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D ân vận L â m  Đáng' là m  th e o  lờ i  B á c

DÂN VẬN
t

HỔ CHÍ MINH

V ấn đề dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ, nhưng vì nhiều 
địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm chưa đúng, 
cho nên cần phải nhắc lại:

I- NƯỚC TA LÀ NƯỚC DÂN CHỦ:
Bao nhiều lợi ích đều vì dân
Bao nhiêu quyền hạn đều của dân
Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm  của dân.
S ự  nghiệp kháng chiếv, kiến quốc là công việc của dân. 
Chính quyền từ xã đến Cnính phủ Trung Itơng do dàn cử ra. 
Đoàn th ể  từ  T rung ương đến xã do dân tổ  chức nên.
Nói tóm lại, quyển hành và lực lượng đều ở nơi dân.

n- DÂN VẬN LÀ GÌ?
Dãn vặn là vận động tấ t  cả lực lượng của mỗi một người 

¿Be kh.«;-cg để sót một người dân nào, góp th àn h  lực lượng 
iẩ c  ì ị  ihực hành những công việc nên làm, những công 

« ■  hĩnh phù và đoàn thể  đã giao cho.

Dcẳc ảr. ¿hông thế chỉ dùng báo chương, sách vở, m ít 
a~-~uIkBáu hiệu, truyền đơn, chi th ị mà đủ.

nhát là phải tìm  mọi cách giải thích cho mỗi một
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D ân vận  L â m  Đáng' là m  th e o  l à i  B á c

người dân hiếu rõ ràng: Việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm  vụ 
của họ, họ phải hăng hái làm  cho kỳ được.

Điểm thứ  hai là bấ t cứ việc gì đều phải bàn bạc với dần, 
hỏi ý kiến và k inh nghiệm  của dân, cùng với dân đặt kế  
hoạch cho th iế t thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên 
và tổ chức toàn dân ra  th i hành.

Trong lúc th i hành phải theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, khuyến 
khích dân.

Khi th i hành  xong phải cùng với dân kiểm  thảo lại công 
việc, rú t kinh nghiệm , phê bình, khen thưởng.

III- AI PHỤ TRÁCH DÂN VẬN?
T ất cả cán bộ chính quyền, tấ t  cả cán bộ đoàn thể  và tấ t  

cả hội viên của các tổ chức nhân  dân (Liên Việt, Việt Minh...) 
đều phải phụ trách  dân vận. Thí dụ trong phong trào th i đua 
cho đu ăn, đủ mặc.

- Cán bộ chính quyền và cán bộ đoàn thể  địa phương 
phải cùng nhau bàn tính  kỹ càng, cùng nhau chia công rõ rệt, 
rồi cùng nhau đi giải thích cho dân hiểu, cố động dân, giúp 
dân đặt kế hoạch, tổ chức nhân công, sắp xếp việc làm, khuyên 
khích, đôn đốc, theo dõi, giúp đỡ dân giải quyết những điều 
khó khăn...

- Cán bộ canh nông th ì hợp tác m ật th iế t với cán bộ địa 
phương, đi sá t với dân, th iế t thực bày vẽ cho dân cách trồng 
trọ t, chăn nuôi, cách chọn giống, ủ phân, làm cỏ.v.v...

Những hội viên các đoàn thế th ì phải xung phong th i đua 
làm, đế làm  kiểu mẫu cho dân, giúp dân làm.

IV- DÂN VẬN PHẢI THẾ NÀO?
Những người phụ trách  dân vận cần phải óc nghĩ, m ắt
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Dân vận  L ả m  Đông' là m  th e o  lờ i  B á c

trông, tai nghe, chân đi, m iệng nói, tay  làm. Chứ không phải 
chỉ nói suông, chỉ ngồi viết m ệnh lệnh. Họ phải th ậ t thà  
nhúng tay vào việc.

Khuyết điểm t.0 ở nhiều nơi là xem khinh  việc dân vận. 
Cử ra một ban hoặc vài người, mà thường cử những cán bộ 
kém rồi bỏ mặc họ. Vận được th ì tốt, vận không được cũng 
mặc. Những cán bộ khác không trông nom, giúp đỡ, tự cho 
mình không có trách nhiệm  dân vận. Đó là sai lầm rấ t to, rấ t 
có hại.

Lực lượng của dân rấ t to. Việc dân vận rấ t quan trọng. 
Dân vận kém th ì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì 
cũng thành  công.

X.Y.Z

(Báo Sự thật, số 120, ngày 15-10-1949) 
(ỉlồ Chí minh Toàn tập, 

XX.tì Chính trị Quốc qici, Hà Mội - 1995. Tập 5, trang 698-700)
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D ân vận  L â m  Đồng' là m  th e o  lờ i  B á c

Nhớ ngày 15 tháng 10
LÊ KHẢ PHIÊU

Tổng B í th ư  B an C h ấp  hàn h  
Trung liơng Đ ản g Cộng sả n  V iệt N am

N
gày 15-10-1949, báo Sự T hật đăng bài “Dân vận” của Bác 

Bác viết:
“Bao nhiêu lợi ích đều vì dân.
Bao nhiêu quyền hạn đều của dân.
Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm  cua dân.
S ự  nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. 
Chính quyền từ xã dến Chính phủ Trung ương do dân cử ra. 
Đoàn th ể  từ  Trung ương đến xã do dân tổ  chức nen.
Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”.

Đế ghi nhớ những lời căn dặn của Bác về công tác dân 
vận, Ban Dân vận Trung ương và Ban Tư tướng - Văn hóa 
Trung ương có đề nghị tôi “Viết bài báo nhấn m ạnh những 
quan điểm, tư  tương về dân và công tác dân vận của Chủ tịch 
Hồ Chí M inh, chỉ rõ những thiếu sót trong nhận thức, tư 
tưởng, trong tổ chức, bộ máy và tác phong dân vận, chLra
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Dãn vận L â m  Dong' là m  th e o  l ờ i  B á c

những nhiệm  vụ công tác dân vận của Đáng, N hà nước, M ặt 
trận  và các đoàn thế xã hội trong thời kỳ tới...”.

Tôi ngồi học lại bài “Dân vận” của Bác Hồ và nghĩ rằng: 
những điều Bác căn dặn rấ t  dễ hiểu, dễ nhớ, sâu sắc và đầy 
đủ.

Làm theo tư  tương của Bác, Đáng ta đã có nghị quyết về 
công tác dân vận, đề ra  phương châm: Dân biết, dân bàn, dân 
làm, dân kiểm  tra. Cho nên, vấn dề h iện nay là cô gắng làm 
cho đúng những lời Bác dạy và các chỉ th ị, nghị quyết của 
Đảng bằng những việc th iế t thực

Tôi đề nghị tập  trung làm đến nơi đến chốn mấy việc sau
đây:

Một: Cấp ủy, chính quyền, M ặt trận  và các đoàn thể  bàn 
bạc với dân đế cùng dân đặt kê hoạch xây dựng xã, phường, 
khu dân cư, làm cho đời sống mọi m ặt cả k inh tế, văn hóa, xã 
hội ở địa phương và từng hộ gia đình khá hơn, mọi người 
được sống bình yên, đoàn kết, tình  làng nghĩa xóm. Trong 
các đơn vị cơ quan, xí nghiệp th ì bàn bạc dân chủ với cán bộ, 
công nhân viên, chiến sĩ.

Hai: Báo cáo công khai cho dân biết những công việc của 
địa phương, n h ấ t là những vấn đề liên quan đến lợi ích trực 
tiẻp của người dân, thực hiện công khai, m inh bạch tà i chính, 
thu chi...

Đó là quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sơ.

Ba: Tố chức tố t cuộc bầu cử Hội đồng N hân dân các cấp 
th ậ t dân chu và đúng pháp luật.

Đé nhân dân có điều kiện kiểm tra , giám sát, chọn lựa 
những người đại biếu xứng đáng, đề nghị các vị ứng cử có sự 
trình  bày với cử tr i  về quá trìn h  phục vụ nhân  dân của mình.

9



D àn vận  L â m  Đổng' lảm . th e o  lờ i  B ác

Có gì cử tri chưa rõ, chất vấn th ì trả  lời với cử tri đề' cử tri 
được thỏa lòng cân nhắc.

Không được áp đặt. Bảo đảm cho cử tri quyền chọn lựa 
đại biểu, một quyền lợi xây dựng đất nước và bảo vệ đất nước 
thiêng liêng của công dân.

Bốn: Các cơ quan có trách  nhiệm  giải quyết các đơn thư, 
khiếu nại, cố gắng tập  trung thời gian và sức lực để sớm có 
kết luận và thông báo cho người khiêu nại.

Những việc gì đã có kết luận th ì các cơ quan liên quan 
phải chấp hành  đúng theo luật định. Không được chậm trễ, 
ảnh hưởng đến lòng tin  của nhân  dân.

H ằng ngày chúng ta  vẫn sông chung với cộng đồng xã 
hội. Nhưng chỉ với tấm  lòng vì dân, vì nước, yêu thương giai 
cấp cần lao th ì mới hiểu thâu đời sống, vui buồn, dau khổ, ước 
ao, nguyện vọng, ý kiến và những vấn đề bức th iế t đang đặt 
ra  hằng ngày của nhân  dân.

Tôi nghĩ rằng, các cán bộ, đảng viên ở tấ t  cả các cấp, các 
ngành, trong các cơ quan N hà nước, cơ quan công tác Đảng, 
cơ quan lập pháp, tư  pháp, tòa án, viện kiểm sát, thanh  tra , 
kiểm tra , quân đội, công an, ngân hàng, y tế, giáo dục, các vị 
thay m ặt cho nhân dân... nên dành th ì giờ ngồi ôn lại lời Bác 
dạy về dân và công tác dân vận, dũng cảm và trung thực soát 
xét lại m ình, công việc của cơ quan, đơn vị mình, dành thì giờ 
gặp dân, gặp người lao động, gặp cán bộ, nhân viên trong cơ 
quan, đơn vị, gặp các cụ lão thành , các cựu chiến binh, những 
người có việc khiếu nại, gặp cứ tri, gặp những người đang 
muốn trình  bày ý kiến, nguyện vọng, lắng nghe họ với tâm  
huyết của những người con trung hiếu, yêu nước thương dân, 
chắc chắn sẽ rú t ra được nhiều điều bổ ích.

Có khi bao nhiêu giấy mực cũng không thay th ế  được
10



-  Z s .~  L ó n g  là m  th o o  lờ i  B á c

. 7. z  trung thực và dũng cảm.

Tỏi cũng nghĩ rằng: suy nghĩ về dân và làm công tác dân 
vặn là công việc thường xuyên, phải làm hằng ngày, hằng giờ, 
’-chông ngừng nghỉ, không m ệt mỏi, không phô trương, hình 
thức, theo vụ, theo mùa, theo lễ kỷ niệm. Nhưng để cùng nhau 
ghi nhớ lời Bác dạy, có thể hằng năm, chúng ta lấy ngày 15 
tháng 10 làm ngày ôn lại những gì chúng ta  đã làm đối với dân 
và công tác dân vận để động viên nhau cố gắng hơn.

Ngày 15-10 cũng là ngày giỗ Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi.

Nguyễn Văn Trỗi và biết bao Anh hùng liệ t sĩ đã từng đố 
máu, hy sinh trọn đời vì dộc lập và thống n h ấ t của Tổ quốc, vì 
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, vì hạnh  phúc của nhân  dân để 
xây dựng N hà nước của dân, do dân và vì dân, một xã hội 
công bằng và văn minh.

Chúng ta  không bao giờ quên ngày 15-10. T ất cả các chi 
bộ và đảng viên chúng ta  sẽ làm những việc th iế t thực khi 
nhớ đến ngày đó.

(Báo Nhân (lân số ì 6155 niịày 3 0  tháng 9 năm 1999)
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D ân vận  L â m  D ô n g  là m . th e o  lờ i  B á c

Bộ Chính trị Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng quyết định 

lấy ngày 15 tháng 10 hàng năm 
làm ngày “Dân vận”

50 năm  về trước, ngày 15-10-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
viết bài báo “Dân vận” nêu rõ bản chất, nhiệm  vụ, phương 
hướng công tác dân vận và trách  nhiệm, tác phong của toàn 
thể  cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức đối với công tác 
vận động nhân dân.

Công tác dân vận là một công tác chiến lược, phải tiến 
hành thường xuyên trong mọi hoàn cảnh, trên  mọi địa bàn, 
đối với mọi tầng  lớp nhân dân các dân tộc.

Để củng cô truyền thông đoàn kết gắn bó máu th ịt giữa 
Đảng với nhân  dân, theo đề nghị của Ban Dân vận Trung 
ương, Bộ Chính tr ị Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết 
định lấy ngày 15 tháng  10 hàng năm  làm ngày “Dân vận” của 
cả nước đế cùng nhau học tập  và thực hiện những lời Bác Hồ 
dạy về công tác dân vận ."
12



Dân vận L â m  Đ ổ n g  là m  th e o  lcri B á c

Trích các văn kiện của Đảng và Nhà nước 
về công tác Dân vận

Đ ề đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng  cường mối 
quan hệ giữa Đảng và nhân dân, cần quán triệ t những 
quan điểm chi đạo sau đây:
M ột là, cách m ạng là sự ngh iệp  của dân, do dân  và vì 

dân. Chúng ta  cần tiếp  tục p h á t huy khả năng  to lớn của 
các giai cấp, các tần g  lớp n h ân  dân  tạo  nên  sức m ạnh  của 
cộng đồng dân  tộc, phấn  đấu xây dựng nước V iệt N am  xã 
hội chủ nghĩa  giàu m ạnh, vì h ạ n h  phúc của n h ân  dân. 
N ền tản g  của khối đại đoàn k ế t toàn  dân là giai cấp công 
nhân , nông dân lao động và tr í  thdc xã hội chủ nghĩa. Sự 
lãnh  đạo của Đ ảng và sự quản lý ciia N hà nước là nhằm  
thực h iện  và bảo đảm  quyền làm  chủ cua n h ân  dân. N hân 
dân coi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa  xã hội, 
xây dựng Đ ảng và N hà nước trong  sạch, vững m ạnh  là sự 
nghiệp của chính m ình. M ặt khác, n h ân  dân  chủ động xây 
dựng khối đại đoàn k ế t toàn  dân  vững chắc, đâu tra n h  với 
những h iện  tượng không làn h  m ạnh  tro n g  nội bộ nhân  
dân, tích cực thực h iện  đường lối của Đảng, chấp h àn h  
nghiêm  chỉnh pháp luậ t và các chủ trương, ch ính  sách của 
Nhà nước.

Hai là, động lực thúc dẩy phong trào quần chúng là đáp 
ứng lợi ích th iế t thực của nhân  dân và kết hợp hài hòa các lợi 
ích, thống nhâ't quj'ền lợi với nghĩa vụ công dân.

Trong xã hội do n h ân  dân  làm  chủ, lợi ích cá nhân , 
lợi ích tập  th ể  và lợi ích xã hội gắn ch ặ t và thông  n h ấ t với 
nhau, trong  đó lợi ích cá n h ân  là động lực trực tiếp. Công 
tác  vận  động và tổ  chức n h ân  dân  chỉ có th ể  th à n h  công 
nếu trước h ế t bảo vệ và đáp ứng được trê n  thực tế  lợi ích 
th iế t th ân  của người dân, từ  đó k ế t hợp hài hòa các lợi
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D an vận  L â m  D ô n g  là m  th e o  lờ i  B á c

ích, gắn ch ặ t quyền lợi và ngh ĩa  vụ công dân. Việc giáo 
dục, bồi dưỡng tư  tưởng chính  tr ị và phẩm  chất, đạo đức 
của con người mới xã hội chủ nghĩa  được tiến  h àn h  đi đôi 
với bảo đảm  lợi ích v ậ t ch ấ t và tin h  th ầ n  của n h ân  dân; 
dồng thờ i khắc  phục tư  tưởng coi nhẹ lợi ích tập  th ể  và xã 
hội, chỉ th ấy  quyền lợi mà quên nghĩa  vụ công dân hoặc 
ngược lại.

Ba là, các h ình  thức tập  hợp nhân dân phải đa dạng.

Cùng với các đoàn th ể  chính t r ị  - xã hội, trong  giai 
đoạn mới cần th à n h  lập  những tổ  chức quần chúng đáp 
ứng nhu cầu ch ính  đáng về nghề nghiệp  và đời sống của 
n h ân  dân, h o ạ t động theo hướng ích nước, lợi nhà, tương 
th â n , tương ái. Các tổ  chức quần chúng được th à n h  lập 
trê n  nguyên tắc  tự  nguyện, tự  quản và tự  tran g  trả i  về tà i 
chính được tố chức trong  từng địa phương hoặc có quy mô 
toàn  quốc, không n h ấ t loạt giống nhau. Các đoàn thê  chính 
tr ị  - xã hội cần chủ động xây dựng và tham  gia vào các tổ  
chức nói trê n , qua đó v ận  động quần chúng thực h iện  các 
chủ trương, ch ính  sách  của Đ ảng và N hà nước.

Bốn là, công tác quần chúng là trách  nhiệm  của Đảng, 
Nhà nước và các đoàn thể.

Công tác quần chúng không chỉ là trách  nhiệm  của các 
đoàn thể, mà còn là trách  nhiệm  của các tổ chức khác trong 
hệ thống chính trị, có phối hợp với nhau dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. Mọi cán bộ, đảng viên, nhân viên Nhà nứớc đều phải 
làm công tác quần chúng theo chức trách  của mình.

(Nghị quyết Hội nghị lấn thứ tám Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khóa VI) - số  08B-SQ/ỈỈ.\7’W ngày 27-3-1990 về đổi 

mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ
giữa Đảng vờ nhân dân)
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Đ ể xác định những chủ trương, chính sách lớn phát triển  
kinh tế  - xã hội miền núi theo tinh  thần  Nghị quyết Đại 
hội VI của Đảng và các Nghị quyết Trung ương tiếp theo, 
cần thấu suốt m ột số quan điểm sau đây:

M ột là: P h á t triển  kinh tế  - xã hội miền núi là một bộ 
phận hữu cơ của chiến lược phá t triển  nền kinh tế  quốc dân. 
Một m ặt, các địa phương m iền núi có trách nhiệm  góp phần 
thực hiện những chủ trương chiến lược phát triển  kinh tế  - xã 
hội chung của cả nước. M ặt khác, việc cụ thể  hóa và tổ chức 
thực hiện những chủ trương, chính sách chung ở miền núi 
tính  đầy đủ đến những đặc điểm về tự nhiên, lịch sử, kinh tế  
- xã hội, văn hóa, phong tục, tập  quán của miền núi nói chung 
và của riêng từng vùng, từng dân tộc trong việc này cần đặc 
biệt nhấn  m ạnh vai trò  năng động, sáng tạo của địa phương 
và cơ sở.

Hai là, sự nghiệp xây dựng CNXH, phát triển  kinh tế, 
vãn hóa m iền núi là sự nghiệp chung của nhân dân cả nước, 
trước h ế t là sự nghiệp của nhân  dân các dân tộc miền núi và 
í  ồng bào m iền xuôi lên định cư ở m iền núi. Khai thác và xây 
dựng miền núi là vì lợi ích trực tiếp  của nhân dân miền núi 
ì i ng thời vì lợi ích chung của cả nước.

Đất đai, tà i nguyên m iền núi là của chung cả nước, thuộc 
r : '  t aàn dân. Song, đồng bào m iền núi có trách nhiệm và 

trực tiếp làm  chủ sử dụng cụ thể  đất đai, rừng núi và 
tả: nguyên đó đề phá t triển  k inh tế  vì lợi ích của chính mình
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và vì lợi ích chung của xã hội, vừa trực tiếp tham  gia giữ gìn, 
bảo vệ biên cương Tố quốc.

Phải chống tư tưởng chỉ quan tâm  khai thác tà i nguyên 
mà coi nhẹ bảo vệ, bồi đắp, tá i tạo tà i nguyên, làm cho tài 
nguvên miền núi ngày càng nghèo kiệt, phá hoại môi trường 
sinh thái, gây hậu quả lâu dài trên  nhiều m ặt cho cả nước.

Trong việc phát triển  kinh tế  - xã hội miền núi, phải 
quán tr iệ t phương châm “Trung ương và địa phương cùng 
làm, Nhà nước và nhân  dân cùng làm ”, một m ặt, phải khắc 
phục tư tương chờ đợi, ỷ lại vào ngân sách Trung ương, xem 
nhẹ nỗ lực của địa phương; m ặt khác, N hà nước cần cố gắng 
b<3 trí vốn đầu tư thích đáng hơn cho m iền núi, trước m ắt tập 
trung đầu tư cho phát triển  giao thông vận tải, thông tin  liên 
lạc, điện và nguồn nước cho sản xuất và sinh hoạt của dân cư. 
Đồng thời, cần xây dựng những chính sách phù hợp, tạo điều 
kiện và động viên m ạnh mẽ nhân  dân m iền núi khai thác 
tiềm  năng và th ế  m ạnh của m ình, p h á t triển  kinh tế  hàng 
hóa, kinh doanh có hiệu quả, từng bước tự tích lũy để đầu tư 

> xây dựng và phát triển  m iền núi.

Ba là, nắm  vững chủ trương phá t triển  có kế hoạch nền 
kinh tê hàng hóa nhiều th àn h  phần đi lên CNXH; điều chỉnh 
lại quan hệ sản xuất ở m iền núi cho phù hợp với tính  chất và 
trình  độ của lực lượng sản xuất, th ậ t sự tôn trọng quyền tự 
quyết định của nhân dân trong việc lựa chọn các h ình  thức 
kinh tế  và cơ chế quản lý thích hợp, lấy hiệu quả làm tiêu 
chuẩn hàng đầu, n h ấ t th iế t không h ình  thức, máy móc, rập 
khuôn, áp đặt.

Xây dựng các tổ chức k inh  tế  quốc doanh theo hướng bảo 
đảm, hiệu quả, trở thành  lực lượng nòng cốt trong phát triển  
kinh tê - xã hội ơ miền núi; áp dụng rộng rã i các h ình  thức 
kinh tế  hợp tác quá độ thích hợp từ thấp  đến cao; đặc b iệt coi
16



trọng kinh tê hộ gia đình; khuyến khích rộng rãi mọi người 
đầu tư  kinh doanh đất rừng, các ngành công nghiệp, vận tải 
và dịch vụ; thực hiện tự do lưu thông, trao đối, mua bán thỏa 
thuận; tran h  thủ nguồn vô"n và sự hợp tác của nước ngoài 
trong việc phát triển  k inh tế  - văn hóa miền núi.

Bốn là: phải phát triển  miền núi toàn diện cả về kinh tế, 
chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, trong đó 
trọng tâm  là phát triến. k inh tê - xã hội gắn với thực hiện tốt 
chính sách dân tộc cua Đảng. Quan tâm  đúng mức đến việc 
giải quyết các vấn đề xã hội, cắi th iện  đời sông vật chất và 
văn hóa của nhân  dân.

Để thực hiện trên  thự c 'tế  quyền bình đẳng giữa các dân 
tộc, một m ặt, pháp luật phải bảo dảm quyền bình đẳng đó; 
m ặt khác, phải có chính sách và tạo điều kiện để nhân dân 
các dân tộc m iền núi vươn lên m ạnh mẽ, phát triển  kinh tế, 
văn hóa, từng bước nâng cao năng suất lao động, nâng cao đời 
sống vật chất và tinh  thần  của nhân  dân, coi trọng đào tạo 
cán bộ người dân tộc; tôn trọng và phát huy những phong tục, 
tập quán và truyền thông văn hóa tốt đẹp của các dân tộc. 
Nền văn m inh ở m iền núi phải được xây dựng trên  cơ sở mỗi 
dân tộc phát huy bản sắc văn hóa của mình, vừa tiếp thụ tinh  
hoa văn hóa của các dân tộc khác và góp phần phát triển  nên 
văn hóa chung của cả nước, tạo ra  sự phong phú, đa dạng 
trong nền văn m inh của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

(Nghị quyết số 22 NQ/T\V lìgày 27/11/1989 của Bộ Chính 
!n Ban Chấp hành Tninq ương Đảng (khóa VI) rề một số chủ 
:n(ơng, chính sách lớn phát triển kinh tể  - xã hội miền núi).

D àn vận  L â m  Đ ổ n g  là m  th e o  lờ i  B ác
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Nguyên tắc, chính sách của Đảng và Nhà nướcđối với tôn 
giáo

Bước vào thời kỳ đẩy m ạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, đế phát huy sức m ạnh toàn dân phân đấu vì 
mục tiêu “dân giàu, nước m ạnh, xã hội công bằng, văn m inh”, 
Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy Đáng và chính quyền động 
viên đồng bào các tôn giáo phát, huy truyền thông yêu nước, 
hăng hái tham  gia công cuộc đổi mới, làm tố t việc đạo, làm 
tròn nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tồ quốc, đồng 
thời tiếp tục thực hiện tố t các chính sách của Đảng và Nhà 
nước về tín  ngưỡng tôn giáo theo những nguyên tắc và chính 
sách sau đây:

1- Tôn trọng và đảm bảo quyền tự  d.0 tín  ngưỡng tôn giáo 
và tự do không tín  ngưỡng tôn giáo của công dân. Mọi công 
dân đều bình đẵng về nghĩa vụ và quyền lợi trước pháp luật, 
không phân biệt người theo đạo và không theo đạo, cùng như 
giữa các tôn giáo khác nhau.

2- Đoàn kết gắn bó đồng bào theo các tôn giáo và không 
theo tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân.

3- Mọi cá nhân và tổ chức hoạt động tín  ngưỡng tôn giáo 
phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; có nghĩa vụ bảo vệ lợi 
ích của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giữ gìn độc lập 
dân tộc và chủ quyền quốc gia.

4- Những hoạt động tôn giáo ích nước, lợi dân, phù hợp 
với nguyện vọng và lợi ích chính đáng, hợp pháp của tín  đồ18
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được 'bảo đảm. Những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn 
giáo được tôn trọng và khuyến khích phát huy.

5- Mọi hành vi lợi dụng hoạt động tôn giáo đế làm m ất 
trậ t tự an toàn xã hội, phương hại nền độc lập dân tộc, phá 
hoại chính sách đoàn kết toàn dân, chông lại Nhà nước Cộng 
hòa xã hội chu nghĩa Việt Nam, gây tổn hại các giá trị đạo 
đức, lối sống, văn hóa của dân tộc, ngăn cản tín  đồ, chức sắc 
các tôn giáo thực hiện nghĩa vụ công dân, đều bị xử lý theo 
pháp luật. Hoạt động mê tín  phải bị phê phán và loại bỏ.

6- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, M ặt trận  Tổ quốc Việt 
Nam và các đoàn thể, các tố chức xã hội và các tổ chức tôn 
giáo có trách nhiệm  làm tốt công tác vận động quần chúng và 
thực hiện đúng đắn chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước.

(Chỉ thị 37-CT/T\V ngày 02/7/1998 của Bộ Chính trị về 
công tác tôn giáo trong tình hình mới)
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V iệc xây dựng quy chê dân chu ở cơ sở cần quán triệ t 
những quan điếm chỉ đạo sau:

- Đặt việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở 
trong cơ chế tổng thể  của hệ thông chính trị “Đảng lãnh đạo, 
Nhà nước quản lý, nhân  dân làm chủ”. Coi trọng cả ba m ặt 
nói trên , không vì nhấn m ạnh một m ặt mà coi nhẹ, hạ thấp 
các m ặt khác.

- Vừa phát huy tố t chế độ dân chủ đại diện, nâng cao 
chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, 
Hội đồng nhân  dân và ú y  ban nhân dân các cấp, vừa thực 
hiện tố t chế độ dân chủ trực tiếp o cơ sở đê nhân dân bàn bạc 
và quyết định trực tiếp những công việc quan trọng th iế t 
thực, gắn liền với lợi ích của mình.

- P hát huy dân chủ phải gắn liền với phá t triển  kinh tế  
- xã hội và nâng cao dân trí, tạo điều kiện mở rộng dân chủ có 
chất lượng và hiệu quả.

- Nội dung các quy chế phá t huy dân chủ ở cơ sở phải phù 
hợp với Hiến pháp, pháp luật, thế hiện tinh  thần  dân chủ đi 
đôi vởi kỷ cương, trậ t  tự, quyền hạn  gắn với trách  nhiệm, lợi 
ích đi đôi với nghĩa vụ, chống quan liêu, m ệnh lệnh, đồng 
thời chống tình trạng  vô chính phủ, lợi dụng dân chủ vi phạm 
pháp luật.

- Gắn quá trình  xây dựng và thực hiện quy chế dân chu 
với công tác cải cách hành chính, sửa đổi những cơ chế, chính 
sách về thủ tục hành chính không phù hợp.

(Chỉ thị s ố 3 0  CT/TW của Bộ chính trị ngày 18/2/1998 về 
xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở).20
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B ản chất của N hà nước ta  là Nhà nước của dân, do dân và 
vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Dân là người thực hiện 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước và nhiệm  vụ của Chính phủ, đoàn thể, nên dân 

phải được hiểu biết, bàn bạc và giám sát, do đó không chỉ có 
M ặt trận , các đoàn thể  mà chính quyền các cấp từ Trung 
ương đến địa phương cũng phải làm công tác dân vận. Trong 
bài báo “Dân vận” ngày 15 tháng  10 năm 1949, Chú tịch Hồ 
Chí M inh đã chỉ rõ: “T ất cả cán bộ chính quyền, tấ t cả cán bộ 
đoàn thể  và tấ t  cả hội viên của các tổ chức nhân dân (Liên 
Việt, Việt Minh...) đều phải phụ trách dân vận”.

Quán tr iệ t quan điểm quần chúng của Đảng, làm theo lời 
dạy của Bác Hồ, trong những năm  qua, n h ấ t là từ khi thực 
hiện đường lối đổi mới, Chính phủ đã có nhiều chính sách, 
chương trình , dự án dầu tư phát triền  kinh tế  - xã hội, xóa đói 
giảm nghèo, triền  khai các quy chê dân chủ ở cơ sơ nhằm  
phát huy tố t hơn và nhiều hơn nữa quyền làm chu của nhân 
dân. Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương và các 
địa phương triển  khai chương trình  cải cách hành chính, 
chông tham  nhũng, buôn lậu, quan liêu, lãng phí, cửa quyền, 
khắc phục những thủ tục hanh chính gây phiền hà cho nhân 
dân. Các Bộ, ngành, n h ấ t là Uy ban N hân dân các cấp đả 
phối hợp ngày càng tố t hơn với M ặt trận  Tô quốc Việt Nam 
'• à các tố chức thành  viên đế cùng làm tốt công tác dân vận.

Tuy nhiên, do nhận thức chưa đầy đủ và sâu sắc về tầm  
iỊuan trong của công tác dân vận, nên không ít cán bộ, công
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chức còn chưa đi sát và chú ý lắng nghe ý kiến của nhân dân; 
tác phong làm việc còn quan liêu, cửa quyền, nặng về biện 
pháp m ệnh lệnh, hành  chính, áp đặt, coi nhẹ việc vận động, 
thuyết phục. Việc phối hợp của các cơ quan quản lý N hà nước 
với M ặt trận  Tổ quốc Việt Nam và các tố chức thành  viên ở 
một sô' cơ sở trong công tác dân vận còn chúa cụ thể, hiệu quả 
chưa cao.

Để thực hiện nghị quyết của Đảng và lời dạy của Bác Hồ 
về công tác dân vận, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các Bộ trương, Thu trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ 
trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chu tịch Uy ban N hân dân 
các cấp trong phạm  vi và quyền hạn  của mình:

- Phải chí đạo và có kê hoạch thường xuyôn tuyên truyền 
và giáo dục nhận thức về công tác dân vận. N hân “Ngày Dân 
vận” 15 tháng 10 hàng năm , cần tăng  cường chỉ đạo, triển  
khai học tập  bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
Nghị quyết dân vận cua Đảng, và bài “Nhớ ngày 15 tháng  10” 
của đồng chí Tống Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu...nhằm tạo ra  những chuyến 
biến mới trong nhận thức và hành động về công tác dân vận.

- Nâng cao năng lực quản lý N hà nước, sửa đổi lề lối làm 
việc theo hướng dân chu hóa và công khai hóa, chống quan 
liêu, cửa quyền, tham  nhũng. Thực hiện nghiêm  chỉnh các 
quy chế dân chủ ở cơ sở; cần tiếp tục đẩy m ạnh cải cách hành 
chính, rà  soát, bãi bỏ những văn bản trá i pháp uyền, 
những thủ tục hành chính rườm rà  gây phiền hà cho nhân 
dân; khi soạn thảo các văn bản pháp luật, các chính sách, 
triển  khai các chương trình , dự án phải tổ chức lấy ý kiến 
rộng rãi trong nhân dần, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân 
dân, làm cho các văn bản pháp luật, các chính sách, chương 
trình , dự án phù hợp với thực tiễn, lợi ích và nguyện vọng

Dân vận L â m  Bóng' là m  th e o  lở i  B á c
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chính đáng của nhân dân, được nhân dân đồng tình  ùng hộ.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra  và xử lý nghiêm 
m inh nhừng hành vi sách nhiều, ức hiếp nhân dân, xâm phạm 
lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân, giải quyết 
kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố  cáo của công dân. Trong 
những tháng còn lại cua năm  2000, các cấp chính quyền có 
chương trình  và kế hoạch cụ thế tập  trung giải quyết một số 
vấn đề bức xúc của nhân  dân về nhà ở, đất đai và các chính 
sách xã hội khác.

2. Cán bộ, công chức ở Trung ương, tỉnh , huyện phải có 
chương trìn h  đi cơ sở, bám sá t thực tiễn, gặp gỡ, tiếp xúc với 
dân, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân, tuyên truyền 
giải thích chính sách pháp luật của Nhà nước.

3. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí M inh phối hợp 
với Học viện H ành chính Quốc gia nghiên cứu bô sung, hoàn 
chỉnh nội dung công tác dân vận đưa vào chương trình  giảng 
dạy ở các trường chính tr ị tinh, thành  phố trực thuộc Trung 
ương và các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

4. Các phương tiện thông tin  đại chúng, từ Trung ương 
đến địa phương cần có các chuyên đề về công tác dân vận và 
chính quyền làm công tác dân vận; thông tin  kịp thời và 
dành thời lượng thích đáng để giới thiệu, tuyên truyền về 
công tác dân vận; kịp thời biểu dương các cá nhân, tập thể 
iàm tốt công tác dân vận.

5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thu 
irưcng cơ quan thuộc Chính phủ, Chu tịch Uy ban N hân dân 
các cáp cần tăng cường phối hợp với các cơ quan của Đảng, 
Tee. an Nhân dân, Viện Kiểm sát N hân dân các cấp và các 
doar. thê chính trị - xã hội, các tô chức xã hội...nhằm phái 
buy Stic m anh tông hợp trong việc xây dựng và thực hiệi 
cỏns tác dãn vặn.
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Căn cứ Chi th ị này, các Bộ trướng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch 
Úy ban N hân dân các tỉnh , thành  phù trực thuộc Trung ương 
cần xây dựng kế  hoạch cụ thế đế triển  khai thực hiện.

Ban Tố chức - Cán bộ Chính phủ chủ trì, phối hợp với 
Ban dân vận Trung ương theo dõi, đôn đốc thực hiện Chí thị 
này và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

(Chỉ thị số 18/2000/C'T-TTq ngày 21-9-2000 của Thủ 
tướng Chính phủ rề tănq cường công tác dân rận)

D ân vận  L â m  Đồng' là m  th e o  lờ i  B á c

24
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Trước hết, cần thấy rõ tĩnh  ta  có thành  phần, cơ cấu dân 
cư rấ t  đa dạng, có nhiều tôn giáo, có đông đồng bào dân tộc, 
dân kinh tế  mới từ  nhiều nơi đến. Do đó, nhiệm  vụ hàng đầu 
của Đảng bộ là phải làm tố t công tác vận động quần chúng 
xây dựng cho được khôi đại đoàn kết toàn dân, làm th ấ t bại 
mọi âm mưu chia rẽ Kinh - Thượng, lương - giáo, Bắc -Nam... 
Quán tr iệ t sâu sắc quan điếm “dân làm gốc”, mọi chủ trương, 
chính sách của Đảng và chính quyền các cấp trong tĩnh đều 
phải xuất phá t vì lợi ích của dân, phù hợp với tâm  tư nguyện 
vọng chính đáng của nhân dân.

( Dein lị Công sản Việt Sam. Văn kiện Dại bội đai biển 
Dàng bộ linh Lâm Dồn (Ị lần thứ V(nòng ID. Lưu bành nội bộ,

1992, trang 84.)

Đối mới tố chức và hoạt động của M ặt trậ n  và các đoàn 
thể  nhân  dân theo hướng đa dạng hóa hình thức tập hợp các 
đối tượng quần chúng, mở rộng M ặt trận  đại đoàn kết toàn 
dân... Phải hướng mọi hoạt động về cơ sở, lấy xã, thôn, buôn 
và từng gia đình làm địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên, hội 
V I è n  làm đôi tượng vận động đế thực hiện các nhiệm  vụ kinh 
té - xã hội của từng địa phương, đơn vị. Chú trọng làm tốt 
cõng tác vận động tran h  thu các chức sắc, già làng, các trí 
thửc. các tầng  lớp trên  trong các dân tộc, tôn giáo. Mở rộng 
các h ĩnh thức tố chức phù hợp đế tập  hợp các nhà công kỹ 
nghệ gia. thân  nhân người Việt Nam ơ nước ngoài...

(Dàng còng san Việt Sam - Tinh uy Lâm Dồng - l ’ân kiện 
Hội ngbi Dai bien Dàng bộ tỉnh giữa nhiệm kỳ (khóa V). Lưu

hành nội bộ. 8/1994. tr 53-54.)
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Đối với đồng bào dân tộc ít người, nghiên cứu có chính 
sách chăm lo xây dựng các già làng và thanh  niên, trí thức, 
cán bộ kỹ thuật người dân tộc để làm  nòng cốt trong vận 
động đồng bào ổn định định canh định cư, xây dựng vườn hộ, 
chăn nuôi trâu  bò, quản lý bảo vệ rừng, không phát rừng làm 
rẫy...

(Dàng cộng sân Việt Nam - 'lĩnh ủy Lãm Dồng - Văn kiện 
Dại bội đại biổn Dàng bộ tính lần thứ VI- Lưu hành nội bộ, 4 /

1996, tr 37.)

Động viên và tố chức đế nhân dân thường xuyên tham  
gia xây dựng Đảng, đóng góp ý kiến vào các chủ trương, nghị 
quyết công tác của Đảng; giám sát, phê bình cán bộ, đảng 
viên; giới thiệu những người xứng đáng đế bầu vào các cơ 
quan lãnh đạo của Đảng; giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn 
đê kết nạp Đảng; giúp tô chức Đáng làm tốt công tác kiểm 
tra, phát hiện, đấu tranh  với những hành vi tham  nhũng, 
buôn lậu và các tệ nạn tiêu cực khác.

Tldd, tr 44.

Từ quan điếm “cách m ạng là sự nghiệp của quần chúng”, 
các cấp ủy Đảng phải tăng  cường công tác quần chúng của 
Đảng trong quá trình  lãnh đạo của m ình, khắc phục tình  
trạng  vi phạm  dân chủ, dân chủ hình thức, trán h  mọi biểu 
hiện quan liêu, m ệnh lệnh, xa rời quần chúng...

Xây dựng thành  chê độ lấy ý kiến của đoàn thế và nhân 
dân đóng góp xây dựng tố chức Đảng và tham  gia góp ý xây 
dựng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, nhận xét phê bình cán bộ, chông các biểu hiện hách 
dịch, độc đoán, coi thường dân, xa dân, mị dân, theo đuôi 
quần chúng.

Tldd. tr 93.
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D ân vận  L ã m  D ô n g  là m  th e o  lở i  B ác

“L Á Y D À N

lA m  GỐC”
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D ân vận  L â m  Đ ổ n g  l à m  th e o  lờ i  B á c

Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng 
dân vận của Bác Hô ừong giai đoạn

rong lịch sử của một dân tộc luôn phải chống chọi với
th iên  tai, với thù trong, giặc ngoài như dân tộc Việt Nam,
nhưng với truyền thông yêu nước và đoàn kết đã giúp 

nhân dân ta giữ yên bờ cõi, bảo vệ giang sơn, giữ vững độc 
lập, tự do cho dân tộc. Những truyền thống quý báu đó trả i 
qua quá trìn h  lịch sử đã không ngừng được vun đắp và phát 
huy, tạo thêm  sức m ạnh của toàn dân tộc. Đặc biệt, từ ngày 
có Đảng lãnh đạo, nhân dân Việt Nam đã vùng lên phá tan  
xiềng gông của đế quốc thực dân, phong kiến trong cách mạng 
Tháng Tám, giành độc lập, tự do cho Tố quốc, tiến  hành 
thắng lợi các cuộc chiến tran h  giải phóng dân tộc, đánh thắng 
các đế quốc to; thông n h ấ t đấ t nước, đưa cả nước đi lên xây 
dựng Chủ nghĩa xã hội. Quá trình  đó, Đảng ta  luôn luôn xác 
định vai trò, vị tr í quan trọng của công tác dân vận trong sự 
nghiệp cách m ạng . Chu tịch Hồ Chí M inh là hiện th ân  của 
tư tưởng lấy dân làm gôc. Tư tưởng dân vận của Người đã thế

cách mạng mói
HUỲNH MINH XUYẾN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
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hiện xuyên suốt từ  khi thành  lập Đảng và trong quá trình  
Đáng lãnh đạo nhân  dân Việt Nam đứng lên giành độc lập 
dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tố quốc.

Ngày nay, thực hiện đường lối đối mới của Đảng, nhân 
dân ta  đã đồng tình , hưởng ứng và tố chức thực hiện thắng lợi 
công cuộc đổi mới dất nước, góp phần làm nên những thành  
tựu to lớn, quan trọng, đưa nước ta  thoát khỏi khùng hoảng 
kinh tê - xã hội, từng bước phát triển  di lên; đời sông đại bộ 
phận nhân dân được cải th iện , xã hội ổn định, an n inh quốc 
phòng được giữ vừng; quan hệ hợp tác quốc tế  được mở rộng, 
uy tín của Việt Nam trên  th ế  giới ngày càng được nâng cao, 
tạo tiền  đề cho giai đoạn phát triển  mới: đẩy m ạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Có dược sức m ạnh trên  đây là nhờ Đảng ta  có đường lối 
đúng đắn, có chủ trương thích hợp với từng thời kỳ, đã luôn 
quán tr iệ t quan điểm, tư tưởng của Bác Hồ “cách mạng là sự 
nghiệp của quần chúng”, coi trọng công tác dân vận, biết vận 
dụng và tổ chức sáng tạo trong phối hợp thống nhấ t ý chí 
hành động của các tầng  lớp nhân dân, động viên lòng yêu 
nước và tinh  th ần  đoàn kết của mỗi người dân, khơi dậy và 
phát huy sức m ạnh tổng hợp của dân tộc và thời đại đế thực 
hiện thành  công mục tiêu đã đề ra.

Trong những năm  qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, 
nhưng Đảng bộ Lâm Đồng đã luôn bám sát các chủ trương, 
nghị quyết của Đảng, n h ấ t là những chủ trương, nghị quyết 
về công tác dân vận để phát huy sức m ạnh đoàn kết, tập hợp, 
động viên nhân  dân khắc phục khó khăn, thử thách và giành 
được những th àn h  tựu to lớn trong sự nghiệp phát triển  kinh 
tế  - xã hội của tỉnh  nhà; đời sống nhân dân không ngừng 
được cải thiện; an ninh -chính trị, t r ậ t  tự an toàn xã hội luôn 
được giữ vững và ổn định.

D ân vận  L ã m  Đồng' ld m  th e o  lở i  B ác
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Những thành  tựu nêu trên  là kế t quả lao động sáng tạo 
của mọi tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ. 
Trước hết, đội ngũ công nhân đã vượt qua nhiều khó khăn đế 
duy tr ì và phát triển  sản xuất , đối mới công nghệ, nâng cao 
tay nghề, chất lượng sản phẩm. Giai cấp nông dân đã tích cực 
khắc phục khó khăn do th iên  tai liên tiếp gây ra, đưa sản 
xuất nông nghiệp của tinh  nhà không ngừng phát triển , nông 
sản hàng hóa ngày cảng đa dạng, phong phú; cơ cấu nông 
nghiệp đã có những chuyến đổi hợp lý, bước đầu hình thảnh  
những vùng chuyên canh tập  trung: cây chè, cà phê, dâu tằm , 
lúa, ngô... với chất lượng, hiệu quả ngày càng cao; đời sống 
của nông dân ở nhiều vùng có bước cải th iện  đáng kế, hảng 
ngàn hộ đã trơ nên giàu có, n h ấ t là ở những vùng đã ồn định. 
Đội ngũ trí thức đã hòa m ình với công nhân và nông dân, gắn 
bó với sản xuất, từng bước tiếp cận và vận dụng những thành  
tựu mới về khoa học kỹ thuật phục vụ yêu cầu sán xuât, đời 
sống. Những năm  gần đây, được sự quan tâm  đầu tư mọi m ặt 
của Đảng và Nhà nước các cấp, đời sống kinh tế  - xã hội cùa 
đồng bào các dân tộc đã có nhiều đổi thay; từ đó đồng bào các 
dân tộc thiểu sô" càng tin  tưởng hơn vào Đảng, chính quyền; 
không ngừng cố gắng vươn lên đê vượt qua đói nghèo, từng 
bước nâng cao mức sống cả về vật chất và tinh  thần . Đồng 
bào theo đạo thấm  nhuần tư tưởng, quan điểm của Đảng, đã 
đoàn kết giúp đỡ nhau trong sản xuất, đời sống, thực hiện 
phương châm “tốt dời đẹp đạo”. Giới doanh nghiệp đã cố 
gắng đấy m ạnh đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tạo ra 
nhiều sản phẩm mới, ngành nghề mới, góp phần giải quyết 
việc làm cho người lao động và tăng  tích lũy cho nền kinh tế.

Thông qua những phong trào  hành  động và những việc 
làm th iế t thực, tình  nghĩa nêu trên , nhiều gương sáng về 
người tốt, việc tốt đã xuất hiện trên  tấ t  cả các lĩnh vực của đời 
sông xã hội, thê hiện lòng yêu nước, đức tính  cần cù trong lao
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động, truyền thống đoàn kết, tương thân , tương ái của dân 
tộc. Mỗi người dù trên  cương vị nào, hoặc ít hoặc nhiều đều có 
những đóng góp cho công cuộc đối mới đất nước, xây dựng quê 
hương Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp.

Đ ạt được những kết quả trên  đây có nhiều nguyên nhân, 
nhưng trước h ế t là do Đáng bộ, chính quyền, đoàn thế và 
nhân dân các dân tộc trong tỉnh  đã quán tr iệ t và thực hiện 
lời dạy của Bác Hồ về công tác dân vận; Đảng bộ các cấp coi 
trọng công tác lãnh đạo nâng cao trách  nhiệm  của cả hệ 
thống chính trị, chủ động đề ra  những hình thức, biện pháp 
tập hợp, vận động quần chúng và phát huy sức m ạnh của 
toàn dân. Đồng thời, thường xuyên chăm lo, bảo vệ lợi ích 
th iế t th ân  của nhân  dân gắn với động viên mọi người dân 
thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách  nhiệm  cúa mình; phát huy 
quyền làm chủ của nhân  dân trong tháo luận, bàn bạc và đặt 
ra  kế hoạch thực hiện các nhiệm  vụ cụ thể, phù hợp với điều 
kiện, hoàn cảnh thực tiễn; tăng  cường quan hệ phối hợp giữa 
tồ chức M ặt trận , đoàn thể  với các cấp, các ngành của chính 
quyền để kịp thời xem xét, giải quyết những vấn đề bức xúc, 
mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân... Đó là những yếu tô" hết 
sức cơ bản và thuận  lợi để động viên nhân dân tích cực thực 
hiện các phong trào  phát triển  kinh tế, xã hội, giữ vững an 
ninh trậ t  tự  tạ i địa phương và cơ sở.

Tuy nhiên, cùng với những thành  tựu, chuyến biến và 
tiến bộ nêu trên , trong quá trìn h  thực hiện công tác dân vận 
cua Đáng và thực hiện lời dạy cua Chu tịch Hồ Chí Minh về 
cõng tác dân vận, vẫn còn nhiều vấn đề làm hạn chế hoặc gây 
tũth hưởng không tố t đến khối đại đoàn kết toàn dân, cũng 
như còng tác tận  hợp, vận động quần chúng. Đó là, những 
k h : khàn trong phá t triển  kinh tế, giải quyết những nhu cầu

xúc của nhân  dân về việc làm, đời sông và nhiều vấn đề 
*1 khác; thực h iện  các chủ trương, chính sách của Đảng

D ãn vận  L â m  Đóng' là m  th e o  lờ i  B á c
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và pháp luật của Nhà nước chưa nghiêm; quản lý kinh tế  - xã 
hội có m ặt còn nhiều yếu kém; chưa có chính sách phù hợp đê 
khơi dậy và phát huy m ạnh mẽ nguồn lực của mọi tầng  lớp 
nhân dân cho sản xuất. Do đó, trong xã hội vẫn còn tâm  
trạng  chưa th ậ t an tâm  mang hết tà i năng, tr í  tuệ, của cải vật 
chất để phát triển  sản xuất kinh doanh và làm những việc 
ích nước lợi nhà. M ặt khác, vẫn còn không ít câ’p ủy Đang, 
chính quyền nhận thức về cổng tác dân vận chưa sâu sắc, 
toàn diện, chi coi công tác dân vận là nhiệm  vụ của những 
người làm công tác dân vận, nên ở các cơ quan công quyền và 
trong không ít cán bộ, đáng viên còn xem nhẹ công tác dân 
vận. Có thể  nói một cách nghiêm túc, tư  tưởng về công tác 
dân vận của Bác Hồ chưa được nhận thức một cách đầy đủ, 
đúng đắn trong các cấp, các ngành và ngay cả trong các cơ 
quan trực tiếp làm công tác dân vận. Từ đó, công tác dân vận 
có lúc, có nơi bị hành chính hóa, hình thức, không sát dân. 
Công tác vận động, giải thích và tập  hợp quần chúng chưa 
được coi trọng đúng mức, thiếu động viên , giúp đỡ kịp thời, 
nên đã làm hạn  chế đến kết quả thực hiện các phong trào 
chung ở địa phương. Bên cạnh đó, quyền lợi của nhân  dân có 
lúc, có nơi bị xâm phạm, sự phân hóa giàu nghèo, cách biệt 
giữa thành  th ị và nông thôn ngày càng tăng...; những vướng 
mắc trong quan hệ giữa dân với dân, giữa dân với một số  cán 
bộ, nhấ t là ở cơ sở chưa được phát hiện giải quyết kịp thời; 
hiện tượng xuống cấp về đạo dức, lôi sông của một bộ phận 
cán bộ, đảng viên cùng với tình  trạn g  quan liêu, cửa quyền, 
xa dân đã làm cho một bộ phận cán bộ, nhân  dân băn khoăn, 
lo lắng, giảm sút lòng tin  đối với Đảng, N hà nước.

Đê ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Bác Hồ về công tác 
dân vận, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm nêu trên , sắp 
đến cần nghiên cứu, nắm  vững và quán tr iệ t sâu sắc hơn nữa 
những quan điếm, tư tưởng về dân và công tác dân vận của
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Chủ tịch Hồ Chí M inh và của Đảng; chỉ rõ những thiếu sót, 
tồn tạ i trong nhận thức, tư tưởng và trong tổ chức thực hiện 
nhiệm  vụ công tác dân vận của Đảng, chính quyền, M ặt trận  
và các đoàn thể, từ đó rú t kinh nghiệm  tố chức thực hiện tốt 
hơn trong thời gian tới.Trước m ắt có nhiều việc phải làm 
nhưng tựu trung làm  tốt một số việc sau:

Trước hết, cần phải làm cho các cấp, các ngành quán 
triệ t sâu sắc hơn nữa tư tưởng về công tác dân vận của Bác 
Hồ thể  hiện qua bài báo “Dân vận” Bác viết ngày 15 tháng 10 
năm  1949. Những nội dung đó vẫn còn sáng ngời giá trị hiện 
thực. Đồng thời, phải tiếp tục quán tr iệ t sâu sắc và thực hiện 
Nghị quyết 8B của Ban Chấp hành  Trung ương (khóa VI) về 
“Đối mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường môi 
quan hệ giữa Đảng với nhân dân”; đặc biệt, gần đây nhấ t là 
Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) về xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình nhân  kỷ niệm 30 
năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua tổ 
chức học tập, quán triệ t, làm cho các chu trương, chính sách 
do Đảng ta  đề xướng thực sự đi vào đời sống, trở thành  
phong trào hành  động cách m ạng của nhân dân; chống tham  
nhũng, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu nhân 
dân, lập lại t rậ t  tự kỷ cương, ngăn chặn và bài trừ  tệ nạn xã 
hội, củng cố tổ chức, giáo dục đảng viên, khen thưởng xứng 
dáng người có công... làm cho phong trào thi đua yêu nước ở 
địa phương, cơ sở ngày càng phá t triển  sâu rộng và đạt nhiều 
thành  tích mới.

