhất
định, năng suất lao động được nâng lên, tư
liệu sinh hoạt chung được sản xuất ra vượt
quá nhu cầu duy trì sự sống của cộng đồng,
dẫn đến hiện tượng dư thừa; khi đó, bắt
đầu xuất hiện những cá nhân, bộ phận
người bị “tha hóa”, tìm cách độc chiếm
lượng tư liệu sinh hoạt dư thừa đó làm của
riêng và từ đó, hành vi tham nhũng xuất
hiện. Khi sự “tha hóa” ngày càng tăng, nhu
cầu chiếm hữu ngày càng lớn, dẫn đến
chiếm đoạt về lao động và tư liệu sản xuất,
đồng thời, tổ chức lực lượng chuyên trách
để bảo vệ, mở rộng nội dung, phạm vi, lãnh
thổ chiếm hữu, dẫn đến sự ra đời của Nhà
nước cùng chế độ chiếm hữu nô lệ - xã hội
có đối kháng về địa vị, lợi ích giữa các giai
cấp.

Như vậy, có thể khẳng định, tham
nhũng xuất hiện từ cuối xã hội nguyên thủy.
Khởi đầu là hành vi chiếm đoạt tư liệu sinh
hoạt dư thừa trong cộng đồng; sau đó, nội
dung, phạm vi chiếm hữu ngày càng mở
rộng. Về thành phần, ban đầu là một, hay
một bộ phận người trong cộng đồng, rồi đến
giai cấp bóc lột (trong xã hội có đối kháng
giai cấp). Khi xã hội phát triển đến giai
đoạn mà nhu cầu tối thượng của mỗi người
là lao động, cống hiến, “làm theo năng lực,
hưởng theo nhu cầu”, không còn đối kháng
giai cấp, không còn cơ sở xã hội cho sự tồn
tại của nó nữa, có thể tham nhũng sẽ mất
đi. Hiện nay, nhân loại đang trong giai đoạn
phát triển, có sự đan xen giữa cái cũ và cái
mới, vẫn còn cơ sở tồn tại, nên vẫn còn tình
trạng tham nhũng, Việt Nam cũng không
ngoại lệ.

Hành vi tham nhũng do người,
nhóm người bị “tha hóa” thực hiện

Quá trình nghiên cứu xây dựng học
thuyết về con người, các nhà kinh điển Mác
- Lê-nin khẳng định: “Con người khác với
con cừu chỉ là ở chỗ trong con người, ý
thức thay thế bản năng, hoặc bản năng
của con người là bản năng đã được ý
thức”(1). Thực tế là, sự tồn tại của con người
luôn gắn liền với bản năng, nhu cầu tự
nhiên như ăn, uống, mặc, ở, đi lại... nó được
“ý thức hóa”, đó là sự khác biệt căn bản
nhất giữa con người so với con vật. Quá
trình hoạt động thực tiễn làm cho sự thống
nhất biện chứng giữa bản năng sinh vật và
mặt xã hội trong con người ngày càng hoàn
thiện; nhu cầu về đời sống vật chất, tinh
thần, lợi ích ngày càng cao, không có giới
hạn, vì nó được “ý thức hóa”. Ngược lại,
những nhu cầu đó tác động mạnh mẽ trở
lại, thúc đẩy hoạt động thực tiễn, làm cho
ý thức con người phát triển ngày càng hoàn
thiện. 

Để thỏa mãn nhu cầu của mình, mỗi
người, bộ phận, cộng đồng người đều có
mục đích, cách thức tiến hành riêng; phần
đông (nhất là thành phần lao động trong xã
hội chiếm đa số) đều mong muốn được
phát triển toàn diện, cống hiến tài năng, trí
tuệ, sức lực của mình, góp phần vào sự
phát triển chung của cộng đồng, xã hội, mọi

người đều bình đẳng trong thực hiện quyền
lợi, nghĩa vụ của mình. Mặc dù “trong tính
hiện thực của nó, bản chất con người là
tổng hòa những quan hệ xã hội”(2) và,
“hiền, dữ phải đâu là tính sẵn/phần nhiều
do giáo dục mà nên”(3), nhưng sự tác động,
chi phối của quy luật phát triển không đồng
đều làm cho cá nhân, bộ phận và thậm chí
là giai cấp (trong xã hội có đối kháng giai
cấp) bị “tha hóa”; hoạt động của họ là
nhằm thỏa mãn nhu cầu về địa vị xã hội,
lợi ích riêng, chứ không vì sự phát triển
chung của cộng đồng, xã hội. Nguy hại và
vô cùng khó khăn, phức tạp trong phòng,
chống hiện tượng này là sự “tha hóa” chủ
yếu rơi vào những cá nhân, bộ phận nắm
giữ những trọng trách nhất định trong xã
hội; họ thường xuyên, trực tiếp, gián tiếp
liên quan đến những quyết sách, điều tiết
về mặt lợi ích, quyền lực xã hội. Trong thực
tế, có những người được xã hội giao cho giữ
cương vị quan trọng nhưng vẫn tham
nhũng(4). 

Tuy số lượng cá nhân, bộ phận người
bị “tha hóa” nhỏ hơn nhiều so với thành
phần lao động và các tầng lớp khác trong
cộng đồng, xã hội, nhưng hành vi tham
nhũng luôn kìm hãm, gây hậu quả khôn
lường, nghiêm trọng đối với mọi lĩnh vực
của đời sống xã hội. Bởi vì, bản năng, nhu
cầu tự nhiên của họ được “ý thức hóa” theo
hướng tiêu cực, luôn tìm mọi thủ đoạn,
mánh lới để vụ lợi, biến tài sản chung của
xã hội, tập thể thành tài sản riêng, làm đảo
lộn những giá trị văn hóa, chuẩn mực đạo
đức và đời sống xã hội, làm mục ruỗng
nhân tâm, làm nhiễu loạn không ít chốn
công quyền... Ăn cắp của công, tham nhũng
quyền lực không chỉ đẻ ra nhiều căn bệnh
khác mà còn làm băng hoại cá nhân, có
nguy cơ tan tành thể chế.

Đôi nét về phòng, chống tham
nhũng ở Việt Nam qua các thời kỳ 

Trải qua nhiều hình thái kinh tế - xã
hội, thời kỳ phong kiến Việt Nam diễn ra
tình trạng tham nhũng phức tạp, làm cho
đời sống Nhân dân lao động lâm vào cảnh
bần hàn, cơ cực... Nhiều triều đại sớm nhận
rõ sự nguy hại và có những quy định ngăn
ngừa, nghiêm trị hành vi tham nhũng, điển
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hình như Nhà nước phong kiến triều Lý
(1009 - 1225) đề ra những quy định khắt
khe để ngăn ngừa, trừng trị hành vi tham
ô, ăn trộm của công của quan lại. Cụ thể,
nếu quan nha, thư lại nào mà thu thuế vượt
quá số lượng thì bị khép vào tội ăn trộm và
bị xử nặng tội. Năm 1043, Lý Thái Tông đặt
thêm quy định, ai trộm lúa của dân sẽ bị
đánh 100 trượng; nếu không lấy được mà
làm bị thương người khác sẽ bị tội lưu (tội
đem đi nơi phương xa, suốt đời không được
về). Quân lính lấy của cải của dân sẽ bị
đánh 100 trượng và thích 30 chữ. Đại Việt
sử ký toàn thư ghi chép: Vào năm Quý Mùi
(1043), vua đã xuống chiếu cho Quyến khố
ty (ty coi việc kho lụa) “ai nhận riêng một
thước lụa của người thì xử 100 trượng, từ 1
tấm đến 10 tấm trở lên thì phạt trượng theo
số tấm, gia thêm khổ sai 10 năm”(5).

Điều 138, Bộ luật Hồng Đức thời
vua Lê Thánh Tông ghi rõ, quan lại mà
tham nhũng, nhận hối lộ, làm sai phép
nước thì bị phạt: Tham ô từ 1 đến 9 quan
tiền bị cách chức; từ 10 đến 19 quan thì bị
đánh trượng rồi đi đày; từ 20 quan trở lên
bị xử chém. Đối với của hối lộ, một phần trả
lại chủ, một phần sung vào kho. Chứng kiến
cảnh tham nhũng và ảnh hưởng tiêu cực
của nó đối với đời sống xã hội thời vua Lê,
chúa Trịnh, nhà bác học Lê Quý Đôn (từng
giữ chức Thượng thư Bộ Công) đã tổng kết
dâng tấu (tờ trình dâng lên vua); trong đó,
chỉ ra năm nguy cơ dẫn đến mất nước gồm:
Một, trẻ không kính già (đạo đức suy đồi);
hai, trò không trọng thầy (giáo dục suy đồi);
ba, binh kiêu tướng thoái (quân đội suy
đồi); bốn, tham nhũng tràn lan (thể chế suy
đồi); năm, sĩ phu ngoảnh mặt (niềm tin suy
đồi). 

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực
dân Pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng,
Nhân dân ta chung sức, đồng lòng đánh
đuổi giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc,
giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước.
Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ hy sinh cả xương
máu, tính mạng của mình; Nhân dân ra sức
đóng góp tiền của, sức lực cho cách mạng
và luôn sẵn sàng với tinh thần “mỗi người
dân là một chiến sĩ”; vậy mà tình trạng
tham nhũng vẫn diễn ra. Một trong những
sự thật đau lòng cách đây hơn 70 năm,

ngày 5-9-1950, tại chiến khu Việt Bắc diễn
ra một phiên tòa đặc biệt gây chấn động dư
luận xã hội lúc bấy giờ. Đó là vụ án Trần Dụ
Châu, nguyên Giám đốc Nha Quân nhu can
tội ăn cắp công quỹ và làm nhiều điều bỉ
ổi. Tại phiên toà, trước những chứng cứ
đanh thép, Trần Dụ Châu phải cúi đầu nhận
tội và bị tuyên phạt với mức án cao nhất -
tử hình. Bản án đã nhanh chóng được báo
cáo lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi cân
nhắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bác đơn xin
giảm tội của Trần Dụ Châu. Quyết định của
Bác thể hiện tính nghiêm minh của pháp
luật, được Nhân dân đồng lòng ủng hộ. Điều
đó cho thấy sự nghiêm minh và quyết tâm
của Đảng, Chính phủ, Bác Hồ trong việc
đấu tranh chống tham ô, tham nhũng, lãng
phí. Sau vụ án Trần Dụ Châu, tại phiên họp
Hội đồng Chính phủ từ ngày 15 đến ngày
17-11-1950, trong bài phát biểu kết luận,
Bác căn dặn: “Lúc tìm người phải tìm cả
tài, cả đức, chú trọng tư tưởng. Nếu cán
bộ biết thương dân, tiếc của dân thì không
xảy ra việc đáng tiếc. Đồng thời phải giáo
dục, cải tạo, kiểm tra cán bộ”(6). 

Sau khi giải phóng miền Nam, thống
nhất đất nước, nhất là từ khi thực hiện công
cuộc đổi mới đến nay, tình trạng tham
nhũng ở Việt Nam diễn ra với tính chất,
mức độ khác nhau đã phần nào làm trì trệ
sự phát triển của xã hội, làm xói mòn niềm
tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà
nước. Để đấu tranh ngăn chặn, phòng,
chống “quốc nạn” này, Đảng, Quốc hội,
Chính phủ ban hành nhiều chủ trương,
chính sách phù hợp với từng giai đoạn. Hội
nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa
VII của Đảng (từ ngày 20 đến 25-1-1994)
xác định tham nhũng là một trong bốn nguy
cơ đe dọa đến sự tồn vong của chế độ xã
hội chủ nghĩa. Đại hội VIII của Đảng năm
1996 tiếp tục khẳng định bốn nguy cơ này
vẫn còn tồn tại. Đến Đại hội IX của Đảng
năm 2001 nhấn mạnh thêm:“Nạn tham
nhũng diễn ra nghiêm trọng, kéo dài gây
bất bình trong Nhân dân và là một nguy
cơ đe dọa sự sống còn của chế độ ta”(7).
Đại hội X của Đảng năm 2006 một lần nữa
nêu quyết tâm: “Tích cực phòng ngừa và
kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí là
đòi hỏi bức xúc của xã hội, là quyết tâm

chính trị của Đảng ta, nhằm xây dựng một
bộ máy lãnh đạo và quản lý trong sạch,
vững mạnh, khắc phục một trong những
nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của chế
độ ta”(8). 

Đảng ta dùng các từ “phổ biến”,
“nghiêm trọng”, “kéo dài”, “đe dọa”… để
nói về tình trạng tham nhũng ở nước ta.
Tham nhũng ngày càng diễn biến phức tạp,
tinh vi, liên kết thành các nhóm lợi ích. Do
đó, phòng, chống tham nhũng là một cuộc
chiến cam go, quyết liệt, kéo dài nhằm
chống lại kẻ thù “nội xâm” từ chính trong
nội bộ của chúng ta, thậm chí là những cán
bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Nếu không
chiến thắng trong “cuộc chiến” này thì
chúng ta không thể hiện thực hóa các mục
tiêu của chủ nghĩa xã hội.

Từ Đại hội VII đến nay, Đảng ta ban
hành nhiều nghị quyết chuyên đề, lồng
ghép nội dung phòng, chống tham nhũng
vào các nghị quyết của Trung ương. Cùng
với đó, hệ thống luật, nghị định, hướng dẫn
thực hiện do Nhà nước ban hành ngày càng
hoàn thiện; hệ thống cơ quan chỉ đạo, cơ
quan chuyên trách được tổ chức từ Trung
ương đến địa phương bảo đảm tính đồng
bộ, thống nhất, chuyên sâu. Đặc biệt, từ
đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, Đảng và
Nhà nước ta đã đẩy mạnh cuộc đấu tranh
phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính
trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực
và đã đạt được thành quả quan trọng, tạo
sức răn đe, cảnh tỉnh, được cán bộ, đảng
viên và Nhân dân hoan nghênh, đồng tình
ủng hộ. 

Cách làm mới đột phá, đồng bộ, bài
bản

Với nguyên tắc “không có vùng cấm,
không có ngoại lệ”, trong nhiệm kỳ Đại hội
XII của Đảng, công tác phòng, chống tham
nhũng có bước tiến mạnh, đột phá, đạt
nhiều kết quả rất quan trọng, tích cực, toàn
diện, rõ rệt, là dấu ấn nổi bật trong nhiệm
kỳ, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân
đồng tình, đánh giá cao, cộng đồng quốc tế
ghi nhận, góp phần quan trọng vào công
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn
định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội
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của đất nước. Đặc biệt, công tác điều tra,
truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh
tế được tiến hành mạnh mẽ, quyết liệt,
không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm.
Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế
đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, kể cả
những vụ việc tồn đọng từ nhiều năm trước
và các vụ án xảy ra trong ngành, lĩnh vực
được cho là “vùng cấm, nhạy cảm” được
tập trung chỉ đạo điều tra, làm rõ bản chất
chiếm đoạt, vụ lợi; xử lý nghiêm minh, công
khai, kể cả cán bộ cao cấp, đương chức hay
nghỉ hưu.

Trong giai đoạn 2013 - 2020, cấp ủy,
ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật
hơn 131 nghìn đảng viên. Riêng từ đầu
nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, đã thi hành
kỷ luật hơn 87 nghìn cán bộ, đảng viên,
trong đó có trên 3.200 đảng viên bị kỷ luật
liên quan đến tham nhũng; đã thi hành kỷ
luật hơn 110 cán bộ thuộc diện Trung ương
quản lý (27 Ủy viên Trung ương Đảng,
nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 4 Ủy viên
Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị,
hơn 30 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng
vũ trang)(9). Các cơ quan tiến hành tố tụng
ở Trung ương và địa phương đã khởi tố, điều
tra 14.300 vụ/24.410 bị can, xét xử sơ
thẩm hơn 11.700 vụ/22.600 bị cáo về
tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Qua công tác
thanh tra, kiểm toán, đã kiến nghị thu hồi,
xử lý tài chính hơn 700 nghìn tỷ đồng, hơn
20 nghìn héc-ta đất; kiến nghị xử lý trách
nhiệm hơn 14 nghìn tập thể, nhiều cá nhân;
chuyển cơ quan điều tra xử lý gần 700 vụ
việc có dấu hiệu tội phạm(10). Công tác xây
dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế
- xã hội, phòng, chống tham nhũng, xây
dựng Đảng và hệ thống chính trị được đẩy
mạnh, từng bước hình thành cơ chế phòng
ngừa chặt chẽ để “không thể tham
nhũng”(11). 

Tuy nhiên, tình trạng tham nhũng tiếp
tục diễn ra với quy mô, mức độ, tính chất
khác nhau, xảy ra ở nhiều cấp, nhiều
ngành, địa phương. “Tham nhũng trên một
số lĩnh vực, địa bàn vẫn còn nghiêm trọng,
phức tạp, với biểu hiện ngày càng tinh
vi”(12). Tổ chức Minh bạch Quốc tế (viết tắt
là TI) công bố chỉ số cảm nhận tham nhũng
(CPI) năm 2020, Việt Nam đạt 36/100

điểm, giảm 1 điểm so với năm 2019, đứng
thứ 104/180 trên bảng xếp hạng toàn cầu.
Điểm CPI của Việt Nam thấp hơn điểm
trung bình của khu vực ASEAN (42/100)
nhưng cao hơn một số quốc gia trong khu
vực, trong đó có Philippines, Lào, Myanmar
và Campuchia(13).

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng
ở Việt Nam đã và đang được tiến hành
mạnh mẽ, quyết liệt, bài bản, đi vào chiều
sâu, diễn ra ở mọi cấp, mọi ngành và “đạt
nhiều kết quả rất quan trọng, rõ rệt, được
cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình,
ủng hộ, đánh giá cao và quốc tế ghi
nhận”(14). Kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo,
chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban Chấp
hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư,
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống
tham nhũng, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt
là sự gương mẫu, nói đi đôi với làm của
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các  lãnh
đạo Đảng, Nhà nước; sự nỗ lực, tập trung
phối hợp nhịp nhàng của các cấp ủy, tổ
chức Đảng, các bộ, ngành, địa phương; sự
kế thừa, tiếp nối của quá trình đấu tranh
phòng, chống tham nhũng kiên trì, liên tục,
bền bỉ qua nhiều nhiệm kỳ; sự đồng lòng,
quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn
quân và sự vào cuộc của cả hệ thống chính
trị; góp phần đem lại niềm tin cho Nhân
dân, là biểu hiện sinh động để phê phán,
đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái,
thù địch, chống phá Đảng ta./.

Chú thích:
(1); (2) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Toàn tập,

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 1995, tập
3, tr. 44; tr.19

(3)) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị
quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 3, tr. 413

(4) Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myuag Bak,
bị truy tố vào tháng 4-2018 và nhận mức án 17 năm
tù giam; cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, bị
kết án 12 năm tù vào ngày 28-7-2020

(5) Trần Đức: Vị vua ban hành Bộ luật Hình sự
đầu tiên của Việt Nam, Tạp chí Tòa án nhân dân
điện tử, ngày 27-12-2019

(6) Bùi Sỹ Lợi: Đấu tranh chống tham nhũng
không khoan nhượng - một quyết tâm chính trị của
Đảng Cộng sản Việt Nam, Trang thông tin điện tử,
Hội đồng Lý luận Trung ương, ngày 10-11-2018

(7) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội,
2001, tr. 50

(8) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2006,
tr. 46

(9); (11) Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác
phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020,
Tạp chí Cộng sản điện tử, ngày 13-12-2020

(10) Phan Đình Trạc: Một số vấn đề về phòng,
chống tham nhũng trong thời gian qua, Tạp chí Cộng
sản điện tử, ngày 17-6-2020

(12); (14) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội,
2021, tập 1, tr. 213; tr.206

(13) Chỉ số CPI 2020: Cần tiếp tục đẩy mạnh
phòng, chống tham nhũng quyết liệt để đạt hiệu quả
hơn ở Việt Nam, Trang thông tin điện tử tổng hợp,
Ban Nội chính Trung ương, ngày 6-2-2021.

Ảnh: Trần Chính
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Đ
ầu tư công là hoạt động
đầu tư của Nhà nước
vào các chương trình,
dự án xây dựng kết cấu
hạ tầng kinh tế xã hội
và đối tượng đầu tư

công khác. Đây là hoạt động không thể
thiếu trong quá trình phát triển kinh tế - xã
hội của một quốc gia là công cụ cần thiết
của Nhà nước để khắc phục những hạn chế
của nền kinh tế thị trường, là đòn bẩy kinh
tế để đầu tư các khu vực còn lại phát huy
hiệu quả cao thông qua việc xây dựng kết
cấu hạ tầng kinh tế, đồng thời phát triển

các mặt xã hội mà các thành phần kinh tế
tư nhân ít khi tham gia được. 

Thành tựu đạt được

Vốn đầu tư công trong những năm qua
chiếm tỷ trọng tương đối lớn (khoảng 30%
đến 40% tổng đầu tư toàn xã hội), được lấy
từ nguồn ngân sách Nhà nước, trái phiếu
Chính phủ, vốn vay, nguồn vốn viện trợ, vốn
Nhà nước khác. Quản lý và sử dụng vốn
đầu tư công có hiệu quả đóng vai trò rất
quan trọng và quyết định đến sự ổn định
và phát triển nền kinh tế quốc gia, đảm bảo
an ninh quốc phòng của cả nước cũng như
từng địa phương. Ngược lại, nếu sử dụng

nguồn vốn này lãng phí sẽ ảnh hưởng rất
lớn đến ổn định kinh tế vĩ mô, dẫn đến nợ
công, bất ổn tài chính ngân sách. 

Thực tiễn đầu tư công giai đoạn 2011-
2019 cho thấy: Đầu tư Nhà nước đã phát
huy vai trò trong những giai đoạn kinh tế
khó khăn và là động lực quan trọng, góp
phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển đổi
cơ cấu nền kinh tế, có tác động lan tỏa lớn,
nhất là đối với các dự án phát triển kết cấu
hạ tầng giao thông, năng lượng... Cơ cấu
đầu tư công đã có những chuyển biến tích
cực. Khu vực này đã tăng cường đầu tư cho
cơ sở hạ tầng, góp phần cải thiện môi
trường đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế,

Một số giải pháp

TS. Tăng Thị Thiệm

Ths. Lại Kim Dung
Thanh tra Chính phủ

nâng cao hiệu quả đầu tư công
trong giai đoạn mới

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
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xử lý bất hợp lý vùng miền; chú trọng đầu
tư cho các ngành nghề có lợi thế cạnh tranh
trong nền kinh tế. Ngân sách Nhà nước đã
tập trung nhiều hơn cho đầu tư phát triển
con người, nâng cao trình độ của người lao
động. Cụ thể, trong tổng mức đầu tư phát
triển từ ngân sách Nhà nước, đầu tư cho
phát triển cơ sở hạ tầng chiếm một tỷ lệ
khá lớn (trên 90% tổng chi đầu tư phát
triển từ ngân sách Nhà nước). Đã hình
thành được bộ khung pháp luật tương đối
đồng bộ để điều chỉnh các hoạt động đầu
tư nói chung và đầu tư Nhà nước nói riêng.
Trong đó, phải kể đến Luật Đầu tư công
năm 2019; Luật Đầu tư năm 2020; Luật
Đầu tư theo phương pháp đối tác công - tư
(PPP) năm 2020.

Có thể nói, những năm qua, hệ thống
pháp luật quản lý vốn đầu tư công đã đáp
ứng phần nào quá trình triển khai vốn đầu
tư công vào các chương trình, dự án và các
hạng mục đầu tư khác, góp phần tăng
trưởng kinh tế và đảm bảo ổn định xã hội,
an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, việc ban
hành và thực hiện pháp luật về quản lý vốn
đầu tư công đã và đang bộc lộ rất nhiều
hạn chế, một lượng vốn đầu tư công lớn bị
sử dụng lãng phí, thất thoát, nhiều dự án
đầu tư xong không phát huy được hiệu quả. 

Những hạn chế, sai phạm và
nguyên nhân

Qua thanh tra, kiểm toán việc thực
hiện pháp luật về đầu tư công, các cơ quan
có chức năng đã phát hiện và chỉ ra không
ít sơ hở, sai phạm, đề xuất sửa đổi nhiều
cơ chế chính sách, pháp luật có liên quan,
kiến nghị thu hồi hàng chục ngàn tỷ đồng
cho ngân sách Nhà nước, xử lý kỷ luật hành
chính, xử lý hình sự nhiều cán bộ, công
chức, viên chức và các cá nhân. 

Những sai phạm điển hình được chỉ ra
qua thanh tra, kiểm toán quản lý vốn đầu
tư công là: (1) Chất lượng công tác chuẩn
bị đầu tư còn thấp, tiến độ thực hiện dự án
chậm làm phát sinh tăng tổng mức đầu tư;
(2) Công tác phê duyệt chủ trương đầu tư
nhiều dự án chưa xác định rõ nguồn vốn và
khả năng cân đối vốn; còn tình trạng phê
duyệt dự án đầu tư khi chủ trương đầu tư
chưa được phê duyệt, chưa đủ thủ tục,

không phù hợp với quy hoạch vùng, trùng
lắp với dự án khác đã được phê duyệt, có
nhiều trường hợp phê duyệt vượt định mức;
(3) Quyết định đầu tư chưa xác định rõ
nguồn vốn, thời gian thực hiện dự án; (4)
Xác định tổng mức đầu tư còn sai sót, thiếu
chính xác, phải điều chỉnh nhiều lần với giá
trị lớn; (5) Hồ sơ mời thầu của một số dự
án chưa đầy đủ theo quy định; (6) Phê
duyệt hồ sơ mời thầu, kế hoạch đấu thầu
chưa đúng quy định; (7) Hồ sơ dự thầu (hồ
sơ đề xuất) của một số nhà thầu chưa tuân
thủ đầy đủ yêu cầu của hồ sơ mời thầu; (8)
Quá trình chấm thầu vẫn còn sai sót; (9)
Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu không
đúng quy định; (10) Công tác thương thảo,
ký kết hợp đồng chưa bảo đảm theo quy
định, một số điều khoản hợp đồng ký kết
còn thiếu chặt chẽ gây thất thoát ngân sách
Nhà nước; (11) Tiến độ thực hiện tại nhiều
dự án còn chậm so với kế hoạch ban đầu
hoặc chậm được đưa vào sử dụng làm
giảm hiệu quả nguồn vốn đầu tư, tình trạng
dàn trải quá mức, hiệu suất còn hạn chế
trong hoạt động và phân bổ, yếu kém trong
giám sát. Bên cạnh đó, hệ thống văn bản
quy phạm pháp luật còn nhiều bất cập.  

