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SOME MANIFESTATIONS OF THE CURENT POLITICAL
ISSUES IN PERSONNEL WORK
Bui Thu, Chang*
Date received the article: 3/9/2019
Date received the review results: 3/3/2020
Date published the article: 27/3/2020
Abstract: Over the past 30 years of implementing the renovation policy, the Party cadres’
work has achieved many important achievements, many guidelines, views and great solutions
about the cadre work being institutionalized and concretized into statutes and regulations.
Our Party has implemented relatively synchronously the stages of management, evaluation,
selection, planning, training, fostering, rotation, arrangement, use, implementation of
personnel policies and protection of internal politics, among which grasping and resolving
current political issues meeting the requirements of the renovation process, contributing to
enhance the prestige and leading role of the Party in new conditions are focused on.
Keywords: Cadre work, internal political protection, innovation, leadership of the Party

1. Introduction
Besides the strong points, cadre
work is still limited and weak. A large
number of cadres have not met the
requirements of the revolutionary tasks.
Bureaucracy, corruption, degradation of
political ideology, ethics of life in a large
number of cadres and party members are
very serious, causing discontent among
the masses, and at the same time creating
loopholes for hostile forces, opportunities
to take advantage of propaganda to
misrepresent, incite and destroy the Party.
These are the initial manifestations of
current political issues.

The current political issues in cadre
work are the manifestations and situations
of the credo, political guidelines, ideology,
leadership, direction and organization
of Party committees and organizations.
competence in the stages of cadre work;
Political qualities of oﬃcials, which are
happening, will take place, continue to
happen, leading to a decline in internal
solidarity, political prestige and ﬁghting
strength of the Party; threatening the
position, leading and ruling role of the
Communist Party of Vietnam, threatening
the survival of the State of the Socialist
Republic of Vietnam.
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Therefore, in order to clearly
identify current political issues, how they
are happening, and what solutions to
overcome, we should ﬁrst understand the
manifestations of current political issues
in cadre work.
2. The main manifestations
Firstly, the expression of issues
related to management leadership
responsibilities and assigned duties
These manifestations are in violation
of the Party’s regulations, the State’s
policies and laws, related to leadership and
management responsibilities in agencies,
units, localities and ﬁelds under their
management causing serious consequences
for individuals, organizations or being
subject to inspection, examination and
investigation by competent agencies when
signs of violation are committed.
Leaders and managers take
advantage of their assigned duties and
tasks to direct and perform acts contrary to
the Party’s regulations, the State’s policies
and laws in order to serve personal and
group interests, damaging the prestige,
leadership of the Party and interests of
the State and people. Tolerance, covering,
abetting the greed, negativity, intentionally
hindering the discovery and handling of
greed and negativity; letting others take
advantage of their positions and powers to
seek personal beneﬁts. Are in the time of
disciplinary execution up to and beyond
reprimand.
At the same time, there is an
indication of the arrangement of family

members (wife, husband, father, mother
of husband or wife, children, siblings)
to undertake the related titles such as:
Secretary, deputy secretaries, heads
of organizers, heads of inspection
committees of the same level; chairmen
of People’s Committees and heads of
interior and inspectorate agencies of the
same level in a locality; members of the
same party cadres, party committees; the
head and deputy of the head in the same
locality, agency or unit.
Second, expression of issues related
to filing a profile, background, property
declaration, religious activities.
In the management of cadres’ records
and resumes, there are acts of falsifying
and falsifying content in cadre’s dossiers,
curriculum vitae, documents reviewing
and evaluating oﬃcials, using unlawful
diplomas and certiﬁcates, committing acts
of dishonestly declaring assets, incomes
of themselves, spouses or minor children.
Oﬃcials take advantage of their
assigned functions and tasks to tolerate
and cover up corrupt and negative acts,
arbitrarily participate in activities in
religious organizations. Acts of providing
or disclosing information, documents,
records of cadres and party members to
organizations and individuals that are not
competent and responsible, especially
information, documents, personnel records
in process of implementing the personnel
work process. Incorporating personal
intentions, setting criteria, standards,
conditions, comments, assessments are
imposed, not true nature, not true in
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order to beneﬁt or beneﬁt personnel in
the course of participation, intriguing
implementation of the cadre work process.
There have been oﬃcers who allow
other people, especially their spouses,
parents, children, adopted children,
daughter-in-law, son-in-law and siblings
to take advantage of their positions,
powers and prestige to manipulate,
dissuade cadre work card, meet,
interact and exchange with personnel in
contravention of regulations during the
course of cadre work.
Thirdly, the manifestation of
problems related to running for power
Running for power is a form of
power corruption, corruption in cadre
work. Central Conference 7, Session
XII, Central Executive Committee issued
Resolution No. 26-NQ / TW on focusing
on building contingent of oﬃcials at all
levels, especially at the strategic level, with
suﬃcient qualiﬁcations, competence and
prestige, on a mission level clearly stated:
“Deeply aware of the serious harm of
running ill, running the right, considering
this as a corrupt act in the cadre work.”
Clearly identify, ﬁght drastically and
eﬀectively with those who have signs of
expression, acts of running positions and
rights. To attach importance to political
and ideological education, raise the sense
of responsibility, self-esteem and honor of
oﬃcials to form a culture of non-position
and right-running. “The resolution also
requires that people clearly identify and
ﬁght ﬁercely and eﬀectively with these
expression and acts.
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Running for positions, running for
power express in mobilizing, enlisting,
leading,
manipulating,
imposing
subjective opinions, impacting, jamming
information, and pressuring others to
comment, evaluate, vote and have a
personnel decision at will.
Displaying directly or through other
people, mass media and social networks
to spread untruthful information and
false accusations in order to raise oneself
and discredit other people in the public
Oﬃcials.
There are signs of approaching,
establishing relationships, bribing or
bribing responsible persons, positions,
powers or related persons for the purpose
of obtaining a position, position, or interest.
Take advantage of anytime, anywhere,
especially on holidays, birthdays and other
opportunities, use the name of personal
feelings or the name of other organizations,
agencies, units or individuals to give gifts,
money, real estate, arranging recreation
and entertainment activities for leading
oﬃcials, competent persons or related
persons for the purpose of support, credit,
position, title, rights proﬁt.
Taking advantage of familiar
relationships or using other people
‹s advantages, positions, prestige to
inﬂuence, take advantage of, pressurize
competent persons and responsibilities in
introducing and appointing themselves or
another, «wing» into a position or position
of personal interest or a group of people.
Taking advantage of holding internal
information or adverse information of
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organizations and individuals to set
conditions, pressuring competent persons
and responsibilities in introducing,
nominating and appointing themselves.
Use your background, family
background, work achievements to bargain,
set conditions, unreasonable requirements
for competent organizations and individuals
in order to obtain positions and positions.,
right. Use other negative behaviors to gain
position, position, and interests.
Fourth, the manifestation of acts of
covering, abetting the running for power
The act of covering and abetting
the running of power and running is also
a manifestation of the current political
issue in the work of oﬃcials in order
to manipulate and cover up for the
incompetent and qualiﬁed members to
come to power. Therefore, management
leaders have shown the following behavior
in power corruption.

advise, propose, comment, evaluate, vote,
vote to introduce our people as you like.
Conﬁrm, endorse, comment, untrue
or fake reviews, falsify the content of
personnel ﬁles, election results, take referral
cards, trusts, and examinations to beneﬁt
personnel or to achieve personal goals.
Delayed, not done when it was
unfavorable or selected a favorable
time for personnel at their disposal to
implement the staﬃng process.
Directly or indirectly accepting
bribes in order to help other people gain
improper positions, positions and interests.
Directly or indirectly support
and broker human resources for the
performance of running for power.
Other acts to cover up, abide by the
running for power.
3. Bureaucracy in personnel work

Not handling according to the
prescribed competence or failing to report
to competent authorities for handling upon
receipt of applications, letters reﬂecting or
denouncing personnel who have run or
run for power.

Bureaucracy is, by its nature, an
alienation of the power of public authority.
This alienation manifests mainly on the
outside as the phenomenon of paperwork,
bulky apparatus, many intermediate levels
and inwardly the mentality of naming,
running for achievementism, running
for status, position, power and abuse of
position and power, taking advantage of
loopholes of management mechanisms to
pursue personal interests leading to abuse
of power and power

Taking advantage of positions,
powers or using prestige and inﬂuence
of self and family to suggest, inﬂuence
and pressure others to make decisions or

Today, bureaucracy is a fairly
common disease. It manifests itself
in the sense of serving the people in
decline, working style away from

Know that human resources have
behaviors of running positions and running
rights but conceal, compromise, do not handle
according to their competence or fail to report
to competent authorities for handling.
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reality, not close to the establishment,
troublesome paperwork, gimmicky form,
organizing bulky apparatus... Therefore,
bureaucracy is also considered as one
of the manifestations of current political
problems.
First, this is reflected in the lack of
democracy, authoritarian authoritarianism,
and arbitrary irresponsibility; while
focusing on bureaucracy and scattering of
disorganized and undisciplined freedom.
Some leading and managing
oﬃcials are no longer loyal servants
of the people but become bossy and
authoritarian. In the administration and
management, some oﬃcials in the state
apparatus, instead of having to go deep,
go closely to the grassroots, stick with
reality, with the people, they manage
mainly through directives, orders, far
from reality. This mode of management
is not necessarily due to weak capacity
but also as a consequence of the former
centralized planning model that left them
leading to the arbitrary and subjective
management of society. orders and
imposition impede the process of
democratic development.
Second, the management system
is cumbersome, many layers of
intermediaries’ overlap, currency, form,
weight and status, far from reality.
A huge overlapping machine,
many intermediaries must create many
troublesome procedures. Bureaucratic
oﬃcials and party members often turn
goals into content. Once the apparatus
has become a giant, bureaucratic
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apparatus, it will tend to turn into a
social escaping apparatus, separating the
relationship with the people and standing
above the people. Not taking the interests
of the people but taking their interests
as goals, not taking the people but
taking themselves into power, the very
apparatus itself prevents access to reality
and escape reality.
In organizing the construction of
apparatus, sometimes the staﬀ in the
agency exceeds the necessary level.
Departments were established not on
the basis of production development
or social management requirements.
The administration and task assignment
for each specialist in the department,
department... is seasonal, not based on
the assignment of the person in charge,
so the apparatus is still bulky, especially
the administrative and non-business units,
the units are more or less still entitled
to the subsidy regime, everywhere they
see the “civil servants” sitting idle. The
phenomenon of idle, sitting and playing is
still a reality.
Due to the bureaucratic bureaucracy
that is still ineﬃcient, some oﬃcials
concurrently work too much, so in some
areas, the number of patients meeting
is still high but the direction is still low,
even some issues are inconclusive. OK.
That situation, on the one hand due to the
limited capacity of the host; In addition, it
is the “waiting” for each other’s opinions,
leading to the situation where some
workplaces follow their understanding
and understanding.
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Thirdly, oﬃcials and public servants
working in the organization of cadres
suﬀering from bureaucracy.
Once oﬃcials and public employees
suﬀer from bureaucracy, the forms of
expression are quite many, the harm is
not small. Some of the most common
manifestations of bureaucracy are: (1)
bureaucratic oﬃcials who do not have a
view to serving the people but stand above
the people. Bureaucracy makes people
accustomed to working in an imperative
and authoritarian manner. As leaders when
they suﬀer from bureaucracy to a serious
degree, they are essentially the ﬂattery and
the opportunity to lead. (2) in the way of
organization, management often escapes
from practice. Leaving practice, only
attaching importance to forms of papers,
reports and oﬃcial dispatches; attention
to making purely decisions rather than
studying the situation and experience of
initiatives of the masses and localities is
characteristic of bureaucratic organization
and management methods. President Ho
Chi Minh once asked: “Ministers should
train themselves to have good legs, good
eyes, good minds, and should not just sit
at the desk in a defensive and virtuous
manner... “,” Oﬃcers decide everything.
You are all senior oﬃcials, all of you hold
important responsibilities. The success or
failure of a job is largely due to the ethical
ideology, attitude and working style of
your comrades”, “The comrades in charge
of ministries, departments and branches
at the central level often need to regularly
checking and solving on-the-spot jobs,
having to ﬁght papers, meeting a lot, and

helping with little checking”.
Fourthly, the bureaucratic disease
is shown in working style.
Bureaucracy not only has the ability
to paralyze the operation of the apparatus,
but also has the ability to dominate the
working style and working style of some
oﬃcials and public employees. For
cadres and civil servants who suﬀer from
bureaucracy when they are in a certain
leadership position, the direction and
management are often not associated with
their responsibilities, with the interests
of the collective, working often when
carrying them. arbitrary, not following
rules and regulations. They are often drunk
with the old like the multi-level machine,
many steps, many intermediate stages. If
innovation is mentioned, it is just stopped
at the directive, the resolution did not give
speciﬁc measures to implement, with them
“empiricism” is everything, considering
their experience as truth, Little attention
is paid to daily changes. Since then
they despise the summarizing practice,
belittle research work also appears to
“know”. On the contrary, to serve their
own interests, they are extraordinarily
“concerned”, confused with black and
white, renewed as a screen. This new
type of bureaucracy makes it diﬃcult for
us to resist because they take the title of
communist, the bureaucracy, the close
relationship, the crew... to cover up and
protect bureaucracy. In party building and
establishing the party’s leadership role,
it introduced the party’s monopoly to the
point of absurdity, violated the principle
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of democratic centralism, and built a
“contract” to maintain the department.
ministries and localities in cadre work;
Internal democracy abolition.
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MỘT SỐ BIỂU HIỆN CỦA VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ HIỆN NAY
TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ
Bùi Thu Chang*
Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 3/9/2019
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 3/3/2020
Ngày bài báo được duyệt đăng: 27/3/2020
Tóm tắt: Trải qua gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, công tác cán bộ của Đảng
đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhiều chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn về công
tác cán bộ được thể chế hóa, cụ thể hóa thành các qui chế, qui định. Đảng ta đã triển khai
tương đối đồng bộ các khâu quản lý, đánh giá, tuyển chọn, qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng,
luân chuyển, bố trí, sử dụng, thực hiện chính sách cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, trong đó
chú trọng nắm và giải quyết các vấn đề chính trị hiện nay đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi
mới, góp phần nâng cao uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới.
Từ khóa: Công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, đổi mới, uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng.

1. Đặt vấn đề
Bên cạnh những mặt mạnh, công tác
cán bộ vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém.
Một bộ phận không nhỏ cán bộ chưa đáp
ứng được yêu cầu nhiệm vụ cách mạng.
Tình trạng quan liêu, tham nhũng, suy thoái
về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống ở
một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên
là rất nghiêm trọng, gây nên sự bất bình
trong quần chúng, đồng thời tạo ra kẽ hở để
các thế lực thù địch, cơ hội lợi dụng tuyên
truyền xuyên tạc, kích động chống phá
Đảng... Đây chính là những biểu hiện ban
đầu của vấn đề chính trị hiện nay.
Vấn đề chính trị hiện nay trong
công tác cán bộ là những biểu hiện, tình
huống về Cương lĩnh, đường lối chính trị,
tư tưởng, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ
chức thực hiện của cấp ủy, tổ chức đảng

có thẩm quyền trong các khâu của công
tác cán bộ; phẩm chất chính trị của cán
bộ, đang diễn ra, sẽ diễn ra, tiếp tục diễn
biến làm suy giảm đoàn kết nội bộ, suy
giảm uy tín chính trị, sức chiến đấu của
Đảng; đe dọa vị trí, vai trò lãnh đạo, cầm
quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, đe
doạ sự tồn vong của Nhà nước Cộng hoà
xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Vì vậy, để nhận diện rõ những vấn
đề chính trị hiện nay như thế nào, đang
diễn biến ra sao và có những giải pháp nào
cần khắc phục thì trước tiên cần nắm rõ
những biểu hiện về vấn đề chính trị hiện
nay trong công tác cán bộ.
2. Các biểu hiện chính
Thứ nhất, biểu hiện về những vấn đề
liên quan đến trách nhiệm lãnh đạo quản
lý và chức trách, nhiệm vụ được giao

* Viện Xây dựng Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;
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Những biểu hiện này thể hiện ở việc
vi phạm quy định của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, liên quan đến
trách nhiệm lãnh đạo, quản lý ở cơ quan,
đơn vị, địa phương, lĩnh vực do mình
phụ trách gây hậu quả nghiêm trọng cho
cá nhân, tổ chức hoặc đang là đối tượng
thanh tra, kiểm tra, điều tra của cơ quan có
thẩm quyền khi có dấu hiệu vi phạm.
Cán bộ lãnh đạo, quản lý lợi dụng
chức trách, nhiệm vụ được giao chỉ đạo,
thực hiện các hành vi trái quy định của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
nhằm phục vụ lợi ích cá nhân, lợi ích
nhóm, gây tổn hại uy tín, sự lãnh đạo của
Đảng và lợi ích của Nhà nước, của nhân
dân. Dung túng, bao che, tiếp tay cho
tham những, tiêu cực, cố ý cản trở việc
phát hiện, xử lý tham những, tiêu cực; để
người khác lợi dụng chức vụ, quyền hạn
của mình để trục lợi. Đang trong thời gian
thi hành kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.
Đồng thời, có biểu hiện về bố trí
những người có quan hệ gia đình (vợ,
chồng, bố, mẹ của vợ hoặc chồng, con,
anh chị em ruột) cùng đảm nhiệm các
chức danh có liên quan như: Bí thư, phó
bí thư, trưởng ban tổ chức, chủ nhiệm uỷ
ban kiểm tra cùng cấp uỷ; chủ tịch Ủy ban
nhân dân và người đứng đầu cơ quan nội
vụ, thanh tra cùng cấp ở một địa phương;
thành viên trong cùng ban cán sự đảng,
đảng đoàn; người đứng đầu và cấp phó của
người đứng đầu trong cùng địa phương,
cơ quan, đơn vị.
Thứ hai, biểu hiện về những vấn
đề liên quan đến khai báo hồ sơ, lý lịch,
kê khai tài sản, hoạt động tôn giáo.
Trong công tác quản lý hồ sơ, lý lịch
cán bộ có hành vi làm giả, làm sai lệch
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nội dung trong hồ sơ cán bộ, lý lịch, tài
liệu nhận xét, đánh giá cán bộ; sử dụng
văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp. Có
hành vi kê khai không trung thực về tài
sản, thu nhập của bản thân, của vợ hoặc
chồng, con chưa thành niên.
Cán bộ lợi dụng chức trách, nhiệm
vụ được giao để dung túng, bao che cho
các hành vi tham nhũng, tiêu cực; Tự ý
tham gia sinh hoạt trong các tổ chức tôn
giáo. Có hành vi cung cấp hoặc tiết lộ
thông tin, tài liệu, hồ sơ cán bộ, đảng viên
cho tổ chức và cá nhân không có thẩm
quyền, trách nhiệm, nhất là những thông
tin, tài liệu, hồ sơ nhân sự đang trong quá
trình thực hiện quy trình công tác cán bộ.
Xen ghép ý đồ cá nhân, đề ra tiêu chí, tiêu
chuẩn, điều kiện, nhận xét, đánh giá mang
tính áp đặt, không đúng bản chất, không
đúng sự thật nhằm vụ lợi hoặc có lợi cho
nhân sự trong quá trình tham mưu thực
hiện quy trình công tác cán bộ.
Nhiều cán bộ để người khác, nhất là
vợ, chồng, bố, mẹ, con đẻ, con nuôi, con
dâu, con rể, anh chị em ruột lợi dụng chức
vụ, quyền hạn, uy tín của mình để thao
túng, can thiệp công tác cán bộ, gặp gỡ,
tiếp xúc, trao đổi với nhân sự trái quy định
trong quá trình thực hiện công tác cán bộ.
Thứ ba, biểu hiện về những vấn đề
liên quan đến chạy chức chạy quyền
Chạy chức chạy quyền là một dạng
của tham nhũng quyền lực, tham nhũng
trong công tác cán bộ. Hội nghị Trung ương
7, khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương
ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW 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 đã nêu
rõ: “Nhận thức sâu sắc về tác hại nghiêm
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trọng của tệ chạy chức, chạy quyền, coi
đây là hành vi tham nhũng trong công tác
cán bộ. Nhận diện rõ, đấu tranh quyết liệt,
hiệu quả với các đối tượng có biểu hiện,
hành vi chạy chức, chạy quyền. Coi trọng
giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý
thức trách nhiệm, lòng tự trọng và danh dự
của cán bộ để hình thành văn hoá không
chạy chức, chạy quyền”. Nghị quyết cũng
yêu cầu cần phải nhận diện rõ, đấu tranh
quyết liệt, hiệu quả với các đối tượng có
biểu hiện, hành vi này.
Chạy chức, chạy quyền thể hiện ở
việc vận động, tranh thủ, dẫn dắt, thao
túng, áp đặt ý kiến chủ quan, tác động, gây
nhiễu thông tin, gây sức ép để người khác
nhận xét, đánh giá, biểu quyết, bỏ phiếu,
quyết định nhân sự theo ý mình.
Có biểu hiện trực tiếp hoặc thông
qua người khác, phương tiện truyền thông
đại chúng, mạng xã hội để phát tán thông
tin không đúng sự thật, tố cáo sai sự thật
nhằm đề cao bản thân, hạ thấp uy tín người
khác trong công tác cán bộ.
Có biểu hiện tiếp cận, thiết lập quan
hệ, hối lộ, mua chuộc người có trách
nhiệm, chức vụ, quyền hạn hoặc người có
liên quan nhằm mục đích có được vị trí,
chức vụ, quyền lợi. Tranh thủ mọi lúc, mọi
nơi, nhất là các dịp lễ tết, sinh nhật và các
cơ hội khác, sử dụng danh nghĩa tình cảm
cá nhân hoặc danh nghĩa tổ chức, cơ quan,
đơn vị, cá nhân khác để tặng quà, tiền, bất
động sản, sắp xếp các hoạt động vui chơi,
giải trí cho cán bộ lãnh đạo, người có thẩm
quyền hoặc người có liên quan nhằm mục
đích được sự ủng hộ, tín nhiệm, được vị
trí, chức vụ, quyền lợi.
Lợi dụng các mối quan hệ thân
quen hoặc sử dụng lợi thế, vị trí công

tác, uy tín của người khác để tác động,
tranh thủ, gây sức ép với người có thẩm
quyền, trách nhiệm trong việc giới thiệu,
bổ nhiệm mình hoặc người khác, “cánh
hẩu” vào vị trí, chức vụ theo ý đồ cá nhân
hoặc một nhóm người. Lợi dụng việc nắm
được thông tin nội bộ hoặc thông tin bất
lợi của tổ chức, cá nhân để đặt điều kiện,
gây sức ép đối với người có thẩm quyền,
trách nhiệm trong việc giới thiệu, đề cử,
bổ nhiệm mình.
Dùng lý lịch, xuất thân gia đình,
thành tích công tác của bản thân để mặc cả,
cài đặt điều kiện, đòi hỏi vô lý đối với tổ
chức, cá nhân có thẩm quyền, trách nhiệm
nhằm có được vị trí, chức vụ, quyền lợi.
Sử dụng các hành vi tiêu cực khác nhằm
có được vị trí, chức vụ, quyền lợi.
Thứ tư, biểu hiện về có hành vi bao
che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền
Hành vi bao che, tiếp tay cho chạy
chức chạy quyền cũng là biểu hiện của
vấn đề chính trị hiện nay trong công tác
cán bộ nhằm thao túng, che đậy cho các
phần tử chưa đủ năng lực, phẩm chất lên
nắm quyền. Vì vậy, các cán bộ lãnh đạo
quản lý có hành vi sau là đã có biểu hiện
trong việc tham nhũng quyền lực.
Biết nhân sự có hành vi chạy chức,
chạy quyền nhưng che giấu, thỏa hiệp,
không xử lý theo thẩm quyền hoặc không
báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.
Không xử lý theo thẩm quyền quy
định hoặc không báo cáo cấp có thẩm
quyền xử lý khi nhận được đơn, thư phản
ánh, tố cáo nhân sự có hành vi chạy chức,
chạy quyền.
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc
dùng uy tín, ảnh hưởng của bản thân và
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gia đình gợi ý, tác động, gây áp lực để
người khác quyết định hoặc tham mưu, đề
xuất, nhận xét, đánh giá, biểu quyết, bỏ
phiếu giới thiệu nhân sự theo ý mình.

phô trương, tổ chức bộ máy cồng kềnh...
Vì vậy, bệnh quan liêu cũng được xem xét
như là một trong những biểu hiện của vấn
đề chính trị hiện nay.

Xác nhận, chứng thực, nhận xét,
đánh giá không đúng sự thật hoặc làm giả,
làm sai lệch nội dung hồ sơ nhân sự, kết
quả bầu cử, lấy phiếu giới thiệu, phiếu tín
nhiệm, thi tuyển nhằm có lợi cho nhân sự
hoặc để đạt mục đích cá nhân.

Thứ nhất, điều này được thể hiện ở
chỗ vừa thiếu dân chủ, độc đoán chuyên
quyền, vừa tùy tiện vô trách nhiệm; vừa
tập trung quan liêu, vừa phân tán tự do
vô tổ chức, vô kỷ luật. Một số cán bộ lãnh
đạo, quản lý không còn là những người
đầy tớ trung thành của nhân dân mà trở
thành những người hách dịch, cửa quyền
độc đoán. Trong việc điều hành, quản lý,
một số cán bộ trong bộ máy nhà nước thay
vì phải đi sâu, đi sát cơ sở, gắn bó với
thực tiễn, với nhân dân thì họ quản lý chủ
yếu qua chỉ thị, mệnh lệnh, xa rời thực tế.
Phương thức quản lý này không hẳn do
năng lực yếu kém mà còn là hậu quả của
mẫu hình tư duy theo cơ chế kế hoạch tập
trung trước đây để lại đã dẫn họ tới việc
quản lý xã hội một cách độc đoán, chủ
quan mệnh lệnh, áp đặt cản trở quá trình
phát triển dân chủ.