Đồng thời với việc tố chức học tập, quán triệ t, cấp ủy 
E ìng. chính quyền, đoàn thế  các cấp trong tỉnh  phải xây 
dưng kè hoạch, cụ thế’ hóa các quan điểm chí đạo công tác 
ìản  ân cứa Đáng và chương trìn h  hành động của Chính phủ 

cĩr.g tác dân vận đế tố chức thực hiện. Trong kế hoạch,
*.- t r  ngành, từng cấp phải làm rõ các nội dung chỉ đạo, tổ

D ân vận  L â m  Đồng' là m  th e o  lở i  B á c
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chức thực hiện; loại bỏ những khâu, những việc gây ách tắc, 
phiền hà, nhũng nhiễu đối với nhân dân. Phải xem công tác 
vận động nhân dân là của cả hệ thống chính trị, là trách 
nhiệm của Đảng, chính quyền, các đoàn th ể  và nhân  dân. 
Động lực thúc đẩy phong trào quần chúng là đáp ứng lợi ích 
th iế t thân  của nhân dân, kế t hợp hài hòa các lợi ích, thông 
nhấ t quyền lợi và nghĩa vụ; hình thức tập  hợp quần chúng 
phải phong phú, đa dạng và phải có kết quả th iế t thực, hế t 
sức trán h  phô trương, h ình  thức.

Tích cực tuyên truyền, giáo dục và p h á t huy vai trò  làm 
chủ của nhân  dân, tạo điều kiện để nhân  dân bàn bạc, thảo 
luận và tổ chức thực hiện đúng với phương châm “dân biết, 
dân bàn, dân làm, dân kiểm tra ” nhằm  phát huy mọi tiềm  lực 
vật chất, tinh  thần  và tr í tuệ cua tấ t cả các giai cấp và tầng 
lớp xã hội, tập  hợp trong khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy 
truyền thống yêu nước, tích cực tham  gia các phong trào  hành 
động cách mạng góp phần thực hiện thắng  lợi nhiệm  vụ kinh 
tế  - xã hội đã đề ra.

Tăng cường vai trò lãnh  đạo của Đảng, quản lý, điều 
hành của N hà nước và vai trò  làm  chủ của nhân dân; coi 
trọng công tác xây dựng Đổng trong các đoàn thể  nhân  dân; 
chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu những cán bộ có đủ tiêu 
chuẩn tham  gia hoạt động trong các đoàn thể  nhằm  không 
ngừng nâng cao năng lực hoạt động của các đoàn thế theo 
hướng dân chủ hóa, tiếp xúc, dối thoại, lắng nghe ý kiến đóng 
góp, giáo dục thuyết phục nhân  dân. Đồng thời, tôn trọng 
tính  tự chủ, ủng hộ mọi hoạt động tích cực, sáng tạo của các 
tổ chức M ặt trậ n  và đoàn thể  nhân  dân.

Trong công tác xây dựng Đảng, phải thấm  nhuần quan 
điểm cua Bác là: Đảng liên hệ m ật th iế t với nhân  dần, chịu 
sự giám sát của nhân dân. Từ đo/, tạo mọi điều kiện phát huy
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dân cha, tố chức cho quần chúng tham  gia xây dựng Đảng, 
chính quyền; không ngừng tăng  cường mối quan hệ gắn bó 
máu th ịt giữa Đảng với nhân  dân; nâng cao chất lượng cán 
bộ, đảng viên và sức chiến đấu của tổ chức Đảng gắn với quan 
tâm  xây dựng tố chức M ặt trận , đoàn thể  các cấp vững mạnh; 
đồng thời coi trọng xây dựng thực lực chính trị, cốt cán ở cơ 
sơ, n h ấ t là ở vùng tôn giáo, dân tộc.

Để xây dựng N hà nước thực sự là của dân, do dân và vì 
dân, chính quyền các cấp trong tỉnh  cần phải có cơ chế thích 
hợp hơn nữa đề tố chức động viên nhân dân tham  gia xây 
dựng các chính sách, pháp luật; tham  gia quản lý kinh tế, 
quản lý Nhà nước và giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà 
nước; kịp thời thể  chế hóa các chủ trương, chính sách, pháp 
luật của N hà nước bằng các văn bản pháp quy hoặc thông qua 
quy ước, hương ước đê xác định rõ quyền hạn, lợi ích, nghĩa 
vụ của nhân  dân lao động để tố chức thực hiện; kiên quyết xử 
lý nghiêm  m inh những hiện tượng' vi phạm  quyền làm chủ 
của nhân  dân, tạo điều kiện thuận  lợi để các tô chức quần 
chúng,'Cấc tổ chức xã hội hoạt động có hiệu quả, th iế t thực.»

D ân vận  L â m  Đồng' lả m  th e o  lờ i  B á c

35



Dan van L a m  Dong' la m  th c o  lcri B d c

Mot so suy nghi ve chien hide 
dai doan ket dan toe 

theo tvf tiffing Ho Chi Minh(t)
PHAM THUAN

(N guyen  Chit tich  Ujp ban M at trail 
To quoc Viet Nani tilth Lam Dong)

Khi viet bai “Dan van”, ngay 6 may cau dau, Bac Ho da lifu 
y toan Dang la “Van de dan van noi da nhieu, ban da ky, 
nhifng vi nhieu dia phnong, nhieu can bo chifa hieu thau, 
lam chPa dung cho nen can phai nhac lai”.

Dieu nhac lai ay cua Bac khong nhdng can th ie t ma con 
dac biet can th ie t khi Dang ta  la dang cam quyen, can bo, 
dang vien dang 6 vao dia vi khac trifdc, co nhieu dieu kien va 
ly do de gan ban giay hun la gan va hieu dan.

Noi “dan van” the la noi den cong tac van dong qudn 
chung nhan dan ddng len lam each mang. Nhifng “nhan dan” 
la nhufng ai th i suot tren  70 nam  trd i ke tif ngay thpc dan 
xam lPpc Phap do quan vao chiem ban dao Sun Tra iQuang 
Nam) nam  1858 cho den nhdng nam  thap  ky 20 cua the ky 
nay, cac bac yeu nifdc tien boi ciia chung ta, ho^c do han che 
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tầm  nhận  thức có tính  lịch sử, hoặc do cách nhìn riêng của 
tầng lớp sĩ phu yêu nước đương thời nên đã thu hẹp lực lượng 
nhân dân vào một sô tầng  lớp có vị tr í trong xã hội lúc bấy 
giờ. Chĩ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra  đời, Đảng của giai 
cấp công nhân do Chủ tịch Hồ Chí M inh sáng lập và rèn 
luyện, th ì lực lượng nhân dân mới được xác định cụ thế rõ 
ràng và đầy đủ.

Nghiên cứu tư  tưởng Hồ Chí M inh về công tác dân vận 
và chiến lược đoàn kết dân tộc là một công trìn h  'khoa học dồ 
sộ dành cho các học giả và sử gia Việt Nam. ơ  đây, tôi xin 
trìn h  bày một số  suy nghĩ về chiến lược đoàn kết của Mặt 
trận  dân tộc thống n h ấ t Việt Nam theo tư  tưởng Hồ Chí 
Minh.

Nói “đoàn k ế t” th ì ai cũng nói được, nhưng thực hành 
đoàn kết thì không phải dễ, thậm  chí là cực kỳ khó khăn nếu 
chủ nghĩa cá nhân  chưa được tẩy sạch.

Trong thời đại văn m inh ngày nay, chúng ta  vẫn thường 
xuyên nhận được nhiều thông tin  phản ánh bao nỗi bất hạnh, 
chồng chất những đau thương, tang tóc của nhiều dân tộc 
trên  hành tin h  này chỉ vì không biết đoàn kết, chỉ vì lầm 
mưu của th ế  lực phản động quốc tế  chuyên gây chia rẽ, tạo 
nên các cuộc tran h  chấp lãnh thổ, xung đột tôn giáo, sắc tộc 
nhằm  phục vụ lợi ích sông còn của chúng.

Đến đây, vấn đề được đặt ra  là:

- Đoàn kết phải được bắt nguồn từ đâu?

- Đoàn kết với những ai?

- Đoàn kết vì mục đích gì?

- Làm th ế  nào đế đoàn kết?...

Như chúng ta  đã biết, từ ngày thực dân Pháp đổ quân

D ân vận  L â m  Đ ổ n g  lả m  th e o  l ờ i  B á c
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chiếm bán đảo Sơn Trà (Quảng Nam) năm  1858 đến những 
năm  thập  kỷ 20 của th ế  kỷ này, biết bao các bậc yêu nước 
tiền bối, hết người này đến người khác, cả miền xuôi và miền 
núi đã đứng lên kêu gọi nhân dân đoàn kết tập hợp lực lượng 
để đánh đuối thực dân xâm lược Pháp, giành lại độc lập cho 
dân tộc. Từ khơi nghĩa Trương Định 1859, phong trào  c ầ n  
Vương 1885, đến khởi nghĩa Yên Thế 1885-1913..., cơ sở xã 
hội của các phong trào ấy chi bó hẹp trong các tầng lớp có vị 
trí xã hội lúc bấy giờ gồm các quan lại, các sĩ phu hào lý, trí 
thức yêu nước và các con em, gia thuộc của họ.

Chính bắt nguồn từ tư  tướng hẹp hòi, cố chấp đã làm hạn 
chế tầm  nhìn của các sĩ phu yêu nước, nên họ không thế tập 
hợp đông đảo các tầng lqíp nhân dân để h ình thành  một khối 
liên minh chính tr ị rộng lớn, trong đó lực lượng của giai cấp 
nông dân chiếm 99% trong dân tộc lúc bấy giờ, mà cố Tổng Bí 
thư Trường Chinh đã nói: “Dân tộc Việt Nam, thực chất là 
giai cấp nông dân”.

Các bậc yêu nước tiền  bối càng không nhìn thấy giai cấp 
công nhân tuy nhỏ bé về số lượng, nhưng có sứ m ệnh lớn lao 
đối với đất nước và dân tộc. Do các hạn  chế trên  nên họ 
không thể  vạch ra  đường lối chính tr ị phù hợp với đương đại; 
từ đó không đề ra  được phương pháp chiến lược đúng đắn, tạo 
nên sức m ạnh chiến thắng  kẻ thù. Vì vậy, các phong trào  yêu 
nước lúc bấy giờ đều đi đến th ấ t bại. Chĩ đến khi Chủ tịch Hồ 
Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam nắm  lấy sứ m ệnh lịch 
sử của dân tộc th ì tư tưởng đại đoàn kết dân tộc mới được xác 
định một cách đúng đắn và đầy đủ.

Vây, nguồn gốc tư  tưởng đai đoàn kết của Chủ tích Hồ 
Chí M inh la gì?

Đó là tinh  thần  dân tộc chân chính, ý thức giai câp trong 
sáng; chủ nghĩa nhân đạo truyền thông chói lọi của dân tộc
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Việt Nam, chủ nghĩa nhân  văn cao đẹp, chủ nghĩa anh hùng 
cách m ạng vô song, chủ nghĩa quốc tế  vô sản cao quý với sự 
thấm  nhuần sâu sắc học thuyết Mác, tiếp thụ th iên  tài cách 
m ạng của Lênin qua bản luận cương nổi tiếng về vấn đề dân 
tộc và vấn đề thuộc địa, phá t ra  lời kêu gọi vang khắp địa cầu 
“vô sản tấ t  cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại!”. 
Đó là sự tổng hòa tấ t  cả những nhân tố  trên , được quyện 
chặt, nhuần nhuyễn vào nhau cấu thành  tư tưởng Hồ Chí 
Minh - nền tảng  của chiến lược đại đoàn kết rộng rãi, chân 
thật, vững chắc và lâu bền. Tư tương ấy đã được Đảng Cộng 
sản Việt Nam quán tr iệ t sâu sắc và vận dụng sáng tạo vào 
việc lãnh đạo công tác m ặt trậ n  qua các thời kỳ.

Từ nguồn gốc tư tưởng chiến lược ấy, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh chỉ rõ đối tượng đoàn kết và sắp xếp đội h ình của đạo 
quân chính tr ị đông đảo gồm: giai cấp công nhân, giai cấp 
nông dân, tiểu tư sản (bao hàm  cả học sinh, sinh viên, trí 
thức, tiêu thương, tiếu chủ, dân nghèo thành  thị), tư sản dân 
tộc, các nhân sĩ tiến  bộ, th ân  sĩ dân chủ, các tôn giáo, các dân 
tộc (sắc tộc) và những người Việt Nam yêu nước khác cả trong 
nước và cư trú  ở các nước ngoài.

Số rấ t ít  còn lại chỉ là bọn tay sai của thực dân, đế quốc 
xâm lược. Đối với số này, với lòng nhân đạo “đánh kẻ chạy đi, 
không đánh người chạy lại”, M ặt trận  dân tộc thống nhất 
vẫn ra  sức vận động, thuyết phục, phân hóa, lôi kéo, chí ít 
cũng trung lập họ đế tăng bạn, bớt thù, làm thay đối tương 
quan lực lượng ngày cảng có lợi cho cách mạng; đồng thời, đi 
đến cô lập cao độ thực dân, đế quốc để đánh bại chúng.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và 
dân ta, tư tương Hồ Chí M inh về chiến lược đại đoàn kết càng 
được mơ rộng hơn nữa với nhiều hình thức phong phú sáng 
tạo, tiêu biểu n h ấ t là 3 lực lượng sau:

D ân vận  L â m  Đáng' là m  th e o  lờ i  B á c
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- Lực lượng của phong trào  tự  tr ị các tỉnh  Tây Nguyên,

- Phong trào  của lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình 
ở các đô th ị miền Nam Việt Nam.

- Phong trào  rộng lớn và m ạnh mẽ của M ặt trận  dân tộc 
giải phóng miền Nam Việt Nam.

Ba lực lượng ấy mà nòng cốt là M ặt trận  dân tộc giải 
phóng miền Nam Việt Nam, với nghệ thuậ t đấu tran h  2 chân, 
3 mũi trên  cả 3 vùng chiến lược, phối hợp nhịp nhàng liên tục 
tấn  công Mỹ - Ngụy, đã tác động m ạnh mẽ đến hàng ngũ 
địch, đi đến hình thành  phong trào  phản chiến trong quân 
đội viễn chinh Mỹ và thức tỉnh  lương tr i của các tầng  lớp 
nhân dân Mỹ, làm dấy lên các cuộc biểu tình , đấu tran h  
quyết liệ t ngay trên  đất nước Hoa Kỳ, n h â t là sau cuộc phản 
công chiến lược mùa khô lần thứ  2 của Mỹ ở miền Nam Việt 
Nam 1960-1967.

Chiến lược đại đoàn kết của Chu tịch Hồ Chí Minh không 
chỉ tập hợp lực lượng hình thành  đạo quân chính trị mà quan 
trọng hơn là biết phát huy sức m ạnh của đạo quân ấy. Vì vậy, 
theo tư tương Hồ Chí Minh, M ặt trận  dân tộc thống n h ấ t - tô 
chức tập hợp và cố vũ phong trào cách m ạng của quần chúng 
nhân dân, kho tàng  trí tuệ thông m inh và tà i năng vô hạn, 
tạo nên sức m ạnh vật chất và tinh  thần  không thể  lường hết 
được. Sức m ạnh ấy đã đánh bại đế quốc Mỹ xâm lược, một đế 
quốc giàu m ạnh nhấ t th ế  giới.

Chính điều đó mà mãi đến nay các học giả và các nhà 
mưu lược quân sự Hoa Kỳ vẫn chưa tìm  ra  lời giải đáp: “Vì sao 
nước Mỹ giàu m ạnh nhấ t th ế  giới mà không thắng  được Việt 
Nam, một nước đất không rộng, người không đông, kinh tế  
nghèo nàn lạc hậu, khoa học kỹ thuậ t gần như không có gì 
đáng kể?”.
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Họ chưa tìm  ra lời giải đáp vì họ không hiểu được chiến 
lược đại đoàn kết của M ặt trận  dân tộc thông n h ấ t Việt Nam 
bắt nguồn từ tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng ấy, như trên  đã 
nói là sự tổng hòa của tinh  hoa dân tộc và tinh  hoa nhân loại, 
đặc biệt là chủ nghĩa nhân  đạo Việt Nam, có sức cảm hóa 
lòng người theo hướng chân, th iện, mỹ: sông vì con người, 
“mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”, suôd đời lo 
toan cho con người, cho cộng đồng dân tộc và cho cả nhân 
loại. Tư tưởng ấy đã khơi dậy trong mọi người Việt Nam lòng 
tự hào dân tộc, niềm tin  sắt đá, ý chí và nhiệt tình  cách 
mạng, biết làm sông lại và phát huy cao độ truyền thống quá 
khứ của dân tộc m ình th àn h  sức m ạnh tông hợp cho hiện tại 
vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Trong thời gian Việt Nam chống Mỹ cứu nước, Hèlène 
Tourmaire - một nhà văn vừa là nhà báo phương Tây viết: “Ớ 
con người Hồ Chí M inh, mỗi người đều thấy biểu hiện của 
nhân vật cao quý n h ấ t và được kính yêu n h ấ t trong gia dinh 
mình. Nếu so sánh  với vũ khí thì diều đó quan trọng không 
kém tấ t cả vũ khí của Hạm đội 7. H ình ảnh của Hồ Chí Minh 
đã hoàn chỉnh với sự kết hợp đức khôn ngoan của Phật, lòng 
bác ái của Chúa, tr iế t học của Mác, thiên tài cách mạng của 
Lênin”. (Phạm Văn Đồng: “Hồ Chí M inh, một con người, một 
dán tộc, một thời đại, một sự nghiệp”... đăng trẽn báo Nhân  
Dán tháng 01 năm  1999).

Trong tình  hình hiện nay, cụ thê hóa chiến lược đại đoàn 
két cùa Chủ tịch Hồ Chí M inh vào đường lối đổi mới của 
Đang trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
chính sách đôi nội của chúng ta  cần phải mở rộng hơn nữa 
khói đại đoàn kết toàn dân trong M ặt trận  Tố quốc Việt 
Nam. lây khối liên m inh giữa giai cấp công nhân với giai cấp 
nông dân và tầng  lớp trí thức làm nòng cốt; đồng thời thực

D án vận  L â m  Đ ô n g  là m  th e o  lở i  B á c
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hiện chính sách ngoại giao mở rộng là: “Việt Nam muôn làm 
bạn của tấ t  cả các nước trong cộng đồng th ế  giới, phấn đấu vì 
hòa bình, độc lập và phá t tr iển ”.

Trong khi thực hiện chiến lược dại đoàn kết, chúng ta 
cần phải luôn luôn nhớ lời dặn của Bác Hồ là: “Trong chính 
sách đoàn kết cần phải thấy hai khuynh hướng sai lầm: cô 
dộc, hẹp hòi và đoàn kết vô nguyên tắc” .

Nói cách khác là đề phòng hữu khuynh và tả  khuynh 
trong khi thực hiện chiến lược đại đoàn kết theo tư tưởng Hồ 
Chí Minh.

Hữu khuynh là chi biết đoàn kết đơn thuần một chiều, 
bằng mọi giá không vì mục đích yêu cầu phá t triển  của đất 
nước, dẫn đến tê liệt tinh  thần  cảnh giác cách mạng, tự mình 
tạo nhiều sơ hở đế’ kẻ thù lợi dụng chông phá ta  trên  các lĩnh 
vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an n inh và quốc 
phòng.

Tả khuynh là đóng cửa tự  trói m ình, gây cản trở  việc mở 
rộng khối đại đoàn kết các tầng  lớp nhân dân trong nước và 
cả kiều bào ở nước ngoài; gây trở  ngại cả việc thực hiện chính 
sách ngoại giao của N hà nước ta: “Việt Nam muốn là bạn của 
tấ t cả các nước trong cộng đồng th ế  giới, phấn đấu vì hòa 
bình, độc lập và phát tr iển ”. (*)

(*) Bài tham luận tại Hội thảo 
Tư tưởng dân vận của Bác Hồ, 10/1999- 

Dần đề do Hội đồng Biên tập đặt.
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Tư tưồng dân vận của Chủ tịch 
Hô Chí Minh mãi mãi soi sáng 

con đường cách mạng của Đảng ta n
N G U Y Ễ N  X U Á N  DU

i  ( N g u y ê n  B í  t h ư  T i n h  ủ y  L ă m  Đ ồ n g )

D ân vận vừa là mục tiêu của cách mạng, vừa là phương 
phap vận dộng cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Thực chất của công tác dân vận là xây dựng mối quan hệ 
gắn bó máu th ịt giữa Đảng với nhân  dân. Dân là nguồn gốc 

của sức m ạnh, là lực lượng vô địch của Đảng đế' vượt qua mọi 
khó khăn, đế chiến thắng  mọi quân thù... Điều này đã được 
chứng m inh bằng thực tiễn  cách m ạng do Đáng Cộng sản 
Việt Nam lãnh  đạo trong suốt 70 năm  qua.

Trong bài báo “Dân vận”, Bác chỉ rõ dân vận là gì? Là 
vặn đỏng, giác ngộ mọi tầng  lóp nhân dân, mọi lực lượng, mọi 
neư ị trong xã hội tô chức thành  lực lượng cách m ạng đông 
đan bao gồm: đội quân áo tráng , áo lam, áo đà; lực lượng cầm 
súng, cảm búa, cầm cuốc, cồm cày, cầm bút; là đội quân tóc 
ngán, tóc dài... Dân vận là phát huy truyền thống anh hùng 
bất khuãt, là phôi hợp giữa tiến tuyến và hậu phương, lư tô
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chức lực lượng ngay trong lòng địch, là đánh địch từ mọi 
phía. Dân vận là phát huy trí tuệ của toàn dân, phát huy sức 
m ạnh tổng hợp của nhân dân bằng cách bản bạc với dân, hỏi 
ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng nhân  dân lập ra  kế 
hoạch phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thê đế giành toàn 
thắng.

Ai phụ trách dân vận? Bác Hồ chỉ rõ: T ất cả cán bộ, đảng 
viên trong mọi tô chức Đảng, chính quyền, đoàn thê từ Trung 
ương đến địa phương, cơ sở đều phải làm công tác dân vận 
theo sự phân công của Đáng.

Tôi còn nhớ trong chỉnh huân chính trị năm  1950-1951 
của Đảng ta; trong đó có nội dung kiếm điếm đường lôi công 
tác dân vận, kiểm điểm phương thức 3 cùng, 5 bước công tác 
vận động quần chúng. Đó là Đảng ta cụ thê hóa tư tưởng dân 
vận của Người. Lúc bấy giờ Bác cũng đã chỉ rõ những khuyết 
điếm về dân vận, Người nói “Khuyêt điểm  to ở nhiều nơi là 
xem khinh việc dân vận. Cứ ra một ban hoặc vài người, mà 
thường cử những cán bộ kém  rồi bỏ mặc họ. Vận được thì tốt, 
vận không được củng mặc...”. Tệ hại hơn nữa là “những cán 
bộ khác không trông nom, giúp đỡ, tự cho m ình không có 
trách nhiệm  dân vận. Đó là sai lầm rất to, rất có hại”. Hiện 
nay, Đảng bộ ta  có còn tình  trạng  này không? Tôi xin m ạnh 
dạn phát biểu chuyện ấy vẫn còn! Nhưng mức độ có khác 
trước, nặng hay nhẹ còn tùy từng nơi.

Cuối bài báo Bác khẳng định “Lực lượng của dân rất to. 
Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém  thì việc gì cũng 
kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Nghiên cứu học tập và liên hệ những điều Bác Hồ dạy về 
dân vận, tôi thấv rằng, suốt cả quá trìn h  vận động cách mạng, 
kháng chiến chông thực dân Pháp và đế quốc xâm lược Mỹ, 
cũng như 25 năm xây dựng đất nước thống nhất, nhờ làm tốt 
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công tác dân vận mà Đảng ta  đã vượt qua mọi khó khăn thử 
thách, đưa sự nghiệp cách m ạng của dân tộc ta  đi từ thắng lợi 
này đến thắng lợi khác. Thưc tế  cho thấy, ở đâu và lúc nào 
làm tốt công tác dân vận th ì tập  hợp và thúc đẩy được mọi lực 
lượng quần chúng tích cực tham  gia và đạt kết qủa toàn diện, 
vững chắc. Ngược lại, nơi nào, xem nhẹ công tác dân vận, cán 
bộ xa rời quần chúng, quan lié>q, m ệnh lệnh, cửa quyền, thiếu 
trách  nhiệm , thiếu đạo đức, không quan tâm  đến tâm  tư, 
nguyện vọng và lợi ích của quần chúng, không có phương 
thức vận động quần chúng phù hợp..., th ì nơi ấy khó đưa chủ 
trương, đường lối, chính sách của Đảng đến tận  người dân và 
sẽ không thể  nào có được thắng  lợi.

Liên hệ học tập  bài báo “Dân vận” của Bác Hồ, tự mình 
nghiêm  túc kiểm lại m ình và liên hệ với Đảng bộ Lâm Đồng 
qua các thời kỳ cách mạng, tôi có thế  khẳng định là đa số cán 
bộ, đảng viên dã quán tr iệ t và thực hiện tốt tư tưởng dân vận 
của Người. Đội ngũ cán bộ, đảng viên theo sự phân công của 
Đảng đã xuống biển, lên rừng, thâm  nhập ngay trong lòng 
địch để vận động binh lính, đặc b iệt họ đã đi sâu vào quần 
chúng đế vận động quần chúng thực hiện 3 cùng, vận dụng 5 
bước công tác; tuyên truyền giác ngộ, tổ chức quần chúng 
chiến đấu và chiến thắng kẻ thù, hoàn thành  sự nghiệp giải 
phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa.

Tôi nghĩ rằng, có ai đó dù học thuộc lòng từng câu, từng 
chữ chú trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, nhưng không 
biết cách tiếp cận quần chúng nhân dân, không làm tốt công 
tác tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ nhân dân, không có hành 
iộr.g thực tế  vì lợi ích th iế t th ân  của nhân dân, thì người đó 
chưa xứng đáng là cán bộ, đảng viên của Đảng, xa lạ với tư 
tướng, quan điểm dân vận mà Bác Hồ đã dạy.