Nguyên nhân của những hạn chế, sai
phạm, tồn tại đó được chỉ ra từ các cuộc
thanh tra, kiểm toán quản lý vốn đầu tư
công là: 

Thứ nhất, về nguyên nhân chủ quan

- Thể chế pháp luật về đầu tư công
chưa thực sự đồng bộ, thống nhất; chưa
khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo
giữa các quy định tại các văn bản pháp luật
có liên quan đến đầu tư công; vẫn còn lúng
túng trong việc triển khai Luật Đầu tư công
và các văn bản hướng dẫn; cách hiểu và
cách tiếp cận thực hiện của các bộ, ngành
và địa phương còn khác nhau, dẫn đến mất
nhiều thời gian trong hoàn thiện thủ tục các
dự án đầu tư công.

- Có nhiều văn bản mới, nhiều sự thay
đổi về cơ chế, chính sách này dẫn đến việc
các bộ, địa phương, chủ dự án còn lúng
túng trong quá trình triển khai.

- Công tác giải phóng mặt bằng chậm,
năng lực hạn chế của các nhà thầu, chậm

giải quyết tranh chấp giữa chủ đầu tư và
nhà thầu, quá trình thẩm định của cơ quan
cho vay lại đối với các đơn vị sự nghiệp
công lập thường bị kéo dài là nguyên nhân
chậm giải ngân vốn đầu tư công.

Thứ hai, về nguyên nhân khách
quan

- Do tác động ảnh hưởng từ biến động
của tình hình chính trị, kinh tế thế giới, kinh
tế trong nước suy giảm; tổng cầu yếu, dẫn
đến việc huy động các nguồn vốn đầu tư
của các thành phần kinh tế khác phục vụ
cho phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng
kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn; các tồn
tại, bất cập về đầu tư công trong giai đoạn
trước chưa thể xử lý dứt điểm ngay trong
ngắn hạn; các dự án, chương trình cũ, tồn
đọng từ trước vẫn cần tiếp tục được xử lý,
sắp xếp...

- Chất lượng của quy hoạch còn thấp,
tính dự báo còn hạn chế, thiếu tính liên kết,
đồng bộ gây lãng phí và kém hiệu quả đầu
tư đối với một số dự án hạ tầng. Công tác
giải phóng mặt bằng gặp nhiều trở ngại,
vướng mắc, mất nhiều thời gian, nên làm
chậm tiến độ của hầu hết các dự án. Nhiều
dự án phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu
tư do chi phí giải phóng mặt bằng tăng cao,
gây khó khăn trong cân đối vốn và hoàn
thành dự án theo đúng tiến độ.

- Vẫn còn tình trạng một số dự án
chuẩn bị đầu tư và phê duyệt dự án mang
tính hình thức để có điều kiện ghi vốn. Khi
dự án đã được quyết định đầu tư và bố trí
vốn mới thực sự tiến hành chuẩn bị đầu tư,
nên chưa thể tiến hành thi công và giải
ngân hết số vốn theo kế hoạch.

- Việc chấp hành các nguyên tắc, tiêu
chí phân bổ vốn kế hoạch ở một số bộ,
ngành, địa phương chưa nghiêm, dẫn đến
việc phải bổ sung, sửa đổi phương án phân
bổ vốn nhiều lần, ảnh hưởng đến tiến độ
giao kế hoạch đầu tư phát triển. Công tác
kiểm tra, kiểm soát, thanh tra chưa được
quan tâm đúng mức...

Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư
công trong giai đoạn mới
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Trong thời gian tới, đầu tư công vẫn
được xác định là nguồn lực quan trọng đối
với quá trình phát triển kinh tế - xã hội Việt
Nam. Để nâng cao hiệu quả đầu tư công,
Việt Nam cần tập trung triển khai một số
giải pháp trọng tâm sau:

Một là, nâng cao chất lượng thể chế
quản lý đầu tư công; nghiêm túc triển khai
thực hiện các quy định pháp luật về đầu tư
công; khẩn trương rà soát, sửa đổi những
quy định của pháp luật về đầu tư công còn
vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Hai là, tăng cường quản lý đầu tư
công, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác
chuẩn bị đầu tư; tăng cường công tác rà
soát để bảo đảm các chương trình, dự án
bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn
và hàng năm được triển khai theo quy định
của Luật Đầu tư công; quản lý chặt chẽ việc
sử dụng nguồn vốn dự phòng trong kế
hoạch đầu tư công trung hạn. Khoản vốn
dự phòng chỉ được sử dụng cho các mục
tiêu thật sự cần thiết, cấp bách theo quy
định của Luật Đầu tư công, nghị quyết của
Quốc hội và các nghị định hướng dẫn thi
hành Luật Đầu tư công, không được sử
dụng vốn dự phòng cho các dự án không
đúng quy định. Đặc biệt, cần thể chế hóa
sâu hơn nữa việc trao quyền (phân cấp
chính trị và hành chính) cho các bên liên
quan. Thực hiện cơ chế ngân sách trọn
gói hoặc trợ cấp đối ứng trên nguyên tắc
khuyến khích tinh thần tự chủ, tự ra quyết
định, tự chịu trách nhiệm.

Ba là, tăng cường công tác phối hợp
giữa các cấp, các ngành và các địa phương
trong triển khai thực hiện. Chú trọng công
tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch
đầu tư công và thực hiện các chương trình,
dự án đầu tư cụ thể. Thực hiện nghiêm chế
độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch
đầu tư công định kỳ hoặc đột xuất theo chế
độ báo cáo quy định; trong đó, phải đánh
giá kết quả thực hiện, những tồn tại, hạn
chế và đề xuất kiến nghị các cấp có thẩm
quyền giải quyết những khó khăn, vướng
mắc. Theo dõi, đôn đốc (chủ đầu tư, ban
quản lý dự án, nhà thầu) đẩy nhanh tiến độ
thực hiện, giải ngân dự án. Kịp thời báo cáo
cấp có thẩm quyền giải quyết những khó
khăn, vướng mắc trong triển khai kế hoạch
đầu tư công và thực hiện dự án. Chủ động

báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế
hoạch đầu tư trung hạn, hàng năm để thúc
đẩy giải ngân nâng cao hiệu quả đầu tư.
Đặc biệt, cần nâng cao trách nhiệm minh
bạch và giải trình công khai. Các thông tin
về dự án đầu tư công phải được công bố
công khai, đầy đủ, kịp thời và chính xác,
gồm trách nhiệm của các bên thực hiện dự
án, các tài liệu về tài chính và quản trị dự
án... Phải đảm bảo tiếng nói của người dân
được lắng nghe và phản hồi. Cần có cơ chế
hiệu lực để người dân truyền đạt ý nguyện
và các ưu tiên tới chính quyền; người dân
phải có quyền giám sát, phản ánh, đòi hỏi...

Bốn là, tiếp tục thực hiện tốt, có hiệu
quả quá trình tái cơ cấu đầu tư công. Huy
động tối đa và sử dụng có hiệu quả các
nguồn vốn đầu tư của nền kinh tế theo cơ
chế thị trường. Trong đó, đối với vốn đầu tư
công cần tập trung đầu tư cho các chương
trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan
trọng quốc gia, các chương trình mục tiêu
và dự án trọng điểm, có ý nghĩa lớn, lan tỏa
đến phát triển kinh tế - xã hội của cả nước
và liên vùng, liên địa phương. Đối với các
nguồn vốn vay để đầu tư kết cấu hạ tầng
kinh tế - xã hội (ODA, vốn tín dụng đầu tư
phát triển của Nhà nước...): Cần tập trung
ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống kết cấu
hạ tầng đồng bộ, quy mô lớn và hiện đại;
phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là
nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển
khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức.
Đồng thời, tạo đột phá thu hút vốn đầu tư
theo hình thức đối tác công-tư (PPP); đẩy
mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa đối
với các dịch vụ công cộng, đặc biệt trong
các lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân
dân, giáo dục đào tạo, văn hóa, thể thao,
các công trình dự án cơ sở hạ tầng phục vụ
sản xuất và sinh hoạt của người dân ở nông
thôn; huy động nguồn lực đất đai và tài
nguyên cho đầu tư phát triển.

Năm là, đổi mới đầu tư công phải
hướng tới mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ cải
cách hành chính Nhà nước, bảo đảm cho
bộ máy hành chính hoạt động thông suốt,
chuyên nghiệp và hiệu quả. Đầu tư công
không chỉ có tác dụng cung cấp nguồn lực
cho bộ máy công quyền hoạt động, quan
trọng là phải thông qua đó tác động mạnh
mẽ đến việc điều chỉnh tổ chức và tính hiệu
quả của hoạt động bộ máy. Vì vậy, cần gắn

việc đổi mới đầu tư công với xây dựng bộ
máy trong sạch, vững mạnh, đồng thời phải
coi đây là một trong những mục tiêu cần
chú trọng thực hiện.

Thông qua cải cách, đổi mới hoạt động
đầu tư công bảo đảm cho việc sản xuất và
cung cấp hàng hóa dịch vụ công cộng công
bằng và hiệu quả hơn. Thực tiễn cho thấy,
hầu hết việc sản xuất và cung cấp hàng
hóa dịch vụ công cộng đều do bộ máy công
quyền từ Trung ương đến địa phương đảm
nhận. Nếu bộ máy công quyền thiếu trung
thực, không minh bạch, nạn tham nhũng
diễn ra tràn lan, thì việc sản xuất và cung
cấp hàng hóa, dịch vụ công cộng khó đạt
được yêu cầu công bằng và hiệu quả. Do
đó, vấn đề đặt ra là cải cách, đổi mới hoạt
động đầu tư công hướng theo mục tiêu bảo
đảm công bằng và hiệu quả.

Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện
các nghị quyết, chủ trương của Đảng và
Nhà nước về đổi mới, sắp xếp lại hệ thống
doanh nghiệp Nhà nước; đặc biệt là cơ chế
quản lý vốn, tách bạch tài chính doanh
nghiệp với tài chính Nhà nước. Đối với tài
chính của các cơ quan công quyền và các
đơn vị sự nghiệp công lập, nội dung đổi mới
cần tập trung nâng cao quyền tự chủ, tự
chịu trách nhiệm gắn việc đổi mới với công
cuộc cải cách hành chính và việc cung cấp
hàng hóa, dịch vụ công cộng…

Bảy là, nâng cao năng lực và hiệu lực
hoạt động của các cơ quan có nhiệm vụ
kiểm tra, giám sát kết quả quản lý và sử
dụng đầu tư công. Quy định rõ ràng trách
nhiệm vật chất của những người đứng đầu
cơ quan chính quyền Nhà nước mỗi cấp
trước kết quả quản lý đầu tư công của cấp
đó. Đổi mới công tác thanh tra, giám sát tài
chính trong toàn bộ quá trình quản lý tài
chính công.

Tóm lại, để nâng cao hiệu quả đầu tư
công trong thời gian tới, cần thực hiện đồng
bộ các giải pháp nói trên, chú trọng hoàn
thiện pháp luật, tăng cường quản lý vốn
đầu tư công; coi thanh tra, kiểm toán là một
trong những công cụ hữu hiệu để phát hiện
những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính
sách, pháp luật về quản lý vốn đầu tư công
để các cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi,
bổ sung, khắc phục./.
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hành hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với
các đối tượng quản lý trong việc thực hiện
chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao.
Thanh tra, kiểm tra giúp phát hiện, xử lý,
ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm
pháp luật góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu
quả của quản lý Nhà nước.

Đối với hoạt động quản lý vốn Nhà
nước đầu tư vào doanh nghiệp cũng vậy,
công tác thanh tra, kiểm tra có vai trò quan
trọng. Trong thời gian vừa qua đã xảy ra
nhiều vụ việc vi phạm của người quản lý
doanh nghiệp Nhà nước, người đại diện
phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp diễn
ra trong một thời gian dài dẫn tới những

và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của người
quản lý doanh nghiệp Nhà nước, người đại diện
phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp Nhà nước

T
hanh tra, kiểm tra là chức
năng thiết yếu của quản lý
Nhà nước, là công cụ của
người lãnh đạo, quản lý.
Trong quá trình thực hiện
chức năng quản lý Nhà

nước, các cơ quan quản lý Nhà nước tiến

Giảng viên chính, Ths. Phạm Tuấn Anh
Trường Cán bộ Thanh tra

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
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hậu quả nghiêm trọng. Điển hình là các vụ
việc tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt
Nam (Vinashin); Tổng Công ty Hàng hải Việt
Nam (Vinalines); Tập đoàn Dầu khí Việt
Nam; Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí
Việt Nam (PVC); Công ty Gang thép Thái
Nguyên (Tisco)... đã gây hậu quả đặc biệt
lớn về vốn, tài sản của Nhà nước. Qua xử
lý những vụ việc trên đặt ra nhiều vấn đề
về công tác thanh tra, kiểm tra doanh
nghiệp Nhà nước và trách nhiệm bồi
thường, hoàn trả của người quản lý doanh
nghiệp Nhà nước, người đại diện phần vốn
Nhà nước tại doanh nghiệp.

Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp
Nhà nước

Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp Nhà
nước được hiểu là hoạt động của cơ quan
Nhà nước có thẩm quyền định kỳ hoặc đột
xuất xem xét, xác minh, đánh giá, kết luận
và xử lý đối với việc chấp hành pháp luật
và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu
doanh nghiệp Nhà nước theo căn cứ, trình
tự, thủ tục do pháp luật quy định. Theo Luật
Doanh nghiệp năm 2020, doanh nghiệp
Nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do
Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ,
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Quy
định này của Luật Doanh nghiệp năm 2020
có sự thay đổi so với Luật Doanh nghiệp
năm 2014 (Khoản 8, Điều 4 Luật Doanh
nghiệp năm 2014 quy định doanh nghiệp
Nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước
nắm giữ 100% vốn điều lệ). Sự thay đổi
trong quy định của Luật Doanh nghiệp
khiến cho số lượng doanh nghiệp Nhà nước
tăng lên đáng kể. Điều này càng đòi hỏi
công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp
Nhà nước phải có sự thay đổi mới đáp ứng
được yêu cầu. Theo Nghị định số
49/2014/NĐ-CP ngày 20/05/2014 về giám
sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh
nghiệp Nhà nước trong việc chấp hành
pháp luật và tuân thủ các quyết định của
chủ sở hữu thì thẩm quyền thanh tra doanh
nghiệp Nhà nước được quy định như sau:

- Thanh tra Chính phủ thanh tra việc
chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết
định của chủ sở hữu đối với các doanh

nghiệp cấp 1 do Thủ tướng Chính phủ quyết
định thành lập và các doanh nghiệp cấp 2.

- Thanh tra bộ quản lý ngành có thẩm
quyền: Thanh tra việc chấp hành pháp luật
và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu
đối với các doanh nghiệp cấp 1 do bộ
trưởng quyết định thành lập hoặc được
chuyển đổi từ các doanh nghiệp Nhà nước
thuộc bộ hoặc được giao cho bộ quản lý và
các doanh nghiệp cấp 2. Đối với các doanh
nghiệp cấp 1 do Thủ tướng Chính phủ quyết
định thành lập mà bộ quản lý ngành được
giao là cấp trên trực tiếp của hội đồng
thành viên, thì thanh tra bộ tiến hành thanh
tra sau khi đã báo cáo và thống nhất với
Tổng Thanh tra Chính phủ; thanh tra việc
chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy
định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc
quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi
quản lý Nhà nước của bộ đối với các doanh
nghiệp theo quy định của pháp luật về
thanh tra.

- Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương có thẩm quyền thanh tra việc
chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết
định của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp
cấp 1 do chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh
quyết định thành lập hoặc được chuyển đổi
từ các doanh nghiệp Nhà nước thuộc ủy
ban nhân dân cấp tỉnh và các doanh
nghiệp cấp 2; thanh tra việc chấp hành
pháp luật đối với các doanh nghiệp theo
quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định
49/2014/NĐ-CP khi được chủ tịch ủy ban
nhân dân cấp tỉnh giao. Trường hợp thanh
tra tỉnh không đáp ứng các yêu cầu cần
thiết để tiến hành thanh tra thì có trách
nhiệm báo cáo Thanh tra Chính phủ để xem
xét, xử lý.

- Thanh tra sở thanh tra việc chấp
hành pháp luật chuyên ngành, quy định về
chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý
ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của
sở đối với doanh nghiệp cấp 1 do chủ tịch
ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành
lập hoặc được chuyển đổi từ các doanh
nghiệp Nhà nước thuộc ủy ban nhân dân
cấp tỉnh; việc chấp hành pháp luật chuyên
ngành của các doanh nghiệp theo quy định

tại khoản 3 Điều 29 Nghị định
49/2014/NĐ-CP khi được chủ tịch ủy ban
nhân dân cấp tỉnh giao.

Theo quy định của Luật Quản lý, sử
dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất,
kinh doanh tại doanh nghiệp, ngoài công
tác kiểm tra, thanh tra của Chính phủ còn
có hoạt động kiểm tra, thanh tra của cơ
quan đại diện chủ sở hữu. Cụ thể, cơ quan
đại diện chủ sở hữu thực hiện giám sát,
kiểm tra, thanh tra các hoạt động: Đầu tư,
quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại doanh
nghiệp; hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh
doanh, bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước
tại doanh nghiệp; thực hiện quyền, trách
nhiệm của người quản lý doanh nghiệp,
kiểm soát viên, người đại diện phần vốn
Nhà nước; việc chấp hành chính sách,
pháp luật của doanh nghiệp; đầu tư, thu
hồi vốn, thu lợi nhuận, cổ tức được chia tại
công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu
hạn hai thành viên trở lên; thực hiện kiến
nghị, cảnh báo của cơ quan quản lý Nhà
nước, cơ quan thanh tra, kiểm toán, cơ
quan đại diện chủ sở hữu về đầu tư, quản
lý, sử dụng vốn Nhà nước tại doanh
nghiệp.(*)

Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà
nước cũng có sự thay đổi so với trước đây
với sự ra đời của cơ quan chuyên trách là
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước. Ủy ban Quản
lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là cơ
quan thuộc Chính phủ; được Chính phủ
giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại
diện chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh
nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn
điều lệ và phần vốn Nhà nước đầu tư tại
công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu
hạn hai thành viên trở lên theo quy định
của pháp luật. Sau khi Ủy ban Quản lý vốn
Nhà nước ra đời, trách nhiệm đại diện chủ
sở hữu Nhà nước tại nhiều doanh nghiệp
đã được chuyển từ nhiều bộ, ngành về Ủy
ban Quản lý vốn Nhà nước.

Như vậy, hiện nay có nhiều cơ quan có
thẩm quyền thanh tra, kiểm tra doanh
nghiệp Nhà nước. Để nâng cao hiệu quả
công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp
Nhà nước, tránh tình trạng nhiều cơ quan
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có thẩm quyền nhưng chồng chéo, hiệu quả
thấp, không xác định rõ được trách nhiệm,
cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp
sau:

Thứ nhất, pháp luật cần có quy định
phân định rõ thẩm quyền gắn với trách
nhiệm của các cơ quan thanh tra, kiểm tra.
Điều này sẽ hạn chế sự trùng lắp về nội
dung, đối tượng trong hoạt động thanh tra,
kiểm tra doanh nghiệp Nhà nước. Đồng thời
khi xảy ra vấn đề bỏ sót, bỏ lọt hành vi vi
phạm pháp luật sẽ có cơ sở để xác định
trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền
thanh tra, kiểm tra.

Thứ hai, cần tăng cường sự phối hợp
giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra để đạt
hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước.
Đồng thời phải tăng cường trách nhiệm của
cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước
trong thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra
doanh nghiệp Nhà nước. Bởi đây là cơ quan
được giao chức năng chính trong quản lý
vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Thứ ba, qua công tác thanh tra, kiểm
tra phát hiện hành vi vi phạm nhưng phải
có cơ chế xử lý nghiêm minh, nhanh chóng,
kịp thời. Đặc biệt ngoài xử lý kỷ luật, xử lý
hành chính hay xử lý hình sự đối với người
quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần
vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thì cần có
cơ chế hữu hiệu trong xử lý trách nhiệm bồi
thường, hoàn trả. Qua công tác thanh tra,
kiểm tra phát hiện người quản lý doanh
nghiệp, người đại diện phần vốn Nhà nước
vi phạm gây thiệt hại cho Nhà nước. Vậy cơ
chế nào để buộc người đại diện bồi thường
kịp thời thiệt hại cho Nhà nước, cho doanh
nghiệp. Đương nhiên, Nhà nước hoặc doanh
nghiệp Nhà nước có thể thực hiện cơ chế
khởi kiện tại tòa án để yêu cầu bồi thường
thiệt hại. Tuy nhiên, nếu thực hiện cơ chế
đó sẽ mất rất nhiều thời gian mà người vi
phạm có thể đã kịp thời tẩu tán tài sản.
Như một số các vụ đại án vừa qua, mặc dù
người nắm giữ các chức vụ quản lý trong
doanh nghiệp Nhà nước bị tòa án tuyên
phạm tội và phải bồi thường thiệt hại cho
nhà nước nhưng số tiền cưỡng chế thu hồi
được đạt tỷ lệ khiêm tốn so với số thiệt hại
được xác định. 

Trách nhiệm bồi thường, hoàn trả
của người quản lý doanh nghiệp Nhà
nước, người đại diện phần vốn Nhà nước
tại doanh nghiệp

Theo quy định của Luật Quản lý, sử
dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất,
kinh doanh tại doanh nghiệp thì người quản
lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn
Nhà nước tại doanh nghiệp có hành vi vi
phạm gây thất thoát tài sản Nhà nước, gây
thiệt hại cho doanh nghiệp Nhà nước thì
phải bồi thường thiệt hại.

Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy định
cụ thể về áp dụng trách nhiệm bồi thường,
hoàn trả của người quản lý doanh nghiệp,
người đại diện phần vốn Nhà nước tại
doanh nghiệp. Đối với cán bộ, công chức đã
có quy định cụ thể về trách nhiệm bồi
thường, hoàn trả của cán bộ, công chức
theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà
nước. Người quản lý doanh nghiệp, người
đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh
nghiệp hiện nay không phải là cán bộ, công
chức do vậy không thể áp dụng quy định về
trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của cán
bộ, công chức đối với người quản lý doanh
nghiệp, người đại diện phần vốn Nhà nước
tại doanh nghiệp. Hơn nữa, việc thực hiện
công vụ của cán bộ, công chức trong quản
lý Nhà nước khác với hoạt động quản trị
sản xuất, kinh doanh của người quản lý
doanh nghiệp, người đại diện phần vốn Nhà
nước tại doanh nghiệp.

Hiện nay, ngoài những vụ việc bị xử lý
hình sự và tòa áp dụng trách nhiệm bồi
thường cùng bản án hình sự đối với người
phạm tội thì đối với những trường hợp hành
vi vi phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm
tra doanh nghiệp, chưa có cơ chế để áp
dụng trách nhiệm bồi thường, hoàn trả đối
với người quản lý doanh nghiệp, người đại
diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
Do vậy, cần thiết phải đưa vào quy định của
pháp luật cơ chế áp dụng trách nhiệm bồi
thường, hoàn trả của người quản lý doanh
nghiệp, người đại diện phần vốn Nhà nước
tại doanh nghiệp.

Một là, cần quy định rõ thẩm quyền và
trình tự, thủ tục giải quyết trách nhiệm bồi

thường, hoàn trả của người quản lý doanh
nghiệp, người đại diện phần vốn Nhà nước
tại doanh nghiệp có hành vi vi phạm. Trong
đó cần xác định rõ các vấn đề: 

- Thẩm quyền, trách nhiệm yêu cầu
người vi phạm bồi thường, hoàn trả. Thẩm
quyền cần quy định gắn với cơ quan thực
hiện trách nhiệm đại diện chủ sở hữu vốn
Nhà nước tại doanh nghiệp. Cơ quan thanh
tra, kiểm tra phát hiện, kết luận sai phạm
có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra thực hiện
kết luận thanh tra, kiểm tra. Trên cơ sở đó,
gắn liền trách nhiệm của các cơ quan trong
việc yêu cầu bồi thường, hoàn trả. Nếu
người có thẩm quyền không thực hiện yêu
cầu người quản lý doanh nghiệp, người đại
diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
có hành vi vi phạm gây thiệt hại bồi thường,
hoàn trả cho Nhà nước, doanh nghiệp có
thể phải chịu trách nhiệm liên đới. 