Trì hoãn, không thực hiện khi thấy
bất lợi hoặc chọn thời điểm có lợi đối với
nhân sự theo ý mình để thực hiện quy trình
công tác cán bộ.
Trực tiếp hoặc gián tiếp nhận hối lộ
nhằm giúp cho người khác có được vị trí,
chức vụ, quyền lợi không chính đáng.
Trực tiếp hoặc gián tiếp hỗ trợ, môi
giới cho nhân sự thực hiện các hành vi
chạy chức, chạy quyền
Các hành vi khác nhằm bao che, tiếp
tay cho chạy chức, chạy quyền.
3. Quan liêu trong công tác cán bộ
Quan liêu, xét về bản chất là sự tha
hóa quyền lực của cơ quan công quyền.
Sự tha hóa này biểu hiện chủ yếu ở bên
ngoài là hiện tượng giấy tờ, bộ máy cồng
kềnh, nhiều tầng nấc trung gian và ở bên
trong là tâm lý hám danh, chạy theo chủ
nghĩa thành tích, chạy theo địa vị, chức
quyền và lợi dụng địa vị chức quyền, lợi
dụng sơ hở của cơ chế quản lý để mưu
cầu lợi ích cá nhân dẫn tới lạm quyền và
lộng quyền
Hiện nay, chủ nghĩa quan liêu là căn
bệnh khá phổ biến. Nó thể hiện ở ý thức
phục vụ nhân dân giảm sút, phong cách
công tác xa rời thực tế, không sát cơ sở,
lề lối làm việc giấy tờ phiền hà, hình thức

Thứ hai, bộ máy quản lý cồng kềnh,
nhiều tầng nấc trung gian chồng chéo, tệ
giấy tờ, hình thức, trọng đẳng cấp và địa
vị, xa rời thực tế.
Một bộ máy khổng lồ chồng chéo
nhau, nhiều đầu mối trung gian ắt phải tạo
ra nhiều thủ tục phiền hà. Những cán bộ,
đảng viên mắc bệnh quan liêu thường biến
những mục đích thành nội dung. Một khi
bộ máy đã trở thành bộ máy khổng lồ, bị
quan liêu hóa thì nó sẽ có khuynh hướng
biến thành bộ máy thoát ly xã hội, tách ly
mối quan hệ với nhân dân, đứng trên nhân
dân. Không lấy lợi ích của nhân dân mà
lấy lợi ích của mình làm mục đích, không
lấy nhân dân mà lấy bản thân mình làm
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quyền lực thì chính bộ máy đó lại ngăn
cản việc tiếp cận với thực tiễn, thoát ly
thực tiễn.
Trong công tác tổ chức xây dựng bộ
máy, có khi biên chế trong cơ quan vượt
quá mức cần thiết. Các phòng, ban được
thành lập không trên cơ sở của yêu cầu
phát triển sản xuất hoặc quản lý xã hội.
Sự điều hành, phân bổ nhiệm vụ cho mỗi
chuyên viên trong phòng, ban... có tính
chất thời vụ, không căn cứ vào việc để
phân công người phụ trách, cho nên hiện
nay bộ máy còn cồng kềnh, nhất là những
đơn vị hành chính sự nghiệp, những đơn
vị ít nhiều còn được hưởng chế độ bao cấp
thì đâu đâu cũng thấy những “công chức”
ngồi không. Hiện tượng nhàn rỗi, ngồi
chơi xơi nước vẫn đang là hiện thực.
Do bộ máy còn cồng kềnh quan
liêu kém hiệu lực, một số cán bộ lại kiêm
quá nhiều công việc, vì thế một số nơi
bệnh họp hành vẫn nhiều mà hiệu quả
chỉ đạo vẫn thấp, thậm chí một số vấn đề
không kết luận được. Tình trạng đó, một
mặt do trình độ khả năng của người chủ
trì còn hạn chế; thêm nữa đó là “sự chờ
đợi” ý kiến của nhau, dẫn đến tình trạng
một số nơi làm việc theo ý hiểu, cách
hiểu của mình.
Thứ ba, cán bộ, công chức làm công
tác tổ chức cán bộ mắc bệnh quan liêu.
Một khi cán bộ, công chức mắc
bệnh quan liêu thì hình thức biểu hiện
khá nhiều, tác hại không nhỏ. Một số hình
thức biểu hiện có tính phổ biến nhất phản
ánh thực trạng của bệnh quan liêu là: (1)
những cán bộ, công chức mắc bệnh quan
liêu không có quan điểm phục vụ nhân
dân mà đứng trên nhân dân. Bệnh quan
liêu làm cho người ta quen cách làm việc

theo kiểu mệnh lệnh, độc đoán. Là những
người lãnh đạo khi bị mắc bệnh quan liêu
tới mức nghiêm trọng thì về thực chất họ
lại bị kẻ xu nịnh, cơ hội lãnh đạo. (2) trong
cách tổ chức, quản lý thường thoát ly thực
tiễn. Thoát ly thực tiễn, chỉ coi trọng hình
thức giấy tờ, báo cáo, công văn; chú ý đến
việc ban hành quyết định thuần túy hơn là
nghiên cứu tình hình, kinh nghiệm sáng
kiến của quần chúng, của địa phương là
đặc trưng của phương pháp tổ chức và
quản lý kiểu quan liêu. Chủ tịch Hồ Chí
Minh từng yêu cầu: “các vị Bộ trưởng nên
luyện cho mình có đôi chân hay đi, đôi
mắt hay nhìn, cái óc hay nghĩ, không nên
chỉ ngồi ở bàn giấy theo kiểu đạo nhân
phòng thủ...”, “Cán bộ quyết định mọi
việc. Các đồng chí đều là cán bộ cao cấp,
đều giữ những trách nhiệm quan trọng.
Công việc thành hay là bại một phần lớn là
do nơi tư tưởng đạo đức, thái độ và lề lối
làm việc của các đồng chí”, “Các đồng chí
phụ trách ở các bộ, các ban, các ngành ở
trung ương cần thường xuyên đi kiểm tra
và giải quyết công việc tại chỗ, phải chống
bệnh giấy tờ, hội họp nhiều, đi kiểm tra
giúp đỡ ít”.
Thứ tư, bệnh quan liêu thể hiện
ở tác phong công tác. Bệnh quan liêu
không chỉ có khả năng làm tê liệt các
hoạt động của bộ máy mà còn có khả
năng chi phối tác phong công tác, lề lối
làm việc của một số cán bộ, công chức.
Đối với cán bộ, công chức mắc bệnh
quan liêu khi họ ở cương vị lãnh đạo
nhất định nào đó, thì chỉ đạo và quản
lý thường không gắn với trách nhiệm
của mình, với quyền lợi của tập thể, làm
việc nhiều khi mang tính tùy tiện, không
theo nguyên tắc, quy chế. Họ thường
say sưa với cái cũ thích bộ máy nhiều
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tầng, nhiều nấc, nhiều khâu trung gian.
Nếu có đề cập đến đổi mới thì cũng chỉ
dừng lại ở chỉ thị, nghị quyết không đưa
ra biện pháp cụ thể để thực hiện, với
họ “chủ nghĩa kinh nghiệm” là tất cả,
coi kinh nghiệm của mình là chân lý, ít
quan tâm đến những thay đổi hằng ngày.
Từ đó họ coi thường việc tổng kết thực
tiễn, coi thường công tác nghiên cứu cái
gì cũng tỏ ra “biết rồi”. Ngược lại, để
phục vụ cho lợi ích của bản thân, họ lại
“quan tâm” khác thường, lẫn lộn trắng
đen, lấy đổi mới làm cái bình phong.
Loại quan liêu mới này làm cho chúng ta
khó chống vì họ lấy danh hiệu cộng sản,
chức quyền, mối quan hệ thân thuộc,
ê kíp... để che đậy và bảo vệ cho bệnh
quan liêu. Trong công tác xây dựng đảng
và xác lập vai trò lãnh đạo của đảng họ
đưa ra sự độc quyền lãnh đạo của đảng
đến mức phi lý, vi phạm nguyên tắc tập
trung dân chủ, xây dựng ê kíp “hẩu” để
duy trì cục bộ, địa phương trong công
tác cán bộ; thủ tiêu dân chủ nội bộ.

13

Tài liệu tham khảo:
[1]. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị
quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2011, tập
5;7;9;13;15
[2]. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính
trị quốc gia, Hà Nội, 2016
[3]. Học viện Hành chính Quốc gia (2012),
Giáo trình Đạo đức công vụ, Nxb Chính trị
quốc gia, Hà Nội
[4]. Hà Quang Ngọc, Nguyễn Minh Phương
(2013), Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức
nhà nước và cán bộ, công chức, Nxb Chính trị
quốc gia, Hà Nội.
[5]. http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/
nhan-dien-cac-hanh-vi-chay-chuc-chayquyen-537092.html
[6]. https://news.zing.vn/bo-chinh-tri-neu-ro6-hanh-vi-chay-chuc-chay-quyen-8-hanh-vibao-che-post993616.html
Địa chỉ tác giả: Viện Xây dựng Đảng - Học
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;
Email: buithuchang@gmail.com

14

cứu trao
đổihọc
● Research-Exchange
of opinion
Tạp chí KhoaNghiên
học - Trường
Đại
Mở Hà Nội 65 (3/2020)
14-19

ENHANCING THE EFFICIENCY OF THE INSPECTION,
SUPERVISION AND DISCIPLINARY ENFORCEMENT
UNDER HO CHI MINH IDEAS
Nguyen Phuong, Chi*
Date received the article: 3/9/2019
Date received the review results: 3/3/2020
Date published the article: 26/2/2020
Abstract: The Party’s inspection and supervision must always go hand in hand with the
disciplinary enforcement. The leadership practice of the Communist Party of Vietnam from its
inception up to now has confirmed that inspection and supervision are the leading functions
of the Party; leaders must have inspections; leaders without inspection are considered not
to be leaders. In the current context, research to study and follow Uncle Ho’s thoughts on
inspection and supervision will be an important basis for improving the quality of this work,
contributing to overcoming weaknesses and shortcomings, building a strong Party in terms
of politics, ideology, organization and morality, on a par with requirements and tasks in the
new situation.
Keywords: supervision, inspection, disciplinary enforcement, Party, Ho Chi Minh ideas.

1. Ho Chi Minh’s view on party
inspection, supervision and enforcement
Firstly, the purpose of the party
inspection, supervision and enforcement
As the founder and trainer of the
Communist Party of Vietnam, President
Ho Chi Minh always attaches great
importance to the inspection and control
activities closely associated with the
Party’s leadership activities. According to
President Ho Chi Minh, it is necessary to
check the leadership work; “Smart test to
reduce defects”, “Smart control to reveal
the defects”, “ Careful inspection will

* Ho Chi Minh National Academy of Politics

make our work ten or a hundred times
more advanced”. That thought of President
Ho Chi Minh is forever a guideline for the
inspection and supervision of the Party
during its operation.
The purpose of the test according
to President Ho Chi Minh is to know
whether the staﬀ is good or bad, to know
the shortcomings, the advantages of the
agencies... and in particular, the test will
contribute to preventing, eliminating and
killing bureaucracy, desk disease. In his
work “One thing that the authorities need
to practice now” published in the Truth
No. 103 on November 30, 1948, Ho Chi
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Minh pointed out: “ At present, in many
places, leaders only conduct meetings
and discuss resolutions, telegraph and
send instructions, after that, they do not
know where the resolutions have been
implemented, whether there are diﬃculties
or obstacles, people are trying to get
involved or not. They forgot to check. It
was a big mistake. That’s why “notice
is full of pants, the instruction is full of
bags” and the job is still not running.
Second, in principle, how to
conduct party inspection, supervision and
enforcement
According to him, the Party must
be ensured in the work of inspecting,
supervising and enforcing party discipline.
In the work of inspection, supervision
and discipline, it is necessary to comply
the Party’s principle with the purpose of
contributing to creating an united unity
in the Party, keeping strict discipline
and building a true Party clean and
strong in politics, ideology, organization
and morality. Ho Chi Minh reminded
the leaders of the Party and the State:
“Be strictly inspected, localities must
resolutely practice the Party’s resolutions,
against this way resolution, implementing
another path”; “The Party oﬃcials who
make those mistakes need to be strictly
punished by the Party.”
In his leadership, Ho Chi Minh
emphasized speciﬁc, objective, open
and democratic principles in inspecting,
supervising and enforcing party discipline.
When receiving information in the course
of examination and supervision, it must be
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truthful, accurate, objective and selective;
the checker must come to the site, see the
site, not be bureaucratic. He pointed out:
“The inspection should not just be on the
reports, but on the go.” Personnel in charge
of the inspection should not force or impose
their subjective will on the subjects being
examined. He clariﬁed: “Self-criticism
and self-examination of others must be
honest, must rely on the truth, must root
out defects. Do not apply drawing, hiding.
Do not “less spit out”, should not say
small things to leave big jobs, old things to
forget new jobs. “ Regarding the exercise
of democracy in the work of examining,
monitoring and enforcing party discipline,
Ho Chi Minh said that democracy in
the Party is synonymous with “never
using orders” and must pay attention to
checking. Party work of subordinate party
organization. Therefore, the content of
examination, evaluation and conclusions
after examination must be conducted in a
public, transparent, frank and democratic
exchange and when the competent
authorities decide to be widely notiﬁed in
order to create atmosphere of mutual trust.
In order to lead the inspection,
supervision and discipline eﬀectively in
accordance with Ho Chi Minh’s thought,
the party discipline inspection, supervision
and enforcement does not have to sit in
the paper room but write plans, dictate
orders that really need to be based on the
people, based on the masses; at the same
time educating and encouraging the masses
to uphold their sense of responsibility to
participate in the inspection, supervision
and provision of information related to
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party organizations, oﬃcials and party
members. He earnestly and wished the
people to supervise and inspect the Party
and the Government: “Our government is
the Government of people, the only purpose
is to serve the interests of the people. The
Government hopes the people will help,
urge, control and criticize to fulﬁl their
duties: the devoted servant of the people”.
Thirdly, about the cadres who carry
out the work of inspecting, supervising
and enforcing party discipline
The inspection, supervision and
enforcement of discipline are important
parts of the Party’s construction work, as
well as the function and leadership of the
Party, so Ho Chi Minh requires political,
ethical and ideological standards. strong
stance, with very high expertise for Party
cadres, especially for cadres performing
Party inspection work. Ho Chi Minh
City requires that the inspectors must be
reputable and experienced. He stated: “No
one can see anyone sending to check. The
leader must do the inspection himself,
in order to have enough experience and
credibility. But the leader needs to have
a group of experienced and competent
oﬃcials to help him take the test. Who
goes to check what, where if there is
negligence, he must be responsible.”
Ho Chi Minh reminded “Not everyone
can do the inspection”, it means that
the leader must check and consider the
quality and capacity of each oﬃcer in
charge of inspection before assigning
them to inspect the others, controlling
other aﬀairs, ﬁnding out whether they

have the quality and ability to complete
the task or not.
2. Solutions to apply Ho Chi
Minh’s thought to further improve
the eﬀectiveness of party discipline
inspection, supervision and enforcement
During the course of the revolution,
under the leadership of President Ho
Chi Minh and our Party, the inspection,
supervision and enforcement discipline,
the Party have followed the political
duties in each revolutionary period.
Through those duties to educate, train
and reﬁne the contingent of cadres and
party members operating in various
ﬁelds. In fact, the party discipline
inspection, supervision and enforcement
not only discovered the wrong, bent the
cadres and party members, brought the
“degenerated” elements out of the Party
but also discovered the positive factors
in the Party to continue fostering talents
training, praising outstanding collectives
and individuals. On the other hand, the
inspection, supervision and enforcement
of party discipline have contributed to
the successful implementation of the
Party’s lines, guidelines and policies,
the laws of the State, and enhancement
of leadership and ﬁghting power, to
maintain discipline and unity in the Party,
to build our Party really clean, strong, to
be loved by the people. The 12th National
Party Congress assessed: “The Party’s
inspection, supervision and discipline are
strengthened, eﬀective and more eﬀective,
contributing to the implementation of
political tasks and construction Party”.
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However, besides the positive
achievements, in recent years, the quality,
eﬀectiveness of inspection, supervision
and handling of Party organizations and
party members has not been high, not
enough to contribute to prevent, repelling
corruption, wastefulness, negativity,
within the Party, leading to: “Many
shortcomings and mistakes of party
organizations and party members are
slowly discovered, checked, handled, or
handled in a long time, should disciplined
and in some places not strictly; not fully
promoting the role and responsibility
of organizations in the political system
and of the people in the inspection and
supervision work ”.
Applying the views of Ho Chi Minh
and from that situation, in order for the
Party’s inspection and supervision in
the coming time to be highly eﬀective,
the following measures should be well
implemented:
Firstly,
incessantly
raising
awareness for the Party committees and
inspection committees at all levels on the
purpose, meaning and principles of the
party discipline inspection, supervision
and enforcement in the new period.
Correct awareness of the inspection,
supervision and discipline implementation
of the Party’s leading positions, roles,
functions and tasks. Therefore, the Party
organizations and committees at all levels
should strengthen the leadership, direction
and organization of the comprehensive
implementation of tasks according to
the provisions of Article 30 of the Party
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Charter and the Resolution of the 5-year
Central Conference of X strengthening
the inspection and supervision of the
Party, Central Resolution 4 of the 12th
term on strengthening the adjustment of
the Party, Central Resolution 7 of the 12th
term focusing on building contingent of
all levels, especially the strategic level,
suﬃcient quality, capacity and prestige,
on a mission level, Resolution of the
8th Central Committee of the 12th Party
Congress stipulating the responsibility
of setting an example of cadres and party
members; Regulation No. 109-QD / TW
of the Central Executive Committee in
2018 on the inspection of false party
organizations with the cultivation, moral
training and lifestyle of cadres and party
members... to create drastic changes
strong, positive awareness and action
for the work of building the Party, the
work of inspection, supervision and party
discipline.
Secondly, continue to review,
supplement and complete the regulations,
procedures on the inspection, supervision
and enforcement of party discipline.
This is an important issue, ensuring
the inspection and supervision to promote
the eﬀectiveness and eﬃciency in practical
activities, meeting the requirements
and tasks of building the Party today.
Therefore, committees at all levels
should review, study, amend, supplement
and issue new regulations, rules,
procedures and instructions on discipline
inspection, supervision and enforcement;
settle complaints and denunciations,
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make disciplinary complaints, ensure
consistency and uniformity in accordance
with the provisions of the Party Charter,
instructions of the Central Inspection
Committee, in accordance with the
characteristics and situation of the
organization, Army missions and units. The
committee level must be both the leader
and the direct implementer, without wholly
contracting to the Control Commission.
At the same time, it must be active, active
leadership, direction, evaluation, drawing
experience; formulating a process to
perform inspection and supervision tasks;
clearly deﬁning the responsibilities of the
executive committee and self-examination
and supervision of each member of the
commission.
Third, uphold the responsibility of
party organizations and party members,
especially the leader in the inspection,
supervision and enforcement of party
discipline; promoting the role and
responsibility of party organizations in
the political system and of the people in
inspection and supervision
Party committees, heads of party
committees and party organizations must
have a ﬁrm grasp of the Party’s lines, views,
resolutions, directives and regulations,
and at the same time be fully aware of the
importance, purpose, meaning, content of
the Party’s regulations on the inspection,
supervision and party discipline. Since
then, it is the basis for well performing the
functions, tasks and powers of the party
organization, the functions and duties of
the party members and strictly observes

when being inspected, supervised and
enforced by party discipline.
The Party Charter stipulates one of the
basic principles is that the Party “is in close
contact with the people” and at the same
time the Party “is under the supervision of
the people”. Strictly observing the view
of promoting the role and responsibility
of the people in the Party’s inspection and
supervision work is aimed at implementing
one of the ﬁve basic methods of the Party’s
inspection and supervision, contributing
to innovating the Party’s inspection and
supervision methods and improving the
quality and eﬀectiveness of this work in the
new situation.
Fourthly, to regularly consolidate
the organization of the inspection
committee body, the contingent of
inspection oﬃcers at all levels to
ensure commensurate with the assigned
functions, tasks and powers.
Attention should be paid to the
consolidation of the inspection committee
and the inspection team with adequate
numbers, quality and appropriate structure
according to the instructions. To attach
importance to the selection, fostering,
rotation and improvement of political
domains, professional and professional
capacities, ethical qualities, methods and
working styles of oﬃcials and employees
in charge of inspection. supervising and
supervising, especially with full-time
oﬃcials. Invest in facilities, techniques,
working facilities for the inspection
committee and inspection agency, as
well as improve the lives of oﬃcials and
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employees performing the inspection and
supervision.
The inspection, supervision and
enforcement of party discipline are not
only a requirement but also an immediate
and long-term task of the entire political
system. At the same time, this work is also
the responsibility of each cadre and party
member under the leadership of the Party.
Ho Chi Minh’s views on party discipline
inspection, supervision and enforcement
are an important theoretical basis for the
Communist Party of Vietnam to apply to
further enhance the eﬀectiveness of this
work in construction work establishing
and regulating the Party in the current
period.
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Tóm tắt: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải luôn song hành với thi hành kỷ
luật. Thực tiễn lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập đến nay đã khẳng
định kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo phải có kiểm tra,
lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không có lãnh đạo. Trong bối cảnh hiện nay, nghiên
cứu để học tập và làm theo tư tưởng của Bác về công tác kiểm tra, giám sát sẽ là cơ sở quan
trọng để nâng cao chất lượng của công tác này, góp phần khắc phục yếu kém, khuyết điểm,
xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, ngang tầm yêu cầu,
nhiệm vụ trong tình hình mới.
Từ khóa: Kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh.

1. Quan điểm của Hồ Chí Minh
về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ
luật đảng
Thứ nhất, mục đích của công tác
kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng
Là người sáng lập và rèn luyện
Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ
Chí Minh luôn coi trọng công tác kiểm
tra, kiểm soát gắn liền với hoạt động
lãnh đạo của Đảng. Theo Chủ tịch Hồ
Chí Minh, lãnh đạo tất yếu phải có kiểm
tra; “kiểm tra khéo về sau khuyết điểm
nhất định bớt đi”, “Kiểm soát khéo, bao
nhiêu khuyết điểm lòi ra hết”, “Nếu tổ
chức sự kiểm tra được chu đáo, thì công

việc của chúng ta nhất định tiến bộ gấp
mười, gấp trăm”. Tư tưởng đó của Chủ
tịch Hồ Chí Minh, mãi mãi là kim chỉ
nam định hướng cho công tác kiểm tra,
giám sát của Đảng trong suốt quá trình
hoạt động.
Mục đích của kiểm tra, theo Chủ
tịch Hồ Chí Minh là để biết rõ cán bộ,
nhân viên tốt hay xấu, biết rõ khuyết
điểm, ưu điểm của các cơ quan... và
đặc biệt, qua kiểm tra sẽ góp phần ngăn
ngừa, tiêu diệt bệnh quan liêu, bệnh bàn
giấy. Trong tác phẩm “Một việc mà các
cơ quan lãnh đạo cần thực hành ngay”
đăng trên báo Sự Thật số 103 ngày
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30/11/1948, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Hiện
nay, nhiều nơi cán bộ lãnh đạo chỉ lo
khai hội và thảo nghị quyết, đánh điện
và gửi chỉ thị, sau đó, thì họ không biết
gì đến những nghị quyết đó đã thực hành
đến đâu, có những sự khó khăn trở ngại
gì, dân chúng có ra sức tham gia hay
không. Họ quên mất kiểm tra. Đó là một
sai lầm rất to. Vì thế mà “đầy túi quần
thông cáo, đầy túi áo chỉ thị” mà công
việc vẫn không chạy”.
Hai là, về nguyên tắc, cách thức
tiến hành kiểm tra, giám sát và thi hành
kỷ luật đảng
Theo Người, cần phải đảm bảo tính
Đảng trong công tác kiểm tra, giám sát
và thi hành kỷ luật đảng. Trong công tác
kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật
cần phải tuân thủ nguyên tắc tính Đảng
với mục đích góp phần tạo nên sự đoàn
kết thống nhất trong Đảng, giữ nghiêm
kỷ cương, kỷ luật, xây dựng Đảng thật
sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư
tưởng, tổ chức và đạo đức. Hồ Chí Minh
nhắc nhở các cơ quan lãnh đạo Đảng,
Nhà nước: “Phải nghiêm ngặt kiểm tra,
các địa phương phải kiên quyết thực hành
những nghị quyết của Đảng. Kiên quyết
chống lại cái thói nghị quyết một đường,
thi hành một nẻo”; “Đảng cần phải thi
hành kỷ luật nghiêm khắc những cán bộ
mắc sai lầm đó”.
Trong lãnh đạo, Hồ Chí Minh nhấn
mạnh nguyên tắc cụ thể, khách quan,
công khai, dân chủ trong kiểm tra, giám
sát và thi hành kỷ luật đảng. Khi thu nhận
thông tin trong quá trình kiểm tra, giám
sát phải đảm bảo trung thực, chính xác,
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khách quan, có sự chọn lọc; phải đến tận
nơi, xem tận chỗ, không được quan liêu.
Người chỉ rõ: “Kiểm tra không nên chỉ
bằng cứ vào các tờ báo cáo, mà phải đi
đến tận nơi”. Cán bộ làm công tác kiểm
tra không nên ép buộc, áp đặt ý chí chủ
quan của mình với các đối tượng được
kiểm tra. Người nêu rõ: “Tự kiểm thảo
và kiểm thảo người khác phải thật thà,
phải dựa vào sự thực, phải đào tận gốc rễ
những khuyết điểm. Không nên thoa vẽ,
che giấu. Không nên “ít thít ra nhiều”,
càng không nên nói việc nhỏ bỏ việc lớn,
nói việc cũ quên việc mới.” Về thực hiện
tính dân chủ trong công tác kiểm tra, giám
sát và thi hành kỷ luật đảng, Hồ Chí Minh
cho rằng, dân chủ trong Đảng đồng nghĩa
với “không khi nào được dùng mệnh
lệnh” và phải chú ý để kiểm tra công tác
Đảng của tổ chức đảng cấp dưới. Do đó,
nội dung kiểm tra, đánh giá, kết luận sau
khi kiểm tra phải được tiến hành công
khai, minh bạch, trao đổi thẳng thắn, dân
chủ và khi cấp có thẩm quyền quyết định
phải được thông báo rộng rãi nhằm tạo
bầu không khí tin tưởng lẫn nhau.
Để lãnh đạo công tác kiểm tra,
giám sát và thi hành kỷ luật có hiệu quả
theo tư tưởng Hồ Chí Minh, việc kiểm
tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng
không phải ngồi trong phòng giấy mà
viết kế hoạch, ra mệnh lệnh mà cần phải
thực sự biết lấy dân làm gốc, biết dựa vào
quần chúng; đồng thời giáo dục, động
viên quần chúng nhân dân phát huy tinh
thần trách nhiệm tham gia vào hoạt động
kiểm tra, giám sát, cung cấp các thông
tin có liên quan đến tổ chức đảng, cán
bộ, đảng viên. Người tha thiết và mong
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muốn nhân dân giám sát, kiểm tra Đảng
và Chính phủ: “Chính phủ ta là Chính
phủ của nhân dân, chỉ có một mục đích
là ra sức phụng sự lợi ích của nhân dân.
Chính phủ rất mong đồng bào giúp đỡ,
đôn đốc, kiểm soát và phê bình để làm
trọn nhiệm vụ của mình là: người đày tớ
trung thành tận tụy của nhân dân.”
Để kiểm tra, giám sát có hiệu quả,
theo quan điểm Hồ Chí Minh thì phải gắn
liền với thi hành kỷ luật. Chủ tịch Hồ Chí
Minh phân tích, không phải lúc nào mọi
tổ chức đảng và đảng viên đều tốt, đều
hay, đều chấp hành nghiêm kỷ luật, trong
Đảng vẫn còn những cán bộ mang nặng
chủ nghĩa cá nhân quan liêu, tham ô, vụ
lợi... nên việc thực thi kỷ luật trong Đảng
là tất yếu và rất cần thiết để giữ vững kỷ
cương của Đảng và “Đảng cần phải thi
hành kỷ luật nghiêm khắc những cán bộ
mắc sai lầm đó.”
Ba là, về đội ngũ cán bộ thực hiện
công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ
luật đảng
Công tác kiểm tra, giám sát và thi
thành kỷ luật là bộ phận quan trọng trong
công tác xây dựng Đảng, là chức năng và
phương thức lãnh đạo của Đảng nên Hồ
Chí Minh yêu cầu tiêu chuẩn chính trị,
đạo đức, tư tưởng lập trường vững vàng,
có chuyên môn rất cao đối với cán bộ của
Đảng nhất là đối với cán bộ làm công tác
kiểm tra Đảng. Người yêu cầu, cán bộ làm
công tác kiểm tra phải là người có uy tín
và kinh nghiệm. Người nêu rõ: “Không
thể gặp ai cũng phái đi kiểm tra. Người
lãnh đạo phải tự mình làm việc kiểm tra,
mới đủ kinh nghiệm và oai tín. Nhưng