D ân vận  L â m  D ô n g  là m  th e o  lờ i  B á c
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Bác Hồ và Đảng ta  luôn luôn nhắc chúng ta: Nước lấy 
dân làm gốc; dân lấỵ cuộc sống làm  đầu; chế độ ta  là chế độ 
của dân, do dân, vì dân; người lãnh  đạo, người cầm quyền mà 
không sâu sát dân, không biết đến cuộc sông của dân, không 
hiếu gì tâm  tư, tình  cảm, nguyện vọng của dân, thì làm sao 
dân thừa nhận sự lãnh đạo của mình, th ì làm sao chứng m inh 
được chế độ ta  là chế độ của dân, do dân, vì dân...

N hân kỷ niệm ngày Bác Hồ viết bài báo “Dân vận”, tôi 
đọc đi đọc lại nhiều lần để hiếu từng câu, từng chữ của Bác 
dạy. May thay, tôi lại được đọc bài báo “Nhớ ngày 15 tháng 
10” của đồng chí Tổng Bí thư  Lê Khả Phiêu đăng trên  trang  
nhất báo N hân Dân ra ngày 30 tháng 9 năm  1999. Trong bài 
báo, có đoạn đồng chí Tổng Bí thư viết:

“Tôi ngồi học lại hài “Dân vận” của Bác Hồ và nghĩ ràng: 
những điều Bác căn dặn thật dễ hiểu, dễ nhớ, sâu sắc và đầy 
đủ. Làm  theo tư tưởng của Bác, Đảng ta đã có nghị quyết về 
công tác dân vận, đề ra phương châm: Dân biết, dân bàn, dân 
làm, dân kiểm  tra...”, và đồng chí Tổng Bí thư  nêu lên 4 vấn 
đề cần phải tập  trung làm đến nơi đến chốn...

Đó là ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư  trong giai đoạn 
cách m ạng hiện nay .về tổ chức thực hiện tư tưởng dân vận 
của Bác Hồ mà toàn Đảng, toàn dân nói chung và Đảng bộ, 
chính quyền, M ặt trận , đoàn thế các cấp, các cơ quan, đơn vị 
của tỉnh  ta  phải nghiêm túc chấp hành. Gắn công tác dân 
vận với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng 
Đảng bộ và chính quyền cơ sở trong sạch vững m ạnh về 
chính trị, tư tưởng và tổ chức; đồng thời gắn công tác dân vận 
với nhiệm  vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, chống tiêu 
cực, tệ nạn xã hội... góp phần làm trong sạch địa bàn dân cư. 
Đó chính là th iế t thực đưa tư tưởng dân vận của Bác Hồ đi 
vào cuộc sông.

Dân ván L â m  Đồng' là m  th e o  lờ i  B á c
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Cán bộ, đảng viên chúng ta  phải luôn ghi nhớ lời dạy của
Bác:

“Bao nhiều lợi ích đều vì dân.
Bao nhiêu quyền hạn đều của dân.
Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm  của dân 
S ự  nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân, 
Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra. 
Đoàn thể  từ  Trung ương đến xã do dân tổ  chức nên. ■ 
Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”.

Những điều Bác nêu trên  đây là tóm tắ t bản chất của chế 
độ ta. Thực hiện đúng lời dạy của Người, là đem lại hạnh 
phúc cho nhân  dân; đó là tiêu chuẩn trung thành  với chế độ, 
với Đảng, với Bác, với Tố quốc và dân tộc.

(*) Bài tham luận lại Hội thảo tư tưởng dân vận 
của Bác 11Ồ, 10/1999. Dầu đề do Hội đồng Biên tập đặt.
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Tiếp tục thực hiện tốt 
quy chê dân chủ ồ cơ sở

PHAN THIẾN
( ủ y  v i ê n  T h ư ờ n g  v ụ ,  C h ứ  t ị c h  ủ y  b a n  N h â n  d â n  t ỉ n h ,  

T r ư ở n g  B a n  c h ỉ  d ạ o  t h ự c  h i ệ n  Q u y  c h ê ' d â n  c h u  t ỉ n h )

V iệc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là một 
chủ trương lớn, một nhiệm  vụ trọng tâm  vừa cấp bách 
vừa lâu dài, có tác dụng quyết định đến việc thực hiện 
thắng lợi đường lối chủ trương của Đảng và N hà nước; Tính 

ủy, Úy ban N hân dân tỉnh  đã có nghị quyết, kế  hoạch lãnh, 
chỉ đạo việc tổ chức triển  khai thực hiện trong toàn tỉnh  đến 
các loại h ình cơ sở theo tin h  thần  Chi th ị 30 CT/TW của Bộ 
Chính trị và các Nghị định 29, 71, 07 của Chính phủ.

Qua hơn 2 năm triển  khai thực hiện, chúng ta  có thế rút 
ra được một số vấn đề sau:

Việc triển  khai thực hiện Chỉ th ị 30-CT/TW, các Nghị 
định của Chính phủ đã được nhiều cấp ủy Đảng, chính quyền, 
M ặt trận , các tổ chức đoàn thể  lãnh đạo, chỉ đạo, phối hơp 
triển  khai thực hiện khá nghiêm  túc. ơ  những nơi có sự lãnh 
đạo chặt chẽ, phôi hợp triển  khai đồng bộ đều đạt kế t quả tốt. 
Nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng
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viêr. và quần chúng nhân dân được nâng lên. Phương thức 
lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các 
cấp, nhấ t là ở cấp cơ sở đã được chấn chỉnh. Quyền làm chủ 
của nhân dân đã được tôn trọng và phát huy tố t hơn trước, ơ  
nhiều nơi nhân dân đã chủ động góp công sức, tr í tuệ cùng 
chính quyền địa phương giải quyết tốt những khó khăn, vướng 
mắc dể xây dựng phá t triển  k inh tế  - xã hội. Nhiều đơn vị yếu 
kém đã vươn lên trở  thành  đơn vị khá, có tình  hình  kinh tê - 
xã hội, an n inh  quốc phòng ổn định. Tình trạng  trông chờ ỷ 
lại vào sự bao cấp của Nhà nước đã giảm hẳn. Chúng ta  có thể  
chĩ ra  được nhiều thôn, buôn, khu phố, xã, phường như vậy.

Từ thực tế  chỉ đạo và những kết quả đã đạt được chúng ta 
có thể  khẳng định chủ trương xây dựng và thực hiện Quy chế 
dân chủ ở cơ sở của Đảng và N hà nước là hoàn toàn đúng 
đắn, phù hợp với xu th ế  phát triền  của xã hội, đáp ứng yêu 
cầu, nguyện vọng của dại đa số quần chúng nhân dân, được 
nhân dân đồng tìn h  hưởng ứng. Quy chế dân chủ đã thực sự 
đi vào cuộc sống, tác động tích cực đến tấ t cả các lĩnh  vực đời 
sống, kinh tế  - xã hội ở cơ sở.

Tuy vậy, việc chỉ đạo, xây dựng và thực hiện Quy chế dân 
chủ ở cơ sỏ còn bộc lộ một sô" m ặt tồn tại thiếu sót như sau:

- Việc chỉ đạo triển  khai thực hiện Quy chê dân chủ chưa 
được tiến  hành một cách đồng bộ giữa các địa phương, các 
ngành, các cấp. Vì vậy chưa tạo ra  được sự tác động thúc đẩy 
lẫn nhau cùng phá t triển .

- T rình độ năng lực và nhận  thức của một bộ phận cán 
bộ, đảng viên về chủ trương xây dựng và thực hiện Quy chế 
dân chủ ở cơ sở chưa sâu, nên việc triền  khai thực hiện còn 
lúng túng, hiệu quả chưa cao, thậm  chí có nơi còn nặng về 
hình thức.

- Sự tham  gia của các tồ chức đoàn thế chính trị, các hội
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quần chúng vào quá trìn h  chuẩn bị, xây dựng và triên  khai 
thực hiện Quy chê dân chủ ở cơ sở từ tỉnh  đến cơ sở chưa 
nhiều.

- Việc tố chức chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện của 
cấp trên  ở m ột số nơi còn thiếu cụ thề và chưa th iế t thực. 
Nhiều đơn vị chưa gắn việc triển  khai thực hiện Quy chế dân 
chủ với việc triên  khai các công tác khác nên hiệu quả chưa 
cao.

Để phát huy kết quả dạt được và khẩc phục những khuyết 
điểm, tồn tạ i vừa qua, thời gian tới cần tập  trung làm tốt các 
công việc sau:

Tiếp tục quán triệ t sâu sắc quan điểm, tư tương dân tộc 
của Bác Hồ; bài báo “Nhớ ngày 15 tháng  10” của Tống Bí thư 
Lê Khả Phiêu; Chỉ thị 30CT/TW của Bộ Chính tr ị và mới đây 
là Chỉ th ị 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho các 
cấp, các ngành, mọi cán bộ, đảng viên đế nâng cao hơn nữa 
nhận thức trách  nhiệm  đối với dân và công tác dân vận. 
Đồng thời tập trung công tác chỉ đạo các ngành, các cấp tích 
cực triển  khai thực hiện tốt những mục tiêu, nhiệm  vụ đã đề 
ra trong kế hoạch triển  khai của ú y  ban N hân dân tỉnh  Lâm 
Đồng. Gắn việc xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ với công 
tác xây dựng, phát triển  k inh tế  và cải cách hành  chính, tiến 
hành rà soát chức năng, nhiệm  vụ, sắp xêp tố chức bộ máy và 
tinh  giản biên chế. Đảm bảo từng bước phát huy đầy đủ quyền 
làm chủ của nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, 
năng lực quản lý điều hành của chính quyền cơ sở, vai trò của 
M ặt trận  và các tố chức đoàn thể, đảm bảo tổ chức thực hiện 
thắng lợi mọi chủ trương, đường lối của Đảng vả Nhà nước ở 
từng dơn vi, tạo động lực thúc đẩy nhanh  công cuộc công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa ó' địa phương.

Kiện toàn tố chức và cán bộ của các Ban chỉ đạo thực
so
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hiện quy chế dân chủ ở các cấp, theo tinh  thần  Thông báo số 
304-TB/TW ngày 22/6/2000 của Bộ Chính trị. Lựa chọn cán 
bộ có đủ trìn h  độ, năng lực và nhiệt tình  bố sung vào Ban chỉ 
đạo đảm bảo các cấp đủ sức chỉ đạo triển  khai công việc có 
hiệu quả.

Tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục tố chức cho 
cán bộ, đảng viên, công nhân  viên chức - lao động và nhân 
dân học tập, quán tr iệ t sâu sắc quan điếm chỉ đạo của Đảng 
và các văn bản, tà i liệu hướng dẫn thực hiện Quy chê dân chủ 
ở cơ sở, kế t hợp với đẩy m ạnh việc phố biến tuyên truyền 
rộng rãi trên  các phương tiện  thông tin  đại chúng, đảm bảo 
cho các đôi tượng nhân dân có nhận thức đầy đủ và sâu sắc về 
quyền lợi, nghĩa vụ trong các quan hệ với cơ quan Nhà nước, 
với tố chức đoàn th ể  và với địa bàn dân cư...

Khẩn trương chỉ đạo các cơ sở xây dựng ban hành quy 
chê thực h iện  dân chủ ở đơn vị, tiếp tục xây dựng, rà  soát, bố 
sung và hoàn chỉnh các quy ước, nội quy, quy chê đã xây dựng 
trước đây gắn với việc đẩy m ạnh công tác cải cách hành 
chính và với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đưa 
công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành  nhiệm  vụ 
ơuan trọng, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền, 
M ặt trận  và các đoàn thể.

Tập trung sức giải quyết những vấn đề nổi cộm, những 
cơ sở có vấn đề khiếu kiện, nội bộ m ất đoàn kết. Có kế hoạch 
vận động nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo văn 
kiện đại hội Đảng các cấp và phê bình cán bộ, đảng viên, tô 
chức Đảng nhằm  phát huy quyền dân chủ của nhân dân tham 
gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền trong 
sạch vững m ạnh.

Tiếp tục chỉ đạo triển  khai đê rú t kinh nghiệm về một sô 
v ấ n  đề quan trọng và còn mới mẻ trong nội dung thực hiện

B ân  vận  L â m  Đồng' là m  th e o  lờ i  B á c
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Quy chê dân chú ở cơ sở, như việc bầu trưởng, phó thôn, buôn, 
khu phố; việc xây dựng quy ước, hương ước cộng đồng dân cư 
thôn buôn, khu phố; việc mời đại diện cử tr i tham  dự họp Hội 
dồng nhân dân phường, xã.

Tăng cường hưởng dẫn, giúp đỡ của các ngành chức năng 
quản lý cấp trên  đối với cơ sò, trước h ế t là đối với một số 
ngành và một số nội dung có liên quan trực tiếp đến việc tố 
chức quản lý hoạt động các cơ sở như: các tố chức đoàn thê 
nhân dân (hướng dẫn quy trình , thú tục, nội dung, thời gian 
tiến hành đại hội công nhân viên chức, tố chức, nội dung, 
phương pháp hoạt động của Ban thanh  tra  nhân dân; nội 
dung, phương thức hoạt động của các tồ chức đoàn thể  trong 
việc phát huy quyền làm chủ của nhân  dân theo quy chế thực 
hiện dân chủ).

Tập trung sức xây dựng, củng cố tổ chức và hoạt động, 
từng bước nâng cao vai trò  M ặt trậ n  và các đoàn thế quần 
chúng, n h ấ t là ở cơ sở trong quá trìn h  triển  khai thực hiện 
Quy chế dân chủ, đảm bảo là tổ chức đại diện cho quyền làm 
chủ của nhân  dân ở cơ sở trên  mọi lĩnh  vực của đời sống xã 
hội.

Thường xuyên tiến  hành  công tác kiểm tra , giám sát, đề 
cao trách nhiệm  kiểm tra  của tổ chức Đảng, của cơ quan cấp 
trên  đôi với cấp dưới. Định kỳ tiến  hành  sơ - tổng kết việc chỉ 
đạo triển  khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở để rú t kinh 
nghiệm, kịp thời uốn nắn những sai lệch trong tố' chức thực 
hiện, đảm bảo cho chủ trương xây dựng và thực hiện Quy chế 
dân chủ ở cơ sơ được thực hiện một cách hiệu quả trên  thực 
tế. ■
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Suy nghĩ vê tư tưỏng của 
Chủ tích Hô Chí Minh vê dân n

P G S. T S LỂ CHÍ DÙNG
( T r t ỉ ở n g  k h o a  N g ữ  v ă n  - T r t t ờ n g  Đ ạ i  h ọ c  Đ à  L ạ t )

Tư tưởng Hồ Chí M inh về dân đã được nhiều tác giả nghiên 
cứu và đề cập qua nhiều công trìn h  nghiên cứu khác nhau, 
ơ  đây, chúng tôi xin nêu một vài suy nghĩ bước đầu về tư 
tướng của Người về dân trong mối liên hệ với tư tưởng ấy ở 

phương Đông và ở Việt Nam trong lịch sử.

I. Suy nghĩ về tư tưởng về dãn ỏ'phương Đông và 
ở Việt Nam trong lịch sử.

1. “Dân là nước, chở thuyền là nước, lậ t thuyền cũng là 
nước” (Khổng Tử). “Dân là quý, xã tắc là thứ hai, vua là thường” 
Mạnh Tử). Đánh giá dân như vậy, Khổng Tử chủ trương đức 

trị, thương người, từ hiếu với cha mẹ, đễ với anh em trong gia 
đình, ứng xử cẩn trọng và gìn giữ chữ tín, mà yêu rộng ra  hế t 
’hãy mọi người trong th iên  hạ; M ạnh Tử cảnh báo với vua 
;húa: “Nếu vua coi th ần  dân là giặc, thù, thì thần  dân cũng sẽ 
xem vua là cỏ rác”. Những khuyên cáo ây của các nhà hiền
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triế t, trong mức độ này hay mức độ khác, được những nhà 
cầm quyền sáng suôt tiếp thụ và đưa vào cuộc sống: họ chủ 
trương tran h  thủ lòng dân, th ân  dân, an ủi vỗ về dân, với 
mong muốn “đáp thiên m ệnh”, “thỏa dân vọng”, xã tắc vững 
bền, dân an cư lạc nghiệp trong cảnh thá i bình. Trong lịch sử 
phương Đông, từng có những ông vua vi hành đế tìm  hiểu dân 
phong, dân tục, xem xét đời sống và nguyện vọng của dân, 
trừng trị tạ i chỗ bọn tham  quan, ô lại làm hại dân; từng có 
những vị “dân chi phụ mẫu” dâng biểu mô tả  ti mỉ tình cảnh 
khốn khó của dân lên nhà vua, mong nhà vua khoan sức cho 
dân. Vào đời Tống, nhà nho Phạm  Trọng Yêm - nhà nho trở 
thành  biểu tượng đạo đức của các nhà nho ở bôn nước đồng 
văn Trung Quốc, Triều Tiên, N hật Bản, Việt Nam - tâm  niệm: 
“Tiên th iên  hạ chi ưu nhi ưu, hậu th iên  hạ chi lạc nhi lạc”. 
Nếu vua chúa và quan lại ở một nước có thá i độ như vậy trước 
dân, thì hẳn là cảnh tượng “phú quốc, cường binh” xà tắc 
vững bền, nhân dân no ấm không còn là chuyện mơ ước. Và, 
mơ ước lớn suốt đời của người trí thức chân chính thời trung 
đại là hoài bão “trí quân, trạch dân” giúp vua trơ thành  vua 
Nghiêu, vua Thuấn; làm ơn cho dân đê dân trở  thành  dân của 
thời vua Nghiêu, vua Thuấn...

2. Ớ Việt Nam thời trung đại, những tư tưởng nói trên được 
thấm sâu và nâng cao ở những ông vua sáng suốt, ở những người 
trí thức yêu nước, thương dân. Nhả vua - nhà sư Trần Thái Tông 
nói: “Phàm đã làm vua thiên hạ, phải lấy ý muốn của thiên hạ 
làm ý muốn của mình, phải lấy tấm lòng của thiên hạ làm tấm 
lòng của mình”. Nhà vua - thi nhân Trần Minh Tông viết: “Sinh 
dân nhất thị ngã bào đồng, Tứ hải hà tâm  sử khốn cùng” (Hết 
thảy trăm  họ là đồng bào ta. Nỡ lòng nào để cho bốn bể phải 
khốn cùng). VỊ tướng - người trí thức Trần Quốc Tuấn khi sắp 
mất đã trối trăng lại là phải: “Làm thế  nào thu hút binh lính 
như cha con một nhà” thì mới có thê chiến thắng giặc ngoại xâm
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được và lại phải “khoan sức cho dân đế làm cái kế  sâu rễ bền 
gốc. Đó là thượng sách giữ nước, không còn gì hơn’’, ơ  một thời 
đại mà nhà cầm quyền sáng suốt như thế; những người trí thức 
biết phát hiện quy luật vận động của cuộc sống như thế, thì ở 
thời đại ấy hẳn nhiên xuất hiện thiên thời, địa lợi, nhân hòa - 
mà điều quyết định hàng đầu là nhân hòa - đó là những điều 
kiện cần và đủ để “phú quốc, cường binh” và đánh bại giặc ngoại 
xâm.

Các vua nhà Trần và tr í thức, quân và dân nhà Trần ba lần 
chiến thắng quân xâm lược Nguyên Mông - kẻ thù lớn nhất của 
loài người lúc bấy giờ. Nhà Hồ đế đất nước rơi vào tay giặc Minh 
xâm lược không phải thiếu tinh thần  cảnh giác, sẵn sàng chiến 
đấu, không phải không có quân dông và được trang bị tốt, không 
phải thiếu các tướng dũng lược, mà vì “chính sự phiền hà”, lòng 
dân không theo.

Cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi chống quân Minh đô hộ đã thu 
hút được sức m ạnh và tài trí cúa toàn dân, kể cả những người đi 
ở tớ; trong hàng ngũ của nghĩa quân, tướng và binh đồnglòng 
như cha con. Nước Đại Việt đã được giải phóng. Bên cạnh người 
anh hùng dân tộc Lê Lợi nôi bật lên nhà tư tưởng vĩ đại Nguyễn 
Trãi với những suy nghỉ thấm  sâu lòng yêu nước, thương dân: 
“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt trước lo trừ  
bạo”; ông đánh giá cao sức mạnh của nhân dân: “Lật thuyền mới 
biết sức dân m ạnh như nước”, rằng những công trình to lớn của 
đất nước đều do sức dân làm nên; ông chân thành biết ơn nhân 
dân, ông làm quan là để đền ơn vua và cũng là để đáp lại ơn dân: 
“Ản lộc đền ơn kẻ cấy cày”. Hoài bão của Nguyễn Trãi - tập đại 
thành những ước nguyện của các nhà nho thời trung đại: xây 
dựng một quốc gia, ở đó vua là vua Nghiêu, vua Thuấn, dân được 
sông như dân của thời vua Nghiêu, vua Thuấn; xây dựng một 
quốc gia mà ở những nơi thôn cùng xóm vắng không có tiếng
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oán sầu của dân.

3. Các quốc gia phong kiến Trung Quốc, N hật Bản, Triều 
Tiên, Việt Nam đã trải qua những thời kỳ th ịnh trị. Nhưng thái 
độ sáng suốt coi trọng sức mạnh của dân, khoan sức cho dân 
không phải là bản chất của vua chúa - những kẻ vẫn nghĩ rằng 
ngai vảng của chúng, sự thống trị của chúng chỉ phụ thuộc vào 
“thiên m ệnh”, đất đai trong thiên hạ là đất đai của chúng. “Tiên 
ưu, hậu lạc” và “ăn lộc đền ơn kẻ cấy cày” chỉ là “độc thiện kỳ 
thản”, “độc thiện kỳ hành” trong hàng ngũ trí thức nho sĩ. Những 
quốc gia phong kiến ấy không tránh  được nội loạn, trong đó có 
những cuộc nông dân khơi nghĩa, là một trong nhiều nguyên 
nhân làm cho chúng suy yếu dần. Không chịu nổi sự áp bức, bóc 
lột hà khắc của phong kiến, địa chủ, nông dân đã vùng lên khơi 
nghĩa vũ trang; trong tình  huống ấy nhiều trí thức nho sĩ thương 
dân, thức thời đã lãnh sứ mạng đứng đầu những cuộc dấy nghĩa 
ấy với lá cờ “thế  thiên hành đạo”, quyết tâm  đạp đồ hôn quân 
bạo chúa, đem lại thái bình và an cư lạc nghiệp cho dân... Vào 
nửa cuối thê kỷ XIX, nhũng quốc gia phong kiến ấy, trừ  Nhật 
Bản, đã thất bại trước tàu to, súng lớn của chủ nghĩa tư bản, mặc 
dù nhân dân ở những nước ấy có thừa lòng dũng cám. ơ  Việt 
Nam trong hoàn cảnh nước sôi, lửa bỏng đó, những “người mang 
tơi đội nón” (soa lạp nhân), những người “dân ấp, dân lân” đã 
đứng lên, tự  động tự nhiệm cứu nhà, cứu nước, bất chấp triều 
đình Huế dâng thành, cắt đất cho giặc Pháp và ngăn cản nhân 
dân chống bọn xâm lược. Nhiều trí thức nho sĩ đã cùng nhân 
dân dấy binh chiến đấu chống quân thù từ phương Tây đến. Quả 
thật, “súng giặc đất rền, lòng dân trời tỏ”, như Nguyễn Đình 
Chiêu đã viết.

4. Đầu thế  kỷ XX, tân  thư (sách, báo mới bằng tiếng Trung 
Quốc giới thiệu văn minh phương Tây, cuộc duy tân  ớ N hật Bản 
và tư tưởng của những nhà cải cách Trung Quốc) đã thay đổi tư 
duy của trí thức nho sĩ Việt Nam, đem lại cho họ một tầm mắt 
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“doanh hoàn” nhìn rộng toàn cầu, một quan điếm cạnh tranh  
sinh tồn để quan sát xã hội, gợi ý cho họ một đường lối cứu nước 
mới lấy dân làm động lực. Các nhà nho yêu nước và duy tân ấy 
đã tách dân và nước ra  khỏi vua; coi việc đế m ất nước là thuộc về 
trách nhiệm của dân, do đó cúư nước, hiển nhiên, là nghĩa vụ 
của dân. Phan Bội Châu quả quyết: “Sông phía Bắc bể phía 
Đông; Nếu không dân cũng là không có gì”. Phan Châu Trinh 
trong thư gửi cho Nguyễn Ái Quốc năm 1922 khẳng định ý đồ 
của ông là “cùng với nhân dân, chí sĩ ba kỳ thức tỉnh nhân tâm, 
hợp quần, hợp xã, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh, ai 
nấy thấu rõ ngọn nguồn, đông tay sao mà chắng vỗ nên bộp”, ơ  
đây có thể nhấn m ạnh rằng Phan Bội Châu quan niệm công 
cuộc cứu nước gồm nhiều việc lớn, nhỏ khác nhau, phải được 
toàn dân tham  gia, tùy tài tùy sức mới đi tới thành công. Phan 
Bội Châu kêu gọi mười hạng người: phú hào, quan tước thế  gia, 
lính tập, đồng bào theo Thiên chúa giáo, côn đồ nghịch tử, nhi 
nữ anh thư, bếp bồi thông ký, cừu gia đệ tử, sĩ và du học sinh - 
đồng tâm  đế cứư nước. Trong sự nghiệp ấy, có thể có cá nhân 
anh hùng, có thề có cả nhà đều anh hùng, cả làng đều anh hùng, 
cả nước đều anh hùng. Phong trào yêu nước và duy tân đầu thế 
kỷ XX nói chung, Phan Bội Châu nói riêng đã không đi tới 
thành công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, nhưng đã chuẩn 
bị nền móng cho tư tưởng “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết” của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam.

II. Suy nghĩ về tu' tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân

1. Trong Đường kóch mệnh -một tác phẩm huấn luyện cán 
bộ cách mạng - Nguyễn Ái Quốc nhấn mạnh: “Kóch mệnh là 
i iệc chung của dân chúng, chứ không phải việc của một hai 
người”. Trong cách mạng giai cấp công nhân chiếm vị trí trung 
tâm và đóng vai trò dẫn đạo. Nguyễn Ái Quốc đã kế thừa truyền 
'.hống tốt đẹp của tư tương về nhân dân trong lịch sử phương 
Đỏng và lịch sử Việt Nam; nhờ thấm  nhuần một cách sáng tạo
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chủ nghĩa Mác - Lênin và hoạt động thực tiễn trông phong trào 
công nhân và cộng sản quốc tế, Người đã nâng cao được tư tưởng 
đó. Trong Đường Kácli mệnh, Nguyễn Ái Quốc nhận rõ những 
hạn chê về lịch sử và về giai cấp của cách mạng dân chủ tư sản, 
chẳng hạn Cách mạng Mỹ 1776 và Cách mạng Pháp 1789 -  
“hai cuộc cách mạng không đến nơi”. Vào thời điểm tiền Cách 
mạng tháng 8- 1945, Người đã diễn thành thơ tư tưởng đoàn kết 
dân tộc đế nhân dân hiểu, nhớ, thuộc nằm lòng và làm theo: 

Hòn đá to, Hòn đá nặng 
Một người nhắc, Nhắc không đặng  
Hòn đá to, Hòn đá nặng,
N hiều người nhắc, Nhắc phải đặng.