- Quy định rõ trình tự, thủ tục yêu cầu
bồi thường, hoàn trả. Đây có thể coi là trình
tự, thủ tục mang tính chất hành chính của
cơ quan quản lý Nhà nước. Ví dụ: Qua công
tác thanh tra, kiểm tra phát hiện hành vi vi
phạm, cơ quan thanh tra hoặc cơ quan đại
diện chủ sở hữu vốn Nhà nước có kết luận
về hành vi vi phạm của người quản lý
doanh nghiệp, người đại diện phần vốn Nhà
nước gây thiệt hại cho Nhà nước, doanh
nghiệp. Trên cơ sở kết luận về hành vi vi
phạm, người có thẩm quyền ra quyết định
thành lập hội đồng xem xét trách nhiệm bồi
thường, hoàn trả. Hội đồng họp xác định
trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của người
quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần
vốn Nhà nước có hành vi vi phạm. Trên cơ
sở kết quả họp của hội đồng xác định trách
nhiệm bồi thường, hoàn trả, người có thẩm
quyền ban hành quyết định bồi thường,
hoàn trả trong đó nêu rõ mức bồi thường,
hoàn trả, thời hạn thực hiện, cơ quan, tổ
chức thu nộp…

Hai là, xác định trách nhiệm bồi
thường, hoàn trả: Người quản lý doanh
nghiệp, người đại diện phần vốn Nhà nước
tại doanh nghiệp có trách nhiệm bồi thường
toàn bộ thiệt hại gây ra cho Nhà nước,
doanh nghiệp Nhà nước. Trường hợp có
nhiều người quản lý hoặc đại diện phần vốn
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Nhà nước tại doanh nghiệp cùng có hành vi vi phạm thì phải liên đới
chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. 

Đối với trách nhiệm hoàn trả, nếu người quản lý doanh nghiệp, người
đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có hành vi gây thiệt hại
cho người khác và doanh nghiệp Nhà nước đã bồi thường thiệt hại cho
người bị hại thì người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn
Nhà nước tại doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn trả cho doanh nghiệp.
Trường hợp có nhiều người cùng gây thiệt hại thì mức hoàn trả của từng
người được xác định theo phần lỗi của họ đối với tổng thiệt hại.

Ba là, xác định thiệt hại phải bồi thường, hoàn trả: Xác định mức
độ thiệt hại là bao nhiêu để yêu cầu bồi thường, hoàn trả là một vấn đề
cần được quy định rõ. Trước tiên có thể xác định thiệt hại do hành vi vi
phạm của người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn Nhà
nước trên cơ sở kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.
Trong trường hợp không có kết luận hoặc kết luận không xác định rõ mức
độ thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra thì cơ quan có thẩm quyền hoặc
doanh nghiệp Nhà nước bị thiệt hại có thể thuê định giá tài sản, giám
định thiệt hại về tài sản. Đồng thời có thể quy định thêm cơ chế thỏa
thuận để xác định mức độ thiệt hại trong trường hợp không đủ cơ sở để
giám định.

Bốn là, việc thu hồi tiền bồi thường, hoàn trả: Cần quy định rõ trường
hợp nào bồi thường, hoàn trả vào ngân sách Nhà nước, trường hợp nào
bồi thường, hoàn trả cho doanh nghiệp Nhà nước; trách nhiệm đôn đốc
thu hồi tiền bồi thường, hoàn trả sau khi đã có quyết định bồi thường,
hoàn trả đối với người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn
Nhà nước tại doanh nghiệp.

Năm là, trách nhiệm khởi kiện yêu cầu bồi thường, hoàn trả: Trong
trường hợp đã hết thời hạn mà người quản lý doanh nghiệp, người đại
diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp không thực hiện hoặc chưa
thực hiện xong nghĩa vụ bồi thường, hoàn trả mà không có lý do chính
đáng thì cơ quan có thẩm quyền (hoặc ủy quyền cho doanh nghiệp, tổ
chức, cá nhân) khởi kiện ra tòa án yêu cầu bồi thường, hoàn trả. Trong
trường hợp cơ quan có thẩm quyền không thực hiện việc khởi kiện gây
thiệt hại cho Nhà nước thì phải chịu trách nhiệm. Trong trường hợp người
quản lý doanh nghiệp Nhà nước, người đại diện phần vốn Nhà nước tại
doanh nghiệp có hành vi gây thiệt hại mà bị truy cứu trách nhiệm hình
sự thì việc giải quyết trách nhiệm bồi thường, hoàn trả được thực hiện
theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

Thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp Nhà nước là công tác quan
trọng trong việc quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. Nếu
hoạt động thanh tra, kiểm tra có hiệu quả sẽ giúp cho việc xử lý, ngăn
chặn kịp thời hành vi vi phạm, giảm thiểu thiệt hại cho Nhà nước, doanh
nghiệp Nhà nước. Đồng thời, cần có cơ chế áp dụng kịp thời trách nhiệm
bồi thường, hoàn trả của người quản lý doanh nghiệp, người đại diện
phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Điều này sẽ giúp cho thiệt hại của
Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước được kịp thời khắc phục, đảm bảo
hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp./.

Chú thích:
(*) Điều 57 Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh

tại doanh nghiệp

CHIỀU THÀNH CỔ 
(Tưởng nhớ liệt sỹ Thành Cổ - Quảng Trị)

Cùng bạn bè về thăm Thành Cổ

Nhớ một thời máu lửa đã qua

Nơi đồng đội bao người ngã xuống 

Vì Tổ quốc hòa bình - độc lập - tự do.

Dẫu chiến tranh đã lùi vào quá khứ

Cỏ xanh non tơ phủ kín chiến hào 

Ký ức ùa về trong thẳm sâu nỗi nhớ

Thạch Hãn “đáy sông - nơi đó bạn tôi nằm”

Thành Cổ chiều nay gió nắng xôn xao

Mây ngàn bay trắng trời Quảng Trị 

Kính cẩn cúi đầu trước anh linh liệt sỹ 

Lòng tự hào - nước mắt rưng rưng./.

Lê Xuân Đạm

Thành Cổ - Quảng Trị. Ảnh nguồn: Internet
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lý Nhà nước về an ninh trật tự, xây dựng lực
lượng Công an nhân dân (CAND) ngày càng
trong sạch, vững mạnh. 

Từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 4
năm 2021, các đơn vị trong lực lượng Công
an tỉnh đã tiếp 330 lượt công dân đến kiến
nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo và tố giác
tội phạm; đã tiếp nhận tổng số 2016 đơn
(khiếu nại: 187 đơn; tố cáo: 172 đơn; kiến
nghị, phản ánh: 860 đơn; tố giác tội phạm:
797 đơn), trong đó đơn thuộc thẩm quyền

giải quyết 1729 đơn (khiếu nại: 153 đơn;
tố cáo: 125 đơn; kiến nghị, phản ánh: 692
đơn; tố giác tội phạm: 759 đơn); có 287
đơn không thuộc thầm quyền giải quyết
(khiếu nại: 34 đơn; tố cáo: 47 đơn; kiến
nghị, phản ánh: 168 đơn; tố giác tội phạm:
38 đơn), đã được Công an tỉnh chuyển đến
các đơn vị giải quyết theo thẩm quyền. Đối
với đơn khiếu nại nội dung chủ yếu khiếu
nại quyết định hành chính và lĩnh vực tố
tụng hình sự; đơn tố cáo chủ yếu tập trung

tăng cường công tác tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại, tố cáo

Công an tỉnh Phú Thọ

Trung tá Nguyễn Trọng Vĩnh
Phó Chánh Thanh tra Công an tỉnh Phú Thọ

N
hận thức sâu sắc vị
trí, vai trò của công
tác tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại và tố
cáo, trong những năm
qua Đảng uỷ, Ban

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ luôn chú
trọng, quan tâm chỉ đạo triển khai theo
đúng quy định của pháp luật về công tác
tiếp công dân, giải quyết đơn thư, qua đó,
góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ đổi mới cho Công an tỉnh Phú Thọ tháng 12/2020.
Ảnh: Báo Phú Thọ



NGHIEÂN CÖÙU - TRAO ÑOÅI

28 TAÏP CHÍ THANH TRA SOÁÂ 07/2021

tố cáo cán bộ công an vay nợ quá thời hạn
không trả, tố cáo cán bộ vi phạm phẩm
chất đạo đức… Đảng uỷ, Ban Giám đốc
Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức
năng giải quyết 100% đơn thư khiếu nại,
tố cáo liên quan đến cán bộ, chiến sỹ
(CBCS). Quá trình giải quyết đảm bảo công
tâm, khách quan, trung thực, có lý, có tình,
được người khiếu nại, tố cáo đồng tình và
thực hiện. Qua công tác tiếp công dân, giải
quyết đơn thư, các đơn vị đã phát huy
những ưu điểm đồng thời chỉ ra những hạn
chế, thiếu sót của CBCS, kịp thời chấn
chỉnh tư thế, lễ tiết tác phong và thái độ,
văn hoá ứng xử của CBCS.

Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh
cũng đã tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn
đốc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo của các đơn vị; đẩy mạnh tuyên
truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tới toàn
thể CBCS trong lực lượng Công an tỉnh như:
Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại; Luật
Tố cáo; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP
ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật
Khiếu nại; Nghị định số 22/2019/NĐ-CP
ngày 25/02/2019 của Chính phủ quy định
về tố cáo, giải quyết tố cáo trong CAND; Kế
hoạch số 106-KH/ĐUCA  ngày
07/10/2014 của Đảng ủy Công an
Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 35-
CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu
nại, tố cáo; Thông tư số 30/2015/TT-BCA
ngày 03/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an
quy định về công tác tiếp công dân; Thông
tư số 85/2020/TT-BCA ngày 03/8/2020 của
Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc tiếp
nhận, xử lý, giải quyết tố cáo và quản lý
công tác giải quyết tố cáo trong CAND;
Thông tư số 129/2020/TT-BCA của Bộ
trưởng Bộ Công an ngày 8/12/2020 quy
định quy trình giải quyết tố cáo trong CAND;
Quyết định số 451/QĐ-CAT-PV24 ngày
21/3/2016 của Công an tỉnh Phú Thọ ban
hành quy định địa điểm tiếp công dân...

Tại địa điểm tiếp công dân của Công
an tỉnh và các đơn vị được trang bị đầy đủ
phương tiện phục vụ công tác tiếp công
dân; niêm yết nội quy tiếp công dân, lịch
tiếp công dân của Giám đốc Công an tỉnh
và thủ trưởng các đơn vị, số điện thoại

đường dây điện thoại nóng của Bộ Công an
và Công an tỉnh; công khai, minh bạch các
thủ tục hành chính, đảm bảo thuận tiện cho
công dân liên hệ, giải quyết công việc, trong
đó tập trung một số lĩnh vực công tác như:
Cấp, phát chứng minh nhân dân, hộ tịch,
hộ khẩu; đăng ký, quản lý phương tiện giao
thông cơ giới đường bộ; quản lý, xuất - nhập
cảnh; giấy chứng nhận đủ điều kiện về an
ninh trật tự... phân công cán bộ thường trực
đường dây điện thoại nóng 24/7 để tiếp
nhận, xử lý các thông tin liên quan đến an
ninh trật tự và các hiện tượng tiêu cực,
tham nhũng của CBCS và thực hiện tốt
phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Bên cạnh đó, Đảng uỷ, Ban Giám đốc
Công an tỉnh cũng chú trọng trong công tác
đào tạo, bồi dưỡng tập huấn nhằm nâng
cao trình độ cho cán bộ làm nhiệm vụ tiếp
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công
an tỉnh đã tổ chức tập huấn công tác tiếp
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho
cán bộ thanh tra kiêm nhiệm các phòng,
công an huyện, thành, thị và 146 đồng chí
làm công tác điều tra; cử nhiều lượt CBCS
tham gia các lớp tập huấn công tác tiếp
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các
lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên,
thanh tra viên chính, chuyên viên chính do
Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Uỷ ban
nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức.

Nhằm hạn chế những sai phạm của
CBCS dẫn đến đơn thư khiếu nại, tố cáo,
Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh xác
định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng,
siết chặt kỷ luật kỷ cương, điều lệnh CAND,
xây dựng lực lượng Công an trong sạch,
vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm then
chốt. Chủ động tổ chức triển khai, quán
triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả
khẩu hiệu hành động do Bộ Công an và
Công an tỉnh phát động: “Chủ động - Đổi
mới - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu
quả”; “Công an Phú Thọ: Phát huy truyền
thống, ra sức lập công, vì an ninh Đất Tổ”
gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày
15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh
việc học tập và làm theo tư tưởng đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết
số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 Hội nghị
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu

hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
trong nội bộ... 

Cùng với công tác quản lý, giáo dục
chính trị, tư tưởng; siết chặt kỷ luật kỷ
cương, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh
đã thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa
sai phạm như: Tổ chức kiểm tra trách
nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong công
tác tiếp dân và tiếp nhận, quản lý, giải
quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị -
phản ánh, tố giác tội phạm; chấn chỉnh
việc quản lý, sử dụng phương tiện công (ô
tô, xe máy) trong lực lượng Công an tỉnh.
Chỉ đạo Thanh tra Công an tỉnh thường
xuyên tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử
dụng tại các đơn vị; ban hành kế hoạch
kiểm tra, phòng ngừa, phát hiện tiêu cực
trong công tác tiếp công dân, giải quyết thủ
tục hành chính trong lực lượng Công an
tỉnh; thành lập nhiều tổ thanh tra đặc biệt
tiến hành kiểm tra công tác tuần tra kiểm
soát giữ gìn trật tự an toàn giao thông của
lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn
tỉnh... Tăng cường công tác thanh tra, kiểm
tra, đôn đốc hướng dẫn việc thực hiện tiếp
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm
bảo đúng quy định của pháp luật và của
ngành công an. Qua đó kịp thời phát hiện,
chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót để các
đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục
kịp thời. 

Nhờ thực hiện tốt công tác tiếp công
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cùng các
mặt công tác khác, Công an tỉnh Phú Thọ
đã lập nhiều chiến công lớn trên mặt trận
giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn xã
hội. Trong 5 năm liên tục, Công an tỉnh Phú
Thọ vinh dự được Chính phủ, Bộ Công an
tặng thưởng cờ thi đua xuất sắc, nhiều lượt
tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh cũng
được các cấp, các ngành khen tặng nhiều
phần thưởng cao quý. Đặc biệt, năm 2020,
Công an tỉnh Phú Thọ vinh dự được Đảng,
Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng
lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.
Đó là sự động viên, khích lệ to lớn và cũng
là phần thưởng xứng đáng cho những đóng
góp quan trọng của lực lượng Công an tỉnh
Phú Thọ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ
an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn
xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương./. 
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C
ó thể nói, kiểm soát
quyền lực Nhà nước là
nhu cầu tất yếu trong
quá trình tổ chức thực
thi quyền lực Nhà nước.
Lý luận và thực tiễn đã

chỉ ra rằng quyền lực Nhà nước phải được
kiểm soát, bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân
nào khi được giao sử dụng quyền lực Nhà

nước đều phải chịu sự kiểm soát để không
xảy ra các tệ nạn độc quyền, cửa quyền,
đạc quyền, lạm quyền... làm tha hoá bản
chất và mục đích ban đầu của quyền lực
Nhà nước. Vấn đề kiểm soát quyền lực Nhà
nước được đặt ra ở tất cả các quốc gia,
không phân biệt đó là quốc gia phát triển,
đang phát triển hay kém phát triển. Ở Việt
Nam, kiểm soát quyền lực là một trong
những nội dung quan trọng được đề cập tới

trong các văn kiện Đại hội của Đảng, Cương
lĩnh xây dựng và phát triển đất nước thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, quy định trong
các bản Hiến pháp và các văn bản quy
phạm pháp luật khác, tạo cơ sở chính trị
và cơ sở pháp lý cho hoạt động kiểm soát
quyền lực Nhà nước ở Việt Nam. 

Về cơ sở chính trị, Cương lĩnh xây
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm

theo tinh thần Nghị quyết
Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực Nhà nước

TS. Vũ Việt Hà
Khoa Luật, Học viện Chính trị CAND

Các đại biểu biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguồn: Internet
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2011) khẳng định: “Nhà nước ta là Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của
Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Tất
cả quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân
dân... Quyền lực Nhà nước là thống nhất;
có sự phân công, phối hợp và kiểm soát
giữa các cơ quan trong việc thực hiện các
quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”;
“Nhà nước phục vụ Nhân dân, gắn bó mật
thiết với Nhân dân, thực hiện đầy đủ
quyền dân chủ của Nhân dân, tôn trọng,
lắng nghe ý kiến của Nhân dân và chịu sự
giám sát của Nhân dân; có cơ chế và biện
pháp kiểm soát, ngăn ngừa và trừng trị tệ
quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vô trách
nhiệm, lạm quyền, xâm phạm quyền dân
chủ của công dân”.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về
tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn
chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự
diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ
nhấn mạnh “các cấp uỷ, tổ chức Đảng chỉ
đạo rà soát, hoàn thiện và thực hiện
nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm
soát việc thực thi quyền lực của người có
chức, có quyền, theo hướng quyền hạn
đến đâu trách nhiệm đến đó; phân định
rõ thẩm quyền và trách nhiệm tập thể, cá
nhân trong từng công đoạn giải quyết công
việc và có chế tài xử lý nghiêm những
hành vi vi phạm”.

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày
19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương
Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán
bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm
chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm
vụ nêu rõ quan điểm: “Phân công, phân
cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách
nhiệm, đồng thời tăng cường kiểm tra,
giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý
nghiêm minh sai phạm…”. Về mục tiêu
cụ thể đến năm 2020 được Nghị quyết xác
định, đó là: “Hoàn thiện cơ chế kiểm soát
quyền lực; kiên quyết xóa bỏ tệ chạy chức,
chạy quyền; ngăn chặn và đẩy lùi tình
trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong cán bộ, đảng viên”. Một trong
những nhiệm vụ, giải pháp được Nghị quyết
chỉ rõ, đó là: “Thể chế hóa, cụ thể hóa các
chủ trương, đường lối của Đảng về công
tác cán bộ theo hướng: Đồng bộ, liên

thông, nhất quán trong hệ thống chính trị
và phù hợp với thực tế; đẩy mạnh phân
cấp, phân quyền; ràng buộc trách nhiệm
và kiểm soát chặt chẽ quyền lực; siết chặt
kỷ luật, kỷ cương; tạo môi trường, điều
kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; bảo vệ
cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá,
dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”.

Về cơ sở pháp lý, lần đầu tiên vấn đề
kiểm soát quyền lực Nhà nước được quy
định một cách chính thức trong Hiến pháp
năm 2013 - văn bản quy phạm pháp luật
có giá trị pháp lý cao nhất trong hệ thống
văn bản quy pháp luật của Việt Nam. Điều
2 Hiến pháp năm 2013 khẳng định:

“1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa (XHCN) Việt Nam là Nhà nước pháp
quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân,
vì Nhân dân. 

2. Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam do
Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực Nhà
nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là
liên minh giữa giai cấp công nhân với giai
cấp nông dân và đội ngũ trí thức. 

3. Quyền lực Nhà nước là thống nhất,
có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa
các cơ quan Nhà nước trong việc thực
hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư
pháp”.

Thể chế hóa Hiến pháp năm 2013, các
đạo luật liên quan đến kiểm soát quyền lực
Nhà nước không ngừng được bổ sung, hoàn
thiện, hình thành và thiết lập cơ chế kiểm
soát quyền lực phù hợp với vị trí, tính chất
của từng thiết chế quyền lực như: Luật Tổ
chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ,
Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ
chức Viện Kiểm sát nhân dân, Luật Tổ chức
chính quyền địa phương, Luật Phòng, chống
tham nhũng, Luật Thanh tra, Luật Khiếu
nại, Luật Tố cáo, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, Luật Tiếp công dân...

Có thể nói hoạt động kiểm soát quyền
lực Nhà nước ở Việt Nam được Đảng và Nhà
nước ta đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao
và rất quyết liệt. Qua đó, đã đạt được
những kết quả rất đáng ghi nhận: “Cơ chế
phân công, phối hợp và kiểm soát quyền
lực giữa các cơ quan Nhà nước trong việc

thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp
và tư pháp ngày càng rõ hơn và có chuyển
biến tích cực”(1); “công tác kiểm tra, giám
sát, kỷ luật Đảng được chỉ đạo tập trung,
quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, có nhiều đổi
mới, có hiệu lực, hiệu quả, nhất là ở cấp
Trung ương; hoạt động của cấp uỷ, uỷ ban
kiểm tra các cấp được tăng cường, ngày
càng siết chặt kỷ luật, kỷ cương”(2).

Bên cạnh những thành tựu đạt được,
cũng còn một số hạn chế, khuyết điểm: “Cơ
chế kiểm soát quyền lực chưa hoàn thiện;
vai trò giám sát của Nhân dân chưa được
phát huy mạnh mẽ”(3).

Để khắc phục những hạn chế nêu trên,
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng tiếp tục nhấn mạnh vị trí, vai trò, tầm
quan trọng và những quan điểm, định hướng
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm
soát quyền lực Nhà nước ở Việt Nam trong
thời gian tới. Cụ thể: Một trong những định
hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 -
2030 được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đó
là:“Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp
quyền XHCN trong sạch, vững mạnh, tinh
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì Nhân
dân phục vụ và vì sự phát triển đất nước.
Tăng cường công khai, minh bạch, trách
nhiệm giải trình; kiểm soát quyền lực gắn
với siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong hoạt
động của Nhà nước và của cán bộ, công
chức, viên chức”(4); “chú trọng công tác
bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; tăng
cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật
Đảng, công tác đấu tranh phòng, chống
tham nhũng và công tác dân vận của
Đảng”(5); đồng thời khẳng định các đột phá
chiến lược đó là: “Đẩy mạnh phân cấp,
phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời
tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát
quyền lực bằng hệ thống pháp luật”(6).

Như vậy, để hoàn thiện cơ chế pháp lý
kiểm soát quyền lực Nhà nước theo tinh
thần Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng cần thực hiện tốt một
số giải pháp sau:

Thứ nhất, hoàn thiện cơ chế kiểm
soát quyền lực bên trong bộ máy Nhà
nước:
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Đổi mới tổ chức và hoạt động của
Quốc hội theo hướng đổi mới phương thức,
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động,
phát huy dân chủ, pháp quyền, tăng tính
chuyên nghiệp trong tổ chức và hoạt động
của Quốc hội, trong thực hiện chức năng
lập pháp, quyết định những vấn đề quan
trọng của đất nước và giám sát tối cao. Tiếp
tục đổi mới, nâng cao chất lượng quy trình
lập pháp, tập trung xây dựng, hoàn thiện
thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa; tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ
quyền con người, quyền công dân; hoàn
thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp, cơ chế giám
sát, lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm đối với
những người giữ chức vụ do Quốc hội, hội
đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Bảo
đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, nâng cao chất
lượng đại biểu Quốc hội, tăng hợp lý số
lượng đại biểu hoạt động chuyên trách;
giảm số lượng đại biểu công tác ở các cơ
quan hành pháp, tư pháp. 

Cần tiếp tục sắp xếp tinh gọn lại hệ
thống cơ quan hành chính Nhà nước theo
hướng thu gọn đầu mối, tinh gọn, hoạt động
hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng nền hành
chính Nhà nước phục vụ Nhân dân, dân
chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại,
trong sạch, vững mạnh, công khai, minh
bạch. Bảo đảm tính độc lập, có đủ thực
quyền của hệ thống cơ quan thanh tra Nhà
nước nhằm nâng cao chất lượng của hoạt
động kiểm soát quyền lực trong nội bộ hệ
thống hành pháp. 

Xây dựng nền tư pháp Việt Nam
chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng,
nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ
quốc, phục vụ Nhân dân. Tiếp tục đổi mới
tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu
quả hoạt động và uy tín của toà án nhân
dân, viện kiểm sát nhân dân, cơ quan điều
tra, cơ quan thi hành án và các cơ quan, tổ
chức tham gia vào quá trình tố tụng tư
pháp.

Thứ hai, tiếp tục nâng cao hiệu
lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám
sát, kỷ luật Đảng:

Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức
Đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở
những nơi dễ xảy ra vi phạm, nơi có nhiều

- xã hội như: Tham gia bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân; tổ
chức các hoạt động lấy ý kiến đóng góp của
Nhân dân đối với các dự án luật; phản ánh
ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, tổ
chức việc tiếp công dân, tham gia công tác
giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc xá; giám
sát và phản biện xã hội ở một số nội dung,
lĩnh vực phù hợp với điều kiện, năng lực
của các tổ chức chính trị - xã hội. 

Các tổ chức chính trị - xã hội cần xây
dựng kế hoạch, chương trình phối hợp kiểm
soát với các cơ quan báo chí truyền thông.
Các cơ quan này với ưu thế về mặt cung
cấp, truyền tải thông tin rộng rãi, kịp thời
đến với các tầng lớp nhân dân sẽ góp phần
quan trọng nâng cao hiệu quả, hiệu lực
kiểm soát quyền lực Nhà nước của các tổ
chức chính trị - xã hội. Các tổ chức chính
trị - xã hội có thể thông qua các phương
tiện báo chí, truyền thông công bố kết quả
kiểm soát quyền lực Nhà nước; chuyển tải
các đề xuất, kiến nghị đến các cơ quan
quyền lực Nhà nước; đồng thời tạo dựng
sức ép từ dư luận xã hội để buộc các cơ
quan được kiểm soát nhanh chóng có ý
kiến phản hồi, tiếp thu hoặc thu hút sự chú
ý để các cơ quan chức năng sớm có động
thái điều tra, xử lý các sai phạm. Với việc
mở rộng sự tham gia của người dân, các tổ
chức chính trị - xã hội sẽ tiết kiệm được chi
phí cho hoạt động kiểm soát, đa dạng hóa
các nguồn thông tin từ “tai, mắt” của các
tầng lớp nhân dân, tạo áp lực dư luận xã
hội để nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hoạt
động kiểm soát quyền lực Nhà nước.