người lãnh đạo cần phải có một nhóm cán
bộ nhiều kinh nghiệm và giàu năng lực
để giúp mình đi kiểm tra. Ai đi kiểm tra
việc gì, nơi nào nếu có sơ suất thì người
ấy phải chịu trách nhiệm.”. Người nhắc
nhở “Không thể gặp ai cũng phái đi kiểm
tra” nghĩa là người lãnh đạo phải kiểm tra,
xem xét phẩm chất, năng lực của từng cán
bộ làm công tác kiểm tra trước khi giao
nhiệm vụ cho họ đi kiểm tra người khác,
kiểm soát việc khác, tìm hiểu xem họ có
đủ phẩm chất và năng lực hoàn thành
nhiệm vụ không?
2. Một số giải pháp vận dụng tư
tưởng Hồ Chí Minh để tiếp tục nâng
cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
và thi hành kỷ luật đảng.
Trong suốt quá trình cách mạng,
dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí
Minh và Đảng ta, công tác kiểm tra, giám
sát và thi hành kỷ luật đảng đã bám sát
nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn
cách mạng. Thông qua việc kiểm tra,
giám sát và thi hành kỷ luật đảng để giáo
dục, rèn luyện và sang lọc đội ngũ cán
bộ, đảng viên hoạt động trong các lĩnh
vực. Trên thực tế, công tác kiểm tra, giám
sát, thi hành kỷ luật đảng không chỉ phát
hiện cái sai, uốn nắn cán bộ, đảng viên,
đưa những phần tử “thoái hóa biến chất”
ra khỏi Đảng mà còn phát hiện những
nhân tố tích cực trong Đảng để tiếp tục
bồi dưỡng đào tạo nhân tài, biểu dương
những tập thể và cá nhân xuất sắc. Mặt
khác, công tác kiểm tra, giám sát và thi
hành kỷ luật đảng đã góp phần thực hiện
thắng lợi đường lối, chủ trương, chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước,
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nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến
đấu, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, sự đoàn
kết thống nhất trong Đảng, xây dựng
Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh,
được nhân dân tin yêu. Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XII đánh giá: “Công
tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng
được tăng cường, có hiệu lực, hiệu quả
hơn, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính
trị và công tác xây dựng Đảng”.
Tuy nhiên, bên cạnh những tích
cực đã đạt được, trong thời gian qua,
chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra,
giám sát và xử lý tổ chức đảng, đảng
viên vi phạm chưa cao, chưa đủ sức góp
phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng,
lãng phí, tiêu cực, trong nội bộ Đảng,
dẫn đến: “Nhiều khuyết điểm, sai phạm
của tổ chức đảng, đảng viên chậm được
phát hiện, kiểm tra, xử lý, hoặc xử lý kéo
dài, nên kỷ cương, kỷ luật ở một số nơi
chưa nghiêm; chưa phát huy đầy đủ vai
trò, trách nhiệm của các tổ chức trong
hệ thống chính trị và của nhân dân trong
công tác kiểm tra, giám sát”.
Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh
và từ thực trạng đó, để công tác kiểm tra,
giám sát của Đảng trong thời gian tới đạt
hiệu quả cao, cần thực hiện tốt những giải
pháp sau:
Thứ nhất, không ngừng nâng cao
nhận thức cho cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các
cấp về mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc của
công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ
luật đảng trong giai đoạn mới
Nhận thức đúng đắn công tác kiểm
tra, giám sát và thi hành kỷ luật có vị trí,
vai trò, chức năng, nhiệm vụ quan trọng
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hàng đầu của Đảng. Vì thế, tổ chức đảng,
cấp ủy các cấp cần tăng cường sự lãnh
đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn
diện nhiệm vụ theo quy định của Điều 30
Điều lệ Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung
ương 5 khóa X về tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát của Đảng, Nghị quyết
Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây
dựng chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung
ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng
đội ngũ các cấp, nhất là cấp chiến lược,
đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang
tầm nhiệm vụ, Nghị quyết Trung ương
8 khóa XII của Đảng về quy định trách
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên;
Quy định số 109-QĐ/TW của Ban Chấp
hành Trung ương năm 2018 về công tác
kiểm tra của tổ chức đảng dối với việc tu
dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của
cán bộ, đảng viên... để tạo chuyển biến
mạnh mẽ, tích cực về nhận thức và hành
động đối với công tác xây dựng Đảng,
công tác kiểm tra, giám sát và thi hành
kỷ luật đảng.
Thứ hai, tiếp tục rà soát, bổ sung,
hoàn thiện các văn bản quy định, quy
trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi
hành kỷ luật đảng.
Đây là vấn đề quan trọng, đảm bảo
cho công tác kiểm tra, giám sát phát huy
tốt hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động
thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ
xây dựng Đảng hiện nay. Vì vậy, các
cấp ủy cần rà soát, nghiên cứu, sửa đổi,
bổ sung, ban hành mới các văn bản quy
định, quy chế, quy trình, hướng dẫn về
công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ
luật; giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại
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kỷ luật, đảm bảo tính thống nhất, đồng
bộ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng,
hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung
ương, phù hợp với đặc điểm, tình hình
tổ chức, nhiệm vụ Quân đội và các đơn
vị. Cấp ủy phải vừa là người lãnh đạo,
vừa là người trực tiếp thực hiện, không
khoán trắng cho Ủy ban kiểm tra. Đồng
thời, phải chủ động, tích cực lãnh đạo,
chỉ đạo, đánh giá, rút kinh nghiệm; xây
dựng quy trình thực hiện nhiệm vụ kiểm
tra, giám sát; quy định rõ trách nhiệm
của cấp ủy và tự kiểm tra, giám sát của
mỗi cấp ủy viên...
Thứ ba, đề cao trách nhiệm của tổ
chức đảng và đảng viên, nhất là người
đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám
sát và thi hành kỷ luật đảng; phát huy vai
trò, trách nhiệm của các tổ chức đảng
trong hệ thống chính trị và của nhân dân
trong công tác kiểm tra, giám sát
Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy,
tổ chức đảng phải nắm vững đường lối,
quan điểm, nghị quyết, chỉ thị, quy định
về công tác xây dựng Đảng, đồng thời cần
nhận thức đầy đủ tầm quan trọng, mục
đích, ý nghĩa, nội dung các quy định của
Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi
hành kỷ luật đảng. Từ đó, là cơ sở để thực
hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
của tổ chức đảng, chức trách, nhiệm vụ
của đảng viên và chấp hành nghiêm chỉnh
khi được kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ
luật đảng.
Ðiều lệ Ðảng quy định một trong
những nguyên tắc cơ bản là Ðảng «gắn bó
mật thiết với nhân dân», đồng thời Ðảng
«chịu sự giám sát của nhân dân». Thực

hiện đúng quan điểm phát huy vai trò,
trách nhiệm của nhân dân trong công tác
kiểm tra, giám sát của Ðảng là nhằm thực
hiện tốt một trong năm phương pháp cơ
bản của công tác kiểm tra, giám sát của
Ðảng, góp phần đổi mới phương thức
kiểm tra, giám sát của Ðảng và nâng cao
chất lượng, hiệu quả công tác này trong
tình hình mới.
Thứ tư, thường xuyên kiện toàn tổ
chức bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra,
đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp bảo đảm
tương xứng với chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn được giao.
Cần chú trọng kiện toàn ủy ban
kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra có
đủ số lượng, chất lượng, cơ cấu phù
hợp theo đúng hướng dẫn. Coi trọng
việc lựa chọn, bồi dưỡng, luân chuyển,
nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực
chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo
đức, phương pháp, tác phong công tác
của đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công
tác kiểm tra, giám sát, nhất là với cán
bộ chuyên trách. Đầu tư cơ sở vật chất,
kỹ thuật, phương tiện làm việc cho ủy
ban kiểm tra và cơ quan ủy ban kiểm
tra, cũng như nâng cao đời sống của
đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác
kiểm tra, giám sát.
Công tác kiểm tra, giám sát và thi
hành kỷ luật đảng không chỉ là yêu cầu
mà còn là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài
của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, công
tác này còn là trách nhiệm của mỗi cán
bộ, đảng viên dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Những quan điểm của Hồ Chí Minh về
kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật
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đảng là cơ sở lý luận quan trọng cho Đảng
Cộng sản Việt Nam vận dung nhằm nâng
cao hơn nữa hiệu quả của công tác này
vào trong công tác xây dựng và chỉnh đốn
Đảng trong giai đoạn hiện nay.
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TO ACCESS TO JUSTICE OF FEMALE VICTIMS OF
SEXUAL ABUSE: PRACTICE AND SOME ISSUES
RAISED IN VIETNAM
Dang Viet, Dat*
Date received the article: 3/9/2019
Date received the review results: 3/3/2020
Date published the article: 27/2/2020
Abstract: The legal mechanism to ensure the right of female victims of sexual abuse
to access to justice is sought, including the legal institutions, the legislative methods and
ways in which these legal institutions operate and the conditions for this body to carry out
activities to ensure the right to access to justice of female victims of sexual abuse in practice.
Viet Nam, in recent years, has made eﬀorts to improve this mechanism to ensure the right to
justice for women and girls who have been sexually abused. However, this mechanism still
has disadvantages that need to be improved.
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1. Introduction
Right to Access to Justice (RAJ) is
“The right of the people to seek and obtain
compensation or remedy through formal
and informal mechanisms, in accordance
with international standards on human
rights”. This right arises (activated) when
human rights and freedoms are violated,
especially for female victims of sexual
abuse (FVSA). In activities to ensure the
right to justice of female victims of sexual
abuse, competent state agencies coordinate
with other organizations in society to
perform their speciﬁc functions and duties
according to the provisions of the law in

order to create necessary conditions and
legal measures for women and girls to
seek adequate remedies to compensate for
the damage they suﬀer. This is a whole
including legal institutions, methods,
ways in which these legal institutions
operate and the conditions to adjust these
activities to ensure the right to access to
justice of female victims of sexual abuse
in practice.
Therefore, this way of operating the
whole in practice is the legal mechanism
to ensure the right to access to justice
of female victims of sexual abuse, that
is the way of operating the legal entity
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in practice according to the law in order
to meet the requirements of women and
girls who are sexually abused in using the
law and promptly approach and report
to competent state agencies to seek a
remedy and appropriate compensation for
damage they have been suﬀered by people
of legal liability capacity to perform
acts that violate their own freedom and
sexual inviolability. In particular, the
way to operate the legal mechanism to
ensure that the right to access to justice of
female victims of sexual abuse is clearly
prescribed by law in terms of principles,
methods and ways for legal institutions to
operate; Jurisdiction is a system of legal
institutions and conditions for this entity
to carry out activities to ensure the right
to access to justice of female victims of
sexual abuse in practice.
2. Results of the implementation
of legal mechanism to ensure the right
to access to justice of female victims of
sexual abuse in Vietnam
Firstly, this mechanism has been
ensuring the right to justice for female
victims of sexual abuse in Vietnam.
From the practice of trial cases relating to
sexual abuse in recent years, it has been
shown that the majority of reported cases
have been strictly handled, investigated,
prosecuted and brought to court by
competent authorities to ensure the right
trial of the right person.
According to statistics in the period
of 2006 to 2017, the court accepted 21,081
cases with 24,142 defendants brought to
trial 19,491 cases with 22,138 defendants,
the proportion of the tried cases reached
92.45%, Thereby, it shows that the right
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to access to justice of female victims of
sexual abuse has been partially guaranteed
in practice.
Secondly,
this
mechanism
contributes step by step to promoting the
role of the judicial institution in ensuring
the right to justice of female victims
of sexual abuse in Vietnam. The actual
survey results show that the majority
of oﬃcials under judicial institutions
appreciate the court’s judicial activities
on the criteria of proper trial, proper case.
More than 75% of the respondents choose
to handle the case through the oﬃcial
judicial institution, showing that they still
believe in the quality assurance activities
of these institutions.
Thirdly, the ability to access to
justice of female victims of sexual abuse
has been gradually improved. Survey
results show that the majority of people
have a relatively good understanding of
acts related to sexual abuse as prescribed
in the Penal Code 2015 (amended and
supplemented in 2017), the majority of
people identify prohibited sexual acts
under the provision of the law.
3. Issues in operating the legal
mechanism to ensure the right to access
to justice of female victims of sexual
abuse in Vietnam
In fact, the results of the trial of
case related to sexual abuse in our country
over the years show that the hidden
status of crimes related to sexual abuse
remains many. Although the number
of cases involving sexually assaulting
women and girls is on the rise. However,
the above ﬁgures are only the tip of the
iceberg because there are so many cases.
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Sexual abuse of women and girls has
not been discovered and dealt with by
the authorities yet. Even when cases are
reported, steps to access the formal justice
system (or “chain of justice”) are often
interrupted in the middle of a high dropout
rate and only a few cases are convicted, so
the hidden crime rate is huge.
The actual survey results show that,
still 21.3% of people do not choose to solve
the case through the oﬃcial mechanism;
15.6% of people choose to keep this a
secret to protect the family’s reputation
and happiness for the victims. 28% choose
to negotiate mediation with oﬀenders and
15.9% choose to settle through informal
mechanisms such as mediation groups,
trade unions, traditional organizations in
the community.
In particular, the practical survey
results show that, when becoming a rape
victim, the oﬀender is a stranger with
25% choosing to solve the case through
mediation negotiation or conﬁdentiality.
In the case of a victim being raped by
a relative, only 43% of the people did
not choose to report the incident to the
authorities but choose to settle it through
negotiation, mediation or detention.
conﬁdentiality, of which 2.6% choose to
keep this matter private, 30.4% choose to
seek advice and assistance from relatives,
8% seek to negotiate conciliation with that
person to be compensated and 2.1% chose
another solution such as leaving, severing
contact with the person. For cases of rape,
if the oﬀender is a stranger, 70.8% of cases
choose to report the case to the authorities,
but if the oﬀender is a relative, only 56.9%
choose to report the case, which means
43.1% choose to keep quiet or choose

the path of negotiation and mediation and
seek advice and help from relatives.
Usually when domestic violence
survivors are women and girls, they often
show resignation or dare not to report to
local authorities and mass organizations,
especially when the abusers are familiarity.
They are not willing to provide evidence
proving that they have been sexually
abused when requested by the authorities.
This makes it diﬃcult for the court to
resolve and hear the case in order to
return justice to the victim. For obscene
acts, there are still a high proportion of
victims who do not choose to report the
case to the authorities. They may keep this
a secret, especially when the oﬀender is
a family member. This happens because
they are afraid of revealing the incident
will disrupt happiness, family reputation
and in some cases unaware that these are
behaviors that can be handled through
criminal justice.
According to the report of the
Ministry of Labor, War Invalids and
Social Aﬀairs, the rate of child marriage,
especially for ethnic minorities in our
country, is still quite large but these cases
are often not reported as cases. related
to sexual abuse. Meanwhile, in 20132014, the proportion of married people
before the age of 15 for women aged 15
to 49 was 2.1% in the Northern Midlands
and Mountains and 1.9% in the Central
Highlands. The percentage of married
women aged 20 to 49 before the age of
18 in these two regions is 18.8% and
15.8% respectively. An analysis of the
children situation of in Ninh Thuan in
2011 showed that 0.9% of women aged
15-49 married or lived as husband and
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wife for the ﬁrst time before the age of 15
and 11.2% of women aged 20 to 49 get
married or live as husband and wife for
the ﬁrst time before the age of 18; 10.3%
of women aged 15-19 are married or lived
as husband and wife.
The weak functioning of formal and
informal judiciary gaps in law, limitation
on the capacity to access to justice are the
factors that have caused many victims to
choose to remain private, not to report
the incident. Many cases were reported
but due to the competent authorities’
ability in carrying out their duties, these
cases were not brought to trial or proved
that the accused had committed a crime;
the situation of “unjust trial still exists,
there is still a violation of the time of
resolving the case”; the possibility of
satisfactory compensation for victims is
not guaranteed.
Nationwide, the total number of
cases related to sex oﬀenses is suspended
and the additional investigation ﬁles
are still returned. That shows a part of
weaknesses in the detection and handling
of crimes by authorities. Underperforming
by police, prosecutors and courts may also
result in the victim’s early withdrawal of
the complaint. Practice in Vietnam shows
that the withdrawal rate is still quite
common, the withdrawal of a lawsuit can
occur at all stages from the reporting stage
to the investigation stage, before the trial
period and trial phase. Restrictions in the
performance of public services increase
the number of hidden crimes because
people do not dare to denounce due to the
fear of contacting judicial oﬃcials, as they
do not believe in the ability of justice to
ensure justice of this institution.
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Still 8.4% of people believe that
having sex or engaged in other sexual acts
with their wives or lovers under 16 is not
a violation of law. Some people clearly
stated in the questionnaire that having
sex with their wives (under 16 years old)
is not considered to be against the law;
5.4% of the people in the research sample
determined that A took advantage of B’s
economic predicament, used money to
bribe, forced B to be reluctant to have sex
or be reluctant to engage in sexual acts
with A is not a violation of law, although
according to the 2015 Penal Code
(amended and supplemented in 2017), this
behavior is determined to be a rape.
For many years, the majority of
victims of sexual abuse are children of
relatively small age, those under 18 have
limited legal capacity to make decisions
on their own are often not fully aware of
the behaviors that criminals commit with
them. For sponsors of children and even
for adult victims to understand, know and
be able to manipulate the laws is a special
diﬃculty in the context of the many-level
laws of the country.
The level of knowledge of the
people about the mechanisms and
procedures that need to be approached or
applied to ensure their legitimate rights
and interests when they are victims of
sexual abuse is still limited. The actual
survey results indicated that 37.8% of
people in the survey said they did not
know where to report the case in case
they or their relatives were victims of
sexual abuse; 59.3% of respondents
know exactly and 3% of respondents
do not know exactly where they have to
go to report the incident. Regarding the
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procedures that need to be done so that
victims of sexual abuse can report cases
or apply them when participating in
criminal proceedings, the fact shows that
most people do not know or just know
just a little about this procedure. This
is one of the huge barriers for victims’
access to justice.
About
the
availability
and
eﬀectiveness of legal advice and
assistance systems, the practice of legal
aid counseling agencies in Vietnam shows
that the majority of people are unaware
of agencies that provide legal advice to
victims of sexual abuse. The actual survey
results show that 88.8% of the people in
the sample conﬁrmed that they did not
know the agencies and organizations that
provide counseling and legal assistance to
victims of sexual abuse; 3.1% of people
said that no agencies or organizations
performed counseling or legal assistance
for victims of sexual abuse in their localities
and 42.6% of people said that there are
very few agencies and organizations that
perform this function. In addition, 24.1%
of people said that the cost that victims
have to spend for legal aid advice is quite
high. Besides, people and oﬃcials have
not appreciated the eﬀectiveness in the
operation of legal aid consulting agencies.
Cultural barriers make it diﬃcult
for victims of sexual abuse to bring their
cases to light or not pursue their cases to
the end. One of the major barriers that
make victims of sexual abuse choose to
keep the case conﬁdential, use the path
of negotiating agreements or not pursuing
the case to the end is the cultural concepts
and norms of the family and community.
Like many countries in the world, women

and children in our country always
face structural and cultural barriers.
Consequently, the majority of victims
of sexual harassment and assault always
face anxiety, helplessness and prolonged
depression. Not only those around him but
the victim himself often blames himself
for the incident. They believe that their
own actions are the cause of the painful
consequences. In fact, up to 31.5% of
victims of sexual abuse directly blame
themselves; 14.6% of the victims blamed
personal attributes such as “too trusting”;
3.9% of victims blamed their behavior,
such as “not stopping from the beginning”;
13% of victims blame their body or their
sex. According to the actual survey results,
it showed that up to 76.3% of people in
the sample agreed or partly agreed with
the perception that sexual abuse occurred
partly due to the victim’s fault (as wearing
too revealing, not resolutely against acts
of abuse, believing in seduction, victims
arouse the desire of the perpetrator).
Psychology to blame themselves causes
victims to shrink and not denounce the
incident to the authorities.
About the material resources to
cover the costs of victim participation
in the justice access chain, in order to
participate in the chain of access to
justice, ﬁnance is a factor that inﬂuences
the choices of victims and their families
whether they report the case or pursue the
case to the end. Currently, in accordance
with the law, there is no charge for victims
of sexual abuse to carry out criminal
proceedings. However, many people are
not aware of this regulation. In addition to
oﬃcial expenses, the informal expenses,
expenses for travel, accommodation
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to pursue the case or the costs that the
victim’s family lost due to their leave, the
time to pursue the case also needs to be
considered. The actual survey results show
that over 40% of the people participating
in the sample said that the oﬃcial costs
that victims had to pay to implement the
proceedings were high and very high;
over 60% of the people and over 6% of
oﬃcials of the judicial institutions think
that the unoﬃcial costs that victims have
to pay for their cases to be considered in
appropriate trials are high and very high.
4. Conclusion
The legal mechanism to ensure
the right to access to justice of female
victims of sexual abuse in Vietnam has
improved signiﬁcantly in recent years,
however, this mechanism still has certain
shortcomings. Accessing to justice of
many female victims of sexual abuse
in our country is still very arduous. To
overcome this limitation, it is necessary
to: ﬁrstly, continue to improve the legal
system on ensuring the right to access to
justice of female victims of sexual abuse
in Vietnam; secondly, improving the
institutional system to ensure the right to
justice of female victims of sexual abuse
in Vietnam; and ﬁnally, completing the
system of resources to support female
victims of sexual abuse in Vietnam.
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CƠ CHẾ PHÁP LÝ BẢO ĐẢM QUYỀN TIẾP CẬN CÔNG
LÝ CỦA NẠN NHÂN NỮ BỊ XÂM HẠI TÌNH DỤC: THỰC
TIỄN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA Ở VIỆT NAM
Đặng Viết Đạt*
Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 3/9/2019
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 3/3/2020
Ngày bài báo được duyệt đăng: 27/3/2020
Tóm tắt: Cơ chế pháp lý trong việc bảo đảm quyền tiếp cận công lý của nạn nhân nữ bị
xâm hại tình dục là chỉnh thể bao gồm thể chế pháp lý, thiết chế pháp lý, phương pháp, cách
thức để các thiết chế pháp lý này hoạt động và các điều kiện để chỉnh thể này thực hiện được
những hoạt động bảo đảm quyền tiếp cận công lý của nạn nhân nữ bị xâm hại tình dục trong
thực tiễn. Việt Nam, trong những năm qua đã nỗ lực hoàn thiện cơ chế này nhằm bảo đảm tốt
quyền tiếp cận công lý cho phụ nữ và trẻ em gái bị xâm hại tình dục. Tuy vậy, cơ chế này vẫn
còn những nhược điểm cần phải tiếp tục hoàn thiện.
Từ khoá: Cơ chế pháp lý, phương pháp, quyền tiếp cận công lý, nạn nhân nữ, xâm hại tình dục.