Đoàn kết dân tộc là một trong những nguyên nhân không 
thế thiếu đưa đến thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, 
lật đô ách thống trị của thực dân Pháp ngót trăm  năm, chấm 
dứt sự áp bức, bóc lột của chế độ phong kiên ngót ngàn nám, lập 
ra nhà nước công nóng đầu tiên ở Đông Nam Á. Cuộc cách mạng 
ấy đã dưa nhản dân lên làm chủ đất nước, đưa Đảng Cộng sán 
Việt Nam lên vị trí đảng cầm quyền. Đó là sợi chỉ đò xuyên suốt 
lịch sử dân tộc Việt Nam từ ấy đến hôm nay.

2. Chính trong điều kiện như vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh - 
vừa là lãnh tụ tối cao của dân tộc Việt Nam, vừa là lãnh tụ tối 
cao của Đảng Cộng sản Việt Nam — nhấn mạnh “quyền hành và 
lực lượng đều ở nơi dân’” (Dân vận, 1949); “Đảng ta là một đảng 
cầm quyền... Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng 
đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của 
nhân dân” (Di chúc, 1969). Tư tưởng “đoàn kết, đoàn kết, đại 
đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công” của Người 
được phát biếu chính trong điều kiện đó. Và, chính từ việc nhân 
dân coi sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là sự nghiệp của mình, 
“đảng viên đi trước, làng nước theo sau” mà sức m ạnh của dân 
tộc Việt Nam đã được nhân lên một cách phi thường, sức mạnh
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đó nhặn được sự giúp đỡ và ủng hộ to lớn về tinh thần và vật 
chất của thế  giới. Thấy rõ sức mạnh đó, Chú tịch Hồ Chí Minh 
khẳng định trong Di chúc của Người, rằng nước ta sẽ có vinh dự 
là một nước nhỏ mà đã đánh thắng hai đê quốc to - là Pháp và 
Mỹ, rằng sau khi thắng giặc Mỹ nhân dân ta  sẽ xây dựng lại đất 
nước ta  “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

3. Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng “vi hành” để 
xem xét tình hình nhũng nhiễu nhân dân của những “ông quan 
bà quan, ông lại bà lại cách mạng”. Đó là sự kê thừa và nâng cao 
truyền thống vi hành (incognito) của vua chúa ngày xưa muốn tự 
mình tìm hiểu dân tình, không tin  vào những tờ biểu, tờ tấu của 
quần thần và quan lại. Trong Di chúc của Người, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh dặn Đảng và Chính phu cần miễn thuê nông nghiệp 
cho nông dân mấy năm sau khi đất nước đã thắng giặc Mỹ. Đây 
cũng là sự kế thừa và nâng cao truyền thống khoan sức cho dân 
của những triều đại sáng suốt, thân dân trong thời trung đại và 
điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn thực hiện là : “B00 nhiêu 
lợi ích đều vì dân” (Dân vận). Trong thời trung đại, người ta 
cũng nói quan là “dân chi phụ mẫu” (cha mẹ dân), là “công bộc” 
(đày tớ công) của dân; không phải lúc bấy giờ không có những 
ông quan cố gắng xứng dáng với những danh hiệu ấy, nhưng đó 
chỉ là những giọt nước trong biển lớn. Trong thời đại của Người, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi người cán bộ cách mạng “phái tìm  
mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ ràng: việc đó 
là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ. họ phải hăng hái làm cho 
kỳ đ ư ợ c “bất cứ việc gì đều phải bàn bac với dân, hỏi ý  kiến và 
kinh nghiệm của dàn, cùng với dân đặt kế  hoạch cho thiết thực 
với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân ra 
thi hành. Trong lúc thi hành phải theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, 
kliuyén khích dân” (Dân vận). Trong thời trung đại, trung, hiêu 
là hai đức mục hàng dầu của hệ thống đạo đức. Trong thời đại 
mới Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Trung với Đảng, hiếu với dân...”,
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ơ  đây, Người giữ lại cái “hạt nhân hợp lý” của lòng trung hiếu, vì 
nó người ta có thê hy sinh cả mạng sống và cấp cho nó một nội 
dung sâu rộng, cách mạng và hiện đại.

Chủ tịch IỈỒ Chí Minh đã khắc phục triệ t đế những hạn chê 
trong tư tưởng về dân của người xưa, giải phóng tư tương ấy ra 
khỏi quan niệm “mệnh trời” về ngôi vị của nhà cầm quyền, ra 
khỏi tiên nghiệm, ra khỏi lòng tốt của những cá nhân thương 
dân, nhưng đứng trên dân và ngoài dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện sự kế thừa có phê phán đó 
dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin và thực tiễn cách 
mạng Việt Nam.

4. Tư tương của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân đã thám  sâu 
vào cán bộ, đảng viên của Đàng Cộng sản Việt Nam, đã trở 
thảnh suy nghĩ và hoạt động thực tiền của Đảng ta, của nhân 
dân ta. Đó là di sản sống của chúng ta và nó ảnh hưởng tích cực 
vào văn hóa ứng xử của nhân loại, vào chủ nghĩa nhân đạo của 
loài người.

5. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Dân vận là vận động tất cả 
lực lượng của mỗi một người dân không để sót m ộ t người dân 
nào, góp thành lượng toàn dân, dể thực hành những công việc 
nên làm, những công việc Chính phủ và đoàn thể đã giao cho”. 
Dân vận là một hệ thống bao gồm công nhân vận. nông dân 
vận, trí thức vận, quân nhân vận, phụ nữ vận, thanh niên vận, 
thiếu niên nhi đồng vận, phụ lão vận... Tuy nhiên, theo chúng 
tôi, cần và có thế coi công nhân vận, trí thức vận, nông dân vận, 
thanh niên vận, vận động lực lượng vũ trang là những trọng 
tâm hàng đầu trong hệ thống dân vận ấy, đê đảm bảo sự an toàn 
và sự thành công cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, hội nhập đất nước vào khu vực và vào thế  giới ngày 
nay...

(*) Hùi tham luận tại Hội thảo 
tư tưởng dân rận của /lác /lổ, /0/1999
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Tư tưỏng dân vận của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, bài học sâu sắc trong 

xây dựng mối quan hệ máu thịt 
“Quân vói dân một y chí”(,)

T h i ế u  t ư ớ n g  LẺ NGỌC SAN H  
( P h ó  G i á m  đ ố c  H ọ c  v i ệ n  L u c  q i i ă n )

N
hững người làm  công tác Đảng, công tác chính tr ị trong 
quân đội đều coi bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí 
M inh đăng trên  báo Sự T hật ngày 15 tháng 10 năm  1949 
như một cương lĩnh về công tác dân vận. Bài báo ngắn gọn, 

nhưng chứa đựng nhiều giá tr ị lý luận cũng như hướng dẫn 
nhận thức và hành  động, trở  thành  bài học sâu sắc trong xây 
dựng mối quan hệ máu th ịt “Quân với dân một ý chí”, nguồn 
sức m ạnh to lớn trong xây dựng, trưởng thành , chiến đấu và 
chiến thắng  của Quân đội nhân  dân Việt Nam.

Bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí M inh đã đi vào 
cuộc sống của nhân  dân ta  tròn  50 năm. 50 năm  qua cách 
m ạng nước ta  đã giành được những thành  tựu quan trọng và
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kỳ diệu. Một câu hỏi lớn đặt ra  là: Vì sao Việt Nam một đất 
nước đất không rộng, người không đông, kinh tế  nghèo nàn, 
có một đội quân mà lúc đầu kế địch chỉ coi là một nhóm nổi 
dậy có vũ trang  lại đánh thắng  Pháp, đánh thắng  Mỹ là 2 tên 
đế quốc to, có tiềm  lực kinh tế  và quân sự mạnh, giành độc 
lập dân tộc, thống nhấ t đất nước, bảo vệ vững chắc vùng đất, 
vùng biển và vùng trời của Tổ quốc, bước vào thòi kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa vứi tương lai tươi sáng: “Dán giàu, 
nước m ạnh, xã hội công bằng, văn m inh”.

Một trong những nguyên nhân thắng  lợi chính là Đảng 
ta  đã phát huy được sức m ạnh của khối đại đoàn kết toàn 
dân, đã kết hợp nhuần nhuyễn sức m ạnh của dân tộc và sức 
m ạnh của thời đại, được nhân dân yêu chuộng hòa bình trên  
th ế  giới đồng tình  và ủng hộ. Ngày nay, nhiệm vụ trung tâm  
của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta  là tiến hành công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì sức m ạnh vô địch vẫn 
là khối đại đoàn kết toàn dân, vẫn là sự thông nhấ t ý Đảng - 
lòng dân, là Đảng tin  dân, dân tin  Đảng. Công tác dân vận 
phải được nâng lên tầm  cao mới, tác động sâu rộng tới mỗi 
người, mỗi gia đình, mỗi địa phương và cả dan tộc; h ế t sức 
năng động, sáng tạo về nội dung, đa dạng về phương thức 
hoạt động và tố chức đê tạo ra  nội lực to lớn vượt qua các 
nguy cơ, thách thức, tran h  thủ thời cơ và thuận  lơi, phấn đấu 
đạt tới mục tiêu của sự nghiệp cách m ạng Xã hội chủ nghĩa.

Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân  dân mà chiến 
đấu; do đó, gắn bó máu th ịt với nhân  dân là một nguyên tắc 
trong xây dựng quân đội, là truyền thống, bản chất và là 
nguồn sức m ạnh của quân đội ta. Cách đây 55 năm , tiền  thân  
cua quân đội ta  được Đảng và Bác Hồ đặt tên: “Đội Việt Nam 
tuyên truyền giải phóng quân” với nhiệm  vụ chính trị trọng 
hơn quân sư, lấy việc tuyên truyền, vận động nhân dân để 
xây dựng lực lượng vũ trang  là chính, “vì cuộc kháng chiến
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của ta  là cuộc kháng chiến toàn dân cần phải động viên toàn 
dân, vũ tran g  toàn dân”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, quân đội ta  đã đoàn kết, gắn bó máu th ịt 
với nhân  dân, luôn xứng đáng là quân đội của dân, do dân và 
vì dân, “Trung với Đảng, hiếu với dân”. Đó là sự kết hợp 
nhuần nhuyễn giữa bản chất cách m ạng và truyền thống tốt 
đẹp của Quân đội ta.

“Nước ta  là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. 
Bao nhiêu quyền hạn  đều của dân”, “Nói tóm lại, quyền hành 
và lực lượng đều ở nơi dân”. Do đó, trong lời thề thứ 9 cua 
Quân đội ta  nêu rõ: Khi tiếp xúc với dân làm đúng 3 điều 
nên:- Kính trọng dân, giúp đờ dân, bảo vệ dân, và 3 điều 
răn:- Không lấy của dân, không dọa nạt dân, không quấy 
nhiễu dân để gây lòng tin  cậy và yêu mến của nhân dân, thực 
hiện “Quân với dân một ý chí”.

Nhờ đó, h ình  ảnh “Anh bộ đội Cụ Hồ” luôn luôn là một 
biểu tượng đẹp đẽ trong lòng nhân dân ta, từ  miền xuôi đến 
miền ngược, từ người già đến em nhỏ đều dành cho bộ đội 
một tình  cảm “cá nước” đặc biệt, “đi dân nhớ, ở dân thương”, 
đùm bọc, che chở, h ế t lòng giúp đỡ về vật chất và tinh  thần  
để quân đội ta  làm  tròn  chức năng của một đội quân chiến 
dâu, m ột đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất.

Có người dặ t câu hỏi: Vì sao không gọi quân đội ta  là 
quân đội Hoàng Gỉa Việt Nam, hay không gọi là Hồng quân 
Việt Nam mà lại gọi là Quân đội nhân dân Việt Nam? Câu 
trả  lời dầy đủ n h ấ t là vì: Quân đội ta  từ nhân  dân mà ra, vì 
nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu th ịt quân dân là bản 
chất, truyền thông và là nguồn sức m ạnh của quân đội ta, là 
nguyên tắc trong xây dựng lực lượng vũ trang  cách mạng.

Ngày nay, đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, chủ nghĩa đế quốc và các th ế  lực thù địch đang
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thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa b ình”, bạo loạn lật đố 
hòng chông phá cách m ạng Việt Nam, nhiệm  vụ bảo vệ Tố 
quốc của nhân  dân ta  mà nòng cốt là lực lượng vũ trang  nhân 
dân có nội dung và yêu cầu mới. Quân đội ta  phải nhanh 
chóng xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh  nhuệ 
và từng bước hiện đại. Dù tran g  bị h iện đại đến đâu, dù cán 
bộ chiến sĩ sông tập  trung trong doanh trạ i theo yêu cầu 
chính quy, hiện đại... th ì tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ 
Chí M inh vẫn soi sáng nhận thức và tình  cảm của cán bộ, 
chiến sĩ, một lòng, một dạ vì nhân dân phục vụ. “Tất cả vì 
dân, tấ t  cả do dân, có dân là có tấ t cả. Dưới bầu trời, không có 
lực lượng nào m ạnh hơn dân, không có gì cao cả hơn phục vụ 
dân”.

Thấm  nhuần quan điểm về vai trò  quyết định và sức 
m ạnh vĩ đại của quần chúng nhân  dân của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, 55 năm  qua, công tác dân vận luôn được xác định là 
một chức năng quan trọng của quân đội ta. Chủ tịch Hồ Chí 
M inh giải thích: “Dân vận là gì? Dân vận là vận động tấ t  cả 
lực lượng của mỗi một người dân, không để sót một người dân 
nào, góp thành  lực lượng toàn dân, đế' thực hành  những công 
việc nên làm, những công việc Chính phủ và đoàn th ể  đã giao 
cho”. Chủ tịch Hồ Chí M inh xác định rõ trách  nhiệm  “T ất cả 
cán bộ chính quyền, tấ t  cả cán bộ đoàn thế' và tấ t  cả hội viên 
của các tố’ chức nhân dân (Liên Việt, Việt M inh...) đều phải 
phụ trách  dân vận”. Như vậy, công tác vận động nhân dân 
không chỉ là việc của Đảng và các đoàn thể, mà chính là cơ 
quan Nhà nước, nhân viên N hà nước, trong đó quân đội ta 
cũng phải coi trọng và làm tốt. Nghĩa là, công tác dân vận là 
nhiệm  vụ của cả hệ thống chính trị nước ta.

Công tác dân vận là một nhiệm  vụ cơ bản, gắn liền với 
quá trình  xây dựng và trưởng thành  của quân đội ta. Khi 
quân đội ta  còn non yếu th ì vận động nhân  dân xây dựng lực
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lượng, khi đã lớn m ạnh thì tiếp tục vận động nhân dân “Toàn 
dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến”. Khi đất nước tiến  
hành công cuộc đổi mới th ì cùng với nhân  dân thực hiện 
thắng lợi hai nhiệm  vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc Việt Nam XHCN.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn dặn: “Anh em phải 
nhớ rằng: Mỗi người trong bộ đội phải là một người tuyên 
truyền... Một quân đội văn hay, võ giỏi, là một quân đội vô 
địch”. Người nói tiếp: “Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và du 
kích không nên chỉ biết đánh. Biết đánh là cái tốt, nhưng chỉ 
biết đánh mà coi nhẹ chính trị, kinh tế, tuyên truyền giáo 
dục nhân dân, tức là chỉ biết có một mặt, vì đánh không thề 
tách rời được với chính trị và kinh tế ”.

Mang trong m ình bản chất giai cấp công nhân, quần đội 
ta  là lực lượng chính tr ị tin  cậy của Đảng, được tổ chức chặt 
chẽ, có kỷ luật nghiêm , được giáo dục, giác ngộ, không chỉ 
hăng hái giết giặc lập công, mà còn hăng hái giúp đỡ nhân 
dân, bảo vệ dân, làm  chỗ dựa cho dân. Cán bộ, chiến sĩ quân 
đội ta  luôn ghi nhớ lời Bác dạy: “Những người phụ trách dân 
vận cần phải óc nghĩ, m ắt trông, ta i nghe, chân đi, miệng 
nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết 
m ệnh lệnh. Họ phải th ậ t thà  nhúng tay vào việc”. Rõ ràng là, 
quan liêu, lười biếng, thiếu đức, thiếu tài, cá nhân  chủ nghĩa 
thì không thể  làm  tố t công tác dân vận được, mà chỉ làm cho 
dân ghét, dân kh inh  mà thôi.

Lịch sử sinh thành của quân đội ta đã thể hiện rõ tư tưởng 
này của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi mới giành được chính quyền 
và trong cuộc kháng chiến chống Pháp, quân đội ta vừa hiến 
đấu, vừa tích cực cùng nhân dân chống giặc đói, giặc . i 't. làm 
còng tác binh dịch vận, vừa kháng chiến, vừa kiến qi. lam nên 
chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Tron 1 uục kháng

65



Dân vận  L â m  Đổng- là m  th e o  lờ i  B á c

chiến chống Mỹ, cứu nước, hàng vạn anh hùng, dũng sĩ đã nêu 
cao tinh thần chiến đấu, khéo vận động, tố chức, nên ở đâu cán 
bộ, chiến sĩ cũng được nhân dân che chở, giúp đỡ đế hoàn thành 
mọi nhiệm vụ. Ngược lại, những thắng lợi trên  chiến trường lại 
hỗ trợ cho công tác đấu tranh  chính trị, trong công tác binh, 
địch vận của nhân dân làm nên chiến thắng lịch sử 30/4/1975, 
giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong 
nhiệm vụ quốc tế  vẻ vang, quân đội ta  luôn nêu cao tinh thần 
“Giúp bạn là tự giúp m ình”, luôn đoàn kết với quân dân nước 
bạn, khắc phục mọi gian khổ, hy sinh, hoàn thành tốt mọi 
nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, được nhân dân nước 
bạn tin yêu, mến phục.

Hiện nay, nhân dân ta  đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới, 
thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu “Dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn m inh”, trong tình hình vừa có 
thời cơ, vận hội mới, vừa có những nguy cơ, thằch thức không 
thế xem thường. Sự nghiệp xây dựng, củng cố quốc phòng an 
ninh, giữ vững độc lập, tự chủ đang đặt ra những yêu cầu mới, 
đòi hỏi quân đội ta  phải làm tốt hơn nữa công tác dân vận, tăng 
cường tình đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn 
kết toàn dân, đánh bại âm mưu chia rẽ quân đội với nhân dân 
oía các thế  lực thù địch, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bất kỳ 
tình huống nào.

Làm được như thế, quân đội ta  mới thực hiện được lời 
dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

“Quân tốt dân tốt,
Muôn sự đều nên”.
“Gốc có vững cây mới bền,
Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”.

Lu một nhà trường ra đời rấ t sớm, Học viện Lục quân đã có 
lịch sử 53 n. I  tn xây dựng và trưởng thành, với 8 lần thay đối tên
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gọi, 9 lần thay đổi địa điểm đóng quân. Dù ở đâu, Học viện cũng 
được Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương tận tình giúp 
đỡ. Hơn 23 năm gắn bó với Đà Lạt - Lâm Đồng, nhờ làm tốt 
công tác dân vận, Học viện đã được Đảng, chính quyền và nhân 
dân các dân tộc Đà Lạt - Lâm Đồng dành cho tình cảm đặc biệt, 
tạo mọi diều kiện thuận lợi nhất đế Học viện phấn đấu hoàn 
thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trên giao. Học viện Lục quân đã 
được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm 
Đồng tặng bức trướng ghi dòng chữ: “Đoàn kết keo sơn, nghĩa 
tình  trọn vẹn”. Và đó cũng là nét son truyền thống vô cùng tự 
hào của cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên quốc phòng, 
hạ sĩ quan - binh sĩ của Học viện Lục quân.

Làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những 
năm  qua, công tác dân vận của Học viện Lục quân luôn được 
Đảng ủy và Ban Giám đốc quan tâm  lãnh  đạo và chỉ đạo, tích 
cực triển  khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8B (khóa VI) 
và các nghị quyết của Đảng ủy Quân sự Trung ương về công 
tác vận động quần chúng trong tình  hình mới, về quân đội 
tham  gia giải quyết các vụ việc phức tạp  trên  địa bàn...

Kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí minh viết bài báo “Dân 
vận” là dịp đế cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên quốc 
phòng, hạ sĩ quan -binh sĩ của Học viện tiếp tục học tập, quán 
triệt các quan điềm, tư tưởng dân vận của Đảng và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh. Đây cũng là dịp đế mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta 
xem xét lại mình đã hiếu và làm đúng những lời căn dặn của 
Bác về công tác dân vận chưa? Làm th ế  nào để dân vận khéo?... 
Đó là những tư  tưởng lớn mang tính nhân văn và tính thời sự 
sâu sắc, vẫn giữ nguyên giá trị soi sáng, dẫn dắt chúng ta  trong 
giai đoạn hiện nay và mai sau trong tiến trình  phát triển của 
cách mạng.

(*) Bài tham luận tại Hội thảo 
Tư tưởng dân vận của Bác Hồ, 10/1999
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Xây dựhg tổ chức Mặt trận, đoàn thể 
vững manh - nội dung quan trọng 

ừong cuộc vận động xảy dụhg 
và chỉnh đốn Đảng hiện này( t)

N G U Y Ề N  LA N
( ủ y  v i ê n  T h ư ờ n g  v ụ  - 

T r ư ở n g  B a n  T Ổ  c h ứ c  T ỉ n h  ủ y )

Chủ tịch Hồ Chí M inh lúc sinh thời đã rấ t quan tâm  đến 
công tác dân vận và cán bộ dân vận. Người khẳng định 
“Cách m ạng là sự nghiệp của quần chúng”, “Có lực lượng 
nhân dân thì việc khó mấy, to mấy cũng làm được”. Thực tiễn 

cách mạng Việt Nam, trong sự nghiệp kháng chiến và kiến 
quốc của thời đại Hồ Chí M inh đã chứng m inh chân lý đó. 
Muốn công tác dân vận thành  công th ì việc xây dựng tố’ chức, 
xây dựng đội ngũ cán bộ M ặt trận , đoàn thế vững m ạnh giữ vị 
trí hết sức quan trọng.

VỀ Tổ CHỨC

Không lập ra  tổ chức thừa hoặc thiếu, đổi mới hợp quy
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luật. Bất kỳ cấp nào, đoàn thể  nào cũng cần phải phân định 
rõ chức năng, nhiệm  vụ một cách minh bạch. Với mục tiêu 
“Việc gì cũng vì lợi ích của nhân  dân mà làm và chịu trách 
nhiệm  trước nhân dân”. Không rõ chức năng, nhiệm  vụ hoặc 
chồng chéo với tổ chức khác th ì tổ chức ấy là thừa (không hợp 
quy luật) cần phải giải thể. Có tổ chức rồi thì phải xây dựng 
quy chế hoạt động và thực hiện quy chế ấy một cách hợp lý 
(chú ý cả mối quan hệ trong và ngoài hệ thống). Không có quy 
chế th ì nhân  viên đòi làm những việc của th ủ  trưởng, còn thủ 
trưởng chỉ làm những việc của nhân viên, cấp dưới đòi làm 
những việc của cấp trên  và ngược lại...

VỀ XÂY DựNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán.bộ là cái gốc 
của mọi công việc”, “ bấ t cứ chính sách, công tác gì nếu có cán 
bộ tô t thì thành  công”. Công tác dân vận là một trong những 
công tác khó. Vì “Dân vận là vận động tấ t cả lực lượng của 
mỗi một người dân, không để sót một người dân nào, góp 
thành  lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên 
làm, những công việc Chính phủ và đoàn thể  đã giao cho”. 
Công việc của nước ta  hiện nay h ế t sức nặng nề, với hai 
nhiệm  vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy m ạnh 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu “dân 
giàu, nước m ạnh, xã hội công bằng, văn m inh”, đòi hỏi toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân nói chung và đội ngũ cán bộ làm 
công tác dân vận nói riêng phải ra  sức hoàn thành  sứ mạng 
mà lịch sử giao phó. Làm th ế  nào để vận động, giải thích cho 
mỗi người dân hiểu rằng  mục tiêu cao cả đó là lợi ích và 
nhiệm  vụ của họ? Muốn làm được điều đó không ai khác 
ngoài đội ngũ cán bộ dân vận nói riêng và đội ngũ đảng viên, 
can bộ, công chức nói chung cần phải quán tr iệ t và thực hiện 
: : :  lời dạy của Bác về công tác dân vận. Bác chĩ rõ: “T ất cá
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cán bộ chính quyền, tấ t  cả cán bộ đoàn thể  và tấ t  cả hội viên 
của các tổ chức nhân dân... đều phải phụ trách  dân vận”. Như 
vậy, công tác dân vận không phải chỉ là “sản riêng” của các 
đoàn thể, của Đảng hay một tổ  chức nào, mà là trách nhiệm  
của cả hệ thống chính trị, gia đình, nhà trường và xã hội.

Đế có đội ngũ cán bộ dân vận tốt, trách  nhiệm  trước hết 
thuộc về cấp ủy Đảng (đứng đầu là đồng chí bí thư, thủ trưởng 
đơn vị và cơ quan tham  mưu). Đội ngũ cán bộ dân vận trước 
hết bao gồm: cán bộ của tố chức M ặt trận , các đoàn thể, hội 
quần chúng... Sau đó, nói rộng ra là mọi đáng viên, cán bộ, 
công chức Nhà nước đều phải làm công tác dân vận.