Chú thích:
(1); (2); (3) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn

quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia Sự
thật, năm 2021, tr.72; tr.75; tr.89;

(4); (5); (6) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia Sự
thật, năm 2021, tr.118; 119; 203.

Tài liệu tham khảo: 
1. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ

XIII, tập 1, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật,
năm 2021;

2. Hiến pháp năm 2013;
3. Điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu

toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự
thật, năm 2021.

bức xúc nổi cộm, dư luận quan tâm; xử lý
kịp thời, kiên quyết, triệt để, đồng bộ,
nghiêm minh các tổ chức Đảng, đảng viên
vi phạm. Tăng cường quản lý, kiểm tra,
giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ
lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp để kịp
thời phát hiện, ngăn chặn ngay từ xa, từ
đầu, giải quyết từ sớm, không để vi phạm
nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và
lan rộng. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát của
tổ chức Đảng cấp trên đối với cấp dưới. 

Kết hợp chặt chẽ và nâng cao hiệu quả
công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với
giám sát, thanh tra, kiểm toán Nhà nước
và điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan
bảo vệ pháp luật. Tăng cường phối hợp giữa
giám sát, kiểm tra của Đảng với giám sát,
thanh tra của Nhà nước và giám sát của
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã
hội để tăng cường sức mạnh tổng hợp và
nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm
tra, tránh chồng chéo, trùng lắp, lãng phí
nguồn lực, không hiệu quả. Tăng cường
kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, gắn với
kiểm soát quyền lực, chống chạy chức,
chạy quyền. Chú trọng đổi mới, kiện toàn
tổ chức bộ máy uỷ ban kiểm tra các cấp;
xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ kiểm tra các cấp theo hướng chuyên
nghiệp hoá. 

Thứ ba, hoàn thiện cơ chế pháp lý
Nhân dân kiểm soát quyền lực Nhà
nước:

Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát
huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ
chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân
dân và các cơ quan thông tin đại chúng
trong quá trình hoạch định chiến lược,
chính sách phát triển kinh tế - xã hội và
trong việc phát hiện, đấu tranh phòng,
chống tham nhũng, lãng phí. 

Hoạt động kiểm soát quyền lực Nhà
nước của các tổ chức chính trị - xã hội cần
được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm,
tránh tổ chức tràn lan, dàn trải nhằm nâng
cao hiệu quả trong điều kiện năng lực kiểm
soát còn nhiều hạn chế. Trước mắt, cần lựa
chọn và chú trọng tập trung triển khai các
hình thức kiểm soát quyền lực phù hợp với
năng lực thực tế của các tổ chức chính trị
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1. Đặt vấn đề

Thực tế cho thấy, việc vi phạm pháp
luật sở hữu trí tuệ luôn tạo ra siêu lợi
nhuận nhưng mức xử phạt lại chủ yếu
dừng ở mức xử phạt hành chính và chưa
đủ sức răn đe đối với đối tượng vi phạm.
Bên cạnh đó, để thể hiện sự nghiêm túc

của Nhà nước Việt Nam trong việc thực thi
các cam kết tại Hiệp định Đối tác Toàn diện
và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
nói riêng và các cam kết trong các hiệp
định hợp tác phát triển kinh tế song
phương và đa phương nói chung mà Việt
Nam đã, đang và sẽ tham gia thì việc hoàn

thiện pháp luật về tội xâm phạm quyền
sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và
chỉ dẫn địa lý được quy định tại khoản 1
Điều 226 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa
đổi, bổ sung năm 2017 - sau đây gọi
chung là BLHS) là rất cần thiết, thể hiện
sự nghiêm minh, công bằng của pháp luật

trong điều kiện hội nhập quốc tế

Để hoàn thiện pháp luật về “tội xâm phạm
quyền sở hữu công nghiệp”

Luật gia - Ths. Lê Quang Kiệm

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
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Việt Nam. Qua đó, góp phần tạo môi trường
pháp lý an toàn, thuận lợi cho tổ chức, cá
nhân mà trực tiếp là tổ chức, cá nhân là
chủ thể quyền sở hữu công nghiệp, từ đó
thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy phát
triển kinh tế, xã hội.

2. Khái quát về “tội xâm phạm
quyền sở hữu công nghiệp” 

“Xâm phạm quyền sở hữu công
nghiệp” được hiểu là các hành vi trái phép
xâm phạm quyền và lợi ích của chủ thể sở
hữu đối với sáng chế, kiểu dáng công
nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán
dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa
lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra
hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh
không lành mạnh theo quy định của Luật
Sở hữu trí tuệ. 

Còn theo BLHS thì người nào cố ý xâm
phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với
nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đang được
bảo hộ tại Việt Nam mà đối tượng là hàng
hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý
với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất
chính theo quy định tại Điều 226 BLHS thì
đó là “tội xâm phạm quyền sở hữu công
nghiệp”. Như vậy, theo BLHS có thể hiểu:
“Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”
là “hành vi cố ý xâm phạm quyền sở hữu
công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc chỉ
dẫn địa lý”. Tuy nhiên, “quy mô thương
mại” được quy định tại Điều 226 BLHS lại
được sử dụng khá mới trong BLHS hiện
hành và cho đến nay vẫn chưa có hướng
dẫn cụ thể cho khái niệm này. 

Chiếu theo quy định này trên thế giới,
cụ thể là theo quy định tại các Hiệp định về
các khía cạnh thương mại liên quan đến
quyền sở hữu trí tuệ (TRIPs) và Hiệp định
Thương mại song phương Việt Nam - Hoa
Kỳ (BTA) thì “quy mô thương mại” là đặc
điểm mang tính bắt buộc của các hành vi
xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Đặc
điểm này vừa đòi hỏi mức độ lớn của tầm
cỡ hành vi, vừa đòi hỏi tính chất kinh tế của
hành vi. Đồng thời, vừa mang tính chất định
tính, định lượng và các nước thành viên có
nghĩa vụ quy định áp dụng các thủ tục hình
sự và các hình phạt để áp dụng ít nhất với
các trường hợp cố ý làm giả nhãn hiệu
nhằm mục đích thương mại (Điều 14 BTA)

hoặc cố ý giả mạo nhãn hiệu với quy mô
thương mại (Điều 61 TRIPs).

Có thể hiểu rộng ra, hành vi xâm phạm
quyền sở hữu công nghiệp với “quy mô
thương mại” chỉ bị coi là tội phạm xâm
phạm quyền sở hữu công nghiệp nếu hành
vi đó được thực hiện với quy mô thương mại
hoặc nhằm thu lợi bất chính hoặc nhằm
mục đích gây thiệt hại cho chủ sở hữu và
được Nhà nước Việt Nam bảo hộ tức là đã
được cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu
công nghiệp.

Nếu xét về hành vi cấu thành tội xâm
phạm quyền sở hữu công nghiệp, chúng ta
có thể xem xét trên các khía cạnh như sau:

Một là, về chủ thể: Người nào từ đủ 16
tuổi trở lên và có năng lực trách nhiệm hình
sự hoặc pháp nhân thương mại đủ điều
kiện chịu trách nhiệm hình sự theo quy
định tại Điều 75 BLHS.

Hai là, về khách thể: Xâm phạm quyền
sở hữu công nghiệp là xâm phạm đến trật
tự quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực bảo
hộ quyền sở hữu công nghiệp, đây là những
hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm
nền kinh tế quốc dân, gây thiệt hại cho lợi
ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ
chức và của công dân qua việc vi phạm
quy định của Nhà nước trong quản lý kinh
tế, quản lý xã hội. Tội xâm phạm quyền sở
hữu công nghiệp xâm phạm tới quyền sở
hữu công nghiệp của cá nhân, tổ chức.

Ba là, về chủ quan: Tội xâm phạm
quyền sở hữu công nghiệp được thực hiện
với lỗi cố ý. Động cơ vụ lợi là dấu hiệu bắt
buộc của tội phạm này.

Bốn là, về khách quan: Đối tượng
phạm tội có một trong các hành vi cố ý xâm
phạm quyền sở hữu công nghiệp (chiếm
đoạt hoặc sử dụng trái phép đối với nhãn
hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ
tại Việt Nam, như: Đặt tên nhãn hiệu, chỉ
dẫn địa lý gây nhầm lẫn…). Nội dung này
có thể hiểu rộng ra như sau: (1) Xâm phạm
quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu
đang được bảo hộ tại Việt Nam đó là việc
sử dụng các loại nhãn, mác hàng hóa, sản
xuất hàng hóa có kiểu dáng như loại hàng
hóa đã được Nhà nước bảo hộ... Nhãn hiệu

là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa,
dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác
nhau. (2) Xâm phạm quyền sở hữu công
nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý đang được bảo
hộ tại Việt Nam và chỉ dẫn địa lý là dấu
hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc
từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay
quốc gia cụ thể ở dạng một từ ngữ, dấu
hiệu, biểu tượng hoặc hình ảnh một quốc
gia hoặc một vùng lãnh thổ, địa phương
thuộc một quốc gia nhằm chỉ dẫn hàng
hóa đó có nguồn gốc xuất xứ từ quốc gia,
vùng lãnh thổ hoặc địa phương nào gắn
liền với đặc trưng về chất lượng, uy tín,
danh tiếng hoặc các đặc tính khác của sản
phẩm này. Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý
thuộc về tổ chức, cá nhân theo quy định
của pháp luật.

Trong thực tiễn cần phân biệt “tội xâm
phạm quyền sở hữu công nghiệp” với “tội
sản xuất, buôn bán hàng giả”, bởi lẽ chúng
có những điểm tương đồng và khác biệt cơ
bản. Điểm giống nhau nhất là “hàng hóa
sản xuất ra có cùng kiểu dáng, nhãn mác
tương tự như hàng thật, hàng được bảo hộ”
nhưng tội xâm phạm quyền sở hữu công
nghiệp khác với tội sản xuất, buôn bán
hàng giả (được quy định tại Điều 192 BLHS)
ở chỗ trong tội xâm phạm quyền sở hữu
công nghiệp chất lượng của hàng hóa có
thể tương đương (giá trị sử dụng có thể
bằng hoặc thấp hơn loại hàng hóa đã được
bảo hộ) so với hàng được bảo hộ, còn trong
tội sản xuất, buôn bán hàng giả thì hàng
hóa không chỉ giả về nội dung (chất lượng)
sản phẩm mà còn giả cả về hình thức - bao
gói, nhãn mác… Hàng giả không chỉ không
có giá trị sử dụng, thậm chí có thể còn gây
nguy hại cho sức khỏe, tính mạng người
tiêu dùng.

Có thể khẳng định BLHS 2015 (sửa
đổi, bổ sung năm 2017) quy định tội “xâm
phạm quyền sở hữu công nghiệp” bước đầu
đã phù hợp với các quy định pháp luật về
dân sự, kinh doanh thương mại và sở hữu
trí tuệ; theo đó, tội “xâm phạm quyền sở
hữu công nghiệp” là hành vi cố ý xâm phạm
quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu
hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại
Việt Nam mà đối tượng là hàng hóa giả mạo
nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý. 
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Như vậy, từ việc quy định tất cả các
hành vi chiếm đoạt, sử dụng các đối tượng
thuộc quyền sở hữu công nghiệp theo Luật
Sở hữu trí tuệ thì nay, mặt khách quan của
tội này chỉ còn là hành vi cố ý xâm phạm
quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn
hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ
tại Việt Nam mà đối tượng là hàng hóa giả
mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý. Tội
phạm này được xác định là tội ít nghiêm
trọng với mức hình phạt cao nhất là đến 03
năm tù đối với cá nhân phạm tội, hoặc phạt
tiền từ 2.000.000.000 đồng đến
5.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt
động có thời hạn từ 06 tháng đến 02 năm
đối với pháp nhân thương mại phạm tội.
Đây là những bước đi quan trọng để hoàn
thiện khung pháp lý nhằm đáp ứng việc hội
nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt
Nam.

3. Thực trạng tội phạm về xâm
phạm quyền sở hữu công nghiệp tại Việt
Nam trong thời gian qua

Hiện nay, việc xâm phạm quyền sở
hữu công nghiệp đang diễn ra khá phổ biến
với rất nhiều loại sản phẩm, hàng hóa, có
khả năng gây hậu quả nghiêm trọng cho
người tiêu dùng và cho xã hội. Tuy nhiên,
việc xử lý chủ yếu là xử phạt vi phạm hành
chính còn khởi tố vụ án liên quan đến xâm
phạm quyền sở hữu công nghiệp tại Việt
Nam trong thời gian qua khá ít, việc thực
thi tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
trong điều kiện hội nhập quốc tế của Việt
Nam hiện nay cũng còn một số tồn tại, hạn
chế:

Thứ nhất, theo quy định tại khoản 1
Điều 155 Bộ luật Tố tụng Hình sự (BLTTHS),
cơ quan có thẩm quyền chỉ có thể khởi tố
vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền sở
hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc chỉ
dẫn địa lý khi có yêu cầu của người bị hại.
Đồng thời, khoản 8 Điều 157 BLTTHS cũng
đang quy định theo hướng một trong những
căn cứ không khởi tố vụ án hình sự trong
trường hợp tội phạm quy định tại khoản 1
Điều 226 của BLHS là bị hại hoặc người đại
diện của bị hại không yêu cầu khởi tố. Tuy
nhiên, điểm g khoản 6 Điều 18.77 CPTPP
quy định: “Đối với các hành vi phạm tội

mô tả tại khoản từ 1 đến 5, mỗi bên phải
quy định: … (g) Các cơ quan có thẩm
quyền của mình có thể chủ động thực hiện
hành động pháp lý mà không cần có khởi
kiện chính thức từ người thứ ba hay chủ
thể quyền” (trong đó, các hành vi phạm tội
mô tả tại các khoản từ 1 đến 5 là các hành
vi phạm tội liên quan đến xâm phạm quyền
sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu). Như
vậy, quy định tại khoản 1 Điều 155 và
khoản 8 Điều 157 BLTTHS chưa tương thích
với điểm g khoản 6 Điều 18.77 CPTPP. 

Thứ hai, theo Thông tư liên tịch số
01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP
ngày 29/02/2008 hướng dẫn việc truy cứu
trách nhiệm hình sự đối với các hành vi
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có đề cập
đến thuật ngữ này. Theo đó “qui mô thương
mại” được hiểu là đánh giá bằng tiêu chí
mức độ từ nghiêm trọng đến đặc biệt
nghiêm trọng thể hiện bằng tiêu chí lợi
nhuận, giá trị gây thiệt hại và giá trị hàng
hóa. Thông tư này hướng dẫn Điều 171 của
BLHS năm 1999, trong khi Điều 171 của
BLHS năm 1999 chưa đề cập đến thuật
ngữ “quy mô thương mại”. Vậy nên, yếu tố
“quy mô thương mại” là trường hợp phạm
tội mới được bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của BLHS năm 2015.

Hiện nay, chưa có văn bản quy phạm
pháp luật hướng dẫn về tình tiết “quy mô
thương mại” trong khi đó các điều ước quốc
tế mà Việt Nam là thành viên mặc dù đã
có điều khoản quy định thuật ngữ này như
TRIPs, BTA nhưng lại không giải thích cụ
thể nên chưa có cơ sở để áp dụng trong
thực tiễn xử lý.

Thứ ba, giữa BLHS và Nghị định
99/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực sở hữu công nghiệp chưa có sự thống
nhất, chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời.
Cụ thể: Điều 226 BLHS quy định về tội xâm
phạm quyền sở hữu công nghiệp “đối tượng
là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ
dẫn địa lý”, nhưng tại Điều 12, Nghị định
99/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
cũng quy định về đối tượng là hàng hóa giả
mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý và mức

phạt tối đa 250 triệu đồng với cá nhân, 500
triệu đồng với tổ chức (theo khoản 2, Điều
2 Nghị định 99/2013/NĐ-CP), lại không
quy định mức trị giá hàng hóa tối đa để
chuyển sang xử lý hình sự, nên dù trị giá
hàng hóa vi phạm có thể lên đến hàng tỷ
đồng hoặc nhiều hơn cơ quan chức năng
vẫn có thể xử lý hành chính.

Thứ tư, hiện nay mức độ xâm phạm
quyền sở hữu công nghiệp ngày càng đa
dạng, tinh vi, trong khi lực lượng chức năng
để xử lý vi phạm này còn hạn chế.

Trên thực tế, các vi phạm do xâm
phạm quyền sở hữu công nghiệp ngày càng
tinh vi về phương pháp và cách thức thực
hiện, trong khi tiềm lực của các đơn vị quản
lý được giao trực tiếp xử lý các vụ việc vi
phạm về xâm phạm quyền sở hữu công
nghiệp lại chưa đủ mạnh ngang tầm nhiệm
vụ, dẫn tới chưa đáp ứng kịp yêu cầu đấu
tranh bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp. Cụ
thể: Về phương thức vi phạm, các đối tượng
có xu hướng chuyển dịch từ tiếp thị, phân
phối theo phương thức truyền thống sang
hình thức thương mại điện tử (thông qua
các kênh bán hàng trực tuyến, website bán
hàng và đặc biệt là mạng xã hội (facebook,
zalo...). Hiện nay chưa có quy định pháp
luật về quản lý cụ thể những đối tượng bán
hàng qua zalo, facebook, riêng quy định về
trang thương mại điện tử chủ yếu là áp
dụng cho doanh nghiệp. Do vậy, các cơ
quan chức năng đang vướng trong xử lý vi
phạm đối với hình thức này.

4. Một số kiến nghị góp phần hoàn
thiện pháp luật về tội xâm phạm quyền
sở hữu công nghiệp trong bối cảnh hội
nhập quốc tế hiện nay

Thứ nhất, cần sửa đổi khoản 1 Điều
155 BLTTHS theo hướng bãi bỏ nội dung
dẫn chiếu tới Điều 226 của BLHS để cho
phép cơ quan có thẩm quyền có thể khởi tố
vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền sở
hữu công nghiệp mà không cần có yêu cầu
của người bị hại và sửa đổi khoản 8 Điều
157 BLTTHS theo hướng bãi bỏ nội dung
dẫn chiếu tới Điều 226 của BLHS để bỏ căn
cứ không khởi tố vụ án hình sự trong trường
hợp tội phạm quy định tại khoản 1 Điều 226
của BLHS mà bị hại hoặc người đại diện
của bị hại không yêu cầu khởi tố.
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Việc sửa đổi BLTTHS theo hướng như trên thể hiện sự nghiêm túc của Nhà
nước Việt Nam trong việc thực thi các cam kết tại CPTPP nói riêng và các cam
kết trong các hiệp định hợp tác phát triển kinh tế song phương và đa phương nói
chung mà Việt Nam đã, đang và sẽ tham gia; góp phần bảo vệ sớm và triệt để
quyền sở hữu công nghiệp, bảo đảm mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu công
nghiệp đối với nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý được quy định tại khoản 1 Điều 226
BLHS đều được xử lý hình sự một cách nghiêm minh, công bằng.

Thứ hai, sớm ban hành nghị quyết hướng dẫn áp dụng pháp luật trong
điều tra, truy tố, xét xử các điều khoản liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ quy
định trong BLHS, trong đó có quy định cụ thể về “quy mô thương mại” tại Điều
226 BLHS. Đặc biệt hướng dẫn việc áp dụng chế tài hình sự đối với pháp nhân
thương mại phạm tội nói chung, tội liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp
nói riêng. 

Kịp thời rà soát sửa đổi những quy định pháp luật còn chồng chéo, chưa rõ
ràng để làm cơ sở cho các cơ quan chức năng có thể hiểu và áp dụng một cách
thống nhất. Trong đó, cần có những quy định rõ ràng ở mức độ nào thì xử phạt
hành chính, mức độ nào thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thứ ba, sớm nghiên cứu thiết lập tòa chuyên trách sở hữu trí tuệ để gia tăng
tính chuyên nghiệp, hiện đại của tòa án và để tăng tính khả thi xử lý xâm phạm
bằng biện pháp dân sự, biện pháp hình sự. Bởi lẽ, tòa chuyên trách sở hữu trí
tuệ sẽ có nhân lực và nguồn lực chuyên trách đủ để xử lý các vụ án liên quan
đến tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Mô hình này đã được các nước áp
dụng hiệu quả như: Tòa sở hữu trí tuệ và thương mại quốc tế Thái Lan, là một
trong các tòa thành lập sớm trong khu vực châu Á từ năm 1997; Tòa chuyên
trách về sở hữu trí tuệ Malaysia thành lập từ năm 2007; Tòa sở hữu trí tuệ Nhật
Bản thiết lập năm 2005 được tổ chức ở cấp tỉnh; Anh thành lập Tòa sáng chế
thuộc Tòa Tối cao và Tòa dân sự sáng chế ở địa phương. Song song với việc thiết
lập tòa án chuyên trách sở hữu trí tuệ cần sớm sửa đổi Bộ luật Tố tụng dân sự,
Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, các văn bản luật liên quan về cơ cấu tổ chức,
thẩm quyền chung của tòa và ban hành văn bản dưới luật quy định thẩm quyền,
nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức cụ thể của tòa chuyên trách sở hữu trí tuệ.

Thứ tư, thực tiễn xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trong thương
mại điện tử hiện nay đang diễn ra rất phức tạp, khó xử lý. Vậy nên, cần tăng
cường bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp trong thị trường thương mại điện tử
xuất phát từ nền kinh tế kỹ thuật số và hội nhập quốc tế. Cụ thể, đó là hoàn
thiện xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu
công nghiệp đồng bộ, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật còn thiếu sót
hoặc chưa phù hợp với thực tế. Bên cạnh đó, các giải pháp nâng cao năng lực
thực thi của các cơ quan Nhà nước, chủ thể quyền, cộng đồng xã hội cần được
triển khai, trong đó chú trọng vào các giải pháp như: Xây dựng tòa chuyên trách
sở hữu trí tuệ; thiết lập cơ quan đầu mối nhận đơn khiếu nại, tố cáo; thiết lập
cơ quan đầu mối giải quyết khiếu nại về đăng ký sở hữu công nghiệp, xác định
hành vi xâm phạm.

Đặc biệt, cần nâng cao năng lực thực thi pháp luật của các lực lượng chức
năng, có biện pháp truyền thông để nâng cao nhận thức của người tiêu dùng,
các doanh nghiệp cần tăng cường quản lý, giám sát tiêu thụ hàng hoá và chủ
động khiếu nại khi bị xâm phạm. Công khai các cá nhân, tổ chức bị xử lý về
hành vi này để Nhân dân, doanh nghiệp, người tiêu dùng biết, chủ động phòng
tránh./.

Năm tháng đã trôi qua
Chiến tranh đã lùi vào quá khứ
Tóc bạc, lưng còng: Mẹ vẫn đợi con

Những buổi chiều hoàng hôn
Những ban mai nắng dọi
Mẹ vẫn chờ, vẫn đợi 
Mà sao con chưa về 

Lòng nhớ thương trăm bề
Mẹ cạn khô nước mắt 
Chỉ mong ngày gặp mặt 
Nào có thấy con đâu

Dù thời gian trôi mau
Tóc bạc phơ mái đầu 
Mẹ tin con sẽ về
Trong vòng tay của mẹ./.

Lê Hồng Điệp

Ảnh nguồn: Internet

Ảnh nguồn: Internet

MẸ VẪN CHỜ ANH
(Nhớ Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7)
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Đ
ã từ lâu, Đảng và Nhà
nước Việt Nam luôn quan
tâm đến các hoạt động
tôn giáo và ban hành
những chủ trương, chính
sách nhằm tạo điều kiện

cho các tôn giáo hoạt động đúng tôn chỉ
mục đích và Hiến pháp, pháp luật. Quan
điểm nhất quán của Đảng Cộng sản Việt
Nam và Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và
bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo,
quyền theo hoặc không theo tôn giáo của
người dân, bảo đảm sự bình đẳng, không
phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín
ngưỡng, bảo hộ hoạt động của các tổ chức
tôn giáo bằng pháp luật. Những quan điểm
nhất quán này đã được ghi nhận trong Hiến
pháp, kể từ Hiến pháp năm 1946 đến Hiến
pháp 2013.

1. Trong các văn kiện của Đảng luôn
nhất quán quan điểm: Tín ngưỡng, tôn giáo
là một nhu cầu tinh thần của một bộ phận
Nhân dân đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc
trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội
(CNXH) ở nước ta. Đồng bào các tôn giáo là
một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn
dân tộc. Thực hiện nhất quán chính sách
tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín
ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo
nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường
theo đúng pháp luật. Các tôn giáo hoạt
động trong khuôn khổ pháp luật, bình đẳng
trước pháp luật.  

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong
thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam (bổ
sung, phát triển 2011) - một văn kiện có
giá trị pháp lý cao nhất của Đảng Cộng sản
Việt Nam cũng ghi rõ: “Tôn trọng và bảo
đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và
không tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân

theo quy định của pháp luật. Đấu tranh và
xử lý nghiêm đối với mọi hành động vi phạm
tự do tín ngưỡng, tôn giáo và lợi dụng tín
ngưỡng tôn giáo làm tổn hại đến lợi ích của
Tổ quốc và Nhân dân”.

Trong các văn bản riêng về tôn giáo,
tín ngưỡng có thể xem Nghị định số
69/NĐ-HĐBT ngày 21/3/1991 của Hội
đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam “quy định về các hoạt động
tôn giáo” là văn bản mở đầu. Ngày
4/6/1993, Chính phủ ban hành Nghị định
số 37-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và
tổ chức bộ máy của Ban Tôn giáo của
Chính phủ, cơ quan có chức năng quản lý
Nhà nước về hoạt động tôn giáo trong phạm
vi cả nước. Sau đó, một loạt văn bản khác
đã được ban hành như: Nghị định
26/1999/NĐ-CP ngày 19/4/1999 của
Chính phủ về các hoạt động tôn giáo, Quyết
định số 125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính

phủ, ngày 18/6/2003 về việc phê duyệt
chương trình hành động của Chính phủ
thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khoá
IX) về công tác tôn giáo...