1. Đặt vấn đề

hội thực hiện các chức năng, nhiệm vụ

Quyền tiếp cận công lý (Right of

cụ thể của mình theo pháp luật quy định

Access to Justice) (QTCCL) là “Quyền
của người dân được tìm kiếm và đạt được
sự đền bù hoặc khắc phục thông qua cơ
chế chính thức và không chính thức, phù
hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về quyền
con người”. Quyền này phát sinh (được
kích hoạt) khi quyền tự do và lợi ích hợp
pháp của con người bị vi phạm, đặc biệt
đối với nạn nhân nữ (NNN) bi xâm hại
tình dục (XHTD). Trong hoạt động bảo
đảm QTCCL của nạn nhân nữ bị XHTD,

nhằm tạo điều kiện và những biện pháp
pháp lý cần thiết để phụ nữ và trẻ em gái
tìm kiếm được các biện pháp khắc phục,
đền bù thoả đáng những thiệt hại mà họ
gánh chịu. Đây là một chỉnh thể bao gồm
thể chế pháp lý, thiết chế pháp lý, phương
pháp, cách thức để các thiết chế pháp lý
hoạt động và các điều kiện để chỉnh thể
này thực hiện được những hoạt động bảo
đảm QTCCL của nạn nhân nữ bị XHTD
trong thực tiễn.

các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Như thế, cách thức vận hành

phối hợp với các tổ chức khác trong xã

chỉnh thể này trong thực tiễn chính là cơ

* Khoa Nhà nước và pháp luật, Học viện Chính trị khu vực IV
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chế pháp lý (CCPL) bảo đảm bảo đảm
QTCCL của nạn nhân nữ bị XHTD, đó
là cách thức vận hành của chỉnh thể pháp
lý trong thực tiễn theo quy định pháp luật
nhằm đáp ứng yêu cầu của phụ nữ và trẻ
em gái bị XHTD sử dụng pháp luật và
kịp thời tiếp cận, trình báo với cơ quan
nhà nước có thẩm quyền để tìm kiếm sự
khắc phục, bồi thường thoả đáng những
thiệt hại mà họ bị người có năng lực trách
nhiệm pháp lý thực hiện những hành vi
xâm phạm đến quyền tự do và bất khả
xâm phạm tình dục của bản thân mình.
Trong đó, cách thức vận hành CCPL bảo
đảm QTCCL của NNN bị XHTD được
pháp luật quy định rõ ràng về nguyên
tắc, phương pháp, cách thức để các thiết
chế pháp lý trong chỉnh thể pháp lý hoạt
động; chỉnh thể pháp lý là một hệ thống
bao gồm thể chế pháp lý, thiết chế pháp
lý và các điều kiện để chỉnh thể này thực
hiện được những hoạt động bảo đảm
QTCCL của nạn nhân nữ bị XHTD trong
thực tiễn.
2. Kết quả vận hành cơ chế pháp
lý bảo đảm quyền tiếp cận công lý của
nạn nhân nữ bị xâm hại tình dục ở
Việt Nam
Thứ nhất, cơ chế này đã và đang bảo
đảm được QTCCL của NNN bị XHTD ở
Việt Nam. Qua thực tiễn xét xử vụ án liên
quan đến xâm phạm tình dục những năm
qua cho thấy đa số các vụ án được trình
báo đều được các cơ quan chức năng thụ
lý, điều tra, truy tố và đưa ra xét xử một
cách nghiêm minh đảm bảo đúng người,
đúng tội.
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Theo số liệu thống kê trong giai
đoạn 2006 đến 2017, tòa án thụ lý 21.081
vụ việc với 24.142 bị cáo đã đưa ra xét xử
19.491số vụ với 22.138 bị cáo, tỷ lệ vụ án
được xét xử đạt 92,45%, qua đó cho thấy
quyền tiếp cận công lý của nạn nhân nữ bị
xâm hại tình dục đã phần nào được đảm
bảo trong thực tế.
Thứ hai, cơ chế này góp phần từng
bước phát huy vai trò của thiết chế tư
pháp trong bảo đảm QTCCL của NNN bị
XHTD ở Việt Nam. Kết quả khảo thực tế
cho thấy đa số cán bộ thuộc các thiết chế
tư pháp đánh giá tốt hoạt động xét xử của
tòa án trên các tiêu chí như: xét xử đúng
pháp luật, xét xử thấu tình đạt lý. Hơn 75%
người dân được hỏi chọn xử lý vụ việc
thông qua thiết chế tư pháp chính thức đã
cho thấy người dân vẫn rất tin tưởng vào
hoạt động đảm bảo QTCCL của các thiết
chế này.
Thứ ba, năng lực tiếp cận công lý
của NNN bị XHTD từng bước được cải
thiện. Thực tế khảo sát cho thấy phần lớn
người dân có hiểu biết tương đối tốt về
các hành vi liên quan đến xâm hại tình dục
theo quy định của BLHS năm 2015 (sửa
đổi bổ sung năm 2017), đa số người dân
nhận diện được đâu là hành vi tình dục bị
cấm theo quy định của luật.
3. Những vấn đề đặt trong vận
hành cơ chế pháp lý bảo đảm quyền tiếp
cận công lý của nạn nhân nữ bị xâm hại
tình dục ở Việt Nam
Thực tế kết quả thụ lý xét xử các
vụ án liên quan đến xâm phạm tình dục
ở nước ta những năm qua cho thấy, tình
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trạng ẩn của tội phạm liên quan đến xâm
phạm tình dục vẫn còn nhiều. Mặc dù số
vụ án liên quan đến xâm phạm tình dục
đối với phụ nữ và trẻ em gái bị đưa ra
xét xử ngày càng tang. Tuy nhiên, những
con số nêu trên chỉ là phần nổi của tẳng
băng chìm bởi còn rất nhiều vụ việc liên
quan đến xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ
em gái vẫn chưa được phát hiện và xử lý
bởi các cơ quan chức năng. Ngay cả khi
các vụ việc được trình báo thì các bước
tiếp cận hệ thống tư pháp chính thức (hay
“chuỗi công lý”) cũng thường bị ngắt
giữa chừng với tỷ lệ bỏ cuộc cao và chỉ
có vài vụ việc bị kết án, do vậy tỷ lệ tội
phạm ẩn là rất lớn.
Kết quả khảo sát thực tiễn chỉ ra
rằng, vẫn còn 21,3% người dân không lựa
chọn việc giải quyết vụ việc thông qua
cơ chế chính thức; 15,6% người dân lựa
chọn giữ bí mật chuyện này nhằm bảo vệ
thanh danh gia đình và hạnh phúc về sau
cho nạn nhân. 28% lựa chọn việc thương
lượng hòa giải với kẻ phạm tội và 15,9%
lựa chọn giải quyết thông qua cơ chế phi
chính thức như tổ hòa giải, công đoàn, các
tổ chức truyền thống tại cộng đồng.
Trong đó, kết quả khảo sát thực
tiễn cho thấy, khi trở thành nạn nhân bị
hiếp dâm mà kẻ phạm tội là người lạ có
25% lựa chọn giải quyết vụ việc thông
qua thương lượng hòa giải hay giữ kín
chuyện này. Đối với trường hợp nạn
nhân bị người thân của mình hiếp dâm
thì chỉ có 43% người dân không lựa
chọn việc trình báo vụ việc cho các cơ
quan chức năng mà lựa chọn giải quyết

thông qua con đường thương lượng,
hòa giải hay giữ kín chuyện này, trong
đó 2,6% lựa chọn giữ kín chuyện này,
30,4% lựa chọn việc tìm kiếm sự tư vấn
giúp đỡ của người thân, 8% tìm cách
thương lượng hòa giải với người đó
để được đền bù và 2,1% lựa chọn giải
pháp khác như bỏ đi, cắt đứt liên hệ với
người đó. Đối với trường hợp bị cưỡng
dâm, nếu người phạm tội là người lạ có
70,8% người dân lựa chọn trình báo vụ
việc cho các cơ quan chức năng, nhưng
nếu người phạm tội là người thân thì chỉ
có 56,9% người dân lựa chọn việc trình
báo vụ việc, nghĩa là còn 43,1% người
dân lựa chọn việc giữ im lặng hay chọn
con đường thương lượng hòa giải và tìm
kiếm sự tư vấn giúp đỡ của người thân.
Thông thường khi người bị bạo
hành tình dục trong gia đình là phụ nữ,
trẻ em gái họ thường có thái độ cam
chịu hoặc không dám tố cáo với chính
quyền địa phương, tổ chức đoàn thể
đặc biệt khi người xâm hại họ là người
thâm quen. Họ không sẵn sàng cung
cấp chứng cứ chứng minh là họ bị xâm
hại tình dục khi cơ quan chức năng yêu
cầu. Điều này gây nhiều khó khăn cho
tòa án trong việc giải quyết, xét xử vụ
việc nhằm trả lại công lý cho nạn nhân.
Với những hành vi dâm ô vẫn còn tỷ lệ
khá cao nạn nhân không lựa chọn trình
báo vụ việc cho cơ quan chức năng. Họ
có thể giữ kín chuyện này đặc biệt trong
trường hợp người phạm tội là người
thân trong gia đình. Điều này có thể do
họ e ngại việc tiết lộ sự việc sẽ phá vỡ
hạnh phúc, thanh danh gia đình và một
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số trường hợp không biết rằng đây là
những hành vi có thể được xử lý thông
qua con đường tư pháp hình sự.
Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tỷ lệ tảo hôn, đặc
biệt đối với người dân tộc thiểu số ở nước
ta còn khá lớn nhưng những vụ việc này
thường không được trình báo để ghi nhận
như các vụ việc liên quan đến XHTD.
Trong khi đó, năm 2013-2014 tỷ lệ kết
hôn trước 15 tuổi ở phụ nữ có độ tuổi 1549 là 2,1% ở khu vực trung du và miền
núi phía Bắc và 1,9% ở khu vực Tây
Nguyên. Nếu tính tỷ lệ phụ nữ ở độ tuổi
20-49 kết hôn trước 18 tuổi ở hai khu vực
này lần lượt là 18,8% và 15,8%. Một báo
cáo phân tích thực trạng trẻ em ở Ninh
Thuận năm 2011 cho thấy 0,9% phụ nữ
nằm trong độ tuổi từ 15-49 kết hôn hoặc
sống chung như vợ chồng lần đầu trước
năm 15 tuổi và 11,2% phụ nữ 20-49 tuổi
kết hôn hoặc sống chung như vợ chồng
lần đầu trước năm 18 tuổi; 10,3% phụ nữ
từ 15-19 tuổi đã kết hôn hoặc chung sống
như vợ chồng.
Hoạt động yếu kém của các thiết
chế tư pháp chính thức và phi chính
thức, những lỗ hổng trong pháp luật, hạn
chế trong năng lực tiếp cận công lý là
các nhân tố khiến cho nhiều nạn nhân
lựa chọn con đường giữ kín, không trình
báo vụ việc. Nhiều vụ việc được trình
báo nhưng do năng lực thực thi nhiệm
vụ của cơ quan chức năng nên đã không
được đưa ra xét xử hay không chứng
minh được bị can đã phạm tội; tình trạng
“xét xử oan sai vẫn còn tồn tại, vẫn còn
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hiện tượng vi phạm thời gian giải quyết
vụ việc”; khả năng được bồi thường
thiệt hại một cách thỏa đáng cho nạn
nhân vẫn chưa đảm bảo.
Trên phạm vi cả nước tổng số vụ án
liên quan đến xâm phạm tình dục bị đình
chỉ, trả hồ sơ điều tra bổ sung còn lớn.
Điều đó cho thấy một phần sự yếu kém
trong công tác phát hiện, xử lý tội phạm
của cơ quan chức năng. Hoạt động kém
hiệu quả của cơ quan công an, công tố và
tòa án cũng có thể dẫn đến việc nạn nhân
sớm rút đơn khiếu nại. Thực tiễn ở Việt
Nam cho thấy tỷ lệ rút đơn còn diễn ra
khá phổ biến, việc rút đơn kiện có thể xảy
ra ở tất cả các giai đoạn từ giai đoạn trình
báo đến giai đoạn điều tra, giai đoạn trước
khi xét xử và giai đoạn xét xử. Sự hạn chế
trong năng lực thực thi công vụ khiến cho
tình trạng tội phạm ẩn gia tăng bởi người
dân không dám tố cáo do ngại tiếp xúc với
cán bộ tư pháp, do họ không tin tưởng vào
khả năng đảm bảo công lý của các thiết
chế này.
Vẫn còn 8,4% người dân cho rằng
quan hệ tình dục hoặc thực hiện hành vi
tình dục khác với vợ hoặc người yêu dưới
16 tuổi là không vi phạm pháp luật. Một
số người dân ghi rõ trong phiếu hỏi rằng
quan hệ tình dục với vợ (dưới 16 tuổi)
không được coi là vi phạm pháp luật;
5,4% người dân trong mẫu nghiên cứu xác
định rằng việc A lợi dụng tình trạng quẫn
bách về kinh tế của B, dùng tiền để mua
chuộc, ép buộc B phải miễn cưỡng giao
cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi
quan hệ tình dục khác với A không phải
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là vi phạm pháp luật mặc dù chiếu theo
BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm
2017) thì hành vi này được xác định là tội
cưỡng dâm.
Trong nhiều năm qua, đa số các
nạn nhân bị XHTD là trẻ em có độ tuổi
tương đối nhỏ, những người dưới 18 tuổi
hạn chế về năng lực pháp lý để tự đưa
ra quyết định; các nạn nhân này thường
không nhận thức đầy đủ về hành vi mà tội
phạm gây ra với mình. Đối với người bảo
trợ cho các em và ngay cả với nạn nhân là
người trưởng thành việc hiểu, biết và có
thể vận dụng được các quy định pháp luật
là một điều khó khăn đặc biệt trong bối
cảnh khi quy định pháp luật của nước ta
còn nhiều tầng nấc.
Mức độ hiểu biết của người dân
về các cơ chế, thủ tục cần phải tiếp cận
hoặc áp dụng để đảm bảo quyền và lợi ích
chính đáng khi họ là nạn nhân bị XHTD
hiện còn hạn chế. Kết quả khảo sát thực
tế chỉ ra rằng 37,8% người dân trong mẫu
nghiên cứu trả lời, họ không biết phải đến
đâu trình báo vụ việc trong trường hợp họ
hay người thân của họ là nạn nhân XHTD;
59,3% người dân được hỏi biết chính xác
và 3% người dân được hỏi biết không
chính xác nơi họ phải đến để trình báo vụ
việc. Đối với các thủ tục cần phải làm để
nạn nhân XHTD có thể trình báo vụ việc
hay để áp dụng khi tham gia tố tụng hình
sự, thực tế cho thấy đa số người dân không
biết hoặc chỉ biết sơ qua về các thủ tục
này. Đây là một trong những rào cản rất
lớn cho con đường tiếp cận công lý của
nạn nhân.

Về sự sẵn có cùng tính hiệu quả của
hệ thống trợ giúp và tư vấn pháp lý, thực
tiễn hoạt động của các cơ quan tư vấn trợ
giúp pháp lý ở Việt Nam cho thấy, đa số
người dân không biết đến những cơ quan
có chức năng trợ giúp tư vấn pháp lý cho
nạn nhân bị xâm hại tình dục. Kết quả
khảo sát thực tiễn cho thấy 88,8% người
dân trong mẫu nghiên cứu khẳng định
rằng họ không biết cơ quan, tổ chức thực
hiện chức năng tư vấn, trợ giúp pháp lý
cho nạn nhân bị XHTD; 3,1% người dân
khẳng định không có cơ quan, tổ chức nào
thực hiện chức năng tư vấn, trợ giúp pháp
lý cho nạn nhân bị XHTD tại địa phương
của họ và 42,6% người dân trả lời rằng có
rất ít các cơ quan, tổ chức thực hiện chức
năng này. Ngoài ra, 24,1% người dân cho
rằng chi phí mà nạn nhân phải bỏ ra để
được tư vấn trợ giúp pháp lý là khá cao.
Bên cạnh đó, người dân và cán bộ đều có
đánh giá không cao về tính hiệu quả trong
hoạt động của các cơ quan tư vấn trợ giúp
pháp lý.
Những rào cản về mặt văn hóa
khiến cho nạn nhân bị XHTD khó đưa
vụ việc của mình ra ánh sáng hay không
theo đuổi vụ việc của mình đến cùng.
Một trong những rào cản lớn khiến các
nạn nhân bị XHTD lựa chọn giữ kín vụ
việc, dùng con đường thương lượng thỏa
thuận hay không theo đuổi vụ việc đến
cùng đó chính là các quan niệm, chuẩn
mực văn hóa của gia đình và cộng đồng.
Cũng giống như nhiều quốc gia trên thế
giới, phụ nữ và trẻ em giái ở nước ta luôn
phải đối mặt với các rào cản mang tính
cơ cấu và văn hóa. Do đó phần lớn các

37

Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion
nạn nhân bị quấy rối và tấn công tình dục
luôn đối mặt với cảm giác lo âu, bất lực
và bị trầm cảm kéo dài. Không chỉ những
người xung quanh mà ngay bản thân nạn
nhân thường tự đổ lỗi cho bản thân mình
khi để xảy ra vụ việc. Họ cho rằng chính
những hành vi của mình là nguyên nhân
dẫn đến những hậu quả đau long. Trên
thực tế, có đến 31.5% nạn nhân của nạn
XHTD trực tiếp đổ lỗi cho mình; 14.6%
nạn nhân đổ lỗi cho các thuộc tính cá
nhân như “quá tin tưởng”; 3.9% nạn
nhân đổ lỗi cho các hành vi của mình,
như “không ngăn chặn từ đầu”; 13% nạn
nhân tự trách cơ thể mình hoặc giới tính
của mình. Theo kết quả khảo sát thực tế,
cho thấy có đến 76,3% người dân trong
mẫu nghiên cứu đồng ý hay đồng ý một
phần với nhận định cho rằng, XHTD xảy
ra một phần do lỗi của nạn nhân (ăn mặc
quá hở hang, không kiên quyết chống
lại hành vi xâm hại, tin theo lời dụ dỗ,
nạn nhân khơi dậy sự ham muốn củ hung
thủ). Tâm lý đổ lỗi cho mình khiến nạn
nhân thường co mình lại và không giám
tố cáo sự việc cho các cơ quan chức năng.
Về các nguồn lực về vật chất để
trang trải cho các chi phí khi nạn nhân
tham gia vào vào chuỗi tiếp cận công lý,
để tham gia vào chuỗi tiếp cận công lý,
tài chính là một nhân tố tác động đến lựa
chọn của nạn nhân và gia đình xem họ có
trình báo vụ việc hay có theo đuổi vụ việc
đến cùng hay không. Hiện tại, theo quy
định pháp luật, các nạn nhân bị xâm hại
tình dục không phải mất phí để thực hiện
các thủ tục tố tụng hình sự. Tuy nhiên có
thể nhiều người dân không biết đến quy

định này. Bên cạnh đó ngoài chí phí chính
thức thì các khoản chi phí phi chính thức,
các chi phí phải bỏ ra cho việc đi lại, ăn
nghỉ để theo đuổi vụ việc hay chi phí mà
gia đình nạn nhân bị mất đi do họ phải
nghỉ việc để có thời gian theo đuổi vụ việc
cũng cần phải được tính đến. Kết quả khảo
sát thực tiễn cho thấy trên 40% người dân
tham gia mẫu nghiên cứu đều cho rằng chi
phí chính thức mà nạn nhân phải bỏ ra để
thực hiện hiện tố tụng là cao và rất cao;
trên 60% người dân và trên 6% cán bộ
thuộc các thiết chế tư pháp cho rằng chi
phí phi chính thức mà nạn nhân phải bỏ ra
để vụ việc của mình được quan tâm xét xử
thỏa đáng là cao và rất cao.
4. Kết luận
Cơ chế pháp lý bảo đảm quyền tiếp
cận công lý của nữ nạn nhân bị xâm hại
tình dục ở Việt Nam những năm qua đã
được cải thiện đáng kể, tuy nhiên cơ chế
này vẫn còn những khuyết điểm nhất định,
cho nên con đường tiếp cận công lý của
nhiều nữ nạn nhân bị xâm hại tình dục ở
nước ta còn rất gian nan. Để khắc phục
hạn chế này cần phải: Một là, tiếp tục
hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo đảm
quyền tiếp cận công lý của nữ nạn nhân bị
xâm hại tình dục ở Việt Nam; Hai là, hoàn
thiện hệ thống thiết chế bảo đảm quyền
tiếp cận công lý của nữ nạn nhân bị xâm
hại tình dục ở Việt Nam; Ba là, hoàn thiện
hệ thống nguồn lực hỗ trợ cho nữ nạn nhân
bị xâm hại tình dục ở Việt Nam.
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1. The wrong, hostile viewpoints
There is a view that MarxismLeninism is right but only true under the
conditions of the First Industrial Revolution
(steam engines), manufacturing based
on mechanical machinery. Nowadays,
humanity has transformed itself to the
Fourth Industrial Revolution, knowledge
economy, digital economy, globalization,
computerization, and big data. Or say
as some Western theorists are the “postindustrial” era, the socio-economic situation
has changed a lot, so Marxism-Leninism
is no longer suitable. In this era, when
modern manufacturing used many robots automation robots, workers were recruited
and used very little, so Marx’s surplus value
theory, the theory the historical role of the
working class... is no longer relevant.

Under modern conditions, the
capitalist no longer exploits the labor
power of the working class. The working
class no longer plays a role in modern
manufacturing, but it is the intellectual
class that determines the future destiny of
mankind. There are views that the world
has changed “power”. For example, Alvin
Toﬄer argues that “power” in its own
advocacy and development has undergone
various forms of development: going from
“violence power, to wealth power, then to
knowledge power. “Or some people call
it “intellectual power”. That is from the
very beginning, people used the power
of violence to show power like through
invasion, robbery, then whoever has the
money is in power and up to now, who has
the intelligence and knowledge has the
power (intellectual power).

* Party Academy Development - Ho Chi Minh National Academy of Politics
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At ﬁrst glance, it seems reasonable,

because in an incomplete society, based
on private property, whoever has money,
he has power. But in essence, Alvin Toﬄer
wants to assert that modern capitalism has
changed, no more aggression or violence,
neither money nor power, the working
class no longer has a historical role in the
liberation of labor any more, that is the
new intellectual class who plays this role
in modern society. If we separate power
from material production and economy,
then power has no basis to exist. In
essence, power is still determined by the
economy.
Another view is that Marxism Leninism is founded by C. Marx, Ph.
Engels, developed by V. I. Lenin, is the
product of the economic and cultural
development of Europe, mainly in Europe
in the late nineteenth and early twentieth
centuries. Therefore, it is no longer
suitable for Europe nowadays. For Asia,
it is even more inappropriate because Asia
has a diﬀerent economic development,
education, customs and practices from
Europe. Therefore, Marxism - Leninism is
not suitable for Vietnam, China, Laos and
North Korea. Ho Chi Minh’s thought took
Marxism-Leninism as a foundation and
a basis, so Ho Chi Minh’s thought could
not and should not be applied to Vietnam.
Therefore, Marxist-Leninist and Ho Chi
Minh ideologies should not be taken as the
ideological foundation for the Vietnamese
people.

It is true that diﬀerent continents
have
diﬀerent
characteristics
in
the process of mobilization and
development. However, that does not
mean that each continent must have its
own math, physics, chemistry, or science
in general. Why do diﬀerent nations
on diﬀerent continents understand the
literary, artistic, cinematographic, etc.
of each other? They understand these
things because, even though there are
diﬀerences in language, culture and
psychology among ethnic groups, they
based on objective knowledge, objective
laws reﬂected in literary, artistic,
cinematographic works.
It is the objective knowledge, the
objective law, or otherwise the objective
dialectic that prescribes the dialectical
dialectic in their minds. Objective
knowledge, objective laws do not depend
on language, culture, customs, but only on
the objective content that it reﬂects. The
elements of language, culture, customs...
only make objective knowledge and
objective laws discovered and presented
with diﬀerent subjective nuances. The
objective content they reﬂect remains the
same and is the same.
2. Activities of propagating wrong
and hostile viewpoints
In order to ﬁght against the wrong
and anti-wrong views, misrepresenting
the Party’s ideology, guidelines and
policies, it is necessary to ﬁrst identify
the wrong and hostile views. These views
are expressed in many forms, approaching
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from many angles, but can be generalized
in some of the following main contents:
Firstly,
promoting
“peaceful
evolution” in the field of thought
C. Marx and Ph. Engels pointed
out that the proletariat must develop
the ideology of his class (systematize,
generalize his class ideology into theory,
into socio-political theories) into the
ideology. Theoretical weapon in class
struggle, because, according to them,
ideology is also the product of the thinker
on the basis of systematizing, protecting
and developing the ideological viewpoints
reﬂecting the interests of his class. That
is, “Ideology is a process that is called
consciously completed by man.”
At the 12th National Congress,
our Party aﬃrmed: “The quality and
eﬀectiveness of ideological and theoretical
work are not high. Slowly eﬀective
overcoming the limitations of ideological
work, such as lack of sharpness, are not
yet convinced. The struggle against
conspiracies and activities of “peaceful
evolution” of hostile forces, prevention
and control of “self-evolution” and “selftransformation” are still passive and
ineﬀective. “
Conspiracy to overthrow the ruling
communist parties, negating the socialist
consciousness is a strategic goal, consistent
in the thought and action of imperialism.
At each diﬀerent stage, depending on the
change of the international situation, the
hostile forces of socialism in general and
Vietnam’s revolution in particular will
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adjust the strategy accordingly. However,
the above mentioned principle has
remained unchanged.
The end of the cold war does not
mean that between the socialist-oriented
countries and the capitalist countries
(especially imperialist countries) there is
no longer an ideological struggle, but only
peace, cooperation and development; on
the contrary, the clash of ideology goes into
its deepest level. In the current ideological
struggle, hostile forces promote a
“peaceful evolution” strategy for socialistoriented countries; When conditions
permit, combining the ideological
“peaceful evolution” strategy with tactics
of sabotage of the organization, economic
pressure, military threat in order to realize
their strategic objective.
In the ideological “peaceful
evolution” strategy, they focused on
destroying the ideology of the Communist
parties and the socialist state, distorting
the most basic principles of Marxism Leninism; claiming about the inevitable
collapse of socialism in the Soviet Union
and Eastern European countries.
Secondly, combining destructive
ideas with sabotage of the Party, sabotage
the regime, propagandizing the theory of
“political pluralism and opposition of the
party”.
While focusing on undermining the
ideology of the Communist Party and the
socialist regime, hostile forces stepped up
to undermine the organizational system
of the Party and the Socialist State. They
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know very well that the Communist Party
is the nuclear leader, the decisive factor in
all the successes of the cause of building
socialism in socialist-oriented countries.
Therefore, sabotaging the Party is
sabotaging the decisive factor in the cause
of building socialist society. However,
to sabotage the Party, the hostile forces
ﬁrst focused on destroying the Party’s
ideological foundation, then destroying
the Party’s organizational and operational
principles; combine the happenings
from the outside with the happenings on
the inside. Once lost in the direction of
thought, organizational disorder, political
mistakes, the ruling communist parties
face the risk of losing power, collapse of
political, economic and cultural regimes.
society built by people.
Of course, those strategic goals of
hostile forces are not easy to accomplish,
but we should not be underestimated, they
must be considered as potential enemy
strategic goals (which can be realized) to
raise the spirit of revolutionary vigilance.
Third, taking advantage of issues of
nationality, religion, and human rights
The contemporary world is
facing issues of religion, human rights,
nationality and democracy. The hostile
forces of Vietnamese socialism are taking
full advantage of this issue to oppose our
Party and State. First of all is religious
and ethnic issues. It is imperialism, new
colonialism and the former culprit that
divides the Vietnamese people in their
conspiracy to divide and rule. The harms

of national and ethnic conﬂicts left
behind by our imperialists and colonists
in our country are not easily overcome
in a short time. Moreover, while the old
wounds have not healed, nowadays, in
order to carry out the conspiracy against
the post-war Vietnamese revolution, they
continue to use national and religious
issues to entice, provoke, dividing the
unity block of Vietnamese nationality.
They take advantage of some loopholes
and weaknesses in our management to
provoke conﬂicts between the Vietnamese
(Kinh) and the Montagnards, the Khmer
and other ethnic minorities; between the
mountains and the plains to complicate the
local political situation; propagandizing
and distorting undertakings and policies
of our Party and the State towards ethnic
minorities of Vietnam.
Regarding religious issues, the
old and new colonial imperialism in the
previous war of aggression to Vietnam, as
well as the conspiracy to ﬁght against the
Vietnamese revolution today, always take
full advantage of religious issues to destroy
the unity of the Vietnamese nation. On the
one hand, using a number of reactionary
religious ﬁgures to ﬁght against the
revolution, on the other hand, divide
religions among themselves, between
Buddhism and Christianity, between Cao
Dai and Buddhism and Christian.
Today, in the condition of our
country was peaceful, uniﬁed, the enemy
of the Vietnamese revolution replaced the
old slogan “divide and rule” with the new
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slogan “inter-religious anti-communism”,
but still an old conspiracy: undermining
the unity block of the entire Vietnamese
nation. To carry out the plot, hostile forces
often use propaganda tricks to distort the
Party and State’s policies and national
policies; falsely accusing the Party and
State of religious persecution, oppressing
ethnic minorities, inciting reactionary
religious and ethnic forces to oppose the
regime. By so doing, they have made it
diﬃcult for us to maintain the political
stability of the country, to create an image
of a socialist-oriented country of peace,
stability and development.
Democracy and human rights
are also issues of hostile forces that
thoroughly exploit in the struggle against
the Party, State and socialist regime in
our country. Through many arduous
sacriﬁces, against the colonial empire, our
people have gained the most basic human
right, that is, the right of the people to live
in independence, freedom and the pursuit
of happiness in the country. Nonetheless,
hostile forces deliberately downplayed
that great achievement of the Vietnamese
revolution, thoroughly exploiting and
inciting human freedoms; do not associate
human rights and responsibilities with the
country.
Democracy has also been exploited
and taken advantage of by hostile forces in
the direction of separating democracy from
speciﬁc conditions of Vietnam’s political,
economic, social and human situation.
One-sided emphasis on the sovereignty

and freedom of the individual person,
to incite and attract people of all classes
towards bourgeois democratic values;
deliberately ignore the fact that, in any
democracy, democracy is a law-abiding
citizen. As far as the legal framework is
allowed, democracy develops. Democracy
is associated with political institutions,
there cannot be abstract democracy, nonpolitical democracy and history.
3. Conclusion
In the process of national
construction, it is diﬃcult for us to avoid
limitations and shortcomings, especially
in organizing the implementation; but
these are limitations and shortcomings that
do not belong to the nature of the regime.
Our Party always looks straight at the
truth, bravely recognizes shortcomings,
limitations, has been actively correcting
and overcoming shortcomings, in order
to constantly improve the material and
spiritual life of all people of all strata.
Taking advantage of the limitations
and shortcomings of a number of grassroots
administrations in implementing policies to
defame and attack the Party and the State, is
not an act “for the people”, “for the country”,
but actions that harm the political - social
stability, the aspirations and legitimate
interests of the people. Not because of certain
shortcomings and limitations; not because
of the decline in political ideology, morality,
lifestyle of a number of Party members; nor
because the handling of a case is not good,
but may disobey the regime and oppose the
Party and the State.
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It is true that in the context of
preparing to organize the Party Congress
at all levels to the XIII Party Congress:
all Vietnamese must join forces with the
Party, the State and the people successfully
implementing the renovation cause, bring
the country to go up. The 12th Party
Congress stated: “These achievements
create important premises and foundations
for our country to continue to innovate
and develop strongly in the coming years;
aﬃrming that the Party’s innovation policy
is right and creative: the way to go up to
socialism of our country is consistent with
the Vietnamese revolutionary reality and
the development trend of history”.
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MỘT SỐ NỘI DUNG NHẬN DIỆN QUAN ĐIỂM SAI TRÁI,
THÙ ĐỊCH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Nguyễn Thị Mai Anh*
Ngày tòa soạn nhận được bài báo:4/9/2019
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 3/3/2020
Ngày bài báo được duyệt đăng: 27/3/2020
Tóm tắt: Trong những năm gần đây, tình hình trong nước và quốc tế có những diễn
biến phức tạp nhất là vấn đề liên quan đến chính trị; cùng với đó là những khó khăn về kinh
tế - xã hội, đây chính là cơ hội các thế lực thù địch đẩy mạnh tuyên truyền, xuyên tác những
luận điệu sai trái nhằm chống phá Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
Từ khóa: Thế lực thù địch; Chống phá Đảng; Tư tưởng của Đảng