Thực tiễn ở địa phương và nước ta  thời gian qua đã ít 
nhiều mắc phải khuyết điếm mà cách đây 50 năm  Bác Hồ đã 
cảnh báo: “Khuyết điểm to ở nhiều nơi là xem khinh việc dân 
vận. Cử ra  một ban hoặc vài người, mà thường cử những cán 
bộ kém rồi bỏ mặc họ. Vận được thì tốt, vận không được cũng 
mặc. Những cán bộ khác không trông nom, giúp đỡ, tự cho 
mình không có trách  nhiệm  dân vận. Đó là sai lầm rấ t to, rấ t 
có hại”. Khắc phục khuyết điếm đó, chúng ta  phải sắp xếp lại 
hợp lý đội ngũ cán bộ dân vận hiện có phù hợp với sở trường, 
hoàn cảnh, môi trường... của từng cán bộ. Không ngừng đào 
tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm  nâng cao năng 
lực và hiệu quả công tác của người cán bộ làm công tác vận 
động quần chúng. Người cán bộ làm công tác dân vận trong 
điều kiện cơ chế thị trường đang tác động tạo nên những biến 
đối, làm xuất hiện nhiều vấn đề xã hội khá phức tạp. Do đó, 
đội ngũ cán bộ nói chung, những người làm công tác dân vận 
nói riêng, trước hết phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có 
cái tâm  trong sáng, biết tin  yêu nhân  dân, biết hợp lực với 
đồng đội vì cái chung; phải sâu sát, gắn bó với quần chúng để 
tuyên truyền, vận động quần chúng. Đồng thời nắm  bắt tâm  
tư, nguyên vọng chính đáng của quần chúng để phản ánh với
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Đảng, với N hà nước kịp thời bổ sung, .sửa đối những chủ 
trương, chính sách chưa phù hợp. Tình trạn g  quan liêu bàn 
giấy của hệ thông chính tr ị  hiện nay là một nguy cơ cần phải 
sớm khắc phục. M ặt khác, phải tuyển chọn, bố sung và có 
chính sách thu hút cán bộ tăng  cường cho các đoàn thể, M ặt 
trận  các cấp. Đặc biệt, quan tâm  ưu tiên  đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ dân vận cho cơ sở. Chính đội ngũ cán bộ cơ sở mới gần 
dân, sâu sát dân và hiếu dân nhất. Họ “là những người đem 
chính sách của Đảng và Chính phủ giải thích cho dân chúng 
hiểu rõ và th i hành. Đồng thời đem tình  hình của dân chúng 
báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách 
cho đúng,... cách xa dân chúng, không liên hệ chặt chẽ với 
dân chúng, cũng như đứng lơ lửng giữa trời, n h ấ t định th ấ t 
bại”.

N hân dân ta  có câu: “Đảng viên đi trước, làng nước theo 
sau” là yêu cầu tấ t  yếu và rấ t  bình thường trong đời sông 
chính trị, xã hội. Anh vận động tôi làm điều hay, việc thiện 
th ì bản th ân  anh, gia đình anh hãy làm điều hay, việc thiện 
trước đã. Như vậy, muôn làm  công tác dân vận thành  công, 
th ì ngoài việc thực hiện tốt quy chế hoạt động, đội ngũ cán bộ 
dân vận còn phải gương mẫu thực hiện tố t nghị quyết của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước, nói đi đôi với việc làm, kiên 
trì, nhẫn nại, hế t lòng vì nhiệm  vụ; chắc chắn sẽ chiếm được 
lòng tin  yêu và sự ủng hộ nh iệ t tình  của quần chúng nhân 
dân. Đó là phần thưởng vô giá đối với những người làm công 
tác dân vận.

Trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
và địa phương, Đáng biết cách lãnh đạo, chính quyền biết 
cách quản lý, các đoàn thể, M ặt trận  biết cách vận động, khai 
thác, sử dụng trí tuệ của toàn dân một cách hiệu quả, thì mọi 
công việc từ lớn đến nhỏ, đặc b iệt công việc xây dựng và 
chỉnh đôn Đảng n h ấ t định th àn h  công. N hân dân Việt Nam

Dân vận  L â m  Đổng' là m  th e o  lờ i  B á c
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n h ấ t định thực hiện được điều mong muốn cuối cbng của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Toàn Đảng, toàn dấn ta  đoàn 
kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống 
nhất, độc lập, dân chủ và giàu m ạnh, và góp phầnoíứng đáng 
vào sự nghiệp cách m ạng thê giới”.

(*) Bài tham luận tại Hội thảo 
Tư titởiiíị dân vận  của Bác Hồ, 10/1999.
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D ân vận  L â m  Đ ô n g  là m  th e o  lờ i  B á c

Vận đụng tư tưỏng dân vận của Bác 
Hô vào việc đoi mói, nâng cao vai ừò 

của chi bộ cơ sở đối vối 
công tác dân vận hiện nay n

rong vài ba năm  gần đây, theo sự chỉ đạo chung, phường
5 thành  phố Đà Lạt đã tổ chức tổng kết công tác dân vận
theo Nghị quyết 8B; qua đó, tạo được bước tiến  bộ về nội 

dung và cách làm  dân vận. v ề  nội dung, công tác dân vận 
hướng vào những vấn đề th iế t thực của đời sống nhân dân 
như xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, công tác dân số, 
vệ sinh môi trường, nâng cấp một số con đường theo phương 
châm “nhân  dân và N hà nước cùng làm ”, động viên nhân dân 
làm tố t nghĩa vụ công dân như nộp thuế, làm nghĩa vụ quân 
sự, hưởng ứng các cuộc vận động nhân đạo, từ thiện, tham  gia 
phong trào  quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động 
cam hóa một số đối tượng càn quấy... về  phương thức hoạt 
lộng cũng từng bước được đối mới; trước hết, Đảng bộ phường 
và chi bộ khu phô 1 đã tập  trung xây dựng, củng cố tô chức

IMGUYÈN THANH HIẾU
( N g u y ê n  P h ó  T r ư ở n g  B a n  D â n  v ậ n  T ỉ n h  u y )
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Dân vân  L â m  Đồng' là m  th e o  lờ i  B ác

M ặt trận  và các đoàn thể  quần chúng ở địa bàn dân cư bằng 
những việc làm th iế t thực như phát triển  hội viên, phát huy 
dân chủ trong sinh hoạt nội bộ, quan tâm  chăm lo đời sống 
vật chất, tình  cảm của hội viên, đoàn viên. Thông qua đó, đẩy 
m ạnh công tác vận động quần chúng tham  gia các phong 
trào. Chi bộ 1 có 26 đảng viên, trừ  vài ba đồng chí được miễn 
sinh hoạt và công tác, trừ  một sô' đồng chí làm  công tác Đảng, 
chính quyền, th ì một nửa sô đảng viên trong chi bộ trực tiếp 
làm công tác M ặt trận , đoàn thê ở phường, khu phố, tổ dân 
phố. Nhiều đồng chí tuy tuồi cao nhưng rấ t nh iệt tình  và có 
trách nhiệm  cao trong công tác, xứng đáng là tấm  gương tốt, 
là hạ t nhân lôi kéo số cán bộ ngoài Đảng cùng tham  gia công 
tác. Sô" đảng viên khác tuy không trực tiếp tham  gia Ban 
chấp hành, của các tố chức quần chúng, nhưng cũng thường 
xuyên gắn bó với nhân dân, được nhân dân tín  nhiệm.

Tuy nhiên, liên hệ với tư tưởng dân vận của Bác Hồ, công 
tác này ở cơ sở vẫn còn nhiều bất cập, cần được nghiêm túc 
xem xét rú t kinh nghiệm, cải tiến  đế không ngừng nâng cao 
chất lượng hoạt động. Đảng bộ và không ít chi bộ, đảng viên 
vẫn còn “hiểu chưa thấu”, “làm chưa đúng”, thậm  chí còn 
buông lỏng, quên lãng, xem nhẹ, xem thường, chưa có nghị 
quyết chuyên đề bàn sâu, chưa đeo bám thực hiện đến nơi 
đến chốn công tác dân vận. M ặt trận , các đoàn thể  tuy có 
hình thành  tố chức ở khu phô và ở một số tổ dân phố, nhưng 
hoạt động không đều, không chặt chẽ, sinh hoạt chưa thành  
nền nếp; nội dung sinh hoạt còn nghèo nàn, thiếu tính hướng 
dẫn và giáo dục; chưa coi trọng đúng mức công tác bồi dưỡng 
nâng cao kiến thức, nhận  thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên 
các đoàn thể.

Trên cơ sơ thực tiễn  ở địa bàn dân cư, vận dụng tư tưởng 
và những nội dung súc tích và còn nóng bỏng tính  thời sự
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trong bài báo “Dân vận” của Bác Hồ và bài báo “Nhớ ngày 15 
tháng 10” của đồng chí Tống Bí thư Lê Khả Phiêu, theo chúng 
tôi cần tiếp tục làm tô t hơn nữa một sô việc sau đây:

1- Qua cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sinh 
hoạt tự  phê bình, phê bình lần này và kỷ niệm ngày Bác Hồ 
viết bài báo “Dân vận”, Đảng bộ phường và chi bộ cơ sở cần đi 
sâu kiếm điểm vai trò  lãnh đạo toàn diện trên  địa bàn dân 
cư, trong đó có lãnh  đạo thực hiện nhiệm  vụ dân vận. Thông 
qua kết quả kiểm điểm, các tố chức cơ sở Đáng có cơ sở đê đối 
mới và nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng về công 
tác dân vận tạ i các khu phố, xứng đáng là tố chức hạt nhân 
lãnh đạo, là trung tâm  gắn bó m ật th iế t với nhân dân tại chỗ. 
Cán bộ, đảng viên trong chi bộ phải thực sự phát huy tính 
tiên  phong gương mẫu, tính  giáo dục thuyết phục của mình 
trên  mọi m ặt, chấp hành nghiêm  điều lệ Đảng và những quy 
định của Đảng (19 điều cấm...); tôn trọng và hành  động theo 
pháp luật, giữ gìn đạo đức lối sống mẫu mực; có thái độ, tác 
phong ứng xử đúng mức trong các mối quan hệ cụ thể  hàng 
ngày với nhân  dân, n h ấ t th iế t không đế nhân  dân chê trách, 
nghi ngờ một điều gì dù nhỏ. Chi bộ có nghị quyết chuyên đề 
bàn về dân vận ở khu dân cư một cách cụ thế, th iế t thực; 
phân công tổ  Đảng phụ trách tố dân phố, đảng viên phụ 
trách  hộ dân cư. Chi bộ phải lấy kết quả công tác dân vận là 
một trong những tiêu chuẩn để nhận xét đánh giá đảng viên 
định kỳ trong việc thực hiện nhiệm  vụ chính trị của mình.

2- Nội dung chủ yếu trong hoạt động của tố chức cơ sở 
Đảng ở khu dân cư là chăm lo lợi ích th iế t thực của nhân dân. 
Vì vậy, chi bộ phải thường xuyên nắm  chắc tình  hình đời 
sống, tâm  tư, nguyện vọng cua nhân dân đế có chủ trương, 
biện pháp giải quyết đúng đắn, kịp thời, đáp ứng yêu cầu 
chính đáng của dân. Đồng thời chi bộ cũng phản ánh đề nghị
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lên trên  những vấn đề vượt khả năng giải quyết của cư sở.

Chi bộ, mà trước h ế t là chi ủy và đồng chí bí thư  phải 
chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ chính quyền tại khu phố, tô 
dân phố, trán h  quan liêu, hành  chính đơn thuần. Chi bộ phải 
thực sự lãnh đạo các đoàn thể, quan tâm  xây dựng đội ngũ 
cán bộ cốt cán làm công tác M ặt trận , đoàn thế tạ i các th u  
dân cư. Cán bộ làm công tác dân vận phải nh iệ t tình, có t á n  
huyết, chịu làm và biết làm  việc, được quần chúng tín  nhiệm.

3- Ai phụ trách dân vận? Trong bài báo “Dân vận”, Bác 
Hồ chỉ rõ trước hết là “tấ t  cả cán bộ chính quyền”. Sở dĩ Bác 
xác định như vậy là vì cán bộ, nhân viên chính quyền có quan 
hệ trực tiếp đến dân, hàng ngày hàng giờ tiếp xúc với dân, 
hiểu từng hộ, từng người dân, hiểu rõ đặc điểm kinh tê - xã 
hội ở địa bàn, cho nên trước h ế t họ phải là những người biết 
vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nưdc có hiệu quả nhất.

Muốn vậy, số cán bộ chính quyền này phải là những đại 
biểu thực thụ của dân, thực hiện quyền dân chủ đại diện của 
nhân dân. Họ phải nắm  vững và thực hiện t<ất quy chế dân 
chu ở cơ sở, thường xuyên lắng nghe, tiếp thu những ý kiến 
chính đáng của nhàn dân đế phản ánh lên trên  hoặc giải đáp 
kịp thời cho dân. Cải tiến  các cuộc họp dân sao cho có chất 
lượng, th iế t thực, bố ích, đưa những sinh hoạt dân chù này 
thành  định kỳ, nền nếp, tạo điều kiện cho đông đảo nhân 
dân tham  gia thảo luận, vừa góp ý xây dựng chính quyền địa 
phương, vừa biểu (lương người tốt, việc tố t tạ i chỗ, vừa đấu 
tra i.h  xây dựng nội bộ nhân dân.

4- Hệ thống chính trị ở cơ sở sẽ không vững m ạnh nếu 
không chú ý xây dựng M ặt trận  và các đoàn thế quần chúng 
vững mạnh. Vừa qua, thực trạng  cùn các tồ’ chức này còn nặng 
hình thức, hoạt động chưa thực chểt. Do đó, phải tiếp tục xây

Dàn vận  Lăm. Đồng' là m  th e o  lờ i  B á c
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dựng, kiện toàn hệ thống các tổ chức này không đế “trắng” về 
tổ chức ở địa bàn dân cư; phải khéo lồng ghép về tố chức, 
kiêm nhiệm  về chức danh cán bộ để phù hợp với đặc điểm 
tình  hình ở cơ sở. P h á t huy hơn nữa vai trò đầu tàu gương 
mẫu của đảng viên, trong đó có lực lượng đáng kế' là đảng 
viên hưu tr í trong các tổ chức đoàn thể; tăng  cường kèm cặp, 
bồi dưỡng, phá t huy đội ngũ cán bộ trẻ , cán bộ đoàn thể  ngoài 
Đảng; cố gắng chọn được những người nhiệt tình, hăng hái 
công tác, biết dành nhiều th ì giờ, công sức cho công việc 
chung.

Nội dung hoạt động của M ặt trận  và các đoàn thể  cần 
phong phú, hấp dẫn; ngoài việc đề cập những vấn đề chung 
về kinh tế  - xã hội, cần phải hướng trọng tâm  vào bàn và giải 
quyết những vấn đề th iế t thực, bức xúc đôi với hội viên, đoàn 
viên và các tầng  lớp nhân dân; thường xuyên tuyên truyền, 
giải thích cho hội viên, đoàn viên hiểu được tình  hình, nhiệm 
vụ, nắm  được chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà 
nước để họ chấp hành th ậ t tốt. Có kế hoạch tổ chức các chuyên 
đề th iế t thực bồi dưỡng hội viên, đoàn viên; đặc biệt phải 
chăm lo giáo dục, kèm  cặp th ế  hệ trẻ, n h ấ t là số đoàn viên 
thanh  niên, từ  đó phá t hiện đào tạo cán bộ trẻ , từng bước bố 
tr í công việc thích hợp để họ có điều kiện trưởng thành.

H» H»

Nửa th ế  kỷ đã qua, nhưng bài báo “Dân vận” của Bác Hồ 
vẫn còn sức sống m ãnh liệt, tiếp tục soi sáng cho chúng ta 
nhiều vấn đề rấ t cơ bản, rấ t  sâu sắc về quan điểm nhận thức, 
về nội dung công tác, về phương thức hoạt động, về hình thức 
tổ chức của sự nghiệp vận động quần chúng.

Thời gian qua, chúng ta  đã làm được nhiều việc có sức 
thuyết phục về công tác dân vận, nhưng rõ ràng  vẫn chưa 
nắm  th ậ t chắc mọi tầng  lớp quần chúng, mọi lực lượng nhân

D ân vận  L â m  B óng' là m  th e o  lờ i  B ác
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dân, chưa làm đúng tư tưởng dân vận của Bác Hồ.

Do vậy, kỷ niệm ngày bài báo “Dân vận” ra  đời, là dịp tốt 
để chúng ta  ôn, bọc lại, hiểu sâu hơn tư tưởng dân vận của 
Bác Hồ để làm tốt hơn nữa, đúng tầm  hơn nữa công cuộc vận 
động nhân dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước và trước m ắt cũng là để làm tố t cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng.

(*) Bài tham luận tại Hội thâu 
Tư tưởng dân vận của Bác Hồ, 10/1999.
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Tình hình đội ngũ trí thức 
và công tác trí thức của Đảng{t)

P G S. TS  PHẠM BA PHONG  
( G i á m  đ ố c  S ở  K h o a  h ọ c  - C ô n g  n g h ệ  - M ô i  t r t ỉ ờ i ĩ g )

T rong quá trìn h  lãnh đạo cách mạng. Đảng luôn luôn coi 
trọng đội ngũ tr í thức. Nhờ có những chính sách của Đảng, 
nửa th ế  kỷ qua, đội ngũ trí thức nước ta  phát triển  rấ t 
nhanh và có những đóng góp xứng đáng vào công cuộc giải 

phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

Tính đến nay. cả nước có khoảng 4.000.000 lao động kỹ 
thuật, trong dó có 1.200.000 người có trình độ trung cấp; trên 
800.000 người có trình  độ đại học, cao đẳng; gần 10.000 tiến sĩ, 
phó tiến sĩ và thạc sĩ.

Trí thức người dân tộc thiếu số còn chiếm tỷ lệ quá nhỏ 
trong tống số người có trình  độ đại học, cao đẳng trong cả nước. 
Trong tổng số người có trình độ đại học, cao đẳng, nữ chiếm 
38%, trình độ trên  đại học, nữ chiếm 15%.

Số đông cán bộ có trình  độ khoa học cao thường tập trung ở 
các cơ quan Trung ương và các thành phố lớn. Nhiều tỉnh, đặc 
biệt là trung du và miền núi, đồng bằng sông Cửu Long, Táv
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Nguyên còn thiếu cán bộ khoa học, kỹ thuật một cách trầm  
trọng.

Ớ Lâm Đồng có 6.580 lao động kỹ thuật có trình độ-đại học, 
cao đẳng trở lên, trong đó nam chiếm 3.853 người (58,56%), nữ 
2.727 người (41,44%).

Cũng như trong cả nước, ở địa phương việc phân bố lực 
lượng khoa học kỹ thuật chưa hợp lý giữa nông thôn và thành 
thị là một thực tế. Nông thôn Lâm Đồng chiếm 70% dân số 
nhưng chỉ có 22,1% cán bộ khoa học kỹ thuật, trong khi đó ở 
thành thị chỉ có 30% dân số thì chiếm 78,9%; nếu tính số cán bộ 
có trình độ đại học, cao đẳng trở lên thì tỷ lệ này còn cách biệt 
hơn; thành thị chiếm 86,8%, nỏng thôn chỉ có 13,2%.

Lực lượng trí thức khoa học và công nghệ địa phương là đội 
ngũ nòng cốt đê thực hiện các chương trình  nghiên cứư khoa 
học, các dự án phát triển do những yêu cầu đặt ra  của nền kinh 
tế, đưa tiến bộ khoa học, kỹ thuật thích hợp vào nông nghiệp, 
nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, 
góp phần từng bước thực hiện công nghiệp hóa nông nghiệp và 
nông thôn theo tinh thần Nghị quvết 6 (lần 1) của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa VIII.

Cũng như trí thức cả nước, trí thức Lâm Đồng là những 
người giàu lòng yêu nước, gắn hó V ;i Đảng và nhân dân, ham 
hiểu biết, nhạy bén với cái mới, có Jiả năng tiếp vận với trình 
độ tiên tiến của khoa học - công -¡ghè; cảm nhận rấ t rõ cái nhục 
của nghèo khố và lạc hậu, mong muôn được tạo điều kiện đế làm 
việc có hiệu quả, đóng góp vào việc pi.-.t triển kinh tế, văn hóa, 
khoa học, giáo dục...

Tuy nhiên trì thức cũng bộc lộ m< 1 số m ặt yếu cần được 
khắc phục: ở chỗ này hay chỗ khác có nl ung biểu hiện khó đoàn 
kết, khó hợp tác với đồng nghiệp; ở uột su trí thức khi chuyến 
sang cơ chế kinh tế  mới hiện nay, có í ự hẫng hụt về kiến thức và 

80

Dãn vận L à m  Đ ô n g  là m  th e o  lờ i  B á c ______________________________ .___________



D ân vận  L ă m  Dâng- là m  th e o  lở i  B ác

kỹ năng thực hành, trình  độ ngoại ngữ còn yếu, hạn chế sự mở 
rộng giao lưu hợp tác quốc tế; thiếu kiến thức sâu ở nhiều lĩnh 
vực khoa học và công nghệ hiện đại; trước những diễn biến phức 
tạp của tình hình thế  giới, những khó khăn của nền kinh tế, một 
số tỏ ra  hoang mang, dao động, giảm sút niềm tin  vào Chủ 
nghĩa xã hội, m ịt số ít lại mơ hồ về chính trị, phủ nhận thành 
tựu cách mạng, bài bác chủ nghĩa Mác-Lênin, có những biểu 
hiện tự do vô chính phủ, dân chủ cực đoan.

Đại đa số trí thức tin tưởng và phấn khởi trước những 
thành tựu của công cuộc đổi mới, có nhiều băn khoăn trước các 
hiện tượng sa sút về văn hóa, đạo đức, lối sống; lo lắng trựớc xu 
thê chạy theo lợi ích kinh tế  đơn thuần, bất chấp đạo lý, truyền 
thống dân tộc; tỏ ra bất bình trước tệ nạn tham  nhũng cũng như 
vi phạm trậ t tự kỷ cương xã hội... Tâm trạng chung của trí thức 
là thiết tha  mong muốn được Đảng tin  dùng và đối xử thậ t sự 
công bằng, dân chủ, tạo môi trường thuận lợi đế' họ có cơ hội tốt 
đóng góp nhiều nhất cho địa phương, đất nước.

Quan điểm của Đảng trước sau như một, coi trí thức là vốn 
quí của dân tộc, là lực lượng tiêu biểu cho trình độ trí tuệ của 
Đảng, của Nhà hước và của dân tộc; là bộ phận hợp thành của 
khối liên minh công nhân - nông dân - trí thức, nền tảng của 
khối đại đoàn kết toàn dân do Đảng lãnh đạo. Đảng coi lao động 
của trí thức là lao động trí óc, là loại lao động có khả năng tạo ra 
những giá trị rẩ t to lớn, là một tài nguyên vô tận; và Đảng coi 
việc đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức trong khoa học - công 
nghệ, giáo dục, đào tạo, văn hóa - văn nghệ là một trong những 
hướng chính của đầu tư phát triển.

Đến nay, ô ngưỡng cửa của th ế  kỷ XXI, xét về phương 
diện trìn h  độ của lực lượng sản xuất là bước quá độ từ thời đại 
công nghiệp lên thời đại tr í tuệ trên  cơ sở dịch chuyển từ nền 
kinh tế  công nghiệp truyền thống sang nền kinh tế  dựa trên
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tri thức - hay nói cách khác là nền kinh tế  tr i thức, trong đó 
tri thức và thông tin  là nền tảng  của sự phá t triển .

Lịch sử cho thấy, ở thời nào cũng vậy, sự hưng vong của 
đất nước tùy thuộc phần lớn vào việc coi trọng và sử dụng trí 
thức như th ế  nào. Ngày nay, xây dựng đội ngũ tr í thức lớn 
m ạnh và đề cao vai trò của trí thức trong sự nghiệp cách 
mạng chính là dể tăng  cường khối liên m inh công - nông - trí. 
M ặt khác, vai trò của tầng lớp trí thức được thể  hiện thông 
qua sự liên m inh chặt chẽ với các giai cấp công nhân và nông 
dân. do đó, càng được nhân lên gấp bội.

Cơ chế thị trường đặt ra những yêu cầu rấ t cao đối với lao 
động sáng tạo của trí thức, đòi hỏi trí thức phải gắn bó hơn với 
thực tiễn sản xuất và đời sống, phải chấp nhận sự cạnh tranh  và 
sàng lọc qua thị trường. Song, như vậy không có nghĩa là thả nối 
cho cơ chế thị trường điều tiết, sàng lọc. Nhiều lĩnh vực hoạt 
động của trí thức vẫn cần có sự tố chức, quản lý và đầu tư của 
Nhà nước, không thể áp dụng cơ chế th ị trường một cách đơn 
giản.

Đế thực hiện các quan điểm của Đảng về công tác trí thức, 
cần tổ chức thực hiện tốt các chính sách và biện pháp Đảng đã 
nêu ra  là:

* Tiếp tục thực hiện và quán triệ t chính sách đại đoàn kết 
dân tộc của Đảng, tạo ra  cơ chế thích hợp để trí thức có thể đóng 
góp sức mình cho sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội; gặp gỡ, 
dối thoại chân thành, cởi mở, với thái độ trân  trọng, tin  cậy và 
thực sự lắng nghe; củng cố và tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt 
động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật để tổ chức này 
thực sự là m ặt trận  tập hợp, đoàn kết trí thức khoa học và công 
nghệ theo tinh thần của Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về dẩy mạnh hoạt 
dộng của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam,
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trong đó nhấn mạnh: “Liên hiệp hội là một tố chức chính trị - xã 
hội của trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, cùng với các 
đoàn thể chính trị - xã hội khác tạo thành lực lượng nòng cốt 
trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”.

* Tạo môi trường và diều kiện cần th iết cho trí thức làm 
việc có hiệu quả: đổi mới cơ chế quản lý của các cơ quan khoa học 
và đào tạo để đảm bảo sử dụng và đãi ngộ trí thức theo cống 
hiến thực tế, chống bình quân; khuyến khích trí thức tiến thân 
bằng con đường đi sâu vào lĩnh vực chuyên môn của mình; tổ 
chức thực hiện tốt pháp lệnh bảo hộ quyền tác giả, bảo hộ quyền 
sở hữư công nghiệp và chuyển giao công nghệ, coi đó là động lực 
quan trọng để phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức; cải 
tiến chế độ tiền lương đối với đội ngũ trí thức theo hướng đưa 
lương của cán bộ văn hóa, khoa học lên hàng ưu tiên.

* Tăng mức đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư 
từ ngân sách Nhà nước cho các lĩnh vực hoạt động của trí thức: 
xây dựng cơ sở hạ tầng cho khoa học và công nghệ, đầu tư ngân 
sách sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm theo tinh thần 
Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII.