Ngày 16/10/1990, Bộ Chính trị Đảng
Cộng sản Việt Nam khóa VI ban hành Nghị
quyết số 24/NQ-TW  về tăng cường công tác
tôn giáo trong tình hình mới. Đây được coi
là dấu mốc mở đầu cho bước ngoặt phát
triển nhận thức về tôn giáo của Đảng Cộng
sản Việt Nam. Nghị quyết này có hai luận
điểm mang “tính đột phá” là: Tín ngưỡng
tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ
phận Nhân dân và tôn giáo có những giá trị
văn hóa, đạo đức phù hợp với chế độ mới.
Ngày 12/3/2004, Đảng Cộng sản Việt Nam
ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về công
tác tôn giáo. Đến nay, Nghị quyết này vẫn
được xem là “kim chỉ nam” cho công tác
tôn giáo và đời sống tôn giáo ở Việt Nam.
Nghị quyết 25-NQ/TW khẳng định những

của Đảng và Nhà nước Việt Nam là nhất quán
Quan điểm, chính sách về tôn giáo

TS.Vũ Trung Kiên
Học viện Chính trị Khu vực 3

Người dân Sài Gòn trong đêm Giáng sinh. Nguồn: Internet



NGHIEÂN CÖÙU - TRAO ÑOÅI

TAÏP CHÍ THANH TRA SOÁÂ 07/2021 37

chủ trương nhất quán của Đảng Cộng sản
Việt Nam đối với tôn giáo. Nghị quyết khẳng
định tín ngưỡng và tôn giáo là nhu cầu tinh
thần của một bộ phận Nhân dân, đang và
sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây
dựng CNXH ở Việt Nam. Đồng bào các tôn
giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết dân
tộc. Đảng và Nhà nước Việt Nam thực hiện
nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm
quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không
theo tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo
bình thường theo đúng pháp luật được bảo
đảm. Các tôn giáo hoạt động trong khuôn
khổ pháp luật, bình đẳng trước pháp luật.
Mọi tín đồ đều có quyền tự do hành đạo tại
gia đình và cơ sở thờ tự hợp pháp theo quy
định của pháp luật. Các tổ chức tôn giáo
được Nhà nước thừa nhận được hoạt động
theo pháp luật và được pháp luật bảo hộ.
Việc mở trường đào tạo chức sắc, nhà tu
hành, xuất bản kinh sách và giữ gìn, sửa
chữa, xây dựng cơ sở thờ tự tôn giáo của
mình theo đúng quy định của pháp luật
được tạo điều kiện thuận lợi. Nghị quyết
cũng chỉ rõ việc theo đạo, truyền đạo cũng
như mọi hoạt động tôn giáo khác đều phải
tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; không
được lợi dụng tôn giáo tuyên truyền tà đạo,
hoạt động mê tín dị đoan, không được ép
buộc người dân theo đạo. Nghiêm cấm các
tổ chức truyền đạo và các cách thức truyền
đạo trái phép, vi phạm các quy định của
Hiến pháp và pháp luật v.v...

2. Một dấu mốc quan trọng phải kể tới
nữa, đó là ngày 18/6/2004, Chủ tịch nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký
ban hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.
Tiếp tục thực hiện quan điểm, chủ trương
của Đảng và Nhà nước đối với tôn giáo,
Luật Tín ngưỡng tôn giáo được Quốc hội
khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 2 ngày
18/11/2016 và được Chủ tịch nước ký Lệnh
số 12/2016/L-CTN ngày 01/12/2016 công
bố. Việc ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
là sự cụ thể hóa quan điểm và chủ trương
của Đảng Cộng sản Việt Nam về tôn giáo,
thể hiện nhất quán chủ trương tôn trọng tự
do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Luật
Tín ngưỡng, tôn giáo cũng cụ thể hóa những
quy định của Hiến pháp 2013 về quyền con
người, quyền công dân liên quan đến quyền
tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người.

Những nội dung mới của Luật Tín ngưỡng,
tôn giáo được bổ sung để tạo sự tương thích
với luật pháp quốc tế trong bối cảnh Việt
Nam hội nhập sâu rộng với quốc tế, ký kết
và thi hành nhiều hiệp định.

Từ những chủ trương nhất quán này,
Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều
chính sách nhằm đảm bảo quyền tự do tín
ngưỡng tôn giáo của người dân. Tất cả
những quyền của người dân về tôn giáo đều
được Nhà nước Việt Nam quy định rõ từ
việc quản đạo, hành đạo, truyền đạo… Nơi
thờ tự của các tôn giáo được luật pháp Việt
Nam bảo vệ. Tất nhiên, pháp luật Việt Nam
cũng quy định việc thành lập tổ chức tôn
giáo phải được cơ quan Nhà nước có thẩm
quyền cho phép; hoạt động tín ngưỡng, tôn
giáo phải đúng quy định của pháp luật, phù
hợp với đạo đức, văn hóa và thuần phong
mỹ tục của dân tộc.

Cũng như tất cả các quốc gia trên thế
giới, Nhà nước Việt Nam thực hiện quyền
quản lý xã hội của mình trên lãnh thổ Việt
Nam ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã
hội, trong đó có lĩnh vực tôn giáo. Để quản
lý Nhà nước về tôn giáo thật sự có hiệu
quả, phát huy tác dụng, tạo mọi điều kiện
thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo, sinh
hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của người dân,
đương nhiên Nhà nước Việt Nam phải áp
dụng các biện pháp nhằm ngăn chặn các
hành vi vi phạm các quyền tự do tín
ngưỡng, tôn giáo của công dân và đặc biệt
là các hành động lợi dụng tôn giáo vì các
mục đích khác nhau trái với Hiến pháp và
pháp luật Việt Nam.

3. Ở Việt Nam hiện nay, những ngày lễ
lớn của các tôn giáo, nhất là lễ Phật đản,
Vu lan, Noel... không chỉ là của những người
theo các tôn giáo mà trở thành ngày vui
chung, ngày hội lớn của người dân. Có lẽ vì
vậy mà trong những năm qua, số tín đồ của
các tôn giáo ngày một tăng lên không
ngừng, nhiều tôn giáo, hệ phái tôn giáo mới
đã được Nhà nước Việt Nam tạo mọi điều
kiện cấp phép hoạt động. Các tổ chức tôn
giáo hoạt động đúng pháp luật, đúng tôn
chỉ, mục đích luôn được Nhà nước và cấp
chính quyền quan tâm, tôn trọng và tạo
điều kiện hoạt động, phát triển. 

Quyền con người, quyền tự do tôn giáo
ở Việt Nam được bảo đảm ngày một tốt
hơn; các tôn giáo đã phát triển nhanh cả
về số lượng tín đồ và cơ sở thờ tự. Nếu như
năm 2006, cả nước mới có 6 tôn giáo và
16 tổ chức tôn giáo được công nhận và
đăng ký hoạt động, thì đến nay đã có 38 tổ
chức thuộc 16 tôn giáo khác nhau được
công nhận (số liệu đến tháng 6/2020). Cả
nước có khoảng trên 25 triệu tín đồ, trên
110 nghìn chức sắc, nhà tu hành (số liệu
đến hết năm 2019). Các cơ sở thờ tự của
các tôn giáo ngày càng được xây dựng
khang trang cùng nhiều cơ sở xã hội, từ
thiện đã góp phần quan trọng vào việc thực
hiện công tác xã hội. Các cơ sở đào tạo
chức sắc tôn giáo với đủ các cấp học, như:
Học viện Phật giáo, Chủng viện Thiên chúa
giáo và các trường cao đẳng, trung cấp của
các tôn giáo đã và đang hoạt động với sự
giúp đỡ của các cấp chính quyền địa
phương. Các ấn phẩm về tôn giáo được Nhà
nước tạo điều kiện thuận lợi trong in ấn và
phát hành. 

Mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 8.500
lễ hội tôn giáo, tín ngưỡng được tổ chức.
Trong hàng giáo phẩm của các tôn giáo hiện
nay, rất nhiều vị được Nhà nước tạo điều
kiện để đi đào tạo, bồi dưỡng ở các nước
trên thế giới. Nhiều lễ hội tôn giáo lớn ở Việt
Nam đã được tổ chức như Đại lễ Phật đản
Liên hợp quốc vào các năm 2008, 2014; Lễ
Bế mạc Năm Thánh 2011 của Giáo hội
Công giáo Việt Nam được tổ chức long trọng
tại giáo xứ La Vang, tỉnh Quảng Trị; Đại lễ
kỷ niệm 72 năm khai đạo Phật giáo Hòa
Hảo; Đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo
hội Phật giáo Việt Nam và đón nhận Huân
chương Hồ Chí Minh; Hội nghị Thượng đỉnh
Phật giáo thế giới vào năm 2010... Kể từ
năm 2011, Vatican đã cử đại diện không
thường trú tại Việt Nam và đặc phái viên
không thường trú này đã thực hiện nhiều
chuyến thăm tới hầu hết các tỉnh, thành ở
Việt Nam. 

Có thể nói, hòa chung với sự hội nhập
quốc tế sâu rộng và sự phát triển mọi mặt
của đất nước, hoạt động tôn giáo ở Việt
Nam ngày càng sôi động, những chủ
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước
Việt Nam về tôn giáo ngày càng cởi mở hơn,
tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt
động tôn giáo./.
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đẹp của dân tộc với xu hướng tiến bộ của
thời đại, của nhân loại. Đó là tinh thần cần
cù, sáng tạo, yêu lao động, là tình yêu quê
hương, đất nước gắn liền với chủ nghĩa xã
hội, là sống và làm việc theo Hiến pháp và
pháp luật, có lối sống văn minh, lành
mạnh, có tinh thần nhân đạo và tinh thần
quốc tế cao cả.

Đối với người cán bộ, lãnh đạo ở Việt
Nam, những phẩm chất đạo đức cơ bản
bao gồm: Trung với nước, hiếu với dân; cần,
kiệm, liêm chính, chí công vô tư; có trách
nhiệm cao với công việc và tinh thần thái
độ làm việc đúng mực; giữ vững tính
nguyên tắc và tuyệt đối chấp hành kỷ luật;
có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và

những người có liên quan trong thực thi
công vụ; làm việc với tinh thần sáng tạo,
có phương pháp làm việc tốt, biết đề xuất
sáng kiến để nâng cao năng suất lao động,
hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao. 

Trong điều kiện hiện nay, để xây dựng
đạo đức lãnh đạo, cần tập trung vào những
giải pháp sau:

Thứ nhất, phát triển kinh tế xã hội
theo hướng nhanh, bền vững nhằm tạo
tiền đề vật chất để xây dựng đạo đức cho
đội ngũ cán bộ lãnh đạo

Đạo đức phản ánh và chịu sự quy định
của đời sống kinh tế mà trực tiếp là quan
hệ lợi ích của con người. Chúng ta nói nâng
cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa

Một số giải pháp

Ths. Đào Minh Tuấn
Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải

S
inh thời, Chủ tịch Hồ Chí
Minh từng nói: Làm lãnh đạo
cũng là một nghề, phải rèn
đức, luyện tài, trong đó đức
phải là gốc. Thực tiễn đã
chứng minh, người lãnh đạo,

quản lý là một trong những nhân tố quyết
định sự thành bại của cách mạng, xây dựng
một đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý “vừa
hồng, vừa chuyên” là một trong những
nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng
Đảng. Vì thế, phẩm chất, nhân cách và
năng lực của người lãnh đạo, quản lý giữ
vai trò vô cùng quan trọng. 

Người xưa quan niệm: Được mất, vinh
nhục không phải do nghề mà do người hành
nghề quyết định. Trong các chức năng chủ
yếu của lãnh đạo đối với sự thành công của
tổ chức, chức năng điều hành và lãnh đạo
con người là quan trọng nhất. Nhà lãnh đạo
là người điều hành một tổ chức, biết dự
kiến, lập kế hoạch, tổ chức, điều động và
kiểm tra kết quả, nhằm mục đích làm cho
tổ chức thực hiện tốt nhất những nhiệm vụ
và chức năng của mình.

Dù nhìn nhận theo cách nào, thì một
nhà lãnh đạo phải đảm bảo được ba yếu tố,
đó là khả năng tạo tầm nhìn, khả năng
truyền cảm hứng và khả năng gây ảnh
hưởng. Hiểu một cách đơn giản, nhà lãnh
đạo là người có khả năng tạo ra tầm nhìn
cho một tổ chức hay một nhóm và biết sử
dụng quyền lực của mình để gây ảnh hưởng
cho những người đi theo thực hiện tầm nhìn
đó.

Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội,
xuất hiện tương đối sớm và có vai trò quan
trọng đối với sự phát triển của xã hội. Đạo
đức được hiểu là hệ thống các quy tắc,
chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự
giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù
hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội.

Ngày nay, với sự phát triển của nền
kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, các
quy tắc, chuẩn mực của đạo đức dần biến
đổi. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa
là các giá trị đạo đức cũ hoàn toàn mất đi,
thay vào đó là các giá trị đạo đức mới. Các
giá trị đạo đức ở Việt Nam hiện nay là sự
kết hợp sâu sắc truyền thống đạo đức tốt

xây dựng đạo đức lãnh đạo
trong điều kiện hiện nay

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
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cá nhân, điều đó không có nghĩa là không
quan tâm đầy đủ đến lợi ích chính đáng của
từng người. Lợi ích của tập thể và cá nhân
có mối quan hệ hữu cơ, thống nhất với
nhau, trong đó, lợi ích của tập thể phải đặt
lên trên hết, trước hết. Tách rời và đối lập
hai mặt đó với nhau là một quan điểm sai
lầm. Vì vậy, bằng việc chăm lo phát triển
kinh tế, qua đó nâng cao đời sống vật chất
cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và Nhân dân
là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu tạo nền tảng
của việc bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho
cán bộ lãnh đạo hiện nay.

Thực tế cho thấy rằng, ở đâu và lúc
nào mà tình hình kinh tế - xã hội phát triển
thuận lợi, tình hình chính trị ổn định thì sẽ
tạo tiền đề cho đạo đức cách mạng được
củng cố, duy trì và phát triển.

Thứ hai, phát huy vai trò của hệ thống
chính trị các cấp ở địa phương trong việc
xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ
cán bộ lãnh đạo

Bất kỳ tổ chức nào cũng do con người
lập ra và đến lượt nó, các tổ chức lại quy
định hành vi của các thành viên theo
những chuẩn mực nhất định. Cán bộ lãnh
đạo là những người hoạt động trong các tổ
chức thuộc hệ thống kinh tế - chính trị,
trong đó, Đảng là hạt nhân lãnh đạo. Việc
phát huy vai trò của các tổ chức nhằm
quản lý, giáo dục, kiểm tra, giám sát, phê
bình cán bộ lãnh đạo có tác dụng to lớn đối
với việc nâng cao đạo đức cách mạng,
chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn ngừa, hạn
chế và khắc phục những biểu hiện tiêu cực
khác về mặt đạo đức của cán bộ lãnh đạo.

Thứ ba, chú trọng tự giáo dục và giáo
dục đạo đức cách mạng, đẩy mạnh phong
trào “học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ lãnh đạo

Giáo dục là con đường cơ bản, phổ
biến để hình thành và phát triển những
năng lực và phẩm chất cần thiết cho mỗi
người chuẩn bị bước vào cuộc sống lao
động và trở thành công dân hữu ích cho xã
hội. Việc chú trọng tự giáo dục, tự rèn luyện
đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng
viên là biện pháp có ý nghĩa quyết định,
ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của việc

tự giác hóa quá trình hình thành, phát triển
đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ,
đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn
mạnh rằng, đạo đức cách mạng không phải
từ trên trời sa xuống, mà nó được củng cố
và phát triển chủ yếu do sự đấu tranh rèn
luyện bền bỉ hàng ngày. Vì vậy, cùng với sự
quản lý, giáo dục thường xuyên của tổ chức,
mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn tự mình
trau dồi, rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo
đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân. 

Thứ tư, nâng cao trình độ về các mặt,
nhất là trình độ lý luận chính trị - hành
chính của cán bộ lãnh đạo

Để thực hiện tốt công tác bồi dưỡng
trình độ lý luận chính trị - hành chính cho
cán bộ, đảng viên cần tổ chức nhiều hơn
các đợt học tập, nâng cao trình độ chính trị
- hành chính cho cán bộ, đảng viên, nhất
là cán bộ chủ chốt; tăng cường bồi dưỡng
chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ,
tin học. Để đạt hiệu quả cao, công tác này
đòi hỏi ý thức tự giác học tập rèn luyện của
mỗi người. Trong tiến trình công nghiệp hóa,
hiện đại hóa, để khắc phục tình trạng yếu
kém về đạo đức của một bộ phận nhỏ cán
bộ, đảng viên thì việc tổ chức Đảng chăm
lo đào tạo, bồi đưỡng đội ngũ cán bộ, đảng
viên cả về phẩm chất chính trị lẫn học vấn
tri thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,
năng lực quản lý là một việc làm quan trọng
và cấp bách hiện nay.

Thứ năm, thực hiện tốt quy chế dân
chủ cơ sở, tăng cường sự giám sát của
Nhân dân đối với cán bộ lãnh đạo

Đạo đức cách mạng của cán bộ lãnh
đạo nảy sinh trong quá trình xây dựng xã
hội mới qua hoạt động thực tiễn của họ.
Cán bộ lãnh đạo là những người trực tiếp
tiếp xúc với Nhân dân, giải quyết những vấn
đề có liên quan đến lợi ích của Nhân dân
và bản thân họ. Đạo đức của cán bộ lãnh
đạo không chỉ phụ thuộc vào phẩm chất và
năng lực tự giải quyết công việc của họ mà
còn phụ thuộc vào quyền làm chủ của
Nhân dân. Quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp
phần quan trọng vào sự đổi mới phương
thức lãnh đạo của cấp uỷ, sự điều hành của
chính quyền. Qua đó, cán bộ lãnh đạo đã
khắc phục dần lối làm việc tuỳ tiện, cảm

tính; gần gũi, sâu sát với Nhân dân hơn,
lắng nghe ý kiến đúng đắn của Nhân dân,
tiếp thu nguyện vọng chính đáng của Nhân
dân trong việc xây dựng các chương trình,
mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội ở nước ta; tệ quan liêu, độc đoán, cửa
quyển giảm dần, niềm tin của Nhân dân đối
với cán bộ, đảng viên ngày càng được củng
cố. Điều đó góp phần làm ổn định trật tự ở
địa phương, tăng cường niềm tin của Nhân
dân đối với các cấp uỷ và các cơ quan lãnh
đạo.

Thứ sáu, kiên quyết đấu tranh chống
chủ nghĩa cá nhân và những biểu hiện tiêu
cực về đạo đức trong một bộ phận cán bộ
lãnh đạo

Chủ nghĩa cá nhân là một trở ngại lớn
cho việc xây dựng đạo đức cách mạng. Vì
vậy, thắng lợi của cách mạng không thể
tách rời cuộc đấu tranh bài trừ chủ nghĩa
cá nhân.

Có thể nói, đạo đức là phẩm chất quan
trọng của nhân cách, là nền tảng để xây
dựng thế giới tâm hồn của mỗi con người.
Dù ở thời đại nào và ở bất cứ quốc gia nào,
việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho cán
bộ lãnh đạo là trung tâm chú ý của các nhà
lãnh đạo và Chính phủ. Bởi nghĩa vụ đạo
đức không chỉ là sự đòi hỏi, yêu cầu đối với
cá nhân mà còn là nhu cầu của sự tiến bộ,
của sự hoàn thiện đối với bản thân mỗi
người./.
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K
iểm tra, giám sát là nội dung
quan trọng trong công tác
lãnh đạo của Đảng, trước hết
là của cấp ủy, người đứng
đầu cấp ủy, do cấp ủy trực
tiếp tiến hành. Mọi tổ chức

Đảng và đảng viên đều phải thực hiện và chịu
sự kiểm tra, giám sát. Quán triệt tinh thần
đó, những năm qua, một trong những nhiệm
vụ trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám
sát của Ủy ban Kiểm tra về xây dựng hệ thống
chính trị Trường Đại học Sư phạm Thể dục
Thể thao Hà Nội đó là cấp ủy các cấp tăng
cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh
công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; tích
cực triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm
vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; tham mưu
giúp cấp ủy triển khai chương trình, kế hoạch
kiểm tra, giám sát theo đúng kế hoạch đề ra.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Trường
Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội đã
triển khai, quán triệt đầy đủ kịp thời các nghị
quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và của
thành phố Hà Nội về công tác kiểm tra, giám
sát, kỷ luật về Đảng; về ý nghĩa tầm quan
trọng của kiểm tra, giát sát đối với công tác
xây dựng Đảng đến toàn thể đảng viên góp
phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác
kiểm tra, giám sát. Nhiều cán bộ, đảng viên
trong Đảng bộ, nhất là người đứng đầu đã đề
cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất,
đạo đức, lối sống; gương mẫu đi đầu, tận tụy
với công việc.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng
ủy Nhà trường luôn thực hiện tốt nguyên tắc
tắc tập trung dân chủ trong Đảng, sức mạnh
của kỷ luật Đảng và vai trò giám sát của cán

bộ, đảng viên và quần chúng; đẩy mạnh công
tác kiểm tra, giám sát với các tổ chức Đảng,
đơn vị, cá nhân có liên quan đến công tác cán
bộ của Nhà trường và tạo cơ chế để cấp dưới,
cán bộ, đảng viên và quần chúng trong trường
giám sát cấp trên. 

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được
Đảng ủy coi trọng. Đảng ủy và Ủy ban Kiểm
tra đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác
cho toàn nhiệm kỳ và từng năm nhằm thực
hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát các tổ
chức Đảng và đảng viên theo Điều lệ Đảng.
Đồng thời, tổ chức kiểm tra việc thực hiện
Điều lệ Đảng cũng như các nghị quyết, chỉ thị
của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà
nước đối với các tổ chức Đảng và đảng viên
trong toàn Đảng bộ. Qua kiểm tra, giám sát
giúp các chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện

nhìn từ thực tiễn Đảng bộ Trường Đại học
Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

Đẩy mạnh công tác kiểm tra,
giám sát trong Đảng ở cơ sở - 

Ths. Nguyễn Anh Tuấn
Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

Một buổi học của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội. Nguồn: internet
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tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện
tốt công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị
quyết của Đảng đến đảng viên và quần
chúng. Các mặt công tác chính trị tư tưởng,
chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và công
tác xây dựng cơ quan từng bước nâng cao góp
phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được
giao.

Những năm qua, việc triển khai thực
hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ
Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao đã
có nhiều chuyển biến rõ rệt, đảm bảo đúng
quy trình; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám
sát được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu
quả công tác xây dựng Đảng. Công tác kiểm
tra, giám sát đã đi vào nề nếp và duy trì
thường xuyên trong từng năm, trong cả nhiệm
kỳ và đã được đoàn kiểm tra của Đảng ủy
Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội
đánh giá cao. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã
phát huy tốt vai trò của mình, chủ động, sáng
tạo trong tham mưu cấp ủy cùng cấp và thực
hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định của
Điều lệ Đảng. Đồng thời, phối hợp với thanh
tra cùng cấp để xem xét, xử lý các đề xuất,
kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cán bộ,
đảng viên; chỉ đạo xem xét, xử lý đồng bộ về
Đảng và chính quyền đối với các trường hợp
sai phạm sau kết luận kiểm tra, giám sát, kết
luận thanh tra. Bước đầu phát huy sức mạnh
của hệ thống chính trị tham gia công tác kiểm
tra, giám sát, kỷ luật Đảng; phát huy vai trò
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong
kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ
của cán bộ, đảng viên.

Các nội dung kiểm tra, giám sát tập
trung vào các lĩnh vực như: Thực hiện quy
chế dân chủ ở cơ sở, đào tạo, tuyển sinh,
tuyển dụng cán bộ, tài chính, công sản, việc
giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, giữ gìn
mối liên hệ với tổ chức Đảng và thực hiện
nghĩa vụ công dân nơi cư trú, thực hiện những
điều đảng viên không được làm; việc thực
hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng,
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016
của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh (Chỉ thị 05) gắn với Nghị quyết Trung
ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng,
chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ (Nghị quyết Trung ương 4).

Thực hiện Quy định 102-QĐ/TW năm
2017 ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành

Trung ương về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi
phạm, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã công khai
kết quả các vụ việc, thi hành kỷ luật tổ chức
Đảng, đảng viên, có tác dụng tích cực trong
việc giáo dục cán bộ, đảng viên, được cán bộ,
đảng viên đồng tình, ủng hộ. 

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy và Ủy
ban Kiểm tra đã thực hiện 20 cuộc giám sát
chuyên đề; 12 cuộc kiểm tra theo kế hoạch;
1 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm;
giám sát thường xuyên đối với tất cả các tổ
chức Đảng và đảng viên của Đảng bộ. Sau
kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy
đã chỉ ra những sai sót để các tổ chức điều
chỉnh, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo
của Đảng; đồng thời cũng đề nghị Đảng ủy xử
lý kỷ luật với các vi phạm; đã thi hành kỷ luật
4 đảng viên bằng hình thức khiển trách. Qua
kiểm tra, giám sát, việc thi hành kỷ luật được
thực hiện theo đúng trình tự, quy định. Sau
khi thi hành kỷ luật Đảng, tình hình của đơn
vị đã được cải thiện theo hướng ổn định hơn.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực,
song cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, công
tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Trường
Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
vẫn còn có những tồn tại, hạn chế. Một số chi
bộ kiểm tra đảng viên theo Điều 30 Điều lệ
Đảng thường tập trung vào cuối năm dẫn đến
chất lượng còn chưa cao; chưa có sự biểu
dương khen thưởng đối với chi bộ và đảng
viên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát.
Nguyên nhân chủ yếu là do nhân sự cho công
tác kiểm tra, giám sát còn mỏng và chưa
được đào tạo bài bản về nghiệp vụ. Công tác
kiểm tra, giám sát chưa bao quát hết các mặt
hoạt động của Nhà trường.