1. Những quan điểm sai trái,
thù địch
Quan điểm cho rằng, chủ nghĩa
Mác - Lênin là đúng đắn nhưng chỉ đúng
đắn trong điều kiện Cách mạng công
nghiệp lần thứ nhất (động cơ hơi nước),
nền sản xuất dựa trên máy móc cơ khí.
Còn hiện nay, nhân loại đã chuyển mình
sang Cách mạng công nghiệp lần thứ tư,
kinh tế tri thức, kinh tế số, toàn cầu hóa,
tin học hóa, dữ liệu lớn (Big data). Hay
nói như một số nhà lý luận phương Tây
là thời đại “hậu công nghiệp”, kinh tế - xã
hội có rất nhiều đổi thay, vì vậy hiện nay
chủ nghĩa Mác - Lênin không còn phù
hợp nữa. Trong thời đại ngày nay, trong
nền sản xuất hiện đại đã sử dụng nhiều
robot - người máy, tự động hóa, người
công nhân được tuyển dụng và sử dụng
rất ít, cho nên học thuyết giá trị thặng dư

của Mác, học thuyết về vai trò sứ mệnh
lịch sử của giai cấp công nhân... không
còn phù hợp nữa. Trong điều kiện hiện
đại thì nhà tư bản không còn bóc lột sức
lao động của giai cấp công nhân lao động
nữa. Giai cấp công nhân không còn vai
trò trong nền sản xuất hiện đại mà chính
tầng lớp trí thức mới là người quyết định
vận mệnh tương lai của nhân loại. Những
quan điểm cho rằng thế giới đã có sự thay
đổi “quyền lực”. Chẳng hạn, Alvin Toﬄer
cho rằng “quyền lực” trong quá trình vận
động và phát triển của chính bản thân nó
đã trải qua các hình thức phát triển: Đi từ
“bạo lực quyền, đến của cải quyền, rồi
đến tri thức quyền” hay có người gọi là
“trí quyền”. Nghĩa là thuở hoang sơ, phải
dùng sức mạnh bạo lực mới có quyền lực
như thông qua xâm lược, ăn cướp,...; sau
đó kẻ nào có tiền là có quyền lực và đến
hiện nay, ai có trí tuệ, có tri thức là có

*Viện Xây dựng Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;
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quyền lực (trí quyền). Nếu thoáng qua
chúng ta thấy có vẻ hợp lý, bởi lẽ trong
một xã hội chưa hoàn thiện, còn dựa trên
sở hữu tư nhân thì kẻ nào có tiền thì kẻ
đó có quyền lực. Nhưng thực chất ở đây,
Alvin Toﬄer muốn khẳng định rằng chủ
nghĩa tư bản hiện đại đã thay đổi, không
còn xâm lược hay bạo lực nữa, có tiền
cũng không có quyền lực nữa, giai cấp
công nhân không còn vai trò sứ mệnh
lịch sử giải phóng lao động nữa mà tầng
lớp trí thức mới đóng vai trò này trong
xã hội hiện đại. Nếu tách quyền lực ra
khỏi sản xuất vật chất, ra khỏi kinh tế thì
quyền lực không còn cơ sở để tồn tại nữa.
Xét về bản chất, quyền lực vẫn do kinh tế
quyết định.
Quan điểm khác cho rằng chủ nghĩa
Mác - Lênin do C.Mác, Ph.Ăngghen
sáng lập, được V.I.Lênin phát triển là
sản phẩm của sự phát triển kinh tế, văn
hóa của châu Âu là chủ yếu. Mà đó lại
là châu Âu cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ
XX. Do vậy, đối với châu Âu hiện nay
thì nó không còn phù hợp. Đối với châu
Á thì càng không phù hợp. Bởi lẽ, châu Á
có sự phát triển kinh tế khác, có trình độ
văn hóa, cùng phong tục, tập quán khác
châu Âu. Do vậy, chủ nghĩa Mác - Lênin
không phù hợp với Việt Nam, Trung
Quốc, Lào, Triều Tiên,... Tư tưởng Hồ
Chí Minh lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm
nền tảng, cơ sở, do vậy, tư tưởng Hồ Chí
Minh cũng không thể và không nên vận
dụng vào Việt Nam. Vì vậy, không nên
lấy học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh làm nền tảng tư tưởng cho dân
tộc Việt Nam. Đúng là các châu lục khác
nhau có những đặc thù khác nhau trong

quá trình vận động, phát triển. Nhưng
như thế không có nghĩa mỗi châu lục phải
có nền toán học, vật lý, hóa học, hay khoa
học nói chung riêng biệt. Tại sao các dân
tộc khác nhau ở những châu lục khác
nhau họ có thể hiểu được các tác phẩm
văn học, nghệ thuật, những tác phẩm điện
ảnh v.v. của nhau được? Họ hiểu được
những điều này là bởi lẽ, mặc dù giữa các
dân tộc có sự khác nhau về ngôn ngữ, văn
hóa, tâm lý nhưng họ đều dựa trên những
tri thức khách quan, những quy luật
khách quan được phản ánh trong các tác
phẩm văn học, nghệ thuật, điện ảnh đó.
Chính những tri thức khách quan, chính
cái quy luật khách quan hay nói khác đi
chính cái biện chứng khách quan đã quy
định cái biện chứng chủ quan trong đầu
óc họ. Các tri thức khách quan, các quy
luật khách quan không phụ thuộc vào
ngôn ngữ, văn hóa, phong tục, tập quán,
chỉ phụ thuộc vào nội dung khách quan
mà nó phản ánh. Các yếu tố ngôn ngữ,
văn hóa, phong tục, tập quán... chỉ làm
cho các tri thức khách quan, các quy luật
khách quan được phát hiện, trình bày
mang thêm sắc thái chủ quan khác nhau
mà thôi chứ nội dung khách quan mà
chúng phản ánh vẫn là một, là không đổi.
2. Các hoạt động tuyên truyền các
quan điểm sai trái, thù địch
Để công tác đấu tranh chống lại
những quan điển sai trái, phản dộng,
xuyên tạc nền tảng tư tưởng, đường lối,
quan điển của Đảng trước hết cần phải
nhận diện rõ những quan điểm sai trái, thù
địch. Những quan điểm đó được thể hiện
dưới nhiều hình thức, tiếp cận từ nhiều
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góc độ, tuy nhiên có thể khai quát ở một
số nội dung chủ yếu sau:

riêng, sẽ điều chỉnh chiến lược cho thích

Một là, đẩy mạnh “diễn biến hòa
bình” trên lĩnh vực tư tưởng

nói trên vẫn không thay đổi.

C. Mác và Ph. Ăngghen chỉ ra rằng
giai cấp vô sản phải phát triển tư tưởng
của giai cấp mình (hệ thống hóa, khái
quát hóa tư tưởng của giai cấp mình thành
lý luận, thành các học thuyết chính trị xã hội) thành hệ tư tưởng làm vũ khí lý
luận trong đấu tranh giai cấp. Bởi, theo
các ông, hệ tư tưởng cũng là sản phẩm
của nhà tư tưởng trên cơ sở hệ thống hóa,
bảo vệ, phát triển các quan điểm tư tưởng
phản ánh lợi ích của giai cấp mình: “Hệ tư
tưởng là một quá trình do con người mệnh
danh là nhà tư tưởng đã hoàn thành một
cách có ý thức”.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XII, Đảng ta khẳng đinh: “Chất lượng
và hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận
chưa cao. Chậm khắc phục có hiệu quả
những hạn chế của công tác tư tưởng như
thiều sắc ben, chưa thuyết phục. Đấu tranh
chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa
bình” của các thế lực thù địch, phòng,
chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” còn
bị động, hiệu quả chưa cao”.
Âm mưu lật đổ các đảng cộng sản
cầm quyền, phủ định ý thức xã hội chủ
nghĩa là mục tiêu chiến lược, nhất quán
trong tư tưởng và hành động của chủ
nghĩa đế quốc. ở mỗi giai đoạn khác nhau,
tùy theo sự biến đổi của tình hình quốc tế,
các thế lực thù địch của chủ nghĩa xã hội
nói chung, của cách mạng Việt Nam nói

hợp, song mục tiêu mang tính nguyên tắc
Thế giới kết thúc chiến tranh lạnh
không có nghĩa là giữa các nước đi theo
định hướng xã hội chủ nghĩa và các nước
tư bản chủ nghĩa (đặc biệt là các nước theo
chủ nghĩa đế quốc) không còn vấn đề đấu
tranh ý thức hệ, mà chỉ có vấn đề hòa bình,
hợp tác và phát triển; trái lại, sự đụng độ
về hệ tư tưởng đi vào tầng sâu nhất của
nó. Trong cuộc đấu tranh về ý thức hệ hiện
nay, các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến
lược “diễn biến hòa bình” đối với các
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa;
khi điều kiện cho phép thì kết hợp chiến
lược “diễn biến hòa bình” về tư tưởng với
các thủ đoạn phá hoại tổ chức, gây sức ép
về kinh tế, đe dọa về quân sự nhằm thực
hiện cho được mục tiêu chiến lược của họ.
Trong chiến lược “diễn biến hòa
bình” về tư tưởng, họ chú trọng phá hoại
hệ tư tưởng của các đảng Cộng sản và nhà
nước xã hội chủ nghĩa, xuyên tạc những
nguyên tắc căn bản nhất của chủ nghĩa
Mác - Lênin; rêu rao về tính tất yếu sụp đổ
chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước
Đông Âu.
Hai là, phối hợp phá hoại tư tưởng
với phá hoại Đảng, phá hoại chế độ, tuyên
truyền cho luận thuyết “đa nguyên chính
trị, đa đảng đối lập”.
Trong khi chú trọng phá hoại hệ
tư tưởng của các Đảng Cộng sản và chế
độ xã hội chủ nghĩa, các thế lực thù địch
đẩy mạnh phá hoại hệ thống tổ chức của
Đảng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Họ
hiểu rất rõ rằng, đảng cộng sản là hạt

48

Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

nhân lãnh đạo, nhân tố quyết định mọi
thắng lợi của sự nghiệp xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở các nước theo định hướng
xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, phá hoại Đảng
là phá hoại nhân tố quyết định thắng lợi
của sự nghiệp xây dựng xã hội xã hội chủ
nghĩa. Song, để phá hoại Đảng, trước tiên
các thế lực thù địch tập trung phá hoại
nền tảng tư tưởng của Đảng, sau đó phá
hoại các nguyên tắc tổ chức và hoạt động
của Đảng; kết hợp diễn biến từ bên ngoài
với tự diễn biến ở bên trong. Một khi mất
phương hướng về tư tưởng, rối loạn về
tổ chức, sai lầm về đường lối chính trị,
các đảng cộng sản cầm quyền đứng trước
nguy cơ mất chính quyền, sụp đổ chế độ
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội do nhân
dân dày công xây dựng.
Đương nhiên, mục tiêu chiến lược
đó của các thế lực thù địch không dễ thực
hiện, song chúng ta không thể xem thường,
mà phải coi đó là những mục tiêu chiến lược
tiềm năng của địch (có thể được thực hiện)
để nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng.
Ba là, lợi dụng các vấn đề dân tộc,
tôn giáo, nhân quyền
Thế giới đương đại đang nổi lên vấn
đề tôn giáo, nhân quyền, dân tộc và dân
chủ. Các thế lực thù địch của chủ nghĩa
xã hội Việt Nam đang triệt để lợi dụng
vấn đề này để chống phá Đảng và Nhà
nước ta. Trước hết là vấn đề tôn giáo và
dân tộc. Chính chủ nghĩa đế quốc, thực
dân mới và cũ là thủ phạm gây chia rẽ
các dân tộc Việt Nam trong âm mưu chia
để trị của chúng. Di hại của những mâu
thuẫn dân tộc, sắc tộc do chủ nghĩa đế
quốc, thực dân để lại trên đất nước ta

không dễ khắc phục trong thời gian ngắn.
Hơn nữa, trong lúc những vết thương cũ
chưa lành, thì ngày nay, để thực hiện âm
mưu chống phá cách mạng Việt Nam thời
hậu chiến, họ tiếp tục sử dụng vấn đề dân
tộc, tôn giáo để lôi kéo, kích động, chia
rẽ khối đoàn kết dân tộc Việt Nam. Họ
lợi dụng một số sơ hở, yếu kém trong
quản lý của chúng ta để kích động mâu
thuẫn giữa người Việt (Kinh) với người
Thượng, người Khmer và các dân tộc ít
người khác; giữa miền núi và đồng bằng
để làm phức tạp tình hình chính trị các
địa phương; tuyên truyền xuyên tạc chủ
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước
ta đối với đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Vấn đề tôn giáo cũng vậy, chủ
nghĩa đế quốc thực dân cũ và mới trong
chiến tranh xâm lược Việt Nam trước đây,
cũng như âm mưu chống phá cách mạng
Việt Nam hiện nay, luôn triệt để lợi dụng
những vấn đề tôn giáo để phá hoại khối
đoàn kết dân tộc Việt Nam. Một mặt, sử
dụng một số nhân vật hoạt động tôn giáo
phản động ra mặt chống phá cách mạng,
mặt khác chia rẽ các tôn giáo với nhau,
giữa Phật giáo với Thiên Chúa giáo, giữa
đạo Cao Đài với Phật giáo và Thiên Chúa
giáo. Ngày nay, trong điều kiện đất nước
ta đã hòa bình, thống nhất, kẻ thù của
cách mạng Việt Nam thay khẩu hiệu cũ
“chia để trị” bằng khẩu hiệu mới “liên tôn
chống cộng”, nhưng vẫn một âm mưu cũ:
phá hoại khối đoàn kết toàn dân tộc Việt
Nam. Để thực hiện âm mưu trên, các thế
lực thù địch thường xuyên dùng thủ đoạn
tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chính
sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà
nước; vu cáo Đảng và Nhà nước ta ngược
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đãi tôn giáo, đàn áp các dân tộc ít người,
kích động các lực lượng tôn giáo, dân tộc
phản động chống đối chế độ. Bằng cách
đó, họ đã gây cho chúng ta không ít khó
khăn trong việc giữ vững ổn định chính
trị của đất nước, tạo dựng hình ảnh một
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa
hòa bình, ổn định, phát triển.
Dân chủ và nhân quyền cũng là vấn
đề các thế lực thù địch triệt để lợi dụng
trong việc chống phá Đảng, Nhà nước và
chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Trải qua
bao hy sinh gian khổ, chống đế quốc thực
dân, nhân dân ta đã giành được quyền cơ
bản nhất của con người, đó là quyền của
người dân được sống trong độc lập tự do,
được mưu cầu hạnh phúc ở đất nước có
chủ quyền. Tuy vậy, các thế lực thù địch
cố tình hạ thấp thành quả to lớn đó của
cách mạng Việt Nam, triệt để lợi dụng và
kích động quyền tự do cá nhân của con
người; không gắn quyền và trách nhiệm cá
nhân con người với đất nước.
Vấn đề dân chủ cũng được các
thế lực thù địch khai thác, lợi dụng theo
hướng tách rời dân chủ với điều kiện cụ
thể của tình hình chính trị, kinh tế, xã hội
và con người Việt Nam. Nhấn mạnh một
chiều quyền làm chủ, quyền tự do của cá
nhân con người, để kích động, lôi kéo các
tâng lớp nhân dân hướng vào các giá trị
dân chủ tư sản; cố tình bỏ qua một sự thật
là, ở bất kỳ một nền dân chủ nào, dân chủ
là người dân tuân theo pháp luật. Khuôn
khổ luật pháp cho phép đến đâu thì dân
chủ phát triển đến đó. Dân chủ gắn với thể
chế chính trị, không thể có dân chủ trừu
tượng, dân chủ phi chính trị và lịch sử.

3. Kết luận
Trong quá trình xây dựng đất nước,
chúng ta khó tránh khỏi những hạn chế,
khuyết điểm, đặc biệt là trong khâu tổ
chức thực hiện; nhưng đó là những hạn
chế và khuyết điểm không thuộc về bản
chất của chế độ. Đảng ta luôn nhìn thẳng
vào sự thật, dũng cảm nhận khuyết điểm,
thiếu sót, đã và đang tích cực sửa chữa,
khắc phục, nhằm không ngừng nâng cao
đời sống vật chất và tinh thần của mọi tầng
lớp nhân dân.
Lợi dụng những hạn chế, khuyết
điểm của một số chính quyền ở cơ sở trong
thực hiện chủ trương, chính sách để nói
xấu, công kích Đảng và Nhà nước, không
phải là hành động “vì dân”, “vì nước”, mà
là hành động làm tổn hại đến sự ổn định
chính trị - xã hội, đến nguyện vọng và
lợi ích chính đáng của nhân dân. Không
phải vì những khuyết điểm, hạn chế nào
đó; không phải vì sự suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ
phận cán bộ, đảng viên; cũng không phải
vì việc giải quyết chưa tốt một vụ việc nào
đó mà có thể bất mãn chế độ, chống đối lại
Đảng và Nhà nước.
Điều đúng đắn hiện nay trong bối
cảnh chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các
cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là: mọi
người Việt Nam đều phải chung vai gánh
vác cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân
thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đưa
đất nước tiếp tục đi lên. Đại hội XII của
Đảng đã nhận định: “Những thành tựu đó
tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để nước
ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ
trong những năm tới; khẳng định đường
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lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng
tạo: con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
của nước ta là phù hợp với thực tiễn cách
mạng Việt Nam và xu thế phát triển của
lịch sử”.
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Abstract: At present, human traﬃcking is becoming very complicated. This is not only
a matter of every nation, every region, but also an international problem. This requires each
country to formulate eﬀective and consistent legal mechanisms in line with international
regulations in the fight against human traﬃcking crimes. The study of experiences of countries,
including countries closely related to the situation of human traﬃcking in Vietnam such as
China, the Philippines and Thailand, is a reference channel for Vietnam to complete and
improve the legal mechanism to prevent and combat human traﬃcking in the coming time.
Keywords: human traﬃcking, legal mechanism, national and international problem, Vietnam.

Protocol on preventing, suppressing
and punishing human traﬃcking,
especially women and children (TIP
Protocol), complements the United
Nations Convention against Transnational
Organized Crime (The TOC) is the most
progressive and politically signiﬁcant
document and is an important international
legal basis for strengthening international
cooperation in the ﬁght against human
traﬃcking as well as in protecting victims.
This Decree was adopted by the United
Nations on November 15, 2000 and serves
as a basis for countries to reﬂect and perfect
the law on the prevention and combat of
human traﬃcking. However, each country
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has established separate legal mechanisms
to prevent and combat human traﬃcking.
Therefore, the study of legal mechanisms
of countries, especially China, Thailand,
and the Philippines, is one of the channels
to apply to improve the legal mechanism
to prevent and combat human traﬃcking
in Vietnam.
1. The legal mechanism for the
prevention and combat of human
traﬃcking in a number of countries in
the world
1.1. In China
Article 240 of the Criminal Code
of the People’s Republic of China
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1997 stipulates penalties for each act
of traﬃcking in women and children,
including the highest penalty up to the
death penalty and conﬁscation of all
property of criminal objects.
However, at present, China only
considers sexual exploitation, forced
labor and organ harvesting as human
traﬃcking without considering the act of
handing over people and receiving money
through marriage as human traﬃcking.
While China’s main need is to buy and sell
brides to address the shortage of women
in the country. This is also a diﬃculty in
coordinating as well as preventing human
traﬃcking from Vietnam.
In addition, as for the Chinese
law, Article 241 of the Penal Code, also
stipulates that the act of buying women
and children for sale is subject to a 3-year
penalty, labor re-education or probation.
But if they do not prevent them from
returning to their former residence
according to their wishes, without abusing
children who are traﬃcked, or preventing
their escape eﬀorts, they may not be
prosecuted for criminal liability.
Article 242 provides for acts of
using violence or intimidation to prevent
state oﬃcials from delivering women and
children to be sold.
Article
416
stipulates
the
responsibility of employees in state
agencies to rescue women and children.
Failure to deliver the rescue will result
in up to 5 years of imprisonment or reeducation. If the rescue is prevented, the
oﬀender will be sentenced to between
2 and 7 years of imprisonment or reeducation.

Thus, it is clear that although the
legal provisions on traﬃcking in women
and children are quite heavy with the
highest penalty of death penalty, this
provision is still fundamentally diﬀerent
from the protocol in both acts, method and
purpose.
In addition, Chinese law is ﬂawed
when men are not mentioned as victims
and China, despite being a destination for
traﬃcking crimes and complicated human
traﬃcking acts in the country, China still
has no anti-human traﬃcking law as
other countries in the region and Chinese
managers often develop plans and plans
to prevent and combat human traﬃcking
through each stage and now is the period
2013-2020.
Minors under Chinese law are under
18 years’ old
1.2. In Thailand
Thailand has enacted a Law on
Prevention and Combat of Human
Traﬃcking since 2008, which includes
57 articles which outline the concept of
human traﬃcking, the level of penalties
speciﬁc to each act, victim assistance and
national cooperation as well as establishing
an Anti-Traﬃcking Committee and
a human traﬃcking fund. Thailand’s
deﬁnition of human traﬃcking is similar
to the Protocol’s deﬁnition of recruiting,
transporting,
harboring,
traﬃcking,
transferring the same methods as coercion,
kidnapping, deceiving, using force and
emphasizing exploitation. Regarding
punishment, Thai law stipulates penalties
based on the age of the victim as well as
the object of the oﬀense. As follows:
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Trading people who are imprisoned
from 4 to 10 years, ﬁned from 56 million
to 140 million dongs (converted into
Vietnam dongs);
Victims from 15 - 18 years old:
imprisonment from 6 to 12 years, ﬁned
from 84 million to 168 million VND;
Victims under 15: imprisonment
from 8 to 15 years, ﬁned from 112 million
to 210 million VND.
In particular, if the organized crime,
the members must face penalties more
than 1/2 times the penalty prescribed by
law.
Bringing victims out of the Thai
border, or crimes committed by state
oﬃcials, is punished twice the penalty
prescribed by law.
Personnel directly involved in antihuman traﬃcking and law enforcement
oﬃcials participating in human traﬃcking
will be penalized 3 times the penalty
prescribed by law.
Thailand has strict and speciﬁc
regulations and aims to aggravate penalties
for acts committed by organized criminals,
by taking victims out of the border and by
people in the state apparatus. Thailand
also regulates the criminal liability of
legal entities.
In addition, this law provides
speciﬁc sanctions to prevent the
disclosure of victims’ secrets. In addition,
individuals and organizations that provide
assets and meeting places for people who
are traﬃcked may be subject to additional
crimes in the Anti-Money Laundering
Law and conﬁscate all of the collected
property.

Thailand has set up two committees
on this issue, the National Committee on
Human Traﬃcking and the Committee
for Coordinating and Monitoring Human
Traﬃcking Prevention with basic tasks such
as: National Committee anti-traﬃcking
experts are responsible for advising the
government on the enactment of laws,
organizational structure, and international
cooperation. The coordination and
supervision committee are responsible
for overseeing the implementation of
legal policies, overseeing the organization
and implementation of tasks, promoting
awareness raising and training staﬀ
to meet requirements. The National
Commission on Human Traﬃcking is
chaired by the Prime Minister and other
ministers are members. The coordination
and supervision committee are chaired by
the Deputy Prime Minister (the president)
and the vice president is the Minister of
Human Security and Social Development,
operating 1300 hotline 24/7.
In addition, Thailand also established
a human traﬃcking fund from conﬁscation
of property due to traﬃcking oﬀenses and
the support of societies in order to support
victims of human traﬃcking.
1.3. In Philippine
In September 30, 2003, antihuman traﬃcking law - law No. 9208
came into being marking the Philippines’
determination to ensure human rights,
prevention and combat human traﬃcking.
This law sets out the deﬁnition of human
traﬃcking in Article 3 - a deﬁnition quite
similar to the deﬁnition of the Protocol
with three signs of behavior, modes and
purposes. Deﬁne speciﬁc behaviors from
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introduction, brokerage, abusing marriage
contracts, organizing tours, child adoption,
and abduction for kidnapping purposes.
However, this law also stipulates
acts that promote traﬃcking in persons
(Article 5) such as provision of housing
and accommodation; provide fake
documents; advertising and printing
materials in service of human traﬃcking;
and it is worth noting that the behavior
“intentionally benefits financially or
otherwise benefits from a person’s labor
or services in a situation such as slavery,
forced or slave labor, or labor exploitation
or that service”
In Article 6, stipulates that traﬃcking
acts are considered serious when
traﬃcking in children; organized crime or
with 3 or more victims; The oﬀenders are
parents, siblings, and oﬃcials.

thousand to 1 million pesos.
In addition, the law of the Philippines
also speciﬁes the responsibilities of
legal entities of associations, companies,
clubs or any legal entity that violates,
the company owner, the manager, must
also be punished and stripped permanent
business license. Or oﬃcials who do not
comply with the provisions of the law will
be ﬁred and end all beneﬁts.
In particular, Article 11 states that
if a victim is used as a victim of sex
traﬃcking, he / she will be ﬁned 6 months
of public labor and 50,000 pesos for the
ﬁrst oﬀense. Second oﬀenses or more will
be subject to 1-year imprisonment and
100,000 pesos.

Article 7 provides for victim
protection and victim information
conﬁdentiality.

In 2012, by law No. 10364, the
Philippine government amended and
supplemented a number of articles in the
law against human traﬃcking in 2003, but
the core issues mentioned above were not
changed.