* Đẩy m ạnh đào tạo và bồi dưỡng trí thức: cập nhật kiến 
thức, bồi dưỡng nâng cao trình  độ đội ngũ trí thực hiện có trước 
hết là cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp, các ngành, cán bộ 
khoa học và công nghệ, có cơ chế tuyển chọn, sàng lọc thích hợp 
đế’ thúc đẩy đội ngũ trí thức chủ động học tập, rèn luyện nâng 
cao kiến thức và năng lực của mình, mở rộng đào tạo trí thức 
dân tộc ít người, trí thức nữ. c ầ n  đặc biệt quan tâm  đào tạo, bồi 
dường cho đội ngũ trí thức về chính trị, tư tưởng và đạo đức, ý 
chí với những hình thức và nội dung đổi mới phù hợp. (*)

(*) Bài tham luận tại Hội thảo 
Tư tưởng dân vận của Bác Hồ. 10/1999.
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Xây dựng đội ngũ cán bộ 
dân tộc thiểu sô ở Lâm Đông 
theo tư tưởng Hô Chí Minh 

trong sự nghiệp đổi mới
N G U Y Ễ N  THỊ LA N

Chủ tịch Hồ Chí M inh rấ t coi trọng vai trò  của đội ngũ cán 
bộ cách mạng. Người cho rằng: “Cán bộ là cái gốc của mọi 
công việc”, “Muôn việc th àn h  công hay th ấ t bại đều do 
cán bộ tố t hay kém ”. Những di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ 

Chí M inh về vấn đề cán bộ nói chung và cán bộ dân tộc thiểu 
số nói riêng là sự chỉ dẫn quý báu, có ý nghĩa lý luận và thực 
tiễn  cho việc định ra  và thực hiện chính sách dân tộc của 
Đảng và N hà nước ta.

Đào tạo đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số theo Hồ 
Chí Minh là một yêu cầu của cách m ạng Việt Nam. Người 
thường nhắc nhở: Việc huấn luyện cán bộ dân tộc thiểu số 
phải “Xuất phát từ nh iệ t tình  cách mạng, tình  thương yêu 
chân thành  đồng bào các dân tộc, từ  tin h  th ần  phục vụ đồng
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bào các dân tộc”. Nội dung huấn luyện phải rấ t cụ thể, th iế t 
thực, phù hợp với trìn h  độ nhận thức, tr ìn h  độ phát triển  
kinh tế  - xã hội của từng dân tộc, làm cho cán bộ dân tộc dễ 
nhớ, dễ hiểu và lãnh đạo được đồng bào dân tộc họ làm có 
hiệu quả. Phương pháp huấn luyện cán bộ dân tộc phải hết 
sức chú trọng lý luận gắn với thực tế, từ  dễ đến khó, từ  đơn 
giản đến phức tạp.

Việc làm  quan trọng và rấ t  th iế t thực đối với cán bộ dân 
tộc thiểu số mà Bác Hồ thường quan tâm  là kèm cặp bồi 
dưỡng trong thực tế  công tác. Bày vẽ hướng dẫn cho họ biết 
cách làm và làm được việc, chứ không bao biện làm  thay. Cán 
bộ dân tộc thường có tính  tự ti, mặc cảm, nên lại càng phải 
giúp đỡ để họ tự  tin , vững tâm  mà làm tốt công tác được giao. 
Bác thường khuyên bảo chúng ta  về cách đối xử với cán bộ 
dân tộc thiểu số là phải đặc biệt chú ý phương pháp thuyết 
phục, không suy diễn, không đao to búa lớn, không truy chụp, 
phải có thá i độ khoan dung, độ lượng và luôn biết khơi dậy ở 
họ những nhân  tố  tố t đẹp của mỗi con người. Trong quan hệ 
hàng ngày, kèm  cặp trong công việc, phải luôn chú ý thận  
trọng và phá t huy tính  chân th ậ t vốn có của người cán bộ dân 
tộc thiểu số.

Là một tỉn h  có trên  30 dân tộc thiểu số, chiếm 23% dân 
số toàn tỉnh , trong 15 năm  thực hiện đường lối đổi mới của 
Đảng, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể  trong tỉnh  
luôn quan tâm  đến việc đào tạo, bồi dưỡng và tăng  cường đội 
ngũ cán bộ, n h ấ t là cán bộ chủ chốt ở các vùng dân tộc thiểu 
số. Các địa phương, các cấp, các ngành chú trọng đưa cán bộ 
dân tộc đi học các trường chính trị, chuyên môn nghiệp vụ ở 
Trung ương và ở tinh . Chỉ tính  từ năm  1991 đến năm 1995, 
Trường Chính tr ị của tỉnh  đã đào tạo chương trình  trung cấp 
lý luận chính tr ị cho 40 cán bộ, trung cấp hành chính Nhà 
nước cho 13 cán bộ, hệ bồi dưỡng 2-3 tháng cho 102 cán bộ và

___________________________________________ D ân vận  L â m  D â n g  là m  th e o  lờ i  B á c
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hệ bồi dưỡng ngắn hạn  cho 140 cán bộ.

Theo số liệu thống kê năm  1995, trong số cán bộ chủ 
chốt ở cơ sở toàn tỉnh , cán bộ người dân tộc thiểu số là Bí thư 
Đảng ủy ở cấp xã và tương đương chiếm 17,5%, Chủ tịch ú y  
ban nhân dân là 22,8%, Chủ tịch M ặt trận  Tổ quốc 15,6%, 
Chủ tịch Hội Phụ nữ 13,26%, Bí thư  Đoàn thanh  niên 15%, 
Chủ tịch Hội Nông dân 13%, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 
16,5%, Trưởng Công an 19,7%, Xã đội trưởng 18%. Tỷ lệ trên  
tương đối hợp lý, phù hợp với cơ cấu dân cư trong tỉnh, nhưng 
còn một sô chức danh như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội 
Nông dân, M ặt trận  Tổ quốc tỷ lệ cán bộ chủ chốt còn thấp. 
Phần lớn cán bộ dân tộc thiểu số trưởng thành  qua các phong 
trào nhờ nh iệ t tình , hăng hái, xốc vác công việc nhưng chưa 
được đào tạo, bồi dưỡng qua trường lớp.

Trong 15 năm  qua, bộ máy Đảng, chính quyền và các 
đoàn thể  quần chúng vùng dân tộc dã từng bước phát huy tác 
dụng, là công cụ lãnh đạo, quản lý, điều hành, vận động nhân 
dân phát triển  sản xuất, củng cố quốc phòng an ninh, thực 
hiện các chính sách xã hội ở cơ sở. Nhưng nhìn chung năng 
lực lãnh đạo, quản lý của bộ máy Đảng, chính quyền còn 
nhiều m ặt hạn chế, các đoàn thể  quần chúng chưa làm  tố t vai 
trò vận động, tập  hợp đoàn viên, hội viên.

Nguyên nhân của tồn tạ i trên  là do cấp ủy Đảng, chính 
quyền, đoàn thể  các cấp chưa thấy  hết vị trí, vai trò  chiến 
lược của vấn đề dân tộc và vấn đề cấp bách về xây dựng thực 
lực cách mạng vùng dân tộc. Tổ chức, nội dung, phương thức 
hoạt dộng của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn th ể  chậm 
được đổi rưới. Đội ngũ cán bộ thiếu ổn định, năng lực, trình  
độ hạn chế, đời sống khó khăn nên đã ảnh hưởng đến sự tích 
cực, năng nố công tác, sâu sá t gắn bó với dân.

Hiện nay, đất nước ta  đang chuyển sang thời kỳ đấy
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m ạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nên công tác đào tạo, 
xây dự Ìg đội ngũ cán bộ nói chung, trong đó có đội ngũ cán bộ 
dân tộc thiếu sô là yêu cầu vừa cấp bách, vừa cơ bản lâu dài. 
Đây là nội dung lớn của chính sách dân tộc, là vân dề then 
chốt C ể thực hiện chính sách dân tộc của Đảng. Chúng ta có 
thể vận dụng các quan điềm của Chú tịch Hồ Chí Minh về 
công tác dân vận đế xác định những tiêu chuẩn chung cho 
cán bộ dân tộc thiểu số.

Một là, phải có đạo đức cách mạng. Đây là một yêu cầu 
quan trọng, bởi vì đồng bào các dân tộc thiểu số hiểu và cảm 
nhận trực tiếp về Đảng, về chế độ xã hội chủ nghĩa thông qua 
người cár bộ cụ th ể  ở buôn, làng mình.

Hai là, phải tuyệt đôi trung thành  với lý tưởng cách mạng, 
ơ  cac dịa bàn phức tạp, các thê lực thù dịch luôn luôn tìm 
each phá hoại, gây rối bằng nhiều hình thức khác nhau, kề cả 
hình chức mua chuộc cán bộ. Vì thế, tiêu chuẩn trung thành  
vớ: cách m ạng là điều cực kỳ th iế t yếu ở người cán bộ dân tộc.

Ba là, phải có môi liên hệ m ật th iế t với nhân  dân. Bằng 
nành 4ộng, người cán bộ phải gần dân, làm cho dân tin, dân 
yóu, dân phục, có uy tín  cao để đưa đường lối, chủ trương, 
jh ính  sách của Đảng và N hà nước vào cuộc sống.

Bốn là, phải có trìn h  độ, tr i thức n h ấ t định. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh quan niệm: “dốt” là một trong ba loại “giặc” cần 
phải chống, trong công cuộc xây dựng đất nước, người cán bộ 
“không thể  lãnh  đạo chung chung được nữa”, “chỉ có nhiệt 
tình  không thôi th ì chưa đủ, còn phai có tri thức nữa”, có như 
vậy mới nhanh  chóng đáp ứng được yêu cầu cách mạng.

Năm là, phải có năng lực lãnh đạo thích ứng với điều 
kiện nơi 'mình công tac. Đây là yêu cầu cực kỳ quan trọng 
hiện nay, khi Đảng va Nhà nước ta  đang triển  khai một loạt 
chính sách phá t triển  kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng dân tộc.

87

____________________________________________D ân vận  L â m  Đ ổ n g  là m  th e o  lờ i  B ác



Dân vận L â m  Đ ổ n g  là m  th e o  lờ i  B á c

Sáu là, phải có phong cách công tác phù hợp với trìn h  độ 
dân cư ở mỗi địa bàn, trán h  bệnh chủ quan, quan liêu, chuộng 
hình thức, xa rời quần chúng.

Trên cơ sở những tiêu chuẩn trên  đây, quá trìn h  xây 
dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu sô" cần lưu ý những vấn đề 
sau:

Thứ nhất, đánh giá đúng cán bộ. Có đánh giá đúng cán 
bộ mới có quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sắp xếp đúng. Việc 
đánh giá cán bộ đòi hỏi phải khách quan, dân chủ và lấy hiệu 
quả thực tế  làm thước đo.

Thứ hai, bố trí đúng cán bộ. Chủ tịch Hồ Chí M inh quan 
niệm: “Người đời ai cũng có chỗ hay và chỗ dở”, “Phải biết tùy 
tài mà dùng người, đừng để xảy ra  tình  trạn g  thợ rèn  thì bảo 
đi dóng tủ, thợ mộc th ì bảo đi rèn  dao, thành  thử  cả hai người 
đều lúng túng”. Đối với vùng dân tộc thiểu số cần chú ý cán bộ 
tại chỗ, người dịa phương, đó là những người am hiểu sâu sắc 
địa bàn và dân cư.

Thứ ba, kế t hợp giữa cán bộ lão thành  và cán bộ trẻ . Cả 
hai loại cán bộ này đều có những ưu điểm, nhược .điểm nên 
cần phải kế t hợp, bổ sung cho nhau đế phá t huy ưu điểm, hạn 
chê khuyết điểm của họ trong quá trình  lãnh đạo. Có thể  vận 
động đưa già làng, trương thôn, buôn vào trong đội ngũ cán 
bộ của hệ thống chính trị cơ sở. Thực tê cho thây, những 
người có uy tín  trong từng dòng tộc, trưởng thôn, buôn cũng 
đồng thời là cán bộ của Đảng, chính quyền, M ặt trận  đoàn 
thế thì phong trào ở địa phương hoạt động hiệu quá hơn.

Thứ tư, phải chú ý phát hiện nhân  tài. Việc phát hiện 
nhân tài đi đỏi với việc bồi dưỡng, đào tạo, thử  thách, sàng 
lọc trong phong trào đề cán bộ đó phá t huy được tà i năng.

Thứ năm , có chính sách đãi ugộ thỏa đáng về vật chất và
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tinh  thần  n h ấ t là đối với cán bộ chủ chốt. Việc thực hiện 
chính sách đãi ngộ cán bộ dân tộc thiểu số còn cần phải chú 
ý đến đặc điểm tình  cảm, phong tục tập  quán vốn có của từng 
dân tộc.

Công tác đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số  là một nhiệm  vụ 
quan trọng nhưng còn nhiều khó khăn, phức tạp  và lâu dài. 
Vì vậy, phải có quy hoạch, tạo nguồn, có chế độ, h ình thức 
đào tạo thích hợp và quản lý, sử dụng tốt số cán bộ đã có. Đây 
là một quá trìn h  khép kín từ các trường phổ thông, tiếp đó là 
lựa chọn đào tạo, bô" tr í công tác hợp lý, kèm cặp đào tạo tiếp 
để sử dụng cao hơn.

Xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số theo tư tưởng 
Hồ Chí Minh là một yêu cầu bức xúc để không ngừng nâng 
cao đời sống vật chất, tinh  thần  của đồng bào, cùng cả nước 
thực hiện mục tiêu dân giàu, nước m ạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh.«
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Từ tư tưởng về dân vận của Chủ tịch 
Hô Chí Minh, nhìn lại công tác 

đào tạo bôi dưỡng lý luận chính trị ở 
Trường Chính trị Lấm Đông n

Thạc s ĩ  v ú  V Â N  NHỠ
,  ( H i ệ u  t r ĩ ỉ ở n g  T r ư ờ n g  C h í n h  t r ị  L â m  Đ ồ n g )

X uất thân  từ  nhân dân một nước bao đời chịu cảnh lầm 
than, nô lệ, Chủ tịch Hồ Chí M inh bao giờ cũng tôn thờ 
và thực hành đức gắn với đồng bào, tin  tưởng, quý trọng 
nhân dân, thấy rõ sức m ạnh vô cùng to lớn của nhân  dân, 

Người nói: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. 
Trong th ế  giới không gì m ạnh bằng lực lượng đoàn kết của 
nhân dân”.

Vượt trội các nhà yêu nước tiền  bối, để thực hiện thắng 
lợi cách mạng, Người luôn nghĩ về “Sự nghiệp cách m ạng là 
của quần chúng”. Vì vậy, Người là người Việt Nam đầu tiên 
dạy làm công tác vận động quần chúng theo kiểu mới, Người 
đã thực hành công tác vận động bằng khoa học, nghệ thuật ở 
trình  độ cao nhất, Người nói: “Dân chủ là của quý báu nhất 
của nhân dân”, “nước ta  là nước dân chủ, địa vị cao n h ấ t là 
dân, vì dân là chủ”, “bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu
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quyền hạn  đều của dân, quyền hành  và lực lượng đều ở nơi 
dân”, “N hân dân có quyền lợi làm chủ, th ì phải có nghĩa vụ 
làm tròn  bổn phận công dân...”. Rõ ràng, Người nói, Người 
viết, Người làm  đều nổi lên tấm  gương sáng chói đạo hiếu 
“Nước lấy dân làm gốc”, “Gốc có vững, cây mới bền, xây lầu 
thắng  lợi trên  nền nhân dân”. Đối với công tác dân vận, Chu 
tịch Hồ Chí M inh làm  trước khi nói, trước khi viết; đã nói, đã 
viết là phải làm... Trong câu kết luận bài báo “Dân vận”, Bác 
viết: “Lực lượng của dân rấ t  to. Việc dân vận rấ t quan trọng. 
Dân vận kém  th ì việc gì cũng kém. Dân vận khéo th ì việc gì 
cũng th àn h  công”, đã nói lên ý nghĩa hết sức bao quát về công 
tác dân vận.

Chủ thể  công tác dân vận là toàn dân. Đôi tượng của dân 
vận cũng là toàn dân. Do đó, Bác chỉ rõ phải vận động cho 
bằng được “lực lượng của mỗi một người dân, không đế sót 
một người dân nào, góp thành  lực lượng toàn dân, để thực 
hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ 
và đoàn thể  đã giao cho”.

Tuy vậy, Người đặc b iệt chú ý đến vai trò người cán bộ 
phụ trách  công tác dân vận. Theo Người: T ất cả cán bộ chính 
quyền, tấ t  cổ cán bộ đoàn thể  (tức là cán bộ Đảng và đoàn thể 
quần chúng) đều phải làm công tác dân vận, cùng nhau bàn 
tính  kỹ càng, cùng nhau chia công việc rõ rệ t, rồi cùng nhau 
đi giải thích cho dân hiểu, cổ động dân, giúp dân đặt kế 
hoạch, tổ chức nhân công, sắp xếp việc làm, khuyến khích, 
đôn đốc, theo dõi giúp đỡ dân giải quyết những điều khó 
khăn. Cán bộ phụ trách  dân vận cần phải: “Óc nghĩ, m ắt 
trông, tai nghe, chân đi, m iệng nói, tay làm. Chứ không phải 
chỉ nói suông, chỉ ngồi viết m ệnh lệnh”. Dường như hiểu thấu 
đáo từng loại cán bộ, Người nêu lên những đặc trưng tiêu 
biêu, đặc biệt là cán bộ làm công tác dân vận. Người phê 
phán rấ t nghiêm  khắc việc bô tr í cán bộ làm dân vận và cách
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lãnh đạo công tác dân vận theo kiểu “cử ra  một ban hoặc vài 
người, mà thường cử những cán bộ kém rồi bỏ mặc họ. Vận 
dược th ì tốt, vận không được cũng mặc”. Người cũng nêu lên 
những khuyết điểm mà người cán bộ cách m ạng cần phải 
khắc phục, sửa chữa như: “địa phương chủ nghĩa, óc bè phái, 
óc quân phiệt, óc hẹp hòi, ham  chuộng h ình  thức, làm việc lối 
bàn giấy, vô kỷ luật, kỷ luật không nghiêm , ích kỷ, hủ hóa”.

Tại Đại hội toàn quôc lần thứ  II của Đảng, trong báo cáo 
chính trị, Người nêu lên những căn bệnh phổ biến dễ mắc 
trong cán bộ cách mạng, cần phải trán h  và khắc phục như 
quan liêu, m ệnh lệnh, công thần , chủ quan, hẹp hòi. Người 
hế t sức nghiêm túc, k h ắ t khe với đội ngũ cán bộ và công tác 
cán bộ, bởi vì theo Người, cán bộ có vai trò cực kỳ quan trọng 
của cách mạng, “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công 
việc thành  công hay th ấ t bại đều do cán bộ tố t hay kém ”.

Để có đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của cách m ạng nói 
chung, đặc biệt trong lĩnh vực dân vận, Người yêu cầu phải 
thực hiện tốt việc đào tạo cán bộ, trước h ế t phải đào tạo, bồi 
dưỡng về lý luận chính trị.

Trong thư  gửi Bộ phương đông Quốc tế  cộng sản, Người 
đã nêu rõ sự cần th iế t và ý nghĩa to lớn của việc học tập  lý 
luận; chỉ rõ nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập  lý 
luận Mác-Lênin một cách h ế t sức cụ thể, tỉ mỉ và sát thực tế.

Trong huấn th ị tạ i khóa 1 lớp cán bộ học tập  lý luận 
chính trị của Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương (nay là Học 
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), Người nói: “Trước hết 
Đảng ta  tố chức trường học lý luận cho cán bộ là đế nâng cao 
trình  độ lý luận cua Đảng ta  đặng giải quyết sự đòi hỏi của 
nhiệm vụ cách m ạng và tính  thực tê của Đảng, đế Đảng ta  có 
thế hoàn thành  tố t hơn nhiệm  vụ vĩ đại của m ình”. Trong sổ 
vàng truyền thống của Trường Nguyễn Ái Quốc, Người ghi:
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“Học để làm việc, làm người, làm cán bộ, phụng sự nhân 
dân...”. Trong kho tàng  tư  tưởng Hồ Chí Minh, có vô vàn tư 
tưởng có giá tr ị khoa học và tr í tuệ to lớn, trong dó vấn đề 
cán bộ và đào tạo bồi dưỡng lý luận là một h ạ t kim cương 
sáng chói trong chuỗi kim cương quý báu mà Người đế lại cho 
toàn Đảng, toàn dân.

Những lời dạy của Người về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về 
lý luận Mác-Lênin, lý luận chính trị đến nay vẫn còn nguyên 
giá trị, thậm  chí còn m ang tính  cấp bách, tính  thời sự và thời 
đại sâu sắc.

Điều đó được thế hiện sâu sắc trong Nghị quyết Trung 
ương 6 lần 2 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó có vấn đề 
nâng cao nhận thức lý luận chính tr ị cho đội ngũ đảng viên. 
Theo tinh  th ần  đó, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định sô" 54 
QD/TW về việc đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị cho 
cán bộ, đảng viên. Đồng chí Đỗ Mười - nguyên Tổng Bí thư 
Đảng ta  đã khẳng định: “Bộ môn Mác-Lênin và đội ngũ giáo 
viên Mác-Lênin có vị trí rấ t quan trọng. Thế giới quan Mác- 
Lênin, tư  tưởng đạo đức Hồ Chí M inh có giữ được vị trí chủ 
đạo trong đời sống tinh  thần  xã hội hay không? Đất nước có 
đi lên con đường Xã hội chủ nghĩa hay không? Chúng ta  có 
đánh bại âm mưu diễn biến hòa bình của kẻ thù hay không... 
Để có câu trả  lời khẳng định cho những câu hỏi trên , dất nước 
trông đợi m ột phần ở sự cố gắng của đội ngũ giáo viên Mác- 
Lênin”.

Quán tr iệ t tư  tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
quan điểm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng nói chung và 
về lý luận chính trị nói riêng, n h ấ t là từ  khi sự nghiệp đổi 
mới dược đi sâu vào lĩnh vực đào tạo, bồi dường cán bộ, tỉnh  
Lâm Đồng đã có những chuyển biến to lớn trong quy hoạch, 
đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ nói chung và nâng cao
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trình  độ lý luận chính trị cho cán bộ các câp nói riêng. Chỉ 
tính  riêng việc đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị ở 
Trường Chính trị tỉnh  cũng có th ể  chứng m inh điều này.

Tỉnh úy, Uy ban nhân dân tỉnh  đã phê duyệt kế  hoạch 
và đã chỉ đạo thực hiện mở 4 lớp cao cấp và cử nhân chính trị 
cho gần 350 cán bộ, trong đó 3 lớp cử nhân  và hoàn chỉnh cử 
nhân cho 248 cán bộ ; 27 khóa trung cấp và trung học chính 
trị cho 1.596 cán bộ cơ sở và công chức, trong đó hệ đào tạo 
chính quy tập trung là 586 đồng chí, hệ tại chức 1.010 đồng 
chí.

Hệ bồi dưỡng trong những năm  gần đây tăng  lên với số 
lượng lớn. Tổng số các lớp bồi dưỡng từ năm  1994-1999 là 
118 lớp với trên  11.000 người tham  dự, trong đó 1/3 chuyên 
về lý luận chính trị, 2/3 gồm cả lý luận chính tr ị và nghiệp vụ 
công tác. Chỉ tính  riêng các lớp lý luận chính tr ị do Học viện 
Chính tr ị Quốc gia Hồ Chí M inh và các cơ quan Trung ương 
giảng dạy và cấp chứng chỉ như tư tưởng Hồ Chí Minh, Tôn 
giáo học, Xã hội học, cũng có tới 27 lớp với trên  2.600 học 
viên, đứng đầu về số lớp và số người so với các tĩnh  trong 
toàn quốc được bồi dưỡng loại hình này.

Nhìn lại công tác đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị 
của Trường Chính trị, có những m ặt nổi lên như sau:

Một là: Về chất lượng đào tạo và bồi dưỡng, đã có một 
bước tiến  khá dài về các m ặt như: Các khóa học đều tổ chức 
rấ t nghiêm túc và chặt chẽ; thực hiện quy mô, quy trìn h  và 
yêu cầu đào tạo bằng hoặc cao hơn các yêu cầu của Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí M inh (các lớp Đại học, Trung học 
hệ tập  trung r#áe lỡp dành riêng cho cán bộ người dân tộc, các 
lớp hệ tạ i chức tạ i chồ); nhiều nội dung sá t thực tế  được bố’ 
sung, tính  chất chính quy hóa và cập n h ậ t thông tin  kịp thời, 
các báo cáo của địa phương được h ế t sức chú trọng, yêu cầu
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học tập  thực tê bước dầu có chuyển biến tốt; môi trường đào 
tạo và phương tiện  giảng dạy có chú ý bố sung nâng cấp.

Hai là: v ề  sự trưởng th àn h  của đội ngũ giảng viên, đến 
nay toàn bộ số cán bộ giảng dạy (28 đồng chí) đều đã tốt 
nghiệp đại học trở  lên; trong đó có 3 đồng chí là thạc sĩ, 3 
đồng chí đang học dào tạo thạc sĩ, một số đồng chí khác đang 
chuẩn bị nhập học sau đại học. Đa số giảng viên của nhà 
trường hoàn thành  nhiệm  vụ vào loại khá, có thể  đảm nhiệm 
80% chương trình  đào tạo bậc Trung học chính trị. Số giảng 
viên cũ có kinh  nghiệm  đang ở độ phá t huy năng suất và hiệu 
quả giảng dạy khá, số giảng viên trẻ  mới về đã được chọn lọc 
nên nhiều đồng chí rấ t có triển  vọng.

Ba là: Trường Chính tr ị Lâm Đồng đã h ế t sức phát huy 
nội lực, điều kiện hiện có, tăng  cường cơ sở vật chất và các 
điều kiện phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng theo hướng 
ngày càng hiện đại.

Bốn là: N hà trường luôn luôn mở rộng quan hệ đối tác 
với nhiều học viện, nhà trường, cơ quan Trung ương và các 
tỉnh  bạn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo được mối quan 
hệ tin  cậy và có hiệu quả.

N ăm  là: N hà trường cũng h ế t sức chú trọng củng cố nâng 
cao hiệu lực lãnh  đạo của tổ chức Đảng, quản lý của Nhà nước 
và chất lượng của các tổ chức quần chúng. Xây dựng tác phong 
lề lối làm việc khoa học, xây dựng phong trào  văn hóa, thể  
thao, dẩy m ạnh th i đua để tăng  cường công tác rèn  luyện 
toàn diện đối với giảng viên và học viên, nâng cao nội lực của 
nhà trường.

Quán tr iệ t tư  tương dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và tư tưởng về công tác cán bộ và đào tạo cán bộ của Người là 
dịp tố t để mọi cấp, mọi ngành có liên quan nhìn  lại, tự đánh 
giá mình đế’ hướng đến yêu cầu mới của th ế  kỷ sắp tới. Trường
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Chính trị Lâm Đồng - trung tâm  đào tạo, bồi dưỡng lý luận 
chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đảng, N hà nước và các 
đoàn thể  quần chúng của tỉnh  sẽ có thêm  sức m ạnh mới vươn 
lên hoàn thành  tố t hơn nhiệm  vụ của tĩnh  giao cho.