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm
tra, giám sát trong nhiệm kỳ tới góp phần xây
dựng Đảng bộ Trường Đại học sư phạm Thể
dục Thể thao Hà Nội trong sạch, vững mạnh
cần tiếp tục thực hiện tốt một số giải pháp
sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác giáo dục
chính trị tư tưởng; tu dưỡng, rèn luyện phẩm
chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm
của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm
vụ, trước hết là người đứng đầu, cán bộ lãnh
đạo, quản lý các cấp; quán triệt thường
xuyên, liên tục các chỉ thị, nghị quyết của
Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4
(khóa XI, XII) của Đảng gắn với thực hiện Chỉ
thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính
trị (khóa XII) để qua đó nâng cao nhận thức
của các chi bộ và đảng viên, trước hết là

người đứng đầu cấp ủy về vị trí, vai trò, tầm
quan trọng và chức năng, nhiệm vụ công tác
kiểm tra, giám sát, từ đó tạo sự chuyển biến
thật sự trong hoạt động kiểm tra, giám sát,
kỷ luật Đảng.

Thứ hai, căn cứ vào hướng dẫn của cấp
trên, Đảng ủy, các chi bộ xây dựng kế hoạch
kiểm tra, giám sát toàn khóa. Khi xây dựng
kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa phải
bám sát vào Nghị quyết Đại hội; xác định rõ
đối tượng, thời gian tiến hành kiểm tra phù
hợp với chức năng, nhiệm vụ. Bên cạnh đó,
các chi bộ căn cứ vào tình hình thực tế, hàng
năm triển khai cụ thể nhiệm vụ kiểm tra,
giám sát đối với đảng viên. Công tác kiểm tra,
giám sát toàn diện đối với mỗi đảng viên
nhằm giúp cho đảng viên thấy được những
ưu điểm để phát huy, đồng thời chỉ ra những
điểm hạn chế, để đảng viên tiếp tục phấn
đấu, hoàn thiện bản thân; góp phần hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao và xây dựng tổ
chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thứ ba, kiểm tra, giám sát là công việc
hệ trọng, phải được tiến hành thường xuyên,
liên tục, kiên quyết, kiên trì, không tự thỏa
mãn, bằng lòng với những kết quả đạt được
từ đó góp phần tích cực vào việc nâng cao
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.
Để làm được điều đó, cần thường xuyên kiện
toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng
viên làm công tác kiểm tra, giám sát, đủ cả
số lượng và chất lượng. Người làm công kiểm
tra phải thực sự nhiệt tình, tâm huyết với
công việc; thường xuyên nghiên cứu kỹ những
quy định của Đảng về công tác kiểm tra
Đảng; trong kiểm tra, giám sát cần làm tốt
công tác giáo dục, thuyết phục, vận động, đề
cao ý thức tự phê bình và phê bình của mỗi
đảng viên.

Thứ tư, Ban Chấp hành Đảng ủy và Uỷ
ban Kiểm tra phải làm tốt công tác giám sát
đối với các chi bộ; các chi bộ thực hiện giám
sát đảng viên trực thuộc. Phương thức giám
sát cần đa dạng, đúng quy định; nhất là việc
giám sát thực hiện nhiệm vụ được giao, thông
qua đánh giá tại các buổi sinh hoạt định kỳ
hàng tháng, thông qua sơ kết định kỳ, nhằm
giúp cho tổ chức Đảng và đảng viên phấn đấu
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần
xây dựng Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm
Thể dục Thể thao Hà Nội trong sạch, vững
mạnh toàn diện./.
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dung cốt lõi của qui luật giá trị, một qui luật
cơ bản của sản xuất hàng hóa. Tuy nhiên,
việc hiểu rõ bản chất và nội dung của nó
để vận dụng vào việc xác định nội dung,
bản chất chi phí hàng hóa còn có những
hạn chế nhất định do nhiều nguyên nhân
chủ quan và khách quan như: Nhận thức,
quan điểm của người nghiên cứu và tính
lịch sử của nó...

Từ những hạn chế nêu trên, cần thiết
phải đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu, nhận
diện, làm rõ bản chất và nội dung các yếu
tố trong công thức giá trị hàng hoá của

Marx để vận dụng nó vào việc xác định nội
dung, bản chất của chi phí hàng hóa nhằm
phục vụ cho công tác quản lý chi phí của
doanh nghiệp cũng như của Nhà nước.

1. Diễn đạt lại công thức giá trị
hàng hóa của Marx

Trong bộ “Tư bản”, Marx đã khởi đầu
cho quá trình nghiên cứu giá trị của mình
bằng việc phân tích hàng hóa.

Bằng phương pháp trừu tượng hóa
khoa học trong nghiên cứu, Marx đã làm rõ
được nội hàm của ba khái niệm: Giá trị sử
dụng, giá trị trao đổi, giá trị và đưa ra được

để làm rõ nội dung, bản chất chi phí hàng hóa
Phân tích công thức giá trị hàng hóa của Marx

TS. Nguyễn Văn Trung
Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng

C
ông thức giá trị hàng
hóa G = C + V + m
của Marx được viết
trong bộ sách kinh điển
“Tư bản”, là công thức
có ý nghĩa và giá trị rất

lớn trong lý luận cũng như trong thực tiễn.
Nó là cơ sở và nền tảng cho lý luận của
Marx về giá trị thặng dư, tỷ suất giá trị
thăng dư, chi phí, lợi nhuận, lợi tức, địa tô,
lợi nhuận bình quân, tỷ suất lợi nhuận, giá
cả, cấu tạo tư bản… mang tính khoa học
và thực tiễn đến bây giờ. Đặc biệt, nó là nội
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hai thuộc tính của hàng hóa là: Giá trị và
giá trị sử dụng, cũng như tính hai mặt của
lao động là lao động cụ thể và lao động trừu
tượng. Đây là những phát hiện hết sức quan
trọng của Marx.

Mỗi một vật có ích như sắt, xi măng,
gạch… đều có thể xét về hai mặt: Mặt
chất và mặt lượng. Mỗi một vật như thế là
tổng thể của nhiều thuộc tính và vì vậy mà
có thể có ích về nhiều mặt khác nhau. 

Tính có ích của một vật làm cho vật
đó trở thành một giá trị sử dụng. Marx viết:
“Giá trị sử dụng cấu thành cái nội dung
vật chất của của cải, chẳng kể hình thái
của của cải đó như thế nào”. Giá trị sử
dụng chỉ được thực hiện trong việc sử dụng
hay tiêu dùng thông qua con người. Giá trị
sử dụng cấu thành cái nội dung vật chất
của vật đó. Do nhu cầu tiêu dùng cho sinh
hoạt hoặc sản xuất mà con người cần phải
trao đổi với nhau những giá trị sử dụng
khác nhau, từ đó dẫn tới giá trị sử dụng
đồng thời cũng là những vật mang giá trị
trao đổi.

Giá trị trao đổi trước hết biểu hiện ra
như là một quan hệ về số lượng, là một tỷ
lệ theo đó một số vật có giá trị sử dụng này
được trao đổi với một số vật có những giá
trị sử dụng khác, quan hệ này luôn luôn
thay đổi theo thời gian và địa điểm.

Là những giá trị sử dụng, các sản
phẩm khác nhau trước hết về chất; là
những giá trị trao đổi, các sản phẩm chỉ có
thể khác nhau về lượng mà thôi, do đó khi
trao đổi với với nhau, người ta không thể
căn cứ vào giá trị sử dụng của sản phẩm
để trao đổi, mặc dù giá trị sử dụng là mục
đích của trao đổi. Còn những sản phẩm
giống nhau về chất, cùng giá trị sử dụng thì
không ai mang trao đổi với nhau làm gì.

“Nếu gạt giá trị sử dụng của vật thể
hàng hóa ra một bên, thì vật thể hàng hóa
chỉ còn một thuộc tính mà thôi, cụ thể
chúng là sản phẩm của lao động”. Bây giờ
vật thể hàng hóa không còn là một sản
phẩm cụ thể nào nữa, với những tính năng
sử dụng nào nữa và là sản phẩm lao động
của người lao động cụ thể nào nữa. Tính
hữu ích của sản phẩm lao động mà biến đi

thì đồng thời tính hữu ích của những loại
lao động biểu hiện ra trong các loại hàng
hóa ấy, các hình thái cụ thể khác nhau của
những loại lao động ấy hay lao động cụ thể
của con người cũng biến đi theo, những loại
lao động ấy không còn khác nhau nữa mà
được qui thành thứ lao động giống nhau,
thành lao động trừu tượng của con người
lao động. Tất cả các sản phẩm ấy bây giờ
chỉ còn biểu hiện một điểm chung là: Trong
việc sản xuất ra chúng, lao động của con
người đã được tích lũy vào nó, hay nói cách
khác là hao phí lao động của người lao động
đã kết tính trong hàng hóa đó - giá trị của
hàng hóa.

Cần lưu ý là, nếu giá trị của một hàng
hóa là do lượng lao động đã kết tinh trong
hàng hóa đó quyết định thì người ta có thể
tưởng rằng người sản xuất ra hàng hóa
càng lười biếng, vụng về hoặc trình độ kém,
năng suất lao động thấp thì giá trị hàng hóa
lao động của người đó càng lớn vì người đó
phải dùng nhiều thời gian để sản xuất ra
hàng hóa đó-Đây là hao phí lao động cá
biệt của người sản xuất. Khi xác định giá trị
của hàng hóa người ta phải căn cứ vào hao
phí lao động xã hội trung bình cần thiết.
Hao phí lao động xã hội trung bình cần thiết
là hao phí lao động của người lao động có
tay nghề trung bình, điều kiện sản xuất
trung bình và với một cường độ làm việc
trung bình.

Ở đây, cũng cần phải nói thêm, một
vật có thể là một giá trị sử dụng mà không
phải là một giá trị. Đó là trường hợp khi sự
có ích của vật ấy đối với con người không
phải do lao động tạo ra. Ví dụ: Không khí,
nước tự nhiên... Hoặc một vật có thể có ích
và là sản phẩm lao động của con người,
nhưng để cho người làm ra nó sử dụng chứ
không phải để mang đi trao đổi thì vật này
cũng chỉ có giá trị sử dụng chứ không có
giá trị. Nói cách khác thì giá trị sử dụng là
một phạm trù vĩnh viễn còn giá trị là một
phạm trù lịch sử, chỉ tồn tại trong kinh tế
hàng hóa, thông qua việc trao đổi trên thị
trường. Sản phẩm của người lao động chỉ
được coi là hàng hóa khi sản phẩm đó được
sản xuất ra là nhằm mục đích trao đổi
(mua bán) trên thị trường chứ không phải
để người sản xuất ra nó tiêu dùng.

2. Giải thích công thức giá trị hàng
hóa của Marx

Phần trên đã diễn đạt lại quá trình mà
Marx phát hiện ra giá trị của hàng hóa. Tiếp
theo, sẽ nghiên cứu, giải thích công thức
giá trị hàng hóa của Marx nhằm làm rõ bản
chất, nội dung các nhân tố cấu thành trong
giá trị hàng hóa.

Khi phân tích quá trình sản xuất giá trị
thặng dư của tư bản, Marx đã xác định nội
dung của giá trị hàng hóa gồm tư bản bất
biến-C, tư bản khả biến-V, giá trị thặng dư-
m như sau:

Để sản xuất giá trị thặng dư, nhà tư
bản phải ứng tư bản ra để mua tư liệu sản
xuất (TLSX) và sức lao động (SLĐ), tức là
chuyển hóa tư bản tiền tệ thành hai hình
thái khác nhau của tư bản sản xuất. Mỗi
bộ phận tư bản ấy có vai trò khác nhau
trong quá trình làm tăng thêm giá trị.

Một bộ phận tồn tại dưới hình thái
TLSX trong quá trình sản xuất. Giá trị của
TLSX được lao động cụ thể của người công
nhân chuyển vào sản phẩm mới không tăng
lên hay giảm đi. Bộ phận tư bản ấy được
gọi là tư bản bất biến, ký hiệu là C.

Đối với bộ phận tư bản dùng để mua
SLĐ thì xảy ra như sau: Sau quá trình sản
xuất, bằng lao động trừu tượng của mình,
người lao động tạo ra một giá trị mới không
những đủ bù đắp lại giá trị SLĐ do nhà tư
bản trả cho người lao động, mà còn có bộ
phận giá trị thặng dư cho nhà tư bản, ký
hiệu là m. Do vậy, bộ phận tư bản dùng để
mua SLĐ đã có sự biến đổi về lượng trong
quá trình sản xuất. Bộ phận tư bản này
được gọi là tư bản khả biến, ký hiệu là V.
Giá trị của hàng hóa được thể hiện bằng
công thức:

G = C + V + m

Tuy nhiên, nếu tiếp cận vấn đề theo
quá trình sản xuất giá trị thặng dư thì việc
giải thích nội dung, bản chất của công thức
giá trị hàng hóa để áp dụng vào thực tế
quản lý chi phí sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì
vậy, việc nghiên cứu phải có cách tiếp cận
khác.
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Marx viết: “Với tư cách là sự thống
nhất giữa quá trình lao động và quá trình
tạo ra giá trị thì quá trình sản xuất là một
quá trình sản xuất hàng hóa. Với tư cách
là sự thống nhất giữa quá trình lao động và
quá trình làm tăng giá trị thì quá trình sản
xuất là một quá trình sản xuất tư bản chủ
nghĩa, là hình thái tư bản chủ nghĩa của
nền sản xuất hàng hóa”. 

Ở đây, để nghiên cứu nội dung, bản
chất công thức giá trị hàng hóa của Marx,
việc nghiên cứu sẽ tiếp cận theo quan điểm
thứ nhất - với tư cách là sự thống nhất giữa
quá trình lao động và quá trình tạo ra giá
trị thì quá trình sản xuất là một quá trình
sản xuất hàng hóa.

Quá trình sản xuất hàng hóa mà Marx
nói ở đây là một nền sản xuất được phân
công lao động xã hội rất chặt chẽ. Hàng hóa
sản xuất ra được trao đổi thông qua thị
trường và thị trường điều tiết nguồn lực sản
xuất của xã hội.

Quá trình sản xuất hàng hóa là quá
trình sản xuất chung của nhân loại, không
phải của riêng một xã hội nào, tư bản chủ
nghĩa hay xã hội chủ nghĩa… nên việc tìm
hiểu nội dung, bản chất của công thức giá
trị hàng hóa trong quá trình sản xuất hàng
hóa sẽ mang tính bao quát cao, có thể ứng
dụng cho nhiều trường hợp trong đó có cả
trường hợp sản xuất tư bản chủ nghĩa
(trường hợp riêng).

Để sản xuất ra hàng hóa, con người sử
dụng các tư liệu lao động (TLLĐ) tác động
vào đối tượng lao động (ĐTLĐ) nhằm tạo ra
các hàng hóa theo mục đích của mình.
Trong quá trình tác động đó, người công
nhân gắn vào ĐTLĐ và công cụ lao động
một giá trị mới, bằng cách kết hợp vào đó
một lượng lao động nhất định, không kể nội
dung cụ thể, mục đích và tính chất kỹ thuật
của lao động đó như thế nào nghĩa là lao
động trừu tượng. Mặt khác, khi hàng hóa
được sản xuất ra, những giá trị của TLSX
đã tiêu dùng lại được tìm thấy dưới dạng
những bộ phận cấu thành giá trị của hàng
hóa. Giá trị của TLSX (TLLĐ và ĐTLĐ) được
bảo toàn nhờ chuyển vào sản phẩm và việc
chuyển giá trị của TLSX vào giá trị sản
phẩm được thực hiện nhờ lao động của con
người.

Trong tác phẩm “Tư bản” của mình,
Marx đã sử dụng phương pháp trừu tượng
hóa khoa học để nghiên cứu và đưa ra kết
luận: Quá trình lao động, sản xuất của con
người để chuyển giá trị TLSX vào giá trị sản
phẩm mới tạo ra được thực hiện như sau:
Thứ nhất, bằng lao động cụ thể, phù hợp
với ngành nghề, sở trường, nghiệp vụ
chuyên môn của mình, người lao động sẽ
biến đổi giá trị sử dụng của các đối tượng
trong TLSX thành hàng hóa, sản phẩm có
giá trị sử dụng mới và toàn bộ giá trị của
TLSX được chuyển nguyên vẹn vào giá trị
hàng hóa, sản phẩm mới; thứ hai, bằng lao
động trừu tượng của mình, người lao động
gắn thêm một giá trị mới cùng với giá trị cũ
của TLSX gia nhập vào giá trị hàng hóa mới
sản xuất ra. 

Như vậy, với thuộc tính chung, trừu
tượng của nó, với tư cách là một sự hao phí
SLĐ của người lao động, lao động của người
thợ sắt, thợ ván khuôn, thợ đổ bê tông…
đã gắn thêm một giá trị mới vào giá trị của
TLSX; còn với cái thuộc tính cụ thể, đặc thù,
có ích của nó với tư cách là một quá trình
thi công đổ bê tông, thì lao động của người
thợ sắt, thợ ván khuôn, thợ đổ bê tông…
chuyển toàn bộ giá trị của những TLSX đó
sang sản phẩm và do đó đã bảo tồn giá trị
của TLSX sang sản phẩm.

Từ những giải thích ở trên, theo tác
giả, những nhân tố khác nhau của quá
trình lao động tham gia một cách khác
nhau vào sự hình thành giá trị của hàng
hóa chính là cơ sở, nguồn gốc để nhận diện
nội dung và bản chất của giá trị hàng hóa.
Tác giả cho rằng nội dung, bản chất của giá
trị hàng hóa được hiểu như sau:

- Nội dung của giá trị hàng hóa bao
gồm: Giá trị cũ (C)- được chuyển nguyên xi
từ giá trị của TLSX (do lao động cụ thể thực
hiện) và giá trị mới (V+m)- được thực hiện
do lao động trừu tượng của người lao động. 

- Bản chất của giá trị hàng hóa là: Hao
phí lao động xã hội trung bình cần thiết kết
tinh trong hàng hóa đó. Mọi giá trị của
hàng hóa đều được qui về thời gian hao phí
lao động xã hội cần thiết để tạo ra sản
phẩm đó. Thời gian lao động được đo bằng
giờ, ngày, tháng… tùy thuộc vào đặc điểm

của sản xuất sản phẩm đó và phương
pháp, mục đích quản lý sản xuất của nhà
quản lý.

3. Phân tích công thức giá trị hàng
hóa của Marx

* Nếu xem xét theo cách tiếp cận
thông qua quá trình sản xuất hàng hóa làm
tăng giá trị, Marx cho rằng:

C-Tư bản bất biến gồm hai phần: C1 -
Phần chuyển dần giá trị vào sản phẩm làm
ra gồm nhà xưởng, máy móc, thiết bị...; C2
- Phần chuyển toàn bộ một lần, nguyên xi
giá trị vào sản phẩm làm ra gồm nguyên
liệu, nhiên liệu, vật tư...

V - Tư bản khả biến: Bộ phận tư bản
dùng để mua SLĐ đã có sự biến đổi về
lượng trong quá trình sản xuất. Là bộ phận
tạo ra giá trị thặng dư.

m - Giá trị thặng dư: Do tư bản khả
biến tạo ra. Nhà tư bản chiếm không của
công nhân.

Marx còn nhấn mạnh máy móc, vật tư,
nguyên liệu… dù có hiện đại như thế nào
thì cũng chỉ là lao động chết. Nó phải được
lao động sống “cải tử hoàn sinh” để biến
thành nhân tố của quá trình sản xuất. Như
vậy tư bản bất biến - C chỉ là điều kiện, còn
tư bản khả biến - V là nguồn gốc tạo ra giá
trị thặng dư.

* Nếu xem xét theo cách tiếp cận
thông qua quá trình sản xuất hàng hóa tạo
ra giá trị cần hiểu như sau:

Giả thiết rằng, người công nhân nhận
đủ tiền công của mình mà không bị chủ
doanh nghiệp (nhà tư bản) chiếm đoạt một
tý nào, trong khi giá trị TLSX chuyển hết vào
giá trị sản phẩm, hàng hóa mới tạo ra. Vậy,
câu hỏi đặt ra là phần chi trả cho chủ
doanh nghiệp lấy ở đâu để bù đắp vào các
khoản sau:

- Tiền công của chủ doanh nghiệp.
Chủ doanh nghiệp cũng lao động như công
nhân, nhưng ở đây là lao động trí óc. Người
công nhân đầu tư bằng sức lao động của
mình, còn chủ doanh nghiệp ngoài việc đầu
tư TLSX họ còn đầu tư “vốn con người”- là
tài sản vô hình, đó là: Trình độ quản lý, điều
hành; trình độ tổ chức sản xuất; trí tuệ…
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- Chủ doanh nghiệp giảm bớt chi tiêu
hiện tại và dùng tiền tiết kiệm được để mở
rộng sản xuất và nâng cao chất lượng hàng
hóa, sản phẩm, dịch vụ. Chủ doanh nghiệp
phải “chờ” để được chi tiêu. Thu nhập từ
tiền lãi phản ánh yếu tố “chờ” trong quá
trình sản xuất.

- Bù đắp cho những rủi ro trong sản
xuất, sản phẩm làm ra dù bán được hay
không bán được, dù có bán được nhiều hay
bán được ít thì hàng tháng, người công
nhân vẫn nhận được tiền công còn chủ
doanh nghiệp có thể không nhận được đồng
nào, thậm chí còn phá sản.

- Chi trả tiền lãi vay nếu chủ doanh
nghiệp đi vay để sản xuất, chi trả tiền thuê
đất nếu chủ doanh nghiệp đi thuê đất, chi
phí lưu thông nếu có…

Câu hỏi trên cần phải được trả lời, nếu
không trả lời được thì việc xác định nguồn
gốc các yếu tố cấu thành giá trị hàng hóa
sẽ gặp khó khăn, từ đó cũng khó khăn cho
việc xác định nội dung, bản chất của giá trị
hàng hóa.

* Nếu xem xét quá trình sản xuất hàng
hóa theo quan điểm lý thuyết hệ thống thì
có thể coi chủ doanh nghiệp, công nhân,
TLSX là các phần tử của hệ thống. Khi các
phần tử này tác động qua lại với nhau trong
điều kiện môi trường nhất định thì sẽ sinh
ra tính “trồi” của hệ thống. Tính “trồi” của
hệ thống này chính là giá trị mới tạo ra.

Cũng theo lý thuyết hệ thống thì nếu
thiếu một trong các phần tử trên, hoặc các
phần tử trên đứng riêng rẽ, biệt lập, không
có sự tương tác với nhau thì hệ thống sẽ
không sinh ra tính “trồi”. Như vậy, rõ ràng
chủ doanh nghiệp là một phần của hệ
thống sản xuất, không thể tách rời, nếu
tách chủ doanh nghiệp ra thì sẽ không có
ai ứng TLSX để sản xuất, không có ái thuê
nhân công để làm việc, không có ai bố trí,
lãnh đạo, điều hành sản xuất, không có ai
thực hiện việc tiêu thụ sản xuất ra... sẽ
không tạo ra giá trị mới, cũng như nếu
không có công nhân thì cũng không tạo ra
giá trị.

Từ sự phân tích ở trên bằng các cách
tiếp cận khác nhau, theo quan điểm của
tác giả thì phần được hưởng của chủ doanh
nghiệp phải được lấy từ giá trị mới tạo ra
(V+m) vì phần giá trị cũ (C) tức TLSX đã
được chuyển hết và bảo toàn vào sản phẩm
mới tạo ra.

Khi phân tích quá trình sản xuất giá trị
thặng dư, Marx đã đưa ra qui luật kinh tế
tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản là qui luật
giá trị thặng dư. Cho nên, khi nghiên cứu
phân phối thu nhập quốc dân trong xã hội
tư bản, Marx đã phát hiện ra qui luật phân
phối cơ bản giữa các giai cấp cơ bản của
xã hội tư bản dựa trên nguyên tắc mọi
khoản thu nhập của các nhà tư bản đều
được phân chia từ giá trị thặng dư, là phần

mà các nhà tư bản đã chiếm không của
công nhân. Quá trình phân phối thu nhập
quốc dân theo sơ đồ 1 (phía dưới):

Trong sơ đồ 1, thể hiện rõ bản chất, nội
dung, kết cấu các khoản mục chi phí trong
công thức giá trị của Marx. Mặt khác, nó
cho thấy phần lợi nhuận của tư bản công
nghiệp, tư bản thương nghiệp; phần lợi tức
của tư bản cho vay; phần địa tô của tư bản
nông nghiệp đều được lấy từ giá trị thặng
dư - phần mà các nhà tư bản chiếm
không của công nhân. 