Article 10 stipulates speciﬁc
penalties:
human
traﬃcking
of
imprisonment of 20 years, a ﬁne of
1-2 million pesos; promoting acts of
imprisonment of 15 years and a ﬁne of
between ﬁve hundred thousand and one
million pesos; serious human traﬃcking
oﬀenses will result in life imprisonment
and a ﬁne of 2-5 million pesos; violations
of information security victims are subject
to a ﬁne of up to 6 years and a ﬁne of
between ﬁve hundred thousand and one
million pesos. Violation of Article 6 of
penalties can result in life imprisonment,
a ﬁne of from 2 to 5 million pesos.
Violating article 7 of penalties of up to 6
years’ imprisonment, a ﬁne of from 500

The Act also allows the Philippines
to set up an inter-agency committee to
combat traﬃcking, chaired by the Minister
of Justice and the Minister of Welfare
and Social Development, responsible for
coordinating with all ministries. Other
government departments to implement
the task of preventing and combating
traﬃcking in persons, setting up
programs, developing laws, supervising,
coordinating
activities,
educating,
addressing problems and implementing
chapters. reintegration process for victims.
In addition, the Philippines has set up
task forces to prevent and combat human
traﬃcking in places at high risk of human
traﬃcking activities such as harbors,
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airports and border areas, and operate the
Trans Crime Center. The nation is a match
for receiving news, storing information
and coordinating activities on preventing
and combating transnational crime.
In particular, the Philippine antitraﬃcking law places great emphasis
on protecting victims to assist victims
in reintegrating the community through
the establishment of trust funds from
the proceeds of the ﬁght against human
traﬃcking and the funds were donated
by individuals to focus on community
reintegration for victims, vocational
training as well as counseling and health
checks for victims. Licensing foreign
organizations to participate in community
reintegration activities for victims and
considering victim certiﬁcates issued
by these organizations is the basis for
implementing victim assistance measures.
2. Reference values for Vietnam
After consulting the legal system,
organizational
structure,
how
to
organize the operation of the anti-human
traﬃcking force in China, Thailand and
the Philippines. Diﬀerences in legal
regulations and organizational structure
have shown the complexity and diﬃculties
in international cooperation activities. In
addition to the diﬀerences, the study of
practical experience from these countries
has brought certain reference values to
Vietnam in perfecting the legal mechanism
to prevent and combat human traﬃcking
in the coming time.
Firstly, it is necessary to
develop a legal system to prevent and
combat human traﬃcking in sync with
international regulations, which promotes
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the performance of non-governmental
organizations as well as establish trust
funds for victims.
In the context of globalization and
deep integration today, the synchronization
and compliance with international law is
the basic foundation in all processes of
cooperation and is especially important
in the ﬁght against transnational crime in
which there are crimes of human traﬃcking.
The internalization of conventions and
protocols to which Vietnam is a signatory is
not only a principle requirement stipulated
in the 1969 Vienna Convention to which
Vietnam is a signatory but also an activity
in accordance with the law of Vietnam
(International treaty law 2016). The legal
system is synchronized with international
regulations but needs to be in line with the
current legal system, from criminalizing
human traﬃcking acts to organizational
structure, operational methods, and public
activities,
international
cooperation
measures, procedures for rescuing,
verifying, receiving and reintegrating the
community together with relevant laws
such as labor law, marriage and family
law, immigration law. It is necessary to
establish a mechanism for legal entities
to be responsible for human traﬃcking
and to gain from it. It is also necessary to
attach the responsibility of each individual
and organization with supplying and
beneﬁting from this activity. Vietnam
needs to research and create funding from
the conﬁscation of property due to criminal
activity that is available to assist victims
as well as studying the licensing model for
non-governmental organizations that have
the right to guardian the rescued victims.
It is necessary to agree that the age of
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children is under 18 years of age to have a
basis for carrying out the struggle. At the
same time, the criminal responsibility of
legal entities related to human traﬃcking
is needed to be considered.
However, in the coming period,
Vietnamese victims will still be mainly
traﬃcked and brought to China, while
China has a diﬀerent legal system that is
not consistent with the provisions of the
Protocol as well as the legal provisions.
In Vietnamese law, it is noteworthy that
China does not consider the act of handing
over money to people through marriage
as a human traﬃcking, which greatly
impedes coordination in the ﬁght. It is
also diﬃcult in a short time to improve as
expected because of internal problems in
Chinese society itself. Therefore, Vietnam
has identiﬁed a case of human traﬃcking,
but China thinks it is legal. Therefore,
the functional forces should actively
implement appropriate measures and
solutions such as better implementation
of propaganda to raise public awareness,
manage subjects as well as enhance
activities and patrol and control the border
to step up acts of traﬃcking in people
from inland.
Secondly, it is necessary to study
and establish specialized forces to fight
transnational crimes including human
traﬃcking crimes.
In order to eﬀectively operate the
Anti-human traﬃcking legal mechanism,
the system needs to be operated smoothly
from the central to local levels by one
of the heads of government in order to
mobilize maximum resources, allocating
forces and organizations from the

policy making, plans and programs to
operation, inspection and supervision,
from implementing organizations to
international cooperation. Therefore, in
order to eﬀectively operate the mechanism
to avoid the dispersion of forces, it is
necessary to set up a task force in charge of
combating transnational crimes including
human traﬃcking crimes in order to create
the forefront of coordinating international
struggle and cooperation activities.
In order to create a comprehensive
and eﬀective legal mechanism, it is
impossible not to mention the highly
qualiﬁed and experienced, well-trained,
specialized oﬃcials. This training
needs to be conducted at various levels
from training in specialized schools,
training through experience exchange,
in training to improve skills, training
through seminars at home and abroad.
Especially, in the ﬁght against organized
and transnational crimes, the training to
raise awareness about international law as
well as related country law, and how skills
in international relations are especially
important. On the other hand, due to
the crime area, the transit area of the
crime is mainly border areas, islands are
complicated with mainly ethnic minorities
with low awareness as well as diﬃcult
economic conditions. Therefore, in order
to operate eﬀectively in this area, oﬃcials
in charge of prevention and ﬁghting need
to know the ethnic languages, customs,
mindset of the people and the skills to
mobilize and mobilize prestigious people
and village elders, the village chief and
the people in the movement of all people
protect the security and order. These skills
need to be trained not only with oﬃcials
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directly involved in the ﬁght against
human traﬃcking, but also in the political
system, mass organizations focusing on
the Women’s Union, Youth Union...
Thirdly, the legal mechanism for
preventing and combating traﬃcking
in persons needs to be operated in
combination with the target programs on
socio-economic development, focusing on
prevention.
Human traﬃcking is an act that is
not only identiﬁed as a crime but must also
be identiﬁed and recognized as a social
problem to be addressed. Crime arises from
the urgent problems of social life, from
poverty, from the motivation to escape
poverty, from the factors of instability and
inequality that exist in society. Therefore,
to solve this problem, it must also come
from society to solve problems arising
in the heart of society. In addition, to
improve people’s knowledge, equipping
awareness, prevention as well as investing
in specialized forces, it is impossible
not to come up with and implement
economic development programs and
policies, remove sustainably reduce
hunger and poverty, and prevent unsafe
migration. Countries should coordinate
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the implementation of models to prevent
human traﬃcking and associated program
to promote economic development, gender
equality and to promote public awareness
education on human traﬃcking crimes.
References:
[1]. Đinh Bích Hà dịch (2007), Criminal Code
of the People’s Republic of China, Nxb Tư
Pháp, Hà Nội. tr.159
[2]. National Assembly of the Socialist
Republic of Vietnam, Law on Prevention and
Combat of Traﬃcking in Persons 2011
[3]. Ministry of Justice (2013), “Regulations
of the 1999 Penal Code on traﬃcking in
persons, traﬃcking, fraudulently exchanging
or appropriating children - actual situation
and recommendations for improvement”
[4]. United Nations (2000), Protocol to
Prevent, punish and suppress traﬃcking in
persons, especially women and children.
[5].http://hrlibrary.umn.edu/research/
Philippines/RA%209208%20-%20AntiTraﬃcking%20Law.pdf
[6]. https://www.oﬃcialgazette.gov.ph/2013/
02/06/republic-act-no-10364/
Author address: Peoples Security Academy
Email: doquynh83@gmail.com

58

cứu trao
đổihọc
● Research-Exchange
of opinion
Tạp chí KhoaNghiên
học - Trường
Đại
Mở Hà Nội 65 (3/2020)
58-64

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG XÂY DỰNG CƠ CHẾ
PHÁP LÝ PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI: BÀI HỌC
ĐỐI VỚI VIỆT NAM
Đỗ Thị Lý Quỳnh*
Ngày tòa soạn nhận được bài báo:5/9/2019
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 5/3/2020
Ngày bài báo được duyệt đăng: 25/3/2020
Tóm tắt: Hiện nay, tội phạm mua bán người đang diễn biến hết sức phức tạp. Đây
không chỉ là vấn đề của mỗi quốc gia, mỗi khu vực mà còn là vấn đề của quốc tế. Điều này,
đòi hỏi mỗi quốc gia phải hình thành những cơ chế pháp lý hữu hiệu đồng bộ và tương thích
với quy định quốc tế trong đấu tranh với tội phạm buôn bán người. Việc nghiên cứu kinh
nghiệm của các quốc gia, trong đó có các quốc gia có mối liên quan chặt chẽ tới tình hình
mua bán người ở Việt Nam như là Trung Quốc, Philipin và Thái Lan, là kênh tham khảo để
Việt Nam có thể hoàn thiện cơ chế pháp lý (CCPL) phòng, chống mua bán người trong thời
gian tới.
Từ khóa: mua bán người, cơ chế pháp lý, vấn đề quốc gia và quốc tế, Việt Nam.

Đặt vấn đề

nhân. Nghị định này được Liên hiệp quốc

Nghị định thư về phòng ngừa, trấn
áp và trừng trị buôn bán người, đặc biệt
là phụ nữ và trẻ em (Nghị định thư TIP)
bổ sung cho Công ước của Liên Hợp quốc
về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc
gia (Công ước TOC) là văn bản có ý nghĩa
tiến bộ nhất cả về mặt chính trị và pháp
lý, là cơ sở pháp lý quốc tế quan trọng
cho việc tăng cường hợp tác quốc tế trong
lĩnh vực đấu tranh phòng, chống buôn bán

thông qua vào ngày 15/11/2000 và là cơ

người cũng như trong việc bảo vệ nạn

phòng, chống mua bán người ở Việt Nam.

* Học Viện An ninh Nhân dân

sở để các quốc gia soi chiếu và hoàn thiện
pháp luật về phòng, chống mua bán người.
Tuy nhiên, hiện nay mỗi quốc gia đã hình
thành nên các cơ chế pháp lý riêng biệt
để phòng, chống mua bán người. Do vậy,
việc nghiên cứu CCPL của các quốc gia
trong đó nổi bật là Trung Quốc, Thái Lan,
Philipin là một trong những kênh soi chiếu
để vận dụng vào việc hoàn thiện CCPL
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1. Cơ chế pháp lý phòng, chống
mua bán người của một số quốc gia trên
thế giới
1.1. Tại Trung Quốc
Tại Điều 240 BLHS nước Cộng hòa
nhân dân Trung Hoa 1997 quy định các
mức phạt đối với từng hành vi buôn bán
phụ nữ, trẻ em trong đó mức phạt cao nhất
lên đến tử hình và tịch thu toàn bộ tài sản
của đối tượng phạm tội.
Tuy nhiên, hiện nay Trung Quốc chỉ
coi hành vi bóc lột tình dục, cưỡng bức lao
động, lấy nội tạng là mua bán người mà
không coi hành vi giao người, nhận tiền
thông qua việc cưới là mua bán người.
Trong khi nhu cầu chủ yếu của Trung Quốc
là mua bán cô dâu nhằm giải quyết sự thiếu
hụt nữ giới ở nước này. Đây cũng là một
khó khăn trong công tác phối hợp cũng
như ngăn chặn các hành vi mua bán người
từ Việt Nam.
Ngoài ra, pháp luật Trung Quốc tại
Điều 241 BLHS còn quy định về hành vi
mua phụ nữ, trẻ em bị đem bán thì bị xử
phạt từ 3 năm, cải tạo lao động hoặc bị
quản chế. Nhưng nếu không ngăn cản họ
trở về nơi cư trú cũ theo nguyện vọng của
họ, không có hành vi lạm dụng trẻ em bị
đem bán, không ngăn cản các nỗ lực giải
thoát cho họ thì có thể không bị truy cứu
trách nhiệm hình sự.
Điều 242 quy định về hành vi dùng
bạo lực hoặc uy hiếp ngăn cản nhân viên
thi hành công vụ nhà nước giải thoát cho
phụ nữ, trẻ em bị đem bán.

Điều 416 quy định trách nhiệm của
nhân viên trong các cơ quan nhà nước trong
giải cứu phụ nữ và trẻ em. Nếu không tiến
hành giải cứu khi có thông tin sẽ bị phạt tù
đến 5 năm hoặc cải tạo lao động. Nếu ngăn
cản việc giải cứu sẽ phạt tù từ 2 năm đến 7
năm hoặc cải tạo lao động.
Như vậy, rõ ràng mặc dù quy định
pháp luật về tội buôn bán phụ nữ trẻ em
khá nặng với hình phạt cao nhất là tử hình
nhưng nhìn chung quy định này còn những
khác biệt cơ bản so với nghị định thư ở cả
hành vi, phương thức và mục đích.
Ngoài ra, luật Trung Quốc còn có
thiếu sót khi nam giới không được đề cập
là nạn nhân và Trung Quốc mặc dù là đích
đến của tội phạm mua bán người và các
hành vi mua bán người trong quốc gia
diễn biến phức tạp nhưng Trung Quốc vẫn
chưa có luật phòng, chống mua bán người
như các nước trong khu vực và các nhà
quản lý Trung Quốc thường xây dựng các
kế hoạch, phương án phòng chống mua
bán người qua các từng giai đoạn và hiện
nay là giai đoạn 2013-2020.
Trẻ em vị thành niên theo quy định
pháp luật Trung Quốc là dưới 18 tuổi.
1.2. Tại Thái Lan
Thái Lan đã ban hành Luật phòng,
chống buôn bán người từ năm 2008 gồm
57 điều trong đó đưa ra khái niệm về buôn
bán người, về mức hình phạt cụ thể đối
với từng hành vi, về hỗ trợ nạn nhân và
hợp tác quốc tế cũng như thành lập Ủy
ban chống buôn bán người và quỹ buôn
bán người. Định nghĩa về buôn bán người
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của Thái Lan tương đồng với các cách
định nghĩa của Nghị định thư về hành vi
tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp, mua
bán, chuyển giao cùng phương thức như
ép buộc, cưỡng bức, bắt cóc, lừa gạt, sử
dụng vũ lực và nhấn mạnh yếu tố bóc lột.
Về hình phạt, pháp luật Thái Lan quy định
hình phạt dựa vào độ tuổi của nạn nhân
cũng như đối tượng thực hiện hành vi
phạm tội. Cụ thể như sau:
Mua bán người phạt tù từ 4 - 10
năm, phạt tiền từ 56 triệu đến 140 triệu
đồng (quy ra tiền Việt Nam);
Nạn nhân từ 15 - 18 tuổi: phạt tù từ
6 - 12 năm, phạt tiền từ 84 triệu đến 168
triệu đồng;
Nạn nhân dưới 15 tuổi: phạt tù từ 8
đến 15 năm, phạt tiền từ 112 triệu đến 210
triệu đồng.
Đặc biệt, nếu là tội phạm có tổ chức
thì các thành viên phải chịu hình phạt
năng hơn gấp 1/2 lần hình phạt mà pháp
luật quy định.
Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới Thái
Lan, hoặc tội phạm được thực hiện bởi các
cán bộ nhà nước thì xử phạt gấp 2 lần hình
phạt mà pháp luật quy định.
Cán bộ trực tiếp làm công tác chống
buôn bán người, cán bộ làm công tác thực
thi pháp luật tham gia buôn bán người thì
sẽ bị xử phạt gấp 3 lần hình phạt mà pháp
luật quy định.
Thái Lan quy định khá chặt chẽ, cụ
thể và hướng tới tăng nặng hình phạt đối
với những hành vi được thực hiện bởi tội
phạm có tổ chức, bởi đưa nạn nhân ra khỏi

biên giới, bởi người trong bộ máy nhà
nước. Thái Lan cũng quy định trách nhiệm
hình sự của các pháp nhân.
Ngoài ra, luật này còn quy định các
chế tài cụ thể nhằm ngăn ngừa việc lộ bí
mật của nạn nhân. Bên cạnh đó, cá nhân,
tổ chức cung cấp tài sản, nơi hội họp cho
những đối tượng buôn bán người thì có
thể sẽ bị xét thêm tội trong Luật chống rửa
tiền và tịch thu hết tài sản thu được.
Thái lan đã thành lập 2 Ủy ban
về vấn đề này, đó là Ủy ban quốc gia
chống buôn bán người và Ủy ban điều
phối và giám sát công tác phòng, chống
buôn bán người với những nhiệm vụ cơ
bản như: ủy ban quốc gia chống buôn
bán người có trách nhiệm tư vấn cho
chính phủ trong ban hành pháp luật,
tổ chức bộ máy, hợp tác quốc tế. Ủy
ban điều phối và giám sát có nhiệm vụ
giám sát việc thực hiện chính sách pháp
luật, giám sát việc tổ chức và thực hiện
nhiệm vụ, thúc đẩy nâng cao nhận thức
và đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu. Ủy
ban quốc gia chống buôn bán người
do Thủ tướng làm chủ tịch và các bộ
trưởng khác là thành viên. Ủy ban điều
phối và giám sát do Phó Thủ tướng làm
chủ tịch và Phó Chủ tịch là Bộ trưởng
bộ an ninh con người và phát triển xã
hội, vận hành đường dây nóng 1300
hoạt động 24/7.
Ngoài ra, Thái Lan cũng thành lập
quỹ buôn bán người từ việc tịch thu tài sản
do phạm tội buôn bán người có và sự ủng
hộ của các xã hội để từ đó hỗ trợ cho các
nạn nhân của buôn bán người.
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1.3. Tại Philippin
Ngày 30/9/2003 luật chống buôn
bán người - đạo luật số 9208 ra đời đánh
dấu quyết tâm của chính phủ Philipin trong
việc đảm bảo quyền con người và phòng,
chống mua bán người. Luật này đã đưa ra
định nghĩa về buôn bán người tại Điều 3 định nghĩa khá tương đồng với định nghĩa
của Nghị định thư với 3 dấu hiệu về hành
vi, phương thức và mục đích. Định nghĩa
các hành vi cụ thể từ giới thiệu, môi giới,
lợi dụng hợp đồng hôn nhân, tổ chức các
tour du lịch, nhận nuôi trẻ em, lừa gạt bắt
cóc nhằm mục đích mua bán người.
Tuy nhiên, luật này còn quy định về
các hành vi thúc đẩy việc buôn bán người
(Điều 5) như cung cấp nhà ở, lưu trú; cung
cấp giấy tờ giả; quảng cáo, in ấn tài liệu
phục vụ mua bán người; và đáng chú ý là
việc coi hành vi “cố ý thu lợi về tài chính
hoặc lợi ích khác từ lao động hoặc dịch vụ
của một người trong tình trạng như nô lệ,
lao động cưỡng bức hoặc nô lệ, hoặc lợi
dụng lao động hoặc dịch vụ đó”.
Tại Điều 6, quy định các hành vi mua
bán người được coi là nghiêm trọng khi
mua bán trẻ em; tội phạm có tổ chức hoặc
với 3 nạn nhân trở lên; đối tượng phạm tội
là bố mẹ, anh chị em, cán bộ công chức.
Điều 7 quy định về việc bảo vệ nạn
nhân, bảo mật thông tin nạn nhân
Điều 10 quy định về các hình phạt
cụ thể như: hành vi mua bán người bị phạt
tù 20 năm, phạt tiền từ 1 - 2 triệu pesos;
các hành vi thúc đẩy bị phạt tù 15 năm và
phạt tiền từ 5 trăm nghìn - 1 triệu pesos;
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các hành vi mua bán người nghiêm trọng
sẽ bị tù chung thân và phạt tiền từ 2-5
triệu pesos; hành vi vi phạm về bảo mật
thông tin nạn nhân bị phạt đến 6 năm và
phạt tiền từ 5 trăm nghìn - 1 triệu pesos.
Vi phạm điều 6 hình phạt có thể lên đến
chung thân, phạt tiền từ 2 - 5 triệu pesos.
Vi phạm điều 7 hình phạt lên tới 6 năm tù,
phạt tiền từ 500 nghìn - 1 triệu pesos.
Ngoài ra, pháp luật Philipin còn
quy định rõ trách nhiệm của các pháp
nhân tập đoàn hiệp hội, công ty, câu lạc
bộ hay bất kỳ pháp nhân nào vi phạm thì
chủ công ty, người quản lý cũng phải chịu
hình phạt, tước giấy phép kinh doanh
vĩnh viễn. Hoặc cán bộ không tuân thủ
các quy định trong luật sẽ bị đuổi việc và
chấm dứt mọi quyền lợi.
Đặc biệt, tại Điều 11 quy định nếu
sử dụng nạn nhân, dịch vụ do hành vi buôn
bán người gây ra vì mục đích mại dâm nếu
phạm tội lần đầu sẽ bị phạt 6 tháng lao
động công ích, 50.000 pesos; phạm tội
lần thứ hai trở lên sẽ bị phạt 1 năm tù và
100.000 pesos.
Năm 2012, bằng đạo luật số 10364,
chính phủ Philipin đã sửa đổi bổ sung một
số điều trong luật phòng, chống mua bán
người năm 2003 nhưng những vấn đề cốt
lõi nêu trên không bị thay đổi.
Đạo luật này cũng cho phép
Philipin thành lập ủy ban liên ngành
phòng chống buôn bán người do Bộ
trưởng Bộ Tư pháp và bộ trưởng Bộ
Phúc lợi và phát triển xã hội đồng chủ
tịch, có trách nhiệm phối kết hợp với tất
cả các bộ ban ngành khác trong chính
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phủ nhằm thực hiện nhiệm vụ phòng,
chống buôn bán người, đề ra chương
trình, xây dựng pháp luật, giám sát, điều
phối hoạt động, tuyên truyền giáo dục,
giải đáp vướng mắc và triển khai các
chương trình tái hòa nhập cho nạn nhân.
Ngoài ra, Philipin còn thành lập các đội
đặc nhiệm phòng, chống buôn bán người
ở những nơi có nguy cơ cao về hoạt động
buôn bán người như ở bến cảng, sân
bay và khu vực biên giới và vận hành
Trung tâm tội phạm xuyên quốc gia là
đấu mối thống nhất tiếp nhận tin tức, lưu
trữ thông tin và điều phối hoạt động về
phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.
Đặc biệt, luật chống buôn người của
Philipin rất chú trọng tới việc bảo vệ nạn
nhân hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng
đồng thông qua việc thành lập quỹ ủy thác
từ số tiền thu được trong cuộc đấu tranh
chống buôn bán người và số tiền do các cá
nhân tổ chức ủng hộ để tập trung vào tái
hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân, đào tạo
dạy nghề cũng như tư vấn, khám sức khỏe
cho nạn nhân. Cấp phép cho các tổ chức
nước ngoài tham gia vào hoạt động tái hòa
nhập cộng đồng cho nạn nhân và coi giấy
chứng nhận nạn nhân của các tổ chức này
cấp là cơ sở để thực hiện các biện pháp hỗ
trợ nạn nhân.
2. Các giá trị tham khảo đối với
Việt Nam
Sau khi tham khảo từ hệ thống pháp
luật, tổ chức bộ máy, cách thức tổ chức
vận hành lực lượng phòng, chống mua
bán người ở Trung Quốc, Thái Lan và
Philippin. Sự khác biệt trong quy định pháp