Xuất phát từ qui luật kinh tế cơ bản
của sản xuất hàng hóa là qui luật giá trị,
nếu xem xét quá trình sản xuất hàng hóa
trên góc độ tạo ra giá trị, bỏ qua việc tăng
thêm giá trị (sản xuất giá trị thặng dư) thì
quá trình phân phối thu nhập quốc dân
trong xã hội tư bản theo sơ đồ 1 phải được
điều chỉnh lại cho phù hợp quá trình sản
xuất hàng hóa trên góc độ tạo ra giá trị;
Đồng thời phải mang tính đại diện cao;
nhưng vẫn giữ nguyên được giá trị của sơ
đồ 1 ở trên của Marx. Mặt khác, nếu vận
dụng công thức giá trị của Marx vào thực
tế một cách máy móc, rập khuôn, giáo điều
không xuất phát từ khách quan, mang nặng
tính chủ quan hoặc chưa hiểu hết ý nghĩa
sâu xa của nó thì sẽ dẫn đến việc không
thể giải thích được nội dung, bản chất của
chi phí hàng hóa theo quan điểm quá trình
sản xuất hàng hóa trên góc độ tạo ra giá

Sơ đồ 1: Phân phối thu nhập quốc dân trong xã hội tư bản
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trị. Vì vậy, sơ đồ 1 được điều chỉnh theo sơ
đồ 2.

Dựa vào sơ đồ 2 có thể biết được bản
chất, nội dung, kết cấu và nguồn gốc của
các khoản mục trong giá trị hàng hóa. Từ
đó giúp cho các nhà quản lý có cơ sở khoa
học để quản lý chi phí. Trong sơ đồ 2, bộ
phận giá trị gia tăng hay giá trị mới (V+m)
được phân bổ cho lợi nhuận của doanh
nghiệp sản xuất; tiền công của công nhân;
chi phí lưu thông trả cho doanh nghiệp

thương nghiệp; chi phí trả lãi vay cho tổ
chức cho vay vốn; tiền thuê đất, tiền sử
dụng đất cho tổ chức, cá nhân… Bộ phận
cũ - C dùng để bù đắp TLSX đã sử dụng.

Từ những kết quả nghiên cứu ở trên,
và căn cứ vào sơ đồ 2 đi đến kết luận sau:

- Bản chất cốt lõi của chi phí hàng hóa
là: Hao phí lao động sống (đã qui ra tiền)
và hao phí lao động vật hóa (đã qui ra tiền)
kết tinh trong hàng hóa.

- Nội dung, cấu tạo của chi phí hàng
hóa gồm: Giá trị mới (V+m) và giá trị cũ (C). 

- Tiếp tục tìm hiểu sâu hơn nữa học
thuyết giá trị nói chung, công thức giá trị
hàng hóa nói riêng của Marx ở nhiều góc độ
khác nhau để vận dụng nó trong nghiên cứu
cũng như trong hoạt động thực tiễn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Karl Mark Tư bản, Nxb Chính trị quốc gia - Sự

thật, Hà Nội, năm 1984.

Sơ đồ 2: Phân phối thu nhập quốc dân theo quan điểm của tác giả
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B
ữa nọ mở ô cửa sổ, bắt gặp
một gánh sen hồng của chị
hàng hoa từ ngoại ô vào
phố. Chợt nhận ra mùa sen
lại về giữa những cánh gió
nhẹ bâng, bảng lảng, níu

giữ một làn hương lặng thầm. Chị hàng hoa
như đã gói cả tấm lòng chắt chiu, thơm
thảo vào từng bó sen. Hương sen đằm thắm
ngỡ lạ mà quen, gợi về trong tôi những niềm
riêng kín đáo, xao động cả vùng trời nhớ
thương. 

Có một chiều mùa hạ, khi vệt nắng
cuối ngày đổ dài trên thềm vắng, hương sen
như vẫn còn phảng phất trong tâm tưởng.
Nghe xa xôi vọng về tiếng cuốc gọi chiều,
dắt hồn tôi trở lại một thuở xanh xưa. Xóm
làng bao đời êm ả tựa nhịp ca dao mẹ hát,
những đóa sen khẽ chạm vào giấc mơ mùa
hạ màu thiên thanh. Mùa sen nở, cả một
quãng đồng bát ngát hiện ra, hồn người
cũng lâng lâng trong sắc hương ngây ngất
của mùa. Lá sen xanh loang phiến sương
trong trắng, những nụ gầy e ấp xen lẫn
những đóa hoa bung tỏa cánh mềm. Lòng
tự hỏi hương sen ngày ấy có còn vương trên
tóc người con gái năm nào, giờ đã áo lụa
theo chồng mấy mùa trăng qua...

Suốt dọc dài đất nước, hoa sen hiện
hữu trong những xóm làng, đồng bãi thênh

thang; trong những điệu hò, điệu lý, miền
cổ tích xa xưa, câu hát ru à ơi bên cánh
võng; cả trong chén trà thanh tao của cha,
vị chè vấn vương của mẹ. Mỗi mùa sen
dường như đều cất giữ bao câu chuyện, bao
vui buồn, sâu đậm khó quên. Có mùa hoa
nở lại nhắc nhớ về mối tình tha thiết, câu
hẹn ước lỡ làng, từng ngỡ rằng không thể
chia xa. Có mùa hoa lại chạm vào thẳm
sâu rung cảm, đánh thức cả miền cố hương
luôn canh cánh trong tim người con xa xứ.
Sau tất cả, vén lớp bụi mờ thời gian, mùi
hương là thứ vẫn còn dư âm mãi. Những
điều không trọn vẹn thường khiến người ta
hoài khắc khoải, khôn nguôi.

Ngày nhỏ, những lần theo cha ra đồng
đặt lưới, tôi thường đòi cha chèo thuyền vào
giữa ao sen để hái sen mang về. Mùi rong
rêu, bùn đất ngai ngái đọng trên lau lách,
cỏ dại - những chỗ kín đáo là nơi lũ cá lóc,
cá rô hay ở. Nhưng khi cha chèo thuyền đến
ao sen giữa đồng nước, hương sen thơm
thoảng khiến những mơ mộng thơ bé của
tôi trỗi dậy. Mường tượng nơi này vào những
đêm sáng trăng, sẽ có một tiên nữ nhẹ
nhàng bước ra từ đóa sen lộng lẫy nhất, với
giọng hát như mật ngọt và đôi má ửng tựa
màu sen mới nở. Mái tóc dài được gội bằng
hương sen. Đêm về áp mặt vào lòng mẹ
thoảng mùi mồ hôi thân thuộc, thủ thỉ với

mẹ về một cô tiên bước ra từ đóa sen. Gió
nhè nhẹ thổi, rồi tôi thiu thiu ngủ giữa
khoảng trời nhiệm màu bình yên.

Sen lặng thầm bồi lắng tâm hồn tôi
một vẻ đẹp trong veo, vô ngần. Nhớ về sen,
tôi lại nhớ những tà áo dài mềm mại, những
chiếc nón lá đượm nét duyên thầm của chị
tôi, của những người con gái quê tôi. Sen
vươn lên từ bùn nâu, từ phù sa thấm đẫm
ân tình, giữ vẹn nguyên nét nguyên sơ, nền
nã. Những mùa sen rạo rực bung nở rồi kiệt
cùng úa tàn theo vòng thời gian, như tuổi
xuân của người con gái chỉ thắm một lần
trong đời. Nhưng đến khi rũ xuống, sen vẫn
giữ làn hương kín đáo ướp vào hồn người,
vào mảnh trời ký ức nguyên xanh. Mùa sen
rồi sẽ qua, nhưng ong bướm sẽ lưu luyến
mãi một thứ mật ngọt không dễ phai nhạt.
Dẫu lận đận duyên tình, những người con
gái quê vẫn sắt son một giấc mơ hạnh
phúc.

Mỗi mùa hoa đi qua đều gợi về trong
tâm khảm một niềm riêng man mác, như
là duyên cớ để lòng tôi được giãi bày. Cảm
ơn sen đã mở ra trong tôi những khoảng trời
cao rộng của tâm hồn. Vẻ đẹp tâm hồn là
vẻ đẹp không gì thay thế được. Bắt đầu từ
mạch nguồn quê xứ bao dung...

Trần Văn Thiên

Ngan ngát những mùa sen...
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
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T
háng Bảy Tây Nguyên, nắng
vàng màu mật ong. Ông
Bình ngồi bên hiên nhà
nghe lũ ong vo ve bay
ngang vườn. Mấy nhành
phong lan tỏa hương thoang

thoảng. Cảm giác thư thái len vào cơ thể
nhẹ bẫng.

Tháng Bảy ùa về như một cơn gió. Lúc
này ông đang miên man nhớ về những
tháng ngày bom đạn nơi chiến trường.
Mảnh đất này, thấm đượm những gian lao
thời tuổi trẻ.

Chàng trai Hà Thành thời bấy giờ tình
nguyện lên đường nhập ngũ khi vừa tròn
mười bảy tuổi. Hối ấy, sau những ngày đấu
tranh tư tưởng cùng mẹ và gia đình, cuối

cùng bố ông phán một câu: “Đi được về
được nhé, chiến trường không phải nơi để
đùa giỡn tuổi thanh xuân, đi là để phụng sự
Tổ quốc”.

Ông cúi đầu vâng dạ. Đó là những
tháng ngày ngọn lửa trong ông hừng hực
cháy. Dọc những tuyến đường vào Tây
Nguyên, ông nghe bạn bè xì xào về những
chiến công hiển hách, vang dội mà quân
đội ta giành được. Tuy nhiên, cũng có
những mất mát đau thương nơi mũi tên
hòn đạn. 

Ông được biên chế vào lực lượng vũ
trang của huyện Sơn Hòa, Phú Yên. Rồi cứ
thế theo vòng xoáy chiến đấu quyết liệt. Có
những ngày vác súng chạy dọc sườn núi,
vai nặng trĩu. Bị địch bao vây, cả bọn ngồi

chung nhau trong cái hầm tối như bưng.
Mùi cơ thể từng đứa bốc ngào ngạt. Thỉnh
thoảng một đứa la lên vì bị kiến vàng chích.
Ấy vậy mà trung đội vẫn kiên cường, duy trì
sĩ số cho đến cuối năm 1967. Rồi đợt tập
kích, Mỹ ném bom ào ạt, ông nhớ mình
đứng trên đồi dốc thoai thoải, hoa sim tím
buổi chiều đầy lãng mạn. Chợt đì đùng vang
xa tận phía con sông Con. Rồi thấy bóng
thằng Hào tung lên trong gió, rớt xuống ngay
cạnh căn cứ điểm. Lần đầu tiên nhìn bạn
hi sinh, ông giật mình thảng thốt. Chiến
tranh không phải là thứ để đùa giỡn rồi. Mới
hôm qua đây thôi, mấy đứa còn nằm trên
võng giữa rừng, kể cho nhau nghe về miền
quê từng đứa. Thằng Hào, thằng Minh quê
Phú Thọ. Hai đứa gần nhà nhau. Ngày nhập
ngũ cũng đi với nhau một lần. Thằng Chiến

Đồng đội
Truyện ngắn của Ngô Nữ Thùy Linh

Minh họa: Phùng Minh
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ở Hải Phòng. Ninh, Tân, Luận ở Lâm Đồng.
Có hai đứa đồng hương với ông đó là Phú
và Nhật. Thằng Hào còn giỡn chơi, nhảy lên
võng thằng Phú đòi tụt quần nó. Vậy mà
trong phút chốc thôi, ông và các đồng đội
đã thấy nó nằm im bất động. Chỉ kịp đắp
cho bạn nấm mồ.

Khi nhận được lệnh bổ sung cho các
đơn vị của tỉnh Phú Yên, lực lượng của Sơn
Hòa tiếp tục cùng các đội công tác ở các
ấp chiến lược tổ chức đánh vào lô cốt Cây
Da ở Củng Sơn và một mũi khác tập trung
đánh ở Đức Bình. Bên cạnh đó, các lực
lượng nhỏ cũng được bố trí đánh đều khắp
ở các ấp chiến lược, tạo nên hiệu ứng đồng
loạt tổng tiến công trong toàn tỉnh, diệt một
số đơn vị chủ lực nhỏ của địch, làm tan rã
các ấp chiến lược, vận động bà con về vùng
căn cứ giải phóng. Trong không khí tưng
bừng chiến thắng, năm 1968, lực lượng vũ
trang Sơn Hòa tiếp tục tiến công chiến khu,
quận lỵ hành chính Củng Sơn, đánh thiệt
hại nặng một trung đội bảo an, sau đó tiến
công vào khu dồn dân Sơn Hà, tiêu diệt
nhanh gọn một trung đội Trường Sơn của
địch, giải phóng hơn hai nghìn dân trở về
làng cũ làm ăn.

Ông cùng đồng đội trải qua những
ngày chiến tranh đầy hào hùng như thế.
Hôm đó, đang lúi húi rửa chân bên suối thì
ông bắt gặp một cụ già đi lấy măng. Cụ bảo
“chiến thắng Sơn Hòa đã giúp bà con trở
về, tiếp tục cày xới làm ăn. Công lao của
các chú bộ đội, chúng tôi chẳng bao giờ
quên được”. Rồi ông cụ ngập ngừng: Nhà
có hai cô con gái, đến tuổi lấy chồng rồi,
một cô làm y tá phục vụ trạm y tế xã, tiếp
nhận các ca bộ đội bị thương. Một cô đang
là giáo viên tiểu học.

Ông muốn các chú bộ đội ghé nhà
chơi.

Ông Bình cùng các đồng đội lúc đó
đứng ngây người ra. Những đồng chí khác
mặt đỏ lựng. Các chàng trai tuổi trẻ khi
nhắc đến tình yêu cứ như chạm vào dây
thần kinh xấu hổ. Nhưng rồi cả lũ đồng
thanh hứa, chiến đấu xong sẽ ghé lại nhà
cụ.

Chuyện nên duyên thế mà có thật.
Chàng trai Hà Thành ở lại Tây Nguyên kết

duyên với cô gái hiền dịu, đẹp người đẹp
nết.

Ngày hai người gặp nhau không phải
là ngày cả đội rủ nhau về nhà ông cụ mà
chính là ngày ông bị bom Mỹ ném trúng.
Chiếc chân lìa khỏi cơ thể, bay ở góc chân
trời nao, khi tỉnh dậy, ông thấy mình nằm
trên giường bệnh, xung quanh một màu
trắng xóa. Cơn đau ập đến, ông thò tay sờ
xuống chân, cảm giác xa lạ, nhẹ bẫng và
xót xa dâng lên lồng ngực. Ông nhớ lại tiếng
thét của thằng Phú: “Nằm xuống Bình ơi,
có bom”. Đó cũng là câu cuối cùng ông
nghe được từ người bạn đồng hương. Bây
giờ nằm cảm nhận cơn nhức rút vào từng
thớ thịt, nước mắt ông tự nhiên chảy ào ạt
xuống gối. Thuốc tê đã hết. Bóng dáng một
y tá vụt qua lán, rồi chừng năm phút sau
quay lại với dụng cụ rửa vết thương. Cô nhẹ
nhàng:

- Anh để tôi rửa vết thương cho. Tối
qua đồng đội anh đưa anh về đây khi mọi
sự đã rồi. Cũng may kịp thời. Nếu nó hoại
tử, chắc anh không sống nổi đâu.

Ông Bình càu nhàu:

+ Sao cô không bảo với đồng đội tôi
để tôi chết luôn đi. Sống làm gì khi một
chân đã cụt ngủn thế này.

Cô y tá quay sang nhìn ông, nét mặt
nghiêm nghị:

- Anh tưởng chết dễ thế sao? Ngoài kia
bao nhiêu đồng đội của anh đã nằm xuống,
chẳng bao giờ còn cơ hội để được về với gia
đình, với quê hương. Còn anh, mất một
phần cơ thể, là mất cho đất nước, mất vì
anh đã chiến đấu để cống hiến và phụng
sự Tổ quốc. Ít ra anh còn có cơ hội gặp lại
người thân ở quê nhà, anh có hiểu không?

Lòng ông Bình dịu lại. Lúc này đây ông
chẳng biết đồng đội mình còn bao nhiêu
người. Đứa nào mất, đứa nào còn. Ông ngồi
im cho cô y tá rửa vết thương. Giờ mới có
cơ hội nhìn rõ khuôn mặt của cô. Nét dịu
dàng hiện lên trên gương mặt đầy đặn. Đôi
bàn tay thoăn thoắt. Ông ngập ngừng:

+ Cảm ơn cô y tá nhé!

- Có gì đâu, đây là nhiệm vụ của tụi
em mà.

Đó là những tháng ngày đau đớn
nhưng cũng đầy thi vị nơi vùng đất Tây
Nguyên này. Những ngày được sự săn sóc
tận tình của đội ngũ y bác sỹ nơi đây, ông
bình phục và dần dần cảm mến cô y tá nhỏ
xinh, đẹp người đẹp nết. Ngày cô y tá đưa
ông về nhà, chạm mặt nhau ngay ở cửa,
ông già ồ lên:

- Là chú bộ đội hôm nọ sao?

Ông Bình lúc đó đỏ rần rần mặt:

+ Dạ là con đây bác, nhưng bây giờ
chân con...

Sự ngập ngừng của ông Bình lúc đó
khiến cụ già thương cảm. Cụ dìu cậu thanh
niên vào nhà, nhẹ nhàng, ân cần. Đó cũng
là lí do ông Bình yêu mảnh đất này, đến tận
bây giờ ông chưa bao giờ quên được ân tình
ấy.

Tiếng chó sủa ngoài sân vang lên. Xóa
tan luồng suy nghĩ của ông Bình. Có tiếng
ai là lạ:

- Ông Bình ơi, có nhà không?

Là ai thế nhỉ? Ông Bình chống gậy
bước ra. Bóng dáng một người đàn ông với
bộ quân phục đang lóng ngóng trước cổng
nhà. Ông nghe tim mình đập rộn ràng.

+ Thằng nào đấy, trời ơi sao bây giờ
mới nhớ tao mà đến?

Giọng ông già ngoài cổng vang vang:

- Bố khỉ, không thông tin ai mà biết.
Mấy chục năm giời rồi chứ đâu. Tao cứ
tưởng mày rơi rớt ở xó xỉnh nào rồi. Ai dè
lấy được con gái Tây Nguyên, đẹp người,
đẹp nết.

Ông Bình lóng ngóng mở cửa. Là ông
Chiến, quê Hải Phòng. Hai người ôm nhau
chặt cứng, khóc như những đứa trẻ. Một
đứa què chân, một đứa cụt tay. Từng là
đồng đội của nhau, vào sinh ra tử với nhau.
Vậy mà biền biệt mấy chục năm, giờ mới
có cơ hội ngồi lại gần nhau, ôn lại kỉ niệm
xưa cũ thời chiến tranh. Ông Bình hào
hứng:

+ Hồi ấy, sau trận đánh, mày cũng bị
thương sao không thấy ở cùng chỗ với tao?

- Ai biết. Khi mấy đứa móc tao ra khỏi
mặt đất, tao nghĩ chẳng còn sống được nữa
ấy chứ. Rồi người ta chuyển về Bắc, những
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B
ộ Thông tin và Truyền thông mới ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BTTTT (Thông tư
03), ngày 25/6/2021 quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thông tin và truyền
thông.

Thông tư 03 áp dụng đối với viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông (biên tập viên,
phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình, an toàn thông tin, quản trị viên hệ thống, kiểm
định viên công nghệ thông tin, phát triển phần mềm, âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng
phim, quay phim) làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân khác có liên
quan.

Nội dung, hình thức và việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên
ngành thông tin và truyền thông được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày
25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Thông tư số
06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét
tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét
thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

của Thông tư số 03/2021/TT-BTTTT
của Bộ Thông tin và Truyền thông

PGS, TS. Nguyễn Thị Tố Quyên
Học viện Báo chí & Tuyên truyền

đứa còn lại tao còn không
biết chúng sống chết ra
sao. Mãi sau này hòa bình
lập lại, cũng tìm kiếm nhau
rồi mới ra. Đội quân tụi
mình còn được năm đứa
thôi.

Ông Bình lặng cúi
người.

+ Là những đứa nào,
mày kể tao nghe?

- Thằng Minh, thằng
Tân, Thằng Luận với thằng
Nhật!

+ Ủa, mới bốn mà?

- Thằng ngốc, tao nữa
là năm chứ đâu!

Hai ông bạn già ôm
nhau cười khùng khục. Nụ
cười của bốn mươi sáu
năm về trước bây giờ thấm
đượm kí ức, buồn, vui lẫn
lộn. Ánh mắt của hai đồng
đội nhìn nhau, im lặng
trong chiều hoàng hôn lành
lạnh Tây Nguyên. 

+ Ngày mai tao kêu
thằng lớn lấy xe, chở mày
lên Hòa Sơn thăm tụi nó
nhé!

Ông Chiến gật đầu,
hai người dìu nhau vào nhà
trong. 

Ông bảo bà cũng sắp
đi làm về rồi. Tây Nguyên
mùa này có mật ong, trái
cây ngọt lịm. Ở đây ngủ với
nhau mấy bữa, ôn lại kỉ
niệm chiến trường xưa cũ.
Rồi liên lạc với mấy đồng
đội kia. Phải ngồi bên
nhau, hát bài ca chiến trận
chứ!

- Ừ, bốn mươi sáu
mùa Xuân rồi, phải ôn lại
chớ... phải ôn lại chớ. Tiếng
hai ông bạn thì thầm với
nhau. Chiều Tây Nguyên
mát rượi, thơm nức hương
hoa.../. 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nội dung cơ bản
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Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng
hạng

Viên chức chuyên ngành thông tin và
truyền thông được cử dự thi thăng hạng khi
có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

Một là, được cấp có thẩm quyền cử dự
thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp căn
cứ theo yêu cầu của vị trí việc làm
và nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập.

Hai là, đang giữ chức danh nghề
nghiệp viên chức chuyên ngành thông tin
và truyền thông hạng thấp hơn liền kề với
hạng dự thi quy định tại Thông tư liên tịch
số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV; Thông tư số
45/2017/TT-BTTTT và Thông tư số
02/2018/TT-BNV; Thông tư số 46/2017/TT-
BTTTT và Thông tư số 05/2018/TT-BNV.

Ba là, được xếp loại chất lượng ở mức
hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm
công tác liền kề với năm nộp hồ sơ dự thi
thăng hạng; có phẩm chất chính trị, đạo
đức tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật,
không trong thời gian thực hiện các quy
định liên quan đến kỷ luật viên chức quy
định tại Điều 56 Luật Viên chức năm 2010
(được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 2
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm
2019).

Bốn là, có năng lực, trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh
nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng
chức danh nghề nghiệp hiện giữ; đáp
ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và
yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp dự thi thăng hạng theo quy
định tại Thông tư liên tịch số
11/2016/TTLT-BTTTT-BNV; Thông tư số
45/2017/TT-BTTTT và Thông tư số
46/2017/TT-BTTTT.

Năm là, đáp ứng yêu cầu về thời gian
công tác tối thiểu giữ chức danh nghề
nghiệp hạng dưới liền kề như sau: Viên
chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ
hạng II lên hạng I phải có thời gian giữ chức
danh nghề nghiệp hạng II hoặc tương đương
tối thiểu là 06 năm, từ hạng III lên hạng II
phải có thời gian giữ chức danh nghề

nghiệp hạng III hoặc tương đương tối thiểu
là 09 năm, từ hạng IV lên hạng III phải có
thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng
IV hoặc tương đương tối thiểu là 02 năm
đối với trường hợp khi tuyển dụng có trình
độ cao đẳng trở lên, 03 năm đối với trường
hợp khi tuyển dụng có trình độ trung cấp.
Trường hợp có thời gian tương đương thì
phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ
chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề
của hạng chức danh nghề nghiệp dự thi
tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng
ký dự thi hoặc xét thăng hạng. Đây là điểm
mới, giản lược yêu cầu so với quy định liên
quan tại Thông tư liên tịch
số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV, Thông tư số
45/2017/TT-BTTTT và Thông tư số
46/2017/TT-BTTTT. Chính vì thế mà kể từ
ngày 15/8/2021, sau khi Thông tư 03 có
hiệu lực thì các nội dung quy định có liên
quan ở Thông tư liên tịch
số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV, Thông tư số
45/2017/TT-BTTTT và Thông tư số
46/2017/TT-BTTTT cũng chính thức hết
hiệu lực thi hành.

Tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng
hạng

Một trong những nội dung mới, quan
trọng ở Thông tư 03 là quy định cụ thể về
tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng.
Theo đó, viên chức chuyên ngành thông tin
và truyền thông có thành tích xuất sắc
trong hoạt động nghề nghiệp được cử dự xét
thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi có
đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

Một là, đáp ứng đầy đủ quy định nói
trên về các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi
thăng hạng.

Hai là, có thành tích xuất sắc như sau:

(1) Đối với viên chức dự xét thăng
hạng từ hạng II lên hạng I: Trong thời gian
giữ chức danh nghề nghiệp hạng II được
khen thưởng Huân chương Lao động hạng
Ba trở lên hoặc đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi
đua toàn quốc;

(2) Đối với viên chức dự xét thăng
hạng từ hạng III lên hạng II: Trong thời gian
giữ chức danh nghề nghiệp hạng III được

khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ hoặc đạt danh hiệu Chiến sĩ thi
đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể
Trung ương trở lên;

(3) Đối với viên chức dự xét thăng
hạng từ hạng IV lên hạng III: Trong thời gian
giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV được
khen thưởng Bằng khen cấp bộ, ban,
ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương trở
lên hoặc đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ
sở.

Hồ sơ dự thi hoặc dự xét thăng hạng

Hồ sơ đăng ký dự thi hoặc dự xét thăng
hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm: Sơ
yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện
hành; bản nhận xét, đánh giá của người
đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử
dụng viên chức hoặc của người đứng đầu
cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự
nghiệp công lập về việc đáp ứng các tiêu
chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc dự xét
thăng hạng chức danh nghề nghiệp của
viên chức; quyết định tuyển dụng, quyết
định bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
viên chức chuyên ngành thông tin và truyền
thông (hoặc tương đương), quyết định nâng
bậc lương gần nhất; bản sao các văn bằng,
chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh
nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng;
bản sao các văn bản của cấp có thẩm
quyền chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn
về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của
chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc dự xét
thăng hạng theo quy định; quyết định khen
thưởng của cấp có thẩm quyền đối với viên
chức dự xét thăng hạng chức danh nghề
nghiệp.

Nội dung, hình thức xét thăng hạng

Nội dung và hình thức kiểm tra, sát
hạch cụ thể do hội đồng xét thăng hạng
chức danh nghề nghiệp xem xét, báo cáo
người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm
quyền tổ chức xét thăng hạng thống nhất
trước khi thực hiện. Vòng 1: Hội đồng xét
thăng hạng chức danh nghề nghiệp sẽ
thẩm định hồ sơ dự xét thăng hạng theo
quy định nói trên, nếu đáp ứng đủ điều kiện
theo quy định thì người dự xét được tham
dự vòng 2. Ở vòng 2, hội đồng xét thăng
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hạng chức danh nghề nghiệp sẽ
kiểm tra, sát hạch về năng lực
chuyên môn, nghiệp vụ; ngoại ngữ;
tin học theo yêu cầu của
chức danh nghề nghiệp viên chức dự
xét thăng hạng bằng hình thức
phỏng vấn hoặc thực hành. Điểm thi
phỏng vấn hoặc thực hành của mỗi
bài kiểm tra, sát hạch được chấm
theo thang điểm 100.

Xác định viên chức trúng
tuyển trong kỳ xét thăng hạng

Viên chức trúng tuyển trong kỳ
xét thăng hạng chức danh nghề
nghiệp viên chức chuyên ngành
thông tin và truyền thông là viên
chức có tất cả các bài kiểm tra,
sát hạch ở vòng 2 (chuyên môn,
nghiệp vụ; ngoại ngữ; tin học) đạt
từ 50/100 điểm trở lên lấy theo thứ
tự tổng điểm từ cao xuống thấp
trong phạm vi chỉ tiêu thăng hạng
chức danh nghề nghiệp được giao.
Trường hợp có từ 02 người trở lên
có tổng điểm kiểm tra, sát hạch
bằng nhau ở chỉ tiêu thăng hạng
cuối cùng thì việc xác định người
trúng tuyển được thực hiện theo
thứ tự ưu tiên cho viên chức có
thành tích khen thưởng cao hơn;
viên chức có kết quả kiểm tra, sát
hạch chuyên môn, nghiệp vụ cao
hơn; viên chức là người dân tộc
thiểu số; viên chức nhiều tuổi hơn
(tính theo ngày, tháng, năm sinh),
viên chức có thời gian công tác
nhiều hơn; viên chức có thời gian
giữ chức danh nghề nghiệp hiện tại
lâu hơn. Trường hợp vẫn không xác
định được thì hội đồng xét thăng
hạng chức danh nghề nghiệp viên
chức chuyên ngành thông tin và
truyền thông thảo luận và quyết
định theo đa số. Đồng thời, không
bảo lưu kết quả cho các kỳ xét
thăng hạng chức danh nghề nghiệp
lần sau.

Thông tư này có hiệu lực thi
hành kể từ ngày 15/8/2021./.

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

* Đổi mới cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 18/6/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định 381/QĐ-VPCP Kế
hoạch thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục
hành chính”.

Theo đó, trong tháng 7/2021, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì, phối hợp với các
bộ, ngành, địa phương xây dựng Bộ chỉ số đánh giá, giám sát, đo lường chất lượng giải quyết
thủ tục hành chính; rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan
để bảo đảm tính phù hợp, thống nhất trong hệ thống pháp luật; phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ
Thông tin và Truyền thông hướng dẫn lưu trữ điện tử đối với hồ sơ thủ tục hành chính. 

Trong quý III, IV/2021, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp,
Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành, cơ quan có liên quan xây dựng Nghị
định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một
cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông
tư số 01/2018/TT-VPCP và hướng dẫn Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020.

Đến quý II/2022, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng Bộ chỉ số đánh
giá, giám sát, đo lường chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Kế hoạch cũng yêu cầu Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì xây dựng tài liệu hướng
dẫn nhận diện thương hiệu của bộ phận một cửa các cấp và hệ thống thông tin giải quyết thủ
tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh; hướng dẫn chuẩn hóa danh mục tài liệu, quy định mã số của
giấy tờ số hóa để chia sẻ giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ
tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin khác hoàn thành trong
quý IV/2021… 

Phối hợp với các bộ, cơ quan: Công an, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên
và Môi trường, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương kết nối, chia
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sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công quốc
gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục
hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ giải
quyết thủ tục hành chính với: Cơ sở dữ liệu
quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu hộ tịch
điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký
doanh nghiệp, Cơ sở dữ liệu thuế, Cơ sở dữ
liệu quốc gia về đất đai, Cơ sở dữ liệu bảo
hiểm xã hội.

Đồng thời, Cục Kiểm soát thủ tục hành
chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành,
địa phương tổ chức triển khai, hướng dẫn,
kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án; kịp
thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá
trình tổ chức thực hiện.

* Quy định mới về cơ chế tự chủ
tài chính của đơn vị sự nghiệp

công lập

Ngày 21/6/2021, Chính phủ ban hành
Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định cơ
chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp
công lập (gọi tắt là Nghị định số 60). Nghị
định này được ban hành nhằm khắc phục
một số tồn tại, hạn chế của Nghị định số
16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015.

Theo Nghị định số 60, đối với dịch vụ
sự nghiệp công không sử dụng ngân sách
Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công được tự
chủ quyết định các khoản chi để cung cấp
dịch vụ sự nghiệp công đảm bảo tính hợp
lý, hợp lệ và phải quy định trong quy chế
chi tiêu nội bộ; phải tổ chức công tác kế
toán theo đúng quy định của pháp luật về
kế toán; mở sổ sách kế toán, sử dụng, quản
lý chứng từ, tổ chức hạch toán, theo dõi
riêng đảm bảo ghi nhận đầy đủ, chính xác
doanh thu và phân bổ đầy đủ, chính xác chi
phí đối với từng hoạt động; phải đăng ký,
kê khai, nộp đủ thuế và các khoản thu ngân
sách khác (nếu có) theo quy định của pháp
luật; thực hiện chế độ kiểm toán nội bộ đầy
đủ, định kỳ; thực hiện chế độ báo cáo tài
chính đúng, kịp thời với các cơ quan quản
lý cấp trên và các cơ quan có liên quan
theo quy định. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp
công chịu trách nhiệm về hiệu quả quản lý,

sử dụng tài sản công, đất đai được Nhà
nước giao quản lý, sử dụng; nguồn tài chính
tại đơn vị theo quy định của pháp luật.

Trường hợp hoạt động dịch vụ sự
nghiệp công không sử dụng ngân sách Nhà
nước có chênh lệch thu nhỏ hơn chi, đơn vị
phải tính toán bù đắp khoản thiếu hụt bằng
các nguồn kinh phí hợp pháp của đơn vị,
ngân sách Nhà nước không cấp bù.

Đối với dịch vụ sự nghiệp công sử
dụng ngân sách Nhà nước thì ngân sách
Nhà nước chuyển từ hỗ trợ cho các đơn vị
sự nghiệp công sang hỗ trợ trực tiếp cho
đối tượng người nghèo, đối tượng chính
sách khi sử dụng dịch vụ sự nghiệp công
cơ bản, thiết yếu; chuyển từ hỗ trợ theo cơ
chế cấp phát bình quân sang cơ chế Nhà
nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp
dịch vụ sự nghiệp công căn cứ vào chất
lượng đầu ra hoặc đấu thầu cung cấp dịch
vụ sự nghiệp công.

Việc bố trí ngân sách Nhà nước để
thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công sử
dụng ngân sách Nhà nước thực hiện theo
phân cấp hiện hành của pháp luật về ngân
sách Nhà nước, phù hợp với khả năng cân
đối của ngân sách Nhà nước và lộ trình
điều chỉnh tính đủ các chi phí hình thành
giá dịch vụ theo quy định của cơ quan có
thẩm quyền.

Theo quy định của Nghị định số 60,
nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công
lập bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước,

nguồn thu hoạt động sự nghiệp, nguồn thu
phí, nguồn vốn vay; vốn viện trợ, tài trợ và
nguồn thu khác. Để tách bạch rõ nguồn thu
từ hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị
do Nhà nước giao và nguồn thu từ các hoạt
động kinh doanh dịch vụ, Nghị định số 60
quy định, nguồn thu hoạt động sự nghiệp
bao gồm: Thu từ hoạt động dịch vụ sự
nghiệp công; thu từ hoạt động sản xuất,
kinh doanh; hoạt động liên doanh, liên kết
với các tổ chức, cá nhân theo đúng quy
định của pháp luật và được cơ quan có
thẩm quyền phê duyệt đề án phù hợp với
chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp
công; thu từ cho thuê tài sản công.

Bên cạnh đó, để đảm bảo tính đồng bộ
và thống nhất chung về việc phân phối kết
quả từ hoạt động liên doanh, liên kết của
đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định 60
cũng bổ sung quy định về tự chủ trong hoạt
động liên doanh, liên kết. Cụ thể, đơn vị sự
nghiệp công lập được quyền tự chủ, tự chịu
trách nhiệm liên doanh, liên kết với các tổ
chức, cá nhân để hoạt động dịch vụ đáp
ứng nhu cầu của xã hội. Việc sử dụng tài
sản công vào mục đích liên doanh, liên kết
phải bảo đảm các yêu cầu quy định tại
khoản 2 Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng tài
sản công và thuộc các trường hợp quy định
tại khoản 1 Điều 58 Luật Quản lý, sử dụng
tài sản công.

Nghị định có hiệu lực từ ngày
15/8/2021./.

Đỗ Quyên
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Đ
ể đẩy mạnh cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức, quy mô lớn, vào năm 2000, Hội đồng Châu Âu

đã thống nhất thành lập một đơn vị bao gồm các công tố viên, thẩm phán, sĩ quan cảnh sát... thuộc các quốc gia

thành viên. Ngày 14 tháng 12 năm 2000, theo sáng kiến   của Bồ Đào Nha, Pháp, Thụy Điển và Bỉ, một đơn vị hợp

tác tư pháp lâm thời được thành lập với tên gọi Pro-Eurojust, có trụ sở đặt tại Brussels (thủ đô của Bỉ). Đơn vị này

là tiền thân của Eurojust (Cơ quan Hợp tác tư pháp của Liên minh Châu Âu (EU)).

Cơ quan Hợp tác tư pháp
của Liên minh Châu Âu (Eurojust):

Công cụ hữu hiệu chống tội phạm
tham nhũng xuyên quốc gia
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Vào tháng 4 năm 2003, Eurojust
chuyển trụ sở đến Hague (thành phố
lớn thứ ba ở Hà Lan sau Amsterdam và
Rotterdam). Eurojust đã và đang đàm phán
các thỏa thuận hợp tác với các quốc gia thứ
ba (quốc gia không phải là thành viên EU)
và các cơ quan khác của EU, cho phép trao
đổi thông tin tư pháp và dữ liệu cá
nhân. Các thỏa thuận đã được ký kết với
Na Uy, Iceland, Liechtenstein, Cộng hòa
Macedonia thuộc Nam Tư cũ, Moldova,
Montenegro, Ukraine, Mỹ, Croatia và Thụy
Sĩ, cũng như với Văn phòng chống gian lận
Châu Âu OLAF (Cơ quan điều tra gian lận,
tham nhũng đối với ngân sách của EU và
hành vi phạm pháp nghiêm trọng trong
các tổ chức Châu Âu, phát triển chính
sách chống gian lận cho Ủy ban Châu Âu,
bắt đầu hoạt động vào năm 2000 và có trụ
sở tại Brussels), Europol (Cơ quan thực thi
pháp luật của EU xử lý thông tin tình báo
tội phạm, chống tội phạm có tổ chức quốc
tế nghiêm trọng bằng sự hợp tác giữa các
cơ quan thực thi pháp luật có liên quan
của các nước thành viên), Ủy ban Châu Âu
và nhiều tổ chức quốc tế khác. Ngoài các
thỏa thuận hợp tác, Eurojust cũng duy trì
một mạng lưới các đầu mối trên toàn thế
giới, hiện tại là 42 đầu mối liên lạc bên
ngoài EU. Eurojust đã ký một thỏa thuận
hợp tác với Thụy Sĩ với tư cách là quốc gia
thứ ba cho phép cử công tố viên đầu mối
đến Eurojust. Thỏa thuận này có hiệu lực
từ năm 2011. Trách nhiệm chính của công
tố viên đầu mối là tạo điều kiện và điều
phối hợp tác quốc tế trong các vấn đề hình
sự giữa Thụy Sĩ và các quốc gia có đại diện
tại Eurojust. Điều đó bao gồm một loạt hoạt
động, từ việc thực hiện các yêu cầu của
Công ước MLA (Công ước về hỗ trợ lẫn nhau
trong các vấn đề hình sự giữa các quốc gia
thành viên của EU) đến tổ chức các cuộc
họp phối hợp giữa các công tố viên và cảnh
sát điều tra từ các quốc gia khác nhau để
lập kế hoạch và xác định một chiến lược
điều tra phối hợp.

Tổng cộng có khoảng 350 người làm
việc tại Eurojust gồm: Nhân viên thường

trực (Văn phòng Giám đốc Hành chính, Văn
phòng Kế hoạch và Ngân sách, Văn phòng
Truyền thông Doanh nghiệp, Bảo mật, Quản
lý Thông tin), một phần của Mạng lưới và
Cơ quan Thư ký do Eurojust điều hành
(Mạng lưới Tư pháp Châu Âu và Ban Thư
ký Nhóm Điều tra chung...), đơn vị phân
tích về pháp lý của Eurojust có đội ngũ luật
sư từ nhiều khu vực khác nhau; cùng 28 cơ
quan đại diện của các quốc gia thành viên
EU và các quốc gia thứ ba có đại diện tại
Eurojust.

Thẩm quyền quản lý Eurojust thuộc
Giám đốc Hành chính và Quản lý (hậu cần,
quản lý ngân sách...). Eurojust có Ban
Quản lý làm việc dựa trên nguyên tắc không
can thiệp vào công việc của các cơ quan
đại diện của các quốc gia và các công tố
viên đầu mối. Mỗi cơ quan quản lý công
việc của mình và đặt ra các ưu tiên riêng
trong thực thi các hoạt động. Các cơ quan
đại diện có thể đăng ký các nguồn lực tố
tụng bổ sung từ các cơ quan quản lý Nhà
nước của họ. Tất cả các công tố viên làm
việc tại Eurojust hay làm việc với tư cách
là công tố viên đầu mối chỉ làm việc tại
Eurojust trong một khoảng thời gian nhất
định, trung bình khoảng bốn năm, sau đó
sẽ quay trở lại lĩnh vực hoạt động ở quốc
gia của họ.

Eurojust không phải là Văn phòng công
tố Châu Âu, không tự dẫn dắt các cuộc điều
tra. Chức năng của Eurojust là hỗ trợ các
cơ quan công tố quốc gia và là một tổ chức
hoạt động theo yêu cầu và hỗ trợ các công
tố viên từ các quốc gia trong các cuộc điều
tra cụ thể. Điều đó có nghĩa là Eurojust can
thiệp trong các trường hợp khẩn cấp hoặc
đồng hành với một vụ việc phức tạp trong
thời gian dài. Eurojust có thể yêu cầu tổ
chức nhiều cuộc họp phối hợp trong khoảng
thời gian vài năm. Lợi thế khi làm việc tại
Eurojust là có “tầm nhìn toàn cảnh” và
nắm bắt được toàn bộ các cuộc điều tra tội
phạm với các phân nhánh quốc tế ở các
quốc gia thành viên. Tuy nhiên, Eurojust
không thể gây ảnh hưởng hoặc đưa ra quyết

định trong các cuộc điều tra này. Eurojust
chỉ có thể đưa ra đề xuất và khuyến nghị
cho các công tố viên, những người chịu
trách nhiệm về các cuộc điều tra. Trong
trường hợp hành vi tội phạm được thực hiện
tại một quốc gia thành viên nhưng lại gây
ra hậu quả vượt ra ngoài biên giới của
quốc gia đó, Eurojust cung cấp cho các
quốc gia thành viên kinh nghiệm và kiến
thức chuyên môn sâu rộng trong hợp tác
tư pháp, bao gồm một loạt công cụ để xử
lý các vấn đề như xung đột quyền tài
phán, dẫn độ, tiếp nhận bằng chứng,
phong tỏa và thu hồi tài sản. Vì có khả
năng đáp ứng các cơ quan có thẩm quyền
từ tất cả quốc gia thành viên và các quốc
gia thứ ba khác nên Eurojust có thể phản
hồi các yêu cầu một cách nhanh chóng,
đôi khi giúp giải quyết một số vụ việc chỉ
trong vòng vài giờ.

Eurojust hỗ trợ các công tố viên trong
các trường hợp phức tạp và khẩn cấp cần
sự hợp tác với các quốc gia khác. Ví dụ:
Một công tố viên Thụy Sĩ đang điều tra một
vụ án tham nhũng và rửa tiền cần hợp tác
hoặc trao đổi thông tin với một hoặc nhiều
quốc gia thành viên EU có thể yêu cầu tổ
chức một cuộc họp phối hợp với các công
tố viên từ các quốc gia liên quan khác. Một
cuộc họp như vậy cho phép các công tố
viên làm quen với nhau, thảo luận và phát
triển một chiến lược điều tra phối hợp cũng
như để làm rõ những trở ngại tiềm ẩn về
pháp lý. Thông qua các cuộc họp như vậy,
các công tố viên và cảnh sát điều tra có thể
làm việc trực tiếp với nhau và khả năng về
việc tổ chức một cuộc họp phối hợp tiếp
theo tại Eurojust hoàn toàn có thể xảy ra.
Eurojust thanh toán chi phí cho đại diện
của mỗi quốc gia tham gia, nếu cuộc họp
điều phối được tổ chức bởi Eurojust. Các
nước tham gia cũng có thể cử thêm thành
viên, tuy nhiên họ phải tự chịu chi phí cho
những người tham gia bổ sung. 

Với chức năng hỗ trợ các công tố
viên và cảnh sát điều tra, việc liên hệ
giữa cơ quan công tố quốc gia và đại
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diện tại Eurojust có thể được thiết lập một
cách không chính thức qua e-mail hoặc
điện thoại. Nếu một cuộc họp phối hợp được
tổ chức với những người tham gia bên
ngoài, cơ quan đại diện hoặc công tố viên
đầu mối của nước thứ ba sẽ chủ trì cuộc
họp. Sự hợp tác giữa các cơ quan tư pháp
khác nhau tham gia cuộc họp phối hợp do
Eurojust tổ chức phải luôn tuân thủ nghiêm
ngặt các điều khoản của Công ước MLA
hiện hành. Các cuộc họp của Eurojust tạo
điều kiện và hỗ trợ hợp tác, nhưng không
thay thế các quy tắc MLA được áp dụng
chính thức.

Ngân sách hàng năm của Eurojust
lấy từ ngân sách của EU. Hội đồng Châu
Âu và Nghị viện Châu Âu quyết định ngân
sách hàng năm của Eurojust, dựa trên
các đề xuất của Ủy ban Châu Âu và Ban
Quản lý của Eurojust. Năm 2016, ngân
sách của Eurojust là 47,9 triệu EUR, trong
đó khoảng 12,3 triệu EUR được cam kết
cho việc xây dựng và chuyển đến trụ sở
mới của Eurojust. Các quốc gia thành viên
trả lương cho các nhân viên của nước
mình làm việc tại Eurojust. Nhân viên
hành chính của Eurojust do Ủy ban Châu
Âu trả lương, vì những người này được Ủy
ban Châu Âu trực tiếp tuyển dụng.

Bên cạnh đó, Eurojust còn được xem
là một nền tảng của tri thức. Kiến thức
chuyên sâu về luật pháp và hoạt động của
hệ thống tư pháp của tất cả các quốc gia
thành viên EU và các quốc gia thứ ba đều
có sẵn tại đây. Trên cơ sở đó, Eurojust tổ
chức các cuộc họp, hội thảo nhằm thảo
luận chiến lược và chuyên đề về các chủ đề
cụ thể mỗi năm, ví dụ về các nhóm điều tra
chung, buôn lậu người nhập cư bất hợp
pháp, tham nhũng xuyên biên giới, chống
khủng bố, tội phạm thuế, tội phạm mạng
và nhiều chủ đề khác. Tùy thuộc vào chủ
đề của cuộc họp, các chuyên gia từ tất cả
các quốc gia thành viên EU và các quốc gia
thứ ba có đại diện tại Eurojust, các chuyên
gia từ khu vực tư nhân... sẽ được mời tham
dự các cuộc họp này.

Để đánh giá hiệu quả hoạt động,
Eurojust công bố báo cáo thường niên trên
trang web của mình, trong đó đề cập đến
hiệu suất làm việc và các số liệu thống kê
chi tiết. Sau mỗi cuộc họp phối hợp và cuộc
họp chiến lược/chuyên đề, những người
tham gia được yêu cầu điền vào bảng câu
hỏi và đưa ra phản hồi về tất cả các khía
cạnh của cuộc họp mà họ đã tham gia.

Eurojust đóng vai trò quan trọng trong
cuộc chiến chống tham nhũng xuyên biên
giới và có quy mô quốc tế, đặc biệt là nạn
rửa tiền. Sự khác biệt trong hệ thống pháp
luật, kiến   thức không đầy đủ về tổ chức cơ
quan tư pháp giữa các quốc gia và đôi khi
đơn giản chỉ là sự thiếu tin cậy giữa các cơ
quan có thẩm quyền của các quốc gia khác
nhau có thể tạo thành những trở ngại đáng
kể cho các công tố viên và cảnh sát điều
tra trong những nỗ lực, quyết tâm chống
tham nhũng. Eurojust có thể thu hẹp những
khoảng cách này và giúp thiết lập các mối
liên hệ trực tiếp đáng tin cậy giữa các công
tố viên và cảnh sát điều tra.

Theo bà Maria Schnebli, công tố viên
Thụy Sĩ biệt phái tại Eurojust, trong hai năm
rưỡi làm việc dưới cương vị là công tố viên
đầu mối của Thụy Sĩ tại Eurojust, đã tham
gia cũng như tổ chức các cuộc họp phối hợp
đa phương trong một số vụ án tham nhũng
quy mô lớn. Nhiều biện pháp hữu hiệu nhất
đã được trao đổi trong các cuộc họp như
vậy, đồng thời nhiều liên hệ cá nhân dựa
trên sự tin tưởng được thiết lập. Việc này có
thể tiết kiệm một lượng lớn thời gian và tiền
bạc bằng cách gặp gỡ tất cả các cơ quan
điều tra và truy tố làm việc trong cùng một
vụ án phức tạp. Tất nhiên, bản thân điều
đó không đảm bảo được sự thành công
của việc truy tố. Mỗi công tố viên tham
gia cuộc họp phối hợp do Eurojust tổ chức
vẫn phải đối mặt với tòa án và luật sư bào
chữa trong vụ án của mình, nhưng ít nhất
họ biết rằng họ không đơn độc trong cuộc
chiến.

Eurojust đã và đang làm việc để củng
cố và tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin

với các cơ quan và tổ chức khác của EU,
chẳng hạn như Europol, OLAF... Do Eurojust
là một mạng lưới liên lạc rất quan trọng,
việc thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ
hơn với các đầu mối liên hệ bên ngoài của
Eurojust tại một số quốc gia ngoài EU là
một hướng đi đúng đắn trong tương
lai. Trước đây, cuộc họp thường niên của tất
cả các điểm đầu mối này đã được tổ chức
tại Eurojust, tuy nhiên do hạn chế về ngân
sách, các cuộc họp này đã bị dừng lại. Sẽ
rất tốt nếu tất cả các công tố viên và liên
lạc viên đầu mối của các quốc gia làm việc
tại Eurojust có thể gặp được các đầu mối
liên lạc bên ngoài từ các quốc gia, vùng
lãnh thổ như Georgia, Israel, Mông Cổ, Đài
Loan... một năm một lần. 

Các công tố viên từ các nước không
phải thành viên EU vẫn có thể cộng tác với
Eurojust. Họ có thể yêu cầu các đồng
nghiệp từ một quốc gia thành viên EU,
những người mà họ cùng làm việc trong một
cuộc điều tra quốc tế, liên hệ với cơ quan
đại diện của họ tại Eurojust với yêu cầu tổ
chức một cuộc họp phối hợp và mời các
công tố viên từ các quốc gia thứ ba. Mặc
dù các công tố viên từ các quốc gia thứ ba
không thể tự mình tiến hành một cuộc họp,
nhưng họ vẫn có thể thúc đẩy một cuộc họp
như vậy diễn ra.

Việc thành lập một tổ chức như
Eurojust là một quá trình lâu dài và tốn
nhiều thời gian. Điều này đòi hỏi một
cam kết liên tục và đặc biệt là đầu tư tài
chính của tất cả các quốc gia có đại diện
tại Eurojust, không chỉ riêng Hà Lan với tư
cách là quốc gia chủ nhà của
Eurojust. Trong suốt quá trình hình thành
và phát triển, Eurojust đã trải qua nhiều
thay đổi, cải cách và quá trình này vẫn
đang tiếp tục diễn ra. Có thể khẳng định,
một thể chế khu vực mạnh mẽ như vậy
chính là nền tảng rất quan trọng nhằm
củng cố và hỗ trợ các cơ quan điều tra, truy
tố./.

Dương Nguyễn

(Theo U4 Anti-Corruption Resource Centre)