luật, trong tổ chức bộ máy đã cho thấy sự
phức tạp, khó khăn trong hoạt động hợp
tác quốc tế. Bên cạnh những khác biệt thì
việc nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn từ
các quốc gia này đã mang lại những giá trị
tham khảo nhất định cho Việt Nam trong
việc hoàn thiện CCPL phòng chống mua
bán người trong thời gian tới.
Thứ nhất, cần xây dựng hệ thống
pháp luật phòng, chống tội phạm mua bán
người đồng bộ với quy định quốc tế trong
đó phát huy hiệu quả hoạt động của các
tổ chức phi chính phủ cũng như xây dựng
quỹ ủy thác dành cho nạn nhân.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội
nhập sâu rộng như hiện nay, việc đồng
bộ và phù hợp với pháp luật quốc tế là
nền tảng cơ bản trong mọi quá trình hợp
tác và đặc biệt quan trọng trong đấu tranh
với tội phạm xuyên quốc gia trong đó có
tội phạm mua bán người. Việc nội luật
hóa các công ước và nghị định thư mà
Việt Nam ký kết không những là đòi hỏi
có tính nguyên tắc được quy định trong
Công ước Viên 1969 mà Việt Nam ký kết
tham gia mà còn là hoạt động phù hợp
với pháp luật Việt Nam (Luật điều ước
quốc tế 2016). Hệ thống pháp luật đồng
bộ với quy định quốc tế nhưng cũng cần
đồng bộ phù hợp với hệ thống pháp luật
hiện hành từ hình sự hóa các hành vi
trong mua bán người đến tổ chức bộ máy,
cách thức vận hành, hoạt động công vụ,
biện pháp hợp tác quốc tế, trình tự thủ
tục giải cứu, xác minh, tiếp nhận và tái
hòa nhập cộng đồng cùng việc đồng bộ
với các luật liên quan như luật lao động,
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luật hôn nhân và gia đình, luật xuất nhập
cảnh....Cần xây dựng cơ chế để các tổ
chức có tư cách pháp nhân cũng phải chịu
trách nhiệm do những hành vi mua bán
người và thu lợi từ hành vi này gây ra.
Cần gắn trách nhiệm của mỗi các nhân,
tổ chức trong việc cung ứng và thu lợi
từ hoạt động này. Việt Nam cần nghiên
cứu tạo dựng nguồn kinh phí từ việc tịch
thu tài sản do hoạt động phạm tội mà có
để trợ giúp nạn nhân, cũng như nghiên
cứu mô hình cấp phép cho các tổ chức
phi chính phủ được quyền giám hộ các
nạn nhân được giải cứu. Cần phải thống
nhất độ tuổi trẻ em là dưới 18 tuổi để có
cơ sở thực hiện hợp tác đấu tranh. Đồng
thời, cũng cần xem xét trách nhiệm hình
sự của các pháp nhân có liên quan đến
hành vi mua bán người.
Tuy nhiên, trong giai đoạn tới nạn
nhân Việt Nam vẫn chủ yếu bị mua bán
và đưa sang Trung Quốc, trong khi đó
Trung Quốc có hệ thống pháp luật khác
biệt không tương đồng với quy định của
Nghị định thư cũng như quy định pháp
luật Việt Nam, đáng chú ý là Trung Quốc
không coi hành vi giao người nhận tiền
thông qua việc cưới là mua bán người
đã gây trở ngại rất lớn trong việc phối
hợp đấu tranh. Việc này trong thời gian
ngắn cũng khó được cải thiện như mong
muốn vì những vấn đề nội tại trong chính
xã hội Trung Quốc. Vì vậy, dẫn đến có
vụ việc Việt Nam xác định là mua bán
người, nhưng Trung Quốc lại cho rằng
hợp pháp. Do vậy, lực lượng chức năng
cần tích cực triển khai các biện pháp, các
phương án đấu tranh thích hợp như thực
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hiện tốt hơn nữa việc tuyên tuyền giáo
dục nâng cao nhận thức cộng đồng, quản
lý đối tượng cũng như tăng cường hoạt
động tuần tra kiểm soát biên giới nhằm
đẩy mạnh ngăn chặn hành vi mua bán
người từ trong nội địa.
Thứ hai, cần nghiên cứu thành lập
các lực lượng chuyên trách có chức năng
đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia
trong đó có tội phạm mua bán người.
Để vận hành hiệu quả CCPL phòng,
chống mua bán người, hệ thống cần được
vận hành thông suốt từ trung ương đến địa
phương do một trong những người đứng
đầu chính phủ phụ trách nhằm huy động
được tối đa các nguồn lực, phân bổ lực
lượng, tổ chức từ việc ra chủ trương, kế
hoạch, chương trình đến vận hành, kiểm tra
và giám sát, từ tổ chức thực hiện đến hợp
tác quốc tế. Do vậy, để cơ chế vận hành
có hiệu quả trên thực tế tránh phân tán
lực lượng cần thành lập lực lượng chuyên
trách phụ trách đấu tranh với tội phạm
xuyên quốc gia trong đó có tội phạm mua
bán người nhằm tạo đầu mối điều phối các
hoạt động đấu tranh, hợp tác quốc tế.
Để tạo dựng một CCPL toàn diện,
đồng bộ, phù hợp có hiệu quả cao không
thể không kể đến những cán bộ có năng
lực, có kinh nghiệm được đào tạo bài bản,
chuyên sâu. Việc đào tạo này cần được tiến
hành nhiều cấp từ đào tạo tại các trường
chuyên biệt, đào tạo qua trao đổi kinh
nghiệm, trong tập huấn nâng cao tay nghề,
đào tạo qua hội thảo trong và ngoài nước.
Đặc biệt trong đấu tranh với tội phạm có
tổ chức, xuyên quốc gia thì việc đào tạo
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nâng cao nhận thức về pháp luật quốc tế
cũng như pháp luật nước liên quan, cách
thức kỹ năng trong quan hệ quốc tế được
đặc biệt coi trọng. Mặt khác, do địa bàn
phạm tội, địa bàn trung chuyển của tội
phạm chủ yếu là vùng biên giới, hải đảo
địa bàn phức tạp với chủ yếu là người dân
tộc thiểu số trình độ nhận thức thấp cũng
như điều kiện kinh tế khó khăn do vậy để
hoạt động hiệu quả trong vùng này cán bộ
làm công tác phòng, chống cần biết tiếng
dân tộc, phong tục tập quán, tâm tư của
đồng bào cùng những kỹ năng truyền tải
vận động người có uy tín, già làng, trưởng
bản cùng người dân trong phong trào toàn
dân bảo vệ an ninh trật tự. Các kỹ năng
này cần được đào tạo không chỉ với những
cán bộ trực tiếp tham gia đấu tranh phòng,
chống mua bán người mà còn cả hệ thống
chính trị, các đoàn thể trong đó tập trung
vào hội phụ nữ, đoàn thanh niên...
Thứ ba, cơ chế pháp lý phòng,
chống mua bán người cần phải được vận
hành lồng ghép với các chương trình
mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội,
chú trọng công tác phòng ngừa
Mua bán người là hành vi không
những được xác định là tội phạm mà còn
phải được xác định và nhìn nhận là vấn đề xã
hội cần phải giải quyết. Tội phạm nảy sinh
từ những vấn đề cấp bách của đời sống xã
hội, từ vấn đề đói nghèo, từ động cơ mong
muốn thoát nghèo, từ những nhân tố bất ổn,
bất bình đẳng tồn tại trong xã hội. Do vậy,
việc giải quyết nó cũng phải đi từ xã hội, giải
quyết những tồn tại, vướng mắc nảy sinh
trong lòng xã hội. Bên cạnh việc nâng cao

dân trí, trang bị kỹ năng nhận biết, phòng
tránh cũng như đầu tư cho lực lượng chuyên
trách thì không thể không thể đến việc triển
khai và thực hiện các chương trình, chính
sách phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo
bền vững, phòng tránh các hình thức di cư
không an toàn. Các quốc gia cần phối kết
hợp triển khai các mô hình phòng ngừa các
hành vi mua bán người và các chương trình
liên kết giữa các quốc gia thúc đẩy phát triển
kinh tế, bình đẳng giới và đẩy mạnh hoạt
động giáo dục, nâng cao nhận thức cộng
đồng về tội phạm mua bán người.
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Abstract: In 2019, the Ministry of Education and Training cooperates with the Central
Propaganda Department to complete the development of a set of five political theoretical programs
and courses taught in universities and colleges, and put them into practice from the school year
2019-2020. This is an important step to innovate, improve the quality and eﬀectiveness of political
theory education in universities and colleges. The development of teaching staﬀ, including
political theory lecturers, is one of the important factors determining the success of the new
program. However, lecturers of political theory in universities are currently not meeting the needs.
To overcome this situation, it is necessary to synchronize the solutions.
Keywords: lecturers, quality, political theory, needs, solutions.

1. Current situation of teaching
and political theory lecturers in the
university
Decision No. 52/2008/QD-BGDDT
dated September 18, 2008 of the Ministry
of Education and Training on the regulation
of the program of political theory courses
at university and college level for students
of non - Marxist - Lenin major, Ho Chi
Minh thought. Accordingly, the program
consists of 3 subjects: the basic principles
of Marxism - Leninism (5 credits); Ho Chi
Minh Thought (2 credits); Revolutionary
way of the Communist Party of Vietnam
(3 credits). The organization of teaching
political theory subjects under the three
subjects mentioned above has contributed
to raising awareness for university students
in the national education system in the
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recent period. However, teaching political
theory with the three subjects also reveals
some limitations, for example: previously,
the assignment of lecturers who were
trained in each of the three subjects had
to undertake the teaching of “The basic
principles of Marxism - Leninism”, causing
the quality of lectures declined, lecturers
were not conﬁdence; there is no linkage
between the programs in the national
education system, and some content still
overlaps between educational levels; there
is no agreement on the level of political
reasoning between the national education
system and the education system of the
Party, mass organizations, the military
and police education system. In particular,
this program has no distinction between
students majoring in political theory and
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non-major students of political theory.
The political theory majors only study the
program of political theory subjects like
the non-professional ones.

duration and number of credits between
the non-professional training program and
the major in political theory. This is the
new point compared to the old program.

In this context, on the basis of
reviewing and evaluating the results of the
implementation of Decision No. 52/2008/
QD-BGDDT dated September 18, 2008
and in the spirit of socio-economic
development innovation, the Secretariat
had Conclusion 94-KL/TW dated March
28, 2014 on “Continuing to renew the
study of political theory in the national
education system”. In particular, the
Ministry of Education and Training has
been charged to organize the development
of curricula, syllabus of political theory
subjects used in university-level training
for all higher education institutions. The
basic content of Conclusion 94-KL/TW
is innovating the study of political theory
in the national education system in order
to create a new step, with higher results,
higher quality, contributing to the Marxism
- Leninism, Ho Chi Minh ideology and the
Party’s lines and views to play a leading
role in social life; ensure that the young
generation of Vietnam is always loyal to
the Party and State’s goals and ideals.

In order to meet the teaching
requirements of the new curriculum,
the Ministry of Education and Training
has cooperated with the Central
Propaganda Department to organize
a training conference on ﬁve sets of
approved programs and textbooks.
Subjects participating in the training are
all lecturers teaching political theory
subjects of higher education institutions
nationwide. The training materials are
programs and textbooks approved by 5
national acceptance councils, signed by
the chairmen of the ﬁve drafting boards,
each page of the document is the basis for
discussion and comments at conference
on training and deploying mass teaching
at higher education institutions from the
academic year 2019-2020. In order to
promptly deploy the teaching according
to the new curriculum and syllabus from
the school year 2019-2020, the Ministry
of Education and Training issued Oﬃcial
Letter No. 3056 / BGDĐT-GDĐH
dated July 19, 2019 on the guidance on
implementing programs and textbooks of
political theory subjects.

After reviewing and restructuring,
the curriculum and textbooks of new
political theory subjects have been
compiled and approved by the National
Evaluation Committee, including 5
subjects: Marxism - Leninist Philosophy,
Political Economy Mark-Lenin, Scientiﬁc
Socialism, History of the Communist
Party of Vietnam, Ho Chi Minh Thought.
In particular, the new program has
increased the duration, the number of
credits and there is a diﬀerence in the

On the basis of the Secretariat’s
Conclusion 94-KL/TW dated March
28, 2014 on “Continuing to renew the
study of political theory in the national
education system”, the higher education
institutions have building a contingent
of lecturers of political theory subjects,
implementing the Notice No. 363-TB/
BTGTW of May 31, 2019 of the Central
Propaganda Department, in the direction
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of “ which professional trainers are
taught, teach that subject and build a team
of lecturers for each subject”, to ensure
the arrangement of lecturers according to
each subject in accordance with the scale,
structure and training level, meeting the
requirements of political theory subjects.
In addition, universities also build training
and retraining plans to improve the
faculty of full-time lecturers of political
theory subjects to meet the curriculum
requirements and actual needs of training
facilities. At the same time, seriously
implementing the program structure of
accepted political theory subjects; adjust
the university-level training program
of the disciplines before organizing the
training course of admissions courses for
2019-2020.
2. Solution for developing a team
of political theory lecturers at the
university
To develop the faculty of political
theory in the current context, it is necessary
to focus on the following major solutions:
Firstly, the university committees
and administrators need to improve
the quality of planning and recruiting
teaching staﬀ
Planning and recruiting political
theory lecturers must be conducted
seriously, objectively and eﬀectively.
The planning and development plan of
political theory lecturers will ensure
that this team grows in number with
reasonable structure, strengthened and
improved quality. This work should be
conducted from forecasting, determining
the size, training sectors, human resource
structure, analyzing the current status
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of the lecturers, thereby identifying the
need for supplementation, conversion and
implementation of quality improvement
measures. This requires the serious
involvement of the university committee
and administrators.
Second, to promote training and
retraining
Political theory lecturers should
be improved in terms of professional
qualiﬁcations and pedagogical skills. To
accomplish this goal, the training and
retraining program for lecturers should
ensure the following main contents:
political theory; legal knowledge,
knowledge and state management skills;
pedagogical knowledge and skills;
information technology, foreign language
and supplementary knowledge. Besides,
lecturers need to be trained in public
administration. In addition, it is necessary
to strengthen the coordination of the
authorities in the organization of program
development, curriculum development,
teaching materials for training and
retraining of lecturers. The inspection and
supervision of the process of elaborating
the contents of the program, syllabus
and materials for training and retraining
lecturers need to be carried out seriously
and eﬀectively. In particular, the method
and system of evaluation criteria for
teaching and learning need to be renewed.
This is a job that needs to be conducted
objectively and scientiﬁcally, suitable
to each type and level of political theory
lecturers. Therefore, schools should be
responsible for conducting regular and
serious supervision, avoiding formal work
and avoiding negativity.
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Thirdly, there is a mechanism to
encourage and improve the eﬃciency of
scientific research activities
Political lecturers in particular and
lecturers in general who do not study
well cannot teach well and cannot meet
the lecturers’ competence framework.
Therefore, the university committees
and administrators need to use many
methods to encourage and stimulate the
research passion of faculty members.
More importantly, it is necessary to
create a research environment for
political theory lecturers to contribute
their experiences, skills and knowledge
to the implementation of scientiﬁc
research tasks, to contribute to improving
the quality of teaching. Therefore, it is
necessary to enhance the conditions,
facilities, reasonable fund in accordance
with the actual situation to better serve the
lecturers’ scientiﬁc researches; to mobilize
ﬁnancial resources to gradually raise
funding for scientiﬁc research activities.
In addition, it is necessary to raise the
awareness of lecturers and management
staﬀ about scientiﬁc research activities;
to build high-quality scientiﬁc research
groups; to create an eﬀective scientiﬁc
operating environment. Therefore, the
scientiﬁc management agencies and
training management department of the
universities must have close links and
eﬀective coordination.
Fourthly, renovating the preferential
regime for lecturers of political theory
To achieve this goal, it is necessary
to increase the budget investment source
for training and retraining, to exercise
equity in training and retraining, to ensure

good teachers to be developed. Therefore,
it is necessary to increase investment, to
modernize equipment and facilities for
learning, teaching and to apply scientiﬁc
and technological achievements into
teaching. The policies for lecturers of
political theory as salaries, bonuses and
allowances; the incentives in studying
and researching to raise their levels;
the working conditions; the academic
qualiﬁcations and other titles... are the
prerequisite.
Fifthly, enhancing the international
cooperation in the development of
teaching staﬀ
International cooperation activities
will help political theory lecturers gain new
knowledge and skills in research, teaching,
innovating and acquiring knowledge from
foreign experts, renovating facilities.
material and technical through cooperative
projects, saving training and research
costs. This is an important solution that
requires educational management agencies
to actively coordinate with functional
agencies in international relations and
cooperation. To achieve this goal, it is
necessary to: strengthen cooperative
relationships with universities, research
institutes in countries and international
organizations; to have more delegations
to do ﬁeld research, exchange experiences
and academic exchanges with experienced
training institutions and universities in
countries of economic, technical science
and technology development, and
build stable politics, build a prosperous
country; to enhance delegation exchanges
for ﬁeldwork, exchange of experiences,
academic exchanges at political science
training and retraining institutions in
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countries with similar circumstances
and contexts like Vietnam in transition
of economic model but achieving strong
growth and achievements in national
industrialization and modernization; to
inviting renowned international scientiﬁc
experts and scholars in a number of
science-related ﬁelds of political theory
lecturers to come to teach, or to take part
in seminars, in training courses on the
program and document renewal teaching
- learning, on active teaching - learning
methods, on raising the level of foreign
languages for teachers; to diversify types
of cooperation, exchange training and
scientiﬁc research, to expand training of
political, master›s and doctoral students in
Vietnamese for foreigners.
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PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN DẠY LÝ LUẬN
CHÍNH TRỊ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Trần Văn Thư*
Ngày tòa soạn nhận được bài báo:4/9/2019
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 4/3/2020
Ngày bài báo được duyệt đăng: 28/3/2020
Tóm tắt: Năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương hoàn
thành xây dựng bộ chương trình, giáo trình 5 môn lý luận chính trị giảng dạy trong các trường đại
học, cao đẳng, đưa vào giảng dạy từ năm học 2019-2020. Đây là một bước quan trọng nhằm đổi mới,
nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường đại học, cao đẳng. Phát triển
đội ngũ giảng viên, trong đó có giảng viên lý luận chính trị, là một trong những nhân tố quan trọng
quyết định sự thành công của chương trình mới. Tuy nhiên, đội ngũ giảng viên LLCT trong các nhà
trường đại học hiện chưa đáp ứng được nhu cầu. Để khắc phục tình trạng trên, cần thực hiện đồng
bộ các giải pháp.
Từ khóa: giảng viên, chất lượng, lý luận chính trị, nhu cầu, giải pháp.

1. Thực trạng dạy học và đội ngũ
giảng viên lý luận chính trị trong trường
đại học hiện nay

học trong hệ thống giáo dục quốc dân trong

Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT
ngày 18/9/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về quy định chương trình các môn Lý luận
chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho
sinh viên khối không chuyên ngành Mác
- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo đó,
chương trình gồm 3 môn: Những nguyên
lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (5 tín
chỉ); Tư tưởng Hồ Chí Minh (2 tín chỉ);
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản
Việt Nam (3 tín chỉ). Việc tổ chức dạy học
các môn lý luận chính trị theo 3 môn nêu
trên đã góp phần vào việc nâng cao nhận
thức cho đội ngũ sinh viên các trường đại

một số hạn chế. Thí dụ như: trước đây việc

* Học viện Báo chí và Tuyên truyền

giai đoạn vừa qua. Tuy nhiên, dạy học các
môn lý luận chính trị theo 3 môn cũng bộc lộ
phân công giảng viên được đào tạo từng
chuyên ngành trong 3 môn phải đảm nhiệm
dạy môn “Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác - Lênin” làm cho chất lượng bài
giảng giảm sút, người giảng e ngại, không
tự tin; giữa các chương trình trong hệ thống
giáo dục quốc dân chưa có sự liên thông,
một số nội dung còn trùng lặp giữa các cấp
học, bậc học; quy định về trình độ lý luận
chính trị chưa có sự thống nhất giữa hệ
thống giáo dục quốc dân với hệ thống giáo
dục của Đảng, đoàn thể, hệ thống giáo dục
trong quân đội và công an. Đặc biệt, chương
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trình này không có sự phân biệt giữa sinh
viên chuyên ngành lý luận chính trị với sinh
viên không chuyên lý luận chính trị. Hệ
chuyên ngành lý luận chính trị cũng chỉ học
chương trình các môn lý luận chính trị như
đối với hệ không chuyên.

đã tăng cường thời lượng, số lượng tín chỉ
và có sự phân biệt về thời lượng, số lượng
tín chỉ giữa chương trình đào tạo ngành
không chuyên và ngành chuyên về lý luận
chính trị. Đây là điểm mới so với chương
trình cũ.

Trong bối cảnh đó, trên cơ sở rà soát
đánh giá kết quả triển khai Quyết định số
52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18-9-2008 và
trên tinh thần đổi mới phát triển kinh tế
xã hội, Ban Bí thư đã có Kết luận 94-KL/
TW ngày 28/3/2014 về “Tiếp tục đổi mới
học tập lý luận chính trị trong hệ thống
giáo dục quốc dân”. Trong đó, Bộ Giáo
dục và Đào tạo đã được giao nhiệm vụ tổ
chức biên soạn chương trình, giáo trình
các môn lý luận chính trị dùng chung
trong đào tạo trình độ đại học đối với tất
cả các cơ sở giáo dục đại học. Nội dung
cơ bản của của Kết luận 94-KL/TW là đổi
mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ
thống giáo dục quốc dân nhằm tạo bước
tiến mới, có kết quả, chất lượng cao hơn,
góp phần làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan
điểm của Đảng giữ vai trò chủ đạo trong
đời sống xã hội; bảo đảm thế hệ trẻ Việt
Nam luôn trung thành với mục tiêu, lý
tưởng của Đảng và Nhà nước.

Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy của
giáo trình mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo
đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung
ương tổ chức Hội nghị tập huấn về 5 bộ
chương trình, giáo trình đã được nghiệm
thu. Đối tượng tham gia tập huấn là tất
cả giảng viên giảng dạy các môn lý luận
chính trị của các cơ sở giáo dục đại học
trong toàn quốc. Tài liệu tập huấn là
chương trình, giáo trình đã được 5 Hội
đồng nghiệm thu quốc gia thông qua, đã
được các chủ tịch hội đồng biên soạn 5 bộ
môn ký từng trang tài liệu, là cơ sở cho
thảo luận, góp ý tại hội nghị tập huấn và
triển khai giảng dạy đại trà tại các cơ sở
giáo dục đại học từ năm học 2019-2020.
Để kịp thời triển khai việc giảng dạy theo
bộ chương trình, giáo trình mới từ năm
học 2019-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo
đã ban hành Công văn số 3056/BGDĐTGDĐH ngày 19/7/2019 về việc hướng dẫn
thực hiện chương trình, giáo trình các môn
lý luận chính trị.

Sau khi rà soát, cấu trúc lại, chương
trình, giáo trình các môn lý luận chính trị
mới đã được biên soạn và được Hội đồng
thẩm định quốc gia thông qua bao gồm 5
môn: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế Chính
trị Mác Lênin, Chủ nghĩa Xã hội khoa học,
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng
Hồ Chí Minh. Đặc biệt, chương trình mới

Trên cơ sở Kết luận 94-KL/TW
ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về “Tiếp
tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong
hệ thống giáo dục quốc dân”, các cơ sở
giáo dục đại học đã chủ động xây dựng đội
ngũ giảng viên các môn lý luận chính trị,
thực hiện Thông báo số 363-TB/BTGTW
ngày 31/5/2019 của Ban Tuyên giáo Trung
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ương, theo hướng “giảng viên được đào
tạo chuyên ngành nào, giảng dạy môn học
đó, xây dựng đội ngũ giảng viên riêng cho
từng môn học”, bảo đảm biên chế giảng
viên theo từng môn học phù hợp với quy
mô, cơ cấu và trình độ đào tạo, đáp ứng
yêu cầu của các môn học lý luận chính
trị. Bên cạnh đó, các trường đại học cũng
xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại,
bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giảng
viên cơ hữu các môn lý luận chính trị đáp
ứng yêu cầu giảng dạy theo chương trình,
giáo trình mới và nhu cầu thực tế của cơ
sở đào tạo. Đồng thời, thực hiện nghiêm
túc cấu trúc chương trình các môn lý luận
chính trị đã được nghiệm thu; điều chỉnh
chương trình đào tạo trình độ đại học của
các ngành trước khi tổ chức triển khai đào
tạo từ khoá tuyển sinh năm 2019 - 2020.
2. Giải pháp phát triển đội ngũ
giảng viên lý luận chính trị trong trường
đại học hiện nay
Để phát triển đội ngũ giảng viên
LLCT trong bối cảnh hiện nay cần tập
trung vào những giải pháp chủ yếu sau đây:
Một là, cấp ủy và ban giám hiệu
các trường đại học cần nâng cao chất
lượng quy hoạch, tuyển dụng đội ngũ
giảng viên
Quy hoạch và tuyển dụng giảng
viên LLCT phải được tiến hành nghiêm
túc, khách quan, hiệu quả. Việc lập quy
hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ giảng
viên LLCT nhằm bảo đảm cho đội ngũ
này phát triển về số lượng, có cơ cấu hợp
lý, chất lượng được củng cố và nâng cao.
Công tác này cần được tiến hành từ việc

dự báo, xác định quy mô, ngành nghề đào
tạo, cơ cấu nguồn nhân lực, phân tích hiện
trạng đội ngũ, từ đó, xác định nhu cầu cần
bổ sung, chuyển đổi và tiến hành các biện
pháp nâng cao chất lượng. Việc này đòi
hỏi sự vào cuộc nghiêm túc của cấp ủy và
ban giám hiệu nhà trường đại học.
Hai là, đẩy mạnh công tác đào tạo,
bồi dưỡng, đào tạo lại
Đội ngũ giảng viên LLCT cần được
nâng cao chất lượng của đội ngũ này về
năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.
Để thực hiện được mục tiêu này, chương
trình đào tạo, bồi dưỡng giảng viên cần
bảo đảm các nội dung chủ yếu: lý luận
chính trị; kiến thức pháp luật, kiến thức
và kỹ năng quản lý nhà nước; kiến thức,
kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ sư phạm;
kiến thức tin học, ngoại ngữ và các kiến
thức bổ trợ khác. Bên cạnh đó, giảng viên
cần được bồi dưỡng các kiến thức về hành
chính công. Ngoài ra, cần tăng cường sự
phối hợp của các cơ quan chức năng trong
việc tổ chức xây dựng chương trình, biên
soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo,
bồi dưỡng giảng viên. Việc kiểm tra, giám
sát chặt chẽ quá trình xây dựng nội dung
chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ
đào tạo, bồi dưỡng giảng viên cần thực
hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đặc biệt, cần
đổi mới phương pháp, hệ thống các tiêu
chí đánh giá việc giảng dạy và học tập.
Đây là công việc cần được tiến hành
khách quan, khoa học, phù hợp với từng
loại, bậc giảng viên LLCT. Vì vậy, các nhà
trường cần có trách nhiệm tiến hành kiểm
tra giám sát thường xuyên và nghiêm túc,
tránh việc làm hình thức và tránh tiêu cực.
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Ba là, có cơ chế khuyến khích và
nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu
khoa học
Giảng viên LLCT nói riêng và giảng
viên nói chung không nghiên cứu tốt thì
không thể giảng dạy giỏi được, không thể
đáp ứng khung năng lực của giảng viên.
Do đó, cấp ủy và ban giám hiệu các nhà
trường đại học cần sử dụng nhiều biện
pháp để khuyến khích và khơi dậy niềm
đam mê nghiên cứu khoa học của đội ngũ
giảng viên. Quan trọng hơn, cần tạo lập
một môi trường nghiên cứu cho giảng viên
LLCT đóng góp những kinh nghiệm, kỹ
năng và tri thức vào việc thực hiện nhiệm
vụ nghiên cứu khoa học, góp phần nâng
cao chất lượng giảng dạy. Do đó, cần tăng
cường các điều kiện, cơ sở vật chất, kinh
phí kịp thời, hợp lý, phù hợp với tình hình
thực tế để phục vụ tốt công tác nghiên
cứu khoa học của giảng viên; huy động
các nguồn để từng bước nâng kinh phí
cho hoạt động khoa học. Bên cạnh đó, cần
nâng cao nhận thức của giảng viên và cán
bộ quản lý về hoạt động nghiên cứu khoa
học; Xây dựng các nhóm nghiên nghiên
cứu khoa học chất lượng cao; Tạo môi
trường hoạt động khoa học hiệu quả. Vì
thế, các cơ quan quản lý khoa học, quản lý
đào tạo trong các nhà trường đại học phải
có sự liên kết chặt chẽ, phối hợp hiệu quả.
Bốn là, đổi mới chế độ đãi ngộ đối
với đội ngũ giảng viên LLCT.
Để thực hiện được mục tiêu này,
cần tăng nguồn đầu tư ngân sách cho đào
tạo, bồi dưỡng; thực hiện công bằng trong
đào tạo, bồi dưỡng; bảo đảm cho giảng
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viên giỏi phát triển tài năng. Việc đầu tư
tăng cường, hiện đại hóa các trang thiết bị,
phương tiện học tập, giảng dạy; ứng dụng
thành tựu của khoa học, công nghệ vào
giảng dạy và học tập là rất cần thiết. Chính
sách ưu đãi cho đội ngũ Giảng viên LLCT
về lương, thưởng và phụ cấp; ưu đãi trong
học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ; điều
kiện làm việc; phong, xét học hàm và các
chức danh khác... là điều kiện tiên quyết.
Năm là, các trường tăng cường
hợp tác quốc tế trong công tác phát triển
đội ngũ giảng viên
Hoạt động hợp tác quốc tế sẽ giúp
đội ngũ giảng viên LLCT thu nhận được
kiến thức, kỹ năng mới trong nghiên cứu,
giảng dạy, đổi mới và tiếp thu kiến thức từ
các chuyên gia nước ngoài, đổi mới cơ sở
vật chất kỹ thuật thông qua các dự án hợp
tác, tiết kiệm được kinh phí đào tạo, nghiên
cứu. Đây là giải pháp quan trọng, đòi hỏi
các cơ quan quản lý giáo dục phải chủ động
phối hợp với các cơ quan chức năng về quan
hệ quốc tế, hợp tác quốc tế. Để đạt mục tiêu
này, cần: củng cố, tăng cường mối quan hệ
hợp tác với các trường đại học, viện nghiên
cứu ở các quốc gia và tổ chức quốc tế; tăng
cường các đoàn đi nghiên cứu thực tế, trao
đổi kinh nghiệm, giao lưu học thuật với các
cơ sở đào tạo, đại học ở các nước có nhiều
thành tựu và kinh nghiệm trong phát triển
kinh tế - khoa học kỹ thuật - công nghệ và
xây dựng nền chính trị ổn định, xây dựng
đất nước thịnh vượng; Tăng cường trao đổi
các đoàn đi nghiên cứu thực tế, trao đổi
kinh nghiệm, giao lưu học thuật ở các cơ sở
đào tạo, bồi dưỡng khoa học chính trị ở các
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nước có hoàn cảnh, bối cảnh tương đồng
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ASSURANCE OF SOCIAL SECURITY IN HANOI CITY
Hoang Dinh Minh, Nguyen Tien Hung*, Do Thi Nga†
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Abstract: Social security is an important part of social policy, highly regarded by the
Party and the State, which is considered the most important factor aﬃrming the role of the
Party, State and regime for the people. Therefore, from the Ninth National Party Congress
(2001), the term Social Security was first written in the document. Since then, this term has
been used quite popularly in society. The article analyzes the situation of social security
assurance and provides some recommendations to improve the results of social security
assurance in Hanoi City.
Keywords: Social security, policy, Party, State, Hanoi.

1. Overview of social security
theory
Social security is a form of protection
that society provides its members through
a number of widely applied measures
to cope with the diﬃculties, economic
and social shocks that lead to loss or
severe income reductions due to illness,
maternity, work-related injuries, loss of
work capacity or death, and provision of
medical care and allowances for victims’
families with children.
The International Association of
Social Security (ISSA) considers social
security to be a component of a public
policy system that ensures the safety of
all members of society, not just workers.
ISSA’s major concerns in the social
security system are health care through
* Hanoi Open University
† Academy of politics Region I

health insurance; social insurance system,
old age care; prevention of labor accidents
and occupational diseases.
In Vietnam, although social security
is still a new ﬁeld. It has also attracted the
attention of many scholars and research
managers on this issue. On the basis of
studying the perspectives of domestic and
foreign organizations and scientists, social
security is the use of tools and measures
by the State and society to limit, prevent
and engrave restore risks to community
members due to loss or income reductions
due to illness, maternity, labor accident,
unemployment, injury, old age; at the
same time to ensure medical care and
allowances for multi-child families.
Thus, by nature, ensuring social
security is to create a safety net with
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many layers for all members in case of
reduction, loss of income or when facing
other social risks. Social security policy
is a basic social policy of the State to
perform the function of preventing,
limiting and overcoming risks, ensuring
safety of income and life for members of
society. Therefore, it is both economical
and deeply social and humane.
2. Characteristics of ensuring
social security in Hanoi city
Beneficiaries of social security in the
city are diverse and plentiful. Therefore, it
is diﬃcult to cover social security policies
for all members of society.
Beneﬁciaries are residents living,
working and having household registration
residence in the city.
The people living in the inner city
are mainly those working in the ﬁeld of
industrial economy and services. They
mainly live in the inner city. These people
are facing diﬃculties in housing area, are
at high risk of unemployment due to the
objective impact on the economy. This
leads to unemployment, underemployment
or bankruptcy for the majority of people.
For them, ensuring social security needs
to focus on creating jobs, well performing
extraordinary allowances, promoting
social insurance, health insurance and
social incentives for people.
Suburban residents are people who
work mainly in the ﬁeld of handicrafts,
agriculture and a small part working in
factories. Suburban residents have lower
income conditions than residents in the
inner city, the ability to ﬁnd work is much
more diﬃcult. The activities of residents
in the agricultural sector depend heavily

on objective conditions (natural disasters,
epidemics) aﬀecting crops and livestock.
Therefore, to ensure social security for
them, it is necessary to focus on creating
jobs, supporting resources so that they
can rise up. From this characteristic, it
shows that ensuring social security in the
city is very diﬃcult and complicated, the
coverage of social security policies needs
to be more comprehensive; otherwise,
the eﬀectiveness of social security will
not be high.
Participants to ensure social
security in the city are mainly the State
and social organizations
The State plans socio-economic
development policies towards the goal of
rich people, strong country, democratic,
just and civilized society. The State carries
out the state management of economy,
ensures the economy operates under the
market mechanism, follows the socialist
orientation and obeys its inherent laws to
minimize risks for all members of society
as well as beneﬁt the poor and low-income
people. The State sets out a system of
policies on social security such as social
insurance, health insurance, special
assistance,... and introduces laws on
social security to support the community
and civil society.
The State plays an important role
in infrastructure development, especially
in infrastructure of localities facing many
diﬃculties towards building new rural
areas. The state plays a role in developing
resources for ensuring social security
in the city. The State needs to research,
implement and mobilize support policies,
but it does not always hold the most
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important position in ensuring the safety
of material life for members of society
in which those who are lonely, disabled,
orphaned children and other at-risk people
or the poor mostly depend on their family
members, lineages and communities
such as raising their parents when they
get old, supporting their siblings in the
family... Sometimes, this level of support
is far beyond the level of the oﬃcial social
security system of the State.

is a very complex and diverse issue, so
awareness of social security issues of all
levels, sectors and people is very diﬃcult..
If all levels and sectors from the central
to local levels and each citizen have a
thorough awareness of social security,
this will promote the assurance of solid
social security, a positive impact on
growth, contributing to the development
of social security. social and economic
development. Because of:

In addition, the State needs to focus
on ensuring policies on housing, policies
on environment and clean water for
people. Social organizations, especially
organizations like the Women’s Union; Ho
Chi Minh Communist Youth Union; Farmer
Association; Veterans’ Association... are
associations which have made important
contributions to the State to ensure social
security for people in the city.

Social security plays a huge role in
economic, political and social life, but it
is a very complex and diverse issue, so
all levels, sectors and people still face
diﬃculties in awareness of the issue. Social
security topics. The fact that all levels,
sectors from the central to local levels and
each citizen have a thorough awareness
of social security issues will promote
the assurance of solid social security, a
positive impact on growth and contribute
to socio-economic development. Because:

International organizations such as
WHO, AIDS... also play an important role
in ensuring social security for people in
the city. International organizations have
provided a lot of ﬁnancial and technology
support for ensuring social security for
people (support for job training, assistance
to those at risk in their lives...).
3. Conditions for ensuring social
security in Hanoi
- Fully aware of social security, in
which, firstly, the awareness capacity of
all levels, sectors and people about the
need to ensure social security will directly
aﬀect the implementation of social
security goals as well as developing the
city’s sustainable economy.
Social security plays a huge role in
economic, political and social life, but it

+ Awareness of all levels and
sectors, especially the contingent of
oﬃcials in the ﬁeld of social security and
ensuring social security will be thoroughly
understood during the implementation of
policies and socio-economic development
associated with social security assurance
in the city to create resources for economic
development.
+ People’s awareness that is good
will easily promote the implementation
of policies and policies to ensure social
security for people, especially vulnerable
people in society.
+ Social Security includes many
policies, many diﬀerent programs and
has a large coverage, so it is necessary to
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propagate people to know what policies are
there? What policies can they participate
in and be protected by? They are salaried
workers, they must understand the social
insurance policy.
+ Many people rely on the State,
agencies and businesses because they do
not have suﬃcient awareness about social
security; Besides, a part of the people has a
local ideology, which has a great inﬂuence
on social relief policy. If they well aware
of this issue, the social security policy will
be eﬀective more and more.
+ Diﬀerent social security policies
and programs have diﬀerent ﬁnancial
mechanisms. There have been policies on
implementation of the principle of payment
- receipt; there have been policies and
programs of only pure assistance and relief,
etc., so the State must have the right direction
to propagate and disseminate to the people.
That is why they voluntarily participate in
social security, from which the redistribution
of income to the people is made better.

In addition to the resources extracted
from the State budget, localities also set
aside funds to be used for social security
activities. The second most important
ﬁnancial resource is mobilized from the
people, from the economic activities
of enterprises located in the city, from
social organizations. It can be said that
this is a potential resource for ensuring
social security. In order to promote this
resource, the government must uphold
the morality and good traditions of the
locality... In addition, the ﬁnancial source
to ensure social security in the city area
is also mobilized from international
assistance.
The improvement of the organization
structure and staﬀ capacity aﬀects the
eﬀectiveness of the implementation of
social security policies in the city.

It should be considered as a
sustainable development strategy of the
city, a very important factor, a guiding
eﬀect for agencies, units, businesses and
social organizations to serve as a basis
for actual implementation. In addition,
through the material and spiritual support
policies to social security beneﬁciaries
will help them soon stabilize their lives,
gradually improve living standards to
ensure regulation and create social justice,
promote sustainable development.

The organization of the management
system in the implementation of social
security policies in the city plays a key
role, determining the success or failure of
the guidelines, policies and measures of the
party committee and the city government
in the implementation of social security
policies. The government apparatus from
the city to the localities should coordinate
smoothly with each other, of which the
most important step is commune and
ward. Staﬀ is an “important” part of the
implementation of social security policies,
good and professional staﬀ will apply,
implement eﬀectively, dynamically and
creatively the guidelines and policies
of the Party, State and superiors. On the
contrary, this will be a hindrance to the
implementation of social security policies
for the people.

Ability to mobilize and eﬀectively
use financial resources to ensure Social
security in the city

The people’s “self-security” ability
is the most important direct factor to
ensure social security in the city

Capacity to renovate and perfect
mechanisms and policies to ensure social
security in the city
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The ability of “self-security”
requires each individual and family
to promote their intelligence, health,
solidarity and eﬀort, to continuously learn
and absorb new measures and methods in
business production. In addition, ensuring
social security for people in the city being
successful or not through the ability of
“self-security” of the people is the most
important assessment tool. If this factor
is not promoted, the risk of falling back
into poverty, the risk of unemployment,
etc. will quickly return in a short time.
Therefore, promoting the ability of
“self-security” for each citizen is the
responsibility of the entire socio-political
system and every citizen in the city.
Ensuring social security in Hanoi city
has created an important driving force for
sustainable socio-economic development in
the period of accelerating industrialization,
modernization
and
international
economic integration, contributing to
the formation of, develop and improve
the competitiveness of human resources
(especially high quality human resources)
for socio-economic stability in the process
of industrialization, modernization of
the country and international economic
integration today. HDI index of Hanoi is
higher and higher than other provinces
and cities, especially resources with
graduate and postgraduate degrees. The
above achievements can be considered
as the most important driving force to
ensure Hanoi’s sustainable development
and competitiveness with other provinces
and cities nationwide, maintaining its
position as one of the economic - political
- cultural - social center of the country. The
attraction of high-quality human resources
at home and abroad to work and live will
create momentum for Hanoi to rapidly and
far reach.
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ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
HÀ NỘI
Hoàng Đình Minh; Nguyễn Tiến Hùng*; Đỗ Thị Nga†‡
Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 4/9/2019
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 3/3/2020
Ngày bài báo được duyệt đăng: 26/3/2020
Tóm tắt: An sinh xã hội (ASXH) là một bộ phận quan trọng của chính sách xã hội, được
Đảng, Nhà nước rất coi trọng, coi đây là yếu tố bậc nhất khẳng định vai trò của Đảng, Nhà
nước, của chế độ đối với người dân. Vì thế, từ Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ
IX (2001), cụm từ ASXH lần đầu tiên được ghi trong văn kiện. Từ đó đến nay, thuật ngữ này
được sử dụng khá phổ biến trong xã hội. Bài viết phân tích thực trạng đảm bảo ASXH và
đưa ra một số kiến nghị để nâng cao kết quả đảm bảo ASXH trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Từ khóa: An sinh xã hội, chính sách, Đảng, nhà nước, Hà Nội.

1. Tổng quan về lý luận an sinh
xã hội
ASXH là hình thức bảo vệ mà
xã hội cung cấp cho các thành viên của
mình thông qua một số biện pháp được
áp dụng rộng rãi để đương đầu với những
khó khăn, các cú sốc về kinh tế và xã hội
làm mất hoặc suy giảm nghiêm trọng thu
nhập do ốm đau, thai sản, thương tật do
lao động, mất sức lao động hoặc tử vong,
cung cấp chăm sóc y tế và trợ cấp cho các
gia đình nạn nhân có trẻ em.
Hiệp hội An sinh quốc tế
(ISSA) coi ASXH là thành tố của hệ
thống chính sách công liên quan đến
sự bảo đảm an toàn cho tất cả các
thành viên xã hội chứ không chỉ có

* Khoa Kinh tế - Đại học Mở Hà Nôi
† Học viện Chính trị khu vực I
‡ Bài viện của đề tài 01X-11/07-2019-3

công nhân. Những vấn đề mà ISSA
quan tâm nhiều trong hệ thống ASXH
là chăm sóc sức khoẻ thông qua
BHYT; hệ thống BHXH, chăm sóc
tuổi già; phòng chống tai nạn lao động,
bệnh nghề nghiệp.
Ở Việt Nam, mặc dù ASXH là
một lĩnh vực còn nhiều mới mẻ nhưng
cũng đã dành được sự quan tâm của nhiều
học giả và các nhà quản lý nghiên cứu về
vấn đề này. Trên cơ sở nghiên cứu những
quan điểm của các tổ chức, các nhà khoa
học trong và ngoài nước thì: An sinh xã
hội là việc Nhà nước và xã hội sử dụng
các công cụ, biện pháp nhằm hạn chế,
phòng ngừa và khắc phục rủi ro cho các
thành viên trong cộng đồng do bị mất
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hoặc giảm thu nhập bởi các nguyên nhân
ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, thất
nghiệp, thương tật, tuổi già; đồng thời,
bảo đảm chăm sóc y tế và trợ cấp cho các
gia đình đông con.
Như vậy, xét về bản chất, đảm
bảo ASXH là tạo ra lưới an toàn gồm
nhiều tầng, nhiều lớp cho tất cả các
thành viên trong trường hợp bị giảm, bị
mất thu nhập hay khi gặp những rủi ro xã
hội khác. Chính sách ASXH là một chính
sách xã hội cơ bản của Nhà nước nhằm
thực hiện chức năng phòng ngừa, hạn
chế và khắc phục rủi ro, bảo đảm an toàn
thu nhập và cuộc sống cho các thành viên
trong xã hội. Do đó nó vừa có tính kinh tế,
vừa có tính xã hội và nhân đạo sâu sắc.
2. Đặc điểm của đảm bảo an sinh
trên địa bàn thành phố Hà Nội
Đối tượng thụ hưởng an sinh
xã hội trên địa bàn TP rất đa dạng và
phong phú. Do đó, khả năng bao phủ của
các chính sách an sinh xã hội đến tất cả
các thành viên trong xã hội là rất khó khăn
Đối tượng thụ hưởng là cư dân sinh
sống, làm việc và có hộ khẩu cư trú trên
địa bàn TP.
Dân cư trong nội thành chủ yếu là
những người hoạt động trong lĩnh vực
kinh tế công nghiệp và dịch vụ. Họ chủ
yếu sinh sống ở nội thành. Đây là những
đối tượng đang gặp nhiều khó khăn về
diện tích nhà ở, có nguy cơ thất nghiệp cao
do sự tác động khách quan đến nền kinh
tế. Điều này dẫn đến thất nghiệp, thiếu
việc làm hoặc nguy cơ phá sản đối với
số đông người dân hiện nay. Đối với đối
tượng này, việc đảm bảo ASXH cần tập
trung vào giải quyết việc làm, thực hiện
tốt công tác trợ cấp bất thường, đẩy mạnh
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hoạt động BHXH, BHYT và ưu đãi xã hội
cho người dân.
Cư dân ngoại thành là những
người làm việc chủ yếu trong lĩnh vực
thủ công nghiệp, nông nghiệp và một
bộ phận nhỏ làm việc trong nhà máy, xí
nghiệp. Cư dân ngoại thành có điều
kiện thu nhập thấp hơn so với cư dân
trong nội thành, khả năng tìm kiếm
công việc khó khăn hơn rất nhiều. Hoạt
động của cư dân trong lĩnh vực nông
nghiệp phụ thuộc nhiều vào điều kiện
khách quan (thiên tai, bệnh dịch) tác
động đến cây trồng, vật nuôi. Do vậy,
đảm bảo ASXH cho đối tượng này cần tập
trung vào giải quyết việc làm cho họ, hỗ
trợ nguồn lực để họ có điều kiện vươn lên.
Từ đặc điểm này cho thấy đảm bảo ASXH
trên địa bàn TP rất khó khăn, phức tạp,
khả năng bao phủ của chính sách ASXH
cần phải toàn diện, đồng bộ hơn, nếu
không, hiệu quả của việc đảm bảo ASXH
sẽ không cao.
Chủ thể tham gia đảm bảo an
sinh xã hội trên địa bàn TP chủ yếu là
Nhà nước và các tổ chức xã hội
Nhà nước hoạch định chính sách
phát triển kinh tế - xã hội hướng tới
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân
chủ, công bằng, văn minh. Nhà nước tiến
hành quản lý nhà nước về kinh tế, đảm
bảo cho nền kinh tế vận hành theo cơ chế
thị trường, theo định hướng xã hội chủ
nghĩa và tuân theo những quy luật vốn có
của nó nhằm giảm thiểu rủi ro cho mọi
thành viên trong xã hội, cũng như có lợi
cho người nghèo, người có thu nhập thấp.
Nhà nước đưa ra hệ thống chính sách về
ASXH như bảo hiểm xã hội, BHYT, trợ
giúp đặc biệt,… và đưa ra pháp luật về
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ASXH để hỗ trợ cộng đồng, hỗ trợ các tổ
chức dân sự.

làm, trợ giúp cho những đối tượng bị rủi
ro trong cuộc sống...).

Nhà nước đóng vai trò quan trọng
trong việc phát triển cơ sở hạ tầng,
nhất là cơ sở hạ tầng của những địa phương
còn nhiều khó khăn, hướng tới xây
dựng vùng nông thôn mới. Nhà nước
đóng vai trò là đầu mối trong việc phát
triển nguồn lực cho đảm bảo ASXH trên
địa bàn TP. Nhà nước cần nghiên cứu
và triển khai, huy động các chính sách
trợ giúp, song không phải lúc nào cũng
giữ vị trí quan trọng nhất trong việc đảm
bảo an toàn về đời sống vật chất cho các
thành viên trong xã hội. Những người
neo đơn, tàn tật, trẻ em mồ cội và những
người gặp rủi ro khác hay người nghèo
phần lớn vẫn phải dựa vào người thân
trong gia đình, dòng họ và cộng đồng
trong việc nuôi dưỡng cha mẹ khi về già,
hỗ trợ cho anh chị em trong gia đình….
Nhiều khi, mức hỗ trợ này vượt xa mức
hỗ trợ của hệ thống ASXH chính thức
của Nhà nước.

3. Điều kiện để đảm bảo an sinh
trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngoài ra, Nhà nước cần tập trung
đảm bảo cho người dân về chính sách nhà
ở, chính sách về môi trường, nước sạch...
Các tổ chức xã hội, nhất là các tổ
chức như Hội Phụ nữ; Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh; Hội Nông dân; Hội cựu chiến
binh... là các tổ chức các hội đã góp phần
quan trọng cùng Nhà nước đảm bảo ASXH
cho người dân trên địa bàn thành phố.
Các tổ chức quốc tế như Tổ chức
WHO, AIDS... cũng đóng vai trò quan
trọng trong quá trình đảm bảo ASXH cho
người dân trên địa bàn TP. Các tổ chức
quốc tế đã có nhiều hỗ trợ về tài chính,
công nghệ cho việc đảm bảo ASXH cho
người dân (hỗ trợ cho việc đào tạo việc

- Nhận thức đầy đủ về đảm bảo
an sinh xã hội, trong đó, trước hết là
năng lực nhận thức của các cấp, các ngành
và người dân về sự cần thiết đảmbảo an
sinh xã hội, ảnh hưởng trực tiếp thực hiện
tốt mục tiêu an sinh xã hội cũng như phát
triển nền kinh tế bền vững của thành phố
ASXH có vai trò rất to lớn trong
đời sống kinh tế, chính trị và xã hội,
nhưng lại là vấn đề rất phức tạp và đa
dạng nên nhận thức về vấn đề ASXH
của các cấp, các ngành và của người dân rất
khó khăn. Nếu nhận thức của các cấp, các
ngành từ Trung ương đến các địa phương
và từng người dân thấu đáo sẽ thúc đẩy
việc đảm bảo ASXH vững chắc, tác động
tích cực đến tăng trưởng góp phần phát
triển kinh tế - xã hội. Bởi vì:
+ Nhận thức của các cấp, các ngành,
nhất là đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực
ASXH và đảm bảo ASXH tốt sẽ được
quán triệt vấn đề này nghiêm túc trong
quá trình thực hiện chủ trương, chính sách
phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo
ASXH trên địa bàn thành phố. Tạo ra các
nguồn lực làm cho phát triển kinh tế.
+ Nhận thức của người dân tốt sẽ dễ
dàng thúc đẩy thực hiện chủ trương, chính
sách đảm bảo ASXH đối với người dân,
nhất là đối tượng yếu thế trong xã hội.
+ ASXH bao gồm nhiều chính sách,
nhiều chương trình khác nhau và có diện
bao phủ lớn nên cần phải tuyên truyền để
người dân biết được có những chủ trương,
chính sách nào? Bản thân họ có thể tham
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gia và thuộc diện bảo vệ của chủ trương,
chính sách nào trong hệ thống ASXH?
Đơn cử, họ là những người lao động làm
công ăn lương họ phải hiểu được chính
sách BHXH đối với họ là bắt buộc.
+ Nhiều người dân ý thức chưa
cao nên họ có tư tưởng ỷ lại vào Nhà
nước, cơ quan, doanh nghiệp; bên canh đó
một bộ phận lại có tư tưởng cục bộ, nên có
ảnh hưởng không nhỏ đến chính sách cứu
trợ xã hội. Nếu nhận thức tốt về vấn đề
này thì chính sách ASXH sẽ phát huy tác
dụng ngày càng tốt hơn.
+ Mỗi chính sách, chương trình
ASXH khác nhau lại có cơ chế tài chính
khác nhau. Có chính sách thực hiện theo
nguyên tắc đóng - hưởng; có chính sách,
chương trình chỉ mang tính chất thuần túy
là trợ giúp và cứu trợ … nên Nhà nước
phải có định hướng đúng để tuyên truyền,
phổ biến cho người dân. Có như vậy họ
mới tự giác tham gia ASXH, từ đó mà
việc phân phối lại thu nhập cho người dân
được thực hiện tốt hơn.
- Năng lực đổi mới và hoàn thiện cơ
chế, chính sách đảm bảo an sinh xã hội
trên địa bàn thành phố
Coi đây là chiến lược phát triển bền
vững của thành phố là nhân tố hết sức
quan trọng, nó có tác dụng định hướng để
các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các
tổ chức xã hội có căn cứ để triển khai thực
hiện. Ngoài ra, thông qua các chủ trương
hỗ trợ bằng vật chất, tinh thần tới các đối
tượng thụ hưởng ASXH giúp họ sớm ổn
định cuộc sống, từng bước được nâng lên
nhằm đảm bảo điều tiết, tạo công bằng xã
hội, thúc đẩy sự phát triển bền vững.
- Khả năng huy động, sử dụng
hiệu quả nguồn lực tài chính để đảm
bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố
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Ngoài nguồn lực trích từ ngân sách
Nhà nước thì các địa phương cũng đều
trích lập quỹ để dành cho các hoạt động
ASXH. Nguồn lực tài chính quan trọng
thứ hai đó là huy động từ nhân dân, từ hoạt
động kinh tế của các doanh nghiệp đóng
trên địa bàn TP, từ các tổ chức đoàn thể
xã hội. Có thể nói đây là nguồn lực tiềm
năng cho việc đảm bảo ASXH. Muốn phát
huy được nguồn lực này, chính quyền phải
nêu cao đạo lý, truyền thống tốt đẹp của
địa phương...Ngoài ra, nguồn tài chính để
đảm bảo ASXH trên địa bàn thành phố còn
được huy động từ nguồn trợ giúp quốc tế.
- Sự hoàn thiện tổ chức bộ máy quản
lý và năng lực đội ngũ cán bộ ảnh hưởng
đến hiệu quả thực thi chính sách an sinh
xã hội trên địa bàn thành phố
Việc tổ chức bộ máy quản lý trong
việc thực thi chính sách ASXH trên địa
bàn thành phố đóng vai trò nòng cốt,
quyết định thành công hay thất bại của chủ
trương, chính sách, biện pháp của đảng bộ,
chính quyền thành phố trong việc thực thi
chính sách ASXH. Bộ máy chính quyền
từ thành phố đến các địa phương phối hợp
nhịp nhàng với nhau, quan trọng nhất là
khâu xã, phường. Đội ngũ cán bộ là khâu
“trọng yếu” của việc thực thi chính sách
ASXH, đội ngũ cán bộ tốt, có chuyên môn
sẽ áp dụng, triển khai, vận dụng các chủ
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước,
cấp trên hiệu quả, năng động, sáng tạo.
Ngược lại, đây sẽ là yếu tố cản trở việc
thực thi chính sách ASXH đối với nhân
dân.
- Khả năng “tự an sinh” của người
dân là yếu tố trực tiếp, quan trọng nhất
quyết định đến đảm bảo an sinh xã hội
trên địa bàn thành phố
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Khả năng “tự an sinh” đòi hỏi mỗi
cá nhân, gia đình phải biết phát huy trí
tuệ, sức khỏe, tinh thần đoàn kết và nỗ lực
không ngừng, học hỏi, tiếp thu những biện
pháp cách thức mới áp dụng vào trong sản
xuất kinh doanh. Ngoài ra, việc đảm bảo
ASXH cho người dân trên địa bàn thành
phố có thành công hay không thông qua
khả năng “tự an sinh” của người dân là
công cụ đánh giá quan trọng nhất. Nếu
không phát huy được yếu tố này thì nguy
cơ tái nghèo, nguy cơ thất nghiệp,… sẽ
nhanh chóng quay trở lại trong thời gian
ngắn. Vì thế, việc phát huy khả năng “tự
an sinh” cho mỗi người dân là trách nhiệm
của toàn bộ hệ thống chính trị - xã hội và
mỗi người dân trên địa bàn thành phố.
Đảm bảo ASXH ở thành phố Hà Nội
đã tạo động lực quan trọng cho sự phát
triển bền vững về kinh tế - xã hội trong
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Góp
phần trong việc hình thành, phát triển và
khả năng cạnh tranh nguồn nhân lực (đặc
biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao) cho
sự ổn định kinh tế - xã hội trong quá trình
tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế hiện
nay. Chỉ số HDI của Hà Nội ngày càng
cao so với các tỉnh, thành phố khác, nhất
là nguồn lực có trình độ đại học, trên đại
học. Có thể coi thành tựu đạt được nêu
trên là động lực quan trọng bậc nhất để
đảm bảo cho Hà Nội phát triển bền vững,
có sức cạnh tranh với các tỉnh, thành phố
khác trong cả nước, giữ được vị trí là một
trong những trung tâm kinh tế - chính trị
- văn hóa - xã hội của cả nước. Việc thu
hút được nguồn nhân lực chất lượng cao ở
trong và ngoài nước về làm việc và sống
sẽ càng tạo đà cho Hà Nội nhanh chóng
vươn nhanh, vươn xa.
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