(*) Bài tham luận tại Hội thảo 
Tư tưởng dân vận của Bác Hồ, 10/1999-
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Mây vấn đê xây dụhg Đảng 
của hệ thống dân vận 

ừong bá cảnh hiện nay
NGUYỄN BẠN

Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

V ấn đề xây dựng Đảng đã được nhiều nhà nghiên cứu đề 
cập trong nhiều tác phẩm  khác nhau, trong phạm vi bài 
viết này tôi chỉ xin đề cập một vài suy nghĩ xung quanh 
vấn đề xây dựng Đảng của hệ thống Dân vận trong bối cảnh 

hiện nay, bởi lẽ hầu như ai cũng biết đó là sức m ạnh của 
Đảng bắt nguồn từ sự liên hệ gắn bó máu th ị giữa Đảng và 
nhân dân, chính truyền thông đó đã làm nên thắng lợi của 
cách mạng. Bài học lịch sử trong đấu tran h  giải phóng dân 
tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, 
mãi mãi là dấu son chói lọi về mối quan hệ gắn bó Đảng - 
Dân. Nhưng không phải b ấ t cứ ở đâu và lúc nào cũng nhận 
thức đầy đủ và thực hiện một cách thấu đáo. Công tác xây 
dựng Đảng theo quan niệm thông thường và gần như phổ 
biến là khi nói đến, người ta  nghĩ ngay đến các cơ quan 
chuyên môn của Đảng đó là Ban Tổ chức, Tuyên giáo và 
Kiếm tra  của Đảng; do đó phần nào hạn chế đến nhận thức 
và trách  nhiệm  đối với công tác Dân vận, phát huy một cách
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đầy đủ vai trò  của Ban Dân vận trong quá trìn h  tham  gia xây 
dựng Đảng.

Mấy năm  qua cùng với quá trìn h  tống kết nhiều m ặt 
công tác của Đảng, Đảng ta  dã tiến  hành tông kết công tác 
dân vận: tiếp tục khẳng định công tác dân vận trong bôi cảnh 
mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tại Hội nghị tổng kết 
công tác dân vận 1999 (tháng 3-2000) ở Hà nội, đồng chí 
Phạm Thê Duyệt - ú y  viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính 
trị đã có bài phát biểu quan trọng khắng định vai trò, vị trí 
công tác dân vận và chỉ rố Ban Dân vận thực sự là một trong 
những Ban xây dựng Đảng. Thực hiện nghị quyết Hội nghị 
BCHTW lần thứ 7 (khóa VIII), ngày. 25-5-2000, Ban Tố chức 
và Ban Dân vận Trung ương Đảng đã có Hướng dẫn số 01 về 
chức năng, nhiệm  vụ, tố chức bộ máy và biên chế cán bộ của 
Ban Dân vận địa phương, trong đó quy dịnh rõ chức năng của 
Ban Dân vận là một Ban thuộc hệ thống các Ban xây dựng 
Đảng, là cơ quan tham  mưu của cấp ủy về công tác dân vận, 
trong đó có công tác tôn giáo, dân tộc và người Hoa. Điều này 
càng thể  h iện rõ quan điểm, về công tác dân vận của Đảng ta 
trong thời kỳ mới, và đặt ra  nhiều yêu cầu mới đôi với công 
tác Dân vận cần phải nghiên cứu giải quyết.

Thời gian qua, bên cạnh những cố gắng và thành  tựu đã 
đạt được trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ta  cũng còn bộc 
lộ một số tồn tại, yếu kém đó là: “Sự suy thoái về tư tưdng 
chính trị, tình  trạng  tham  nhũng, quan liêu lãng phí của một 
bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng phá t triển  nghiêm 
trọng, bộ máy tổ chức của Đảng và N hà nước chậm được củng 
cô và đối mới” (Nghị quyết TW 6 (lần 2) - khóa VIII).

Bản thân  công tác dân vận cũng chưa gắn chặt và phục 
vụ đắc lực cho công tác xây dựng Đảng, tổ chức và hoạt động
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chưa đối mới kịp thời với đòi hỏi của tình  hình ngày càng cao 
của sư? nghiệp cách mạng. Vì vậy nhiệm  vụ có tầm  quan trộng 
đặc biệt trong giai đoạn hiện nay là động viên mọi tầng  lớp 
nhân  dân phát huy truyền thống gắn bó Đảng - Dân, tham  
gia xây dựng Đảng, xây dựng N hà nước trong sạch vững m ạnh 
cả về ba m ặt: tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tố chức và 
cán bộ, khắc phục những yếu kém tồn tại, khuyết điếm để 
Đảng ta  ngang tầm  với thời đại; đòi hỏi hệ thông dân vận các 
cấp phải được đổi mới một cách toàn diện và sâu sắc, ngày 
càng hoàn th iện  với nhiều nội dung đa dạng và phong phú, 
góp phần tích cực của m ình vào công tác xây dựng Đang; thê 
hiện trên  một số m ặt sau đây:

M ột là, Dân vận tham  gia xây dựng Đảng chính là xây 
dựng mối quan hệ gắn bó máu th ịt giữa Đảng và nhân dân. 
Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trách  nhiệm  xây dựng, củng cố, 
tăng  cường mối liên hệ này trước hết cũng thuộc về Đảng thế 
hiện thông qua tác phong, thái độ, trách nhiệm, lời nói, việc 
làm hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên trước nhân  dân, vì 
th ế  yêu cầu hàng đầu là phải tham  gia xây dựng để mỗi cán 
bộ, đảng viên đều phải gắn chặt với công tác dân vận, sinh 
hoạt trong m ột tố chức quần chúng n h ấ t định; làm sao mỗl 
cán bộ, đảng viên đều phải thường xuyên bám chặt đường lối, 
quan điếm chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để 
tuyên truyền giáo dục nhân dân; nhằm  tạo ra sự nhấ t trí về 
chính trị, tin h  th ần  trong nhân dân, động viên nhân dân 
nàng hái thực h iện  các nhiệm  vụ chính tr ị và chống mọi biếu 
hiện của các tệ nạn  xã hội, tiêu cực, âm mưu “diễn biến hòa 
bình’’ của các th ế  lực thù địch n h ấ t là trong bối cảnh mới cua 
::nh hình; bên cạnh m ặt tích cực, trong nhân dân cũng còn 
một bộ phận có những biểu hiện lệch lạc, thờ ơ với nhiệm  vụ 
chính trị của địa phương, đất nước. Vì vậy, nhiệm  vụ công tác 
dân vận là phải gắn nhiệm  vụ của m ình cùng với các tố chức
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Đảng tăng  cường hơn nữa công tác giáo dục chírih trị tư tưởng 
cho đoàn viên, hội viên và nhân  dân. Công tác giáo dục chính 
trị tư tưởng, không có gì khác là nhằm  giác ngộ sứ mệnh, ý 
thức làm chủ của nhân dân đối với cộng đồng, xã hội và ngay 
cá đối với bản thân  và gia đình. Đây chính là biện pháp tốt 
nhấ t đê tăng  cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và nhân 
dân. Trước hết, Dân vận phải chủ động, sâu sá t cơ sở, nắm 
vững tâm  tư nguyện vọng của nhân dân, sớm phát h iện những 
điểm nóng, những khiếu kiện, tran h  chấp, những vấn đề búc 
xúc trong nhân dân đế tham  mưu với Đảng và các cấp chính 
quyền, tìm  ra biện pháp giải quyết hữu hiệu, chỉ có như vậy 
Dân vận mới có chỗ đứng trong nhân dân và mới thực sự là cơ 
quan tham  mưu cho Đảng và chỗ dựa vững chắc của chính 
quyền các cấp, làm tôt việc này tức là góp phần th iế t thực vào 
việc thực hiện Nghị quyết Trung ương VI (lần 2) “Về xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng” và p h á t huy quyền làm  chủ thực sự 
cua nhân dân

Hai là, Phải gắn chặt công tác Dân vận với nhiệm  vụ xây 
dựng Đảng, thông qua quá trìn h  triển  khai quy chế dân chủ 0 
cở sở và thực hiện các nhiệm  vụ chính tr ị của địa phương cần 
phải vận dụng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, 
dân kiêm tra ” vào quá trìn h  xây dựng chỉnh đốn Đảng; cải 
cách thú tục hành chính Nhà nước, chuẩn bị và hoạch định 
các chủ trương chính sách của Đảng và N hà nước, vận động 
nhân dân tham  gia đóng góp ý kiến vảo các Văn kiện của 
Đáng và chuấn bị nhân sự nhân dip Đại hội Đảng bộ các cấp 
tiến tới Đại hội lần thứ IX của Đảng; tham  gia xây dựng, tiếp 
tục dổi mới tố’ chức và hoạt động của hệ thống chính trị; phát 
huy vai trò  của nhân dân trong tham  gia lựa chọn bầu cử các 
chức danh trưởng, phó thôn, buôn, khu phố; tham  gia củng cố 
thanh tra  nhân  dân, tổ hòa giải, tổ dân phô", khu phô" theo 
hướng dân cử, dân nuôi (tức dân đóng góp hỗ trợ  một phần
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kinh phí), dân kiểm  tra , giám sát, dân bãi miễn (nếu không 
làm tròn  trách  nhiệm  với dân) như một vài địa phương trong 
tỉnh  đã thực hiện, làm được như vậy tức là chúng ta  đã góp 
phần tích cực của m ình vào việc trực tiếp tham  gia xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền, m ặt trận , đoàn th ể  vững mạnh.

Ba là, Đế phát huy tố t vai trò của Dân vận trong công tác 
xây dựng Đảng, m ột vấn đề có ý nghĩa chiến lược và lâu dài, 
đó là phải thực hiện tố t chính sách đại đoàn kết dân tộc cua 
Đáng và N hà nước ta  theo tinh  thần  Nghị quyết 07 cùa Bộ 
Chính trị (khóa VII). Đây là sự kế thừa và phát huy cao độ 
truyền thông yêu nước, đoàn kết, bấ t khuât của dân tộc. Nó 
có ý nghĩa sông còn và là nhân  tô' quyết định thắng  lợi của 
cách m ạng do Đảng ta  lãnh đạo, n h ấ t là trong quá trình  đổi 
mới và thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước m ạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn m inh” th ì càng phải ra  sức thực hiện tốt 
chính sách đoàn kết các dân tộc; lấy mục tiêu chung làm 
điếm tương đồng; chấp nhận  những ý kiến khác nhau, miễn 
không trá i với lợi ích của Tô quốc, của dân tộc đê tập  hợp thu 
hút đông đảo quần chúng vào tố chức; tạo thành  khối vững 
chắc xung quanh Đảng, vậí dụng và cụ thế hóa các chu trương 
chính sách của Đảng và N hà nước vào hoàn cảnh thực tê của 
địa phương, tạo ra  phong trào  quần chúng rộng khắp trong 
nhân dân, qua đó, lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn đế 
ri ới thiệu với Đảng xem xét kế t nạp, tạo nguồn bô sung cán 
bộ cho Đảng; làm sao mỗi thôn, buôn, khu phố, xóm ấp... đều 
có đang viên, đoàn viên, hội viên làm nòng cốt tiến tới xóa 
. ác thôn buôn trắn g  đoàn, trắn g  hội không có đảng viên, đảm 

.: sự lãnh đạo của Đảng, động viên nhân dân đây m ạnh các 
r h ng trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng  lợi các mục tiêu 
k i n h  tế  - xã hội, quốic phòng an ninh, góp phần đáng kê vào 
việc xây dựng củng cố hệ thống chính trị ngay từ địa bàn khu
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dân cư.

Bốn là, Để phát huy vai trò tham  gia xây dựng Đảng của 
hệ thống Dân vận, ngoài việc quan tâm  chỉ đạo kiện toàn 
M ặt trận , đoàn thể  các cấp cần coi trọng việc củng cố Ban 
Dân vận theo Hướng dẫn số 01 của Ban Tố chức Trung ương 
và Ban Dân vận Trung ương đê vừa làm tố t chức năng của 
ban tham  mưu cho Đảng về công tác quần chúng, vừa nghiên 
cứu hướng dần, tố chức triển  khai thực hiện các chủ trương 
chính sách của Đảng về công tác dân vận. Nhưng đê tham  
mưu tốt, phải coi trọng chất lượng công tác nghiên cứu, đây là 
hai m ặt của một vấn đề, có mối quan hệ biện chứng hữu cơ 
với nhau. Do đó, ngoài đảm bảo số lượng cán bộ theo biên chế 
được duyệt. Ban Dân vận các cấp phải được củng cô tăng 
cường theo hướng nâng cao chất lượng hoạt dộng có hiệu lực 
và hiệu quả. Phải xuất phá t từ  thực tiễn  ờ cơ sở và những vấn 
đề bức xúc do yêu cầu cuộc sống quần chúng đặt ra  và nhiệm  
vụ chính trị của Đảng trong từng giai đoạn mà lựa chọn những 
nội dung đẻ nghiên cứu, nắm  kỹ tình  h ình  quần chúng ở cơ sở 
để tham  mưu cho cấp ủy một cách chính xác, kịp thời, đúng, 
trúng, phù hợp với yêu cầu thực tiễn  giúp cho cấp ủy xem xét 
ra  các quyết định cần thiết; khi có chủ trương, nghị quyết thì 
cần kiếm tra  việc thực hiện đó, làm được như th ế  là biến ý 
Đảng thành  lòng dân; tạo ra  động lực mới góp phần thúc đẩy 
việc thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, sớm đưa 
nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sông của nhân  dân.

Năm  là, Quan tâm  xây dựng đội ngũ cán bộ cua Đảng nói 
chung, trong đó có cán bộ dân vận; cán bộ dân vận là bộ phận 
cấu thành  đội ngũ cán bộ của Đảng, ngoài tiêu chuẩn theo 
quy định chung, cán bộ dân vận phải là người có “óc nghĩ, 
m ắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm chứ không 
phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết m ệnh lệnh. Họ phải th ậ t thà 
nhúng tay vào việc” như Bác Hồ đã dạy.

D ân vận  L à m  Đ ổn g1 là m  th e o  lờ i  B á c ____________
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Thực tế  hiện  nay ở m ột số nơi do chưa nhận thức đầy đủ 
hoặc vì lý do này hay lý do khác mà việc bố tr í cán bộ làm 
công tác dân vận chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm  vụ. 
Trong bối cảnh mới của tình  hình, đòi hỏi việc bố trí cán bộ 
dân vận phải được xem xét một cách đúng mức; cán bộ dân 
vận ngoài bản lĩnh  chính tr ị  vững vàng, phải có năng lực 
nghiên cứu, vận dụng, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ 
trương, chính sách của Đảng; liên hệ gắn bó m ật th iế t với 
nhân  dân, gương mẫu trước quần chúng. Cán bộ dân vận phải 
có cái tâm  trong sáng, không tư  lợi cá nhân, đặt lợi ích dân 
tộc, TỔ quốc lên trên  hết, phải có năng lực hoạt động thực 
tiễn  đáp ứng yêu cầu ngàv càng cao của sự nghiệp cách mạng. 
Ngày nay, cán bộ dân vận không phải chỉ có lực lượng cán bộ 
chuyên trách  ở m ặt trận , đoàn thể, trong các Ban Dân vận 
mà cả hệ thống chính tr ị đều làm công tác dân vận. Vì vậy 
việc xã hội hóa lực lượng làm công tác dân vận là yêu cầu cấp 
th iế t không th ể  thiếu được; khắc phục nhận thức, xem nhẹ 
việc bô" tr í  cán- bộ dân vận và phải có cách nhìn  mới, coi công 
tác dân vận là một nghề như bao nghề khác trong xã hội, và 
đã coi là một nghề thì cần phải thâm  canh nghề tức là phải 
có đào tạo, bồi dưỡng, đưa công tác quy hoạch cán bộ dân vận 
vào quy hoạch cán bộ chung của Đảng, có vậy mới góp phản 
tích cực vào việc tham  gia xây dựng Đảng; tạo nguồn bổ sung 
cán bộ cho Đảng trong mọi tình  huemg.»

____________________________________ D ân vận  L â m  Đ ô n g  là m  th e o  lờ i  B ác
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Các đai biểu dự “Hội thảo Khoa học về  phát triển Nông ngh iệp - Nông thôn Tây Nguyên“ tại o a c  o ạ  D ie u  u ụ  n v  V Ả n h . HÀ HỮU N g T
Lâm Đ ồng(12 .1998)



Đồng chí Nguyễn Minh Triết, uv Bộ Chính trị (Nguyên 
Trưởng Ban Dân vận TW) phát biểu tgi Hội thảo tư tưởng 
Dân vộn của Bác Hồ, (10 -  1999)

Đ c Nguyễn Xuân Du (nguyên Bí thư Tỉnh uỷ) và cụ Phạm  
'r ’~ já r ( nguyên Chủ tịch UBM TTQ  tỉnh) với các đại biểu dự 

hội nghị già làng toàn tỉnh lần thứ I (1993)



Đồng chí Phạm T hế  Duyệt, uv Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ 
tịch Đoàn Chủ tịch UBTVVMTTQ V iệ t Nam nói chuyện với các 
cán bộ M ặt trận, Đoàn thể tỉnh



Đ/c Huỳnh 
Minh Xuyến, 
Phó Bí thư 
Thường trực 
Tỉnh ủy với 
các đgi biểu 
dự Đọi hội 
những người 
Công giáo 
Việt Nam xây 
dựng và bảo 
vệ Tổ quốc, 
Tỉnh Lâm 
Đồng lân thứ 
2 ( 1997- 2002)

Thường trực Ban trị sự Phật g iáo tỉnh chúc tế t xuân 97
Thường trực Tỉnh uỷ



Đồng chí N guyễn Hoài Bão, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại “Hội nghị Tổng kết 
10 năm thực hiện phương châm  Dân biết, Dân bàn, 
Dân làm , Dân kiểm  tra “

Ảnh : PV



Đồng chí Phan Hữu Giân, uv  Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 
Ban Dân vận Tỉnh ủy, phát biểu khai mgc Hội thảo tư 
tưởng Dân vận của Bác Hồ (10 -  1999)

Ảnh; PV
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Công tác Đảng, công tác dân vận 
là chìa khóa vạn năng mở đường 

đi đến thắng lợí
BÍCH HiÉlM

Một ngày tháng  mười năm  2000, tôi tìm  đẽn nhà bác 
Phạm  Thuần, một cán bộ lão thảnh  cách m ạng từng giữ 
các trọng trách  trong cơ quan Đảng, Chính quyền của 
khu VI cũ và tỉn h  Lâm Đồng... Ông niềm nở đón tôi và th ậ t 

cởi mở trong câu chuyện. Trò chuyện với ông, tôi được biết 
ông tham  gia cách m ạng từ rấ t sớm. Năm nav 83 tuổi, ông đã 
có 55 năm  tuổi Đảng và từng được Đảng, Nhả nước tặng 
thướng nhiều Huân chương, trong đó cao nhấ t là Huân chương 
Hỏ Chí Minh. Ông nguyên là T ỉnh uỷ viên tinh  Gia Lai, Phó 
Bí thư Tinh uỷ Đắc Lắc, Thường vụ Khu uỷ Khu VI và Bí thư 
Tinh uỷ các tính  Quảng Đức, Lâm Đồng (cũ).

Ỏng Phạm  Thuần quê ở Bình Định, từ nhỏ đã theo gia 
lin h  lén Kon Tum sinh sống. Trải qua nhiều nghề từ  dạy học, 
ièn  trồng rừng, làm  việc trong đồn điền của Pháp ở GiaLai, 
K . nTum...Và cũng chính từ những môi trường này, ông được 
E ãc  ngộ và di theo cách mạng. Vào những năm  1944-1945,
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ông đã tham  gia phong trào  thanh  niên, cùng công nhân đấu 
tranh  đòi quyền dân chủ, dân sinh, đòi tăng  lương, giảm giờ 
làm, đòi thả  tù chính trị...T inh th ần  rực lửa nhiệt tình  cách 
mạng, nhưng bản th ân  ông vẫn chưa hiểu một cách rõ ràng 
cách m ạng là như th ế  nào. Sau này, khi Cách m ạng Tháng 
Tám bùng nổ, có đồng chí Phan Thêm, đặc phái viên của Xứ 
ủy, Việt Minh và ú y  ban H ành chính Trung bộ đã giảng giải 
cho ông hiếu và chính đồng chí này là một trong hai người đă 
giới thiệu ông vào Đảng.

Mấy chục nám  hoạt động cách m ạng của người cán bộ lão 
thành  dường như gắn liền với công tác dân vận. Vậy mà khi 
tôi hói ông: Bác thấy làm “dân vận” có khó không? Ông vẫn 
nói: Khó lắm. Cho đến giờ bác vẫn thấy  khó. Ong bảo, trước 
hết người làm  dân vận phải có kiến thức rộng, khéo nói, khéo 
làm, có th ế  mới làm  cho người khác hiểu và làm theo được. 
Nói công tác dân vận có 5 bước: Đó là điều tra , tuyên truyền, 
tố chức, huấn luyện và lãnh đạo, nhưng thực ra  không phải 
xong bước này là tới bước kia, mà đây là những nội dung đan 
xen, kết hợp, bổ sung cho nhau. Vì muôn tuyên truyền, vận 
động phải tiến hành điều tra  nắm  chắc tình  hình, đối tượng. 
Và có điều tra , nắm  vững tình  hình, đối tượng mới có hình 
thức vận động, tố chức phù hợp. Đây là một quá trìn h  vận 
động phát triển  đi lên tựa như hình  xoáy trôn  ốc. Theo kinh 
nghiệm của ông th ì công tác dán vận phải thực sự sâu sát, 
linh hoạt, bởi trong quần chúng nhân  dân có nhiều thành  
phần: công, nông, binh, trí thức, dân tộc, tôn giáo... mỗi đối 
tượng phải có hình thức vận động phù hợp. Gắn bó cùng địa 
bàn Tây Nguyên, với ông, “Tây Nguyên không xa” (như tựa 
đề cuốn hồi ký của ông vừa xuất bản tròng tháng  9-2000) mà 
còn rấ t gần gũi, nghĩa tình . Những năm  tháng  bám địa bàn 
hoạt động cách mạng, đồng bào nơi đây vẫn gọi ông bằng cái 
tên thân  thương Ama Phong (cha Phong). Ông tâm  sự: Làm 
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công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc là phải nắm  vững 
phương châm: kiên nhẫn, th ận  trọng, chắc chắn. Phong tục, 
tập  quán của từng địa phương, dân tộc, dòi hỏi cán bộ dân 
vận phải h ế t sức th ận  trọng, phải “sáp vô”, gần gũi, chia sẻ 
và hòa đồng mới có thế tìm  hiểu được một cách cặn kẽ, hiểu 
được đồng bào, cũng là đê đồng bào hiếu được cán bộ, tin  cán 
bộ. Đối với đồng bào dân tộc, khó thi th ậ t khó, nhưng khi đã 
tin  rồi thì trước sau như một. Nói chuyện vơi Lôi, th inh thoảng 
ông lại xen vài tiếng Jara i, Ê Đê, đê diẻn đạt tập tục của 
đồng bào. Ông bảo: Hồi đó, các bác, các chú hoạt động trong 
vùng dân tộc đều phải học tiếng của bà con để có thê nghe 
được, hiếu được và cũng để nói cho dồng bào hiểu được mình. 
Ví dụ, muốn diễn đạt được ý: c ầ n  phải đoàn kễt lại để tạo 
thành  sức m ạnh đấu tranh , th ì cán bộ cũng phải biẻt cách nói 
bóng bẩy, ví von, h ình  ảnh của bà con, đại ý như đối với người 
Kinh là câu: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại 
nên hòn núi cao”. Nếu m ình biết, m ình vận dụng đúng hoàn 
cảnh th ì bà con thích lắm, tin  lắm...

Khi tôi đề cập đến yêu cầu công tác dân vận hôm nay, 
ông trao đổi: Bây giờ tình  hình đã khác rồi, kinh tê-xã hội 
phát triển , dân tr í được nâng lên, nhưng không phải vì thế  
mà không cần đến công tác dân vận. Những chú trương, chính 
sách của Đảng, Nhà nước nếu không được tuyên truyền, phô 
biến, không được tổ  chức thực hiện thì làm sao thành  hiện 
thực được. Do đó, bấ t kỳ trong hoàn cảnh nào cũng phải làm 
tốt công tác dân vận. Thậm  chí, khi kinh tế-xã hội phát triển , 
dân trí nâng cao th ì càng đòi hỏi công tác dân vận phải được 
nâng lên ngang tầm . Bây giờ có điều kiện rồi, cán bộ làm 
công tác dân vận phải được quan tâm  đào tạo một cách bài 
bản, hệ thống, phải có kiến thức tổng hợp. Không những có 
trìn h  độ chuyên môn giỏi mà còn phải được học tâm  lý học. 
xả hội học...Và không chỉ người làm chuyên trách dân vận.

D ân vân  L â m  Đồng' ld m  th e o  lở i  B á c
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mà cán bộ các cấp chính quyền, các ngành, các đơn vị Đảng, 
Nhà nước đều phải làm công tác vận động quần chúng, phải 
làm dân vận ngay trong từng lĩnh vực công tác của m ình. Mới 
đây, tôi đọc bài viết của đồng chí Tổng Bí thư  Lê Khả Phiêu 
trước khi Chính phu cử 5 đoàn công tác về các địa phương đê 
giải quyết khiếu nại, tố  cáo, tôi càng thấm  th ìa  hơn về sự cần 
th iế t của công tác dân vận. Quả th ậ t là hiện nay, không ít 
nơi, không ít cán bộ ta  quan liêu, hách dịch, làm sai, dẫn đến 
m ất lòng tin  trong nhân dân. Do đó, phải tăng  cường hơn nữa 
công tác dân vận, phải sửa ngay những sai sót, khuyết điếm. 
Sai thì sửa, cán bộ sai th ì đứng ra  xin lỗi dân, có sao đâu! Dân 
mình tố t lắm, rộng lượng lắm! Cán bộ cũng từ  dán mà ra, do 
đó, không thê không vì dân, thương dân. Bác Hồ chắng nói: 
Cái gì lợi cho dân th ì làm, cái gì hại cho dân th ì trán h  đó sao.

Trong suôt buổi trò  chuyện với tôi, ông Phạm  Thuần 
luôn nhắc đến tầm  quan trọng của công tác dân vận. Người 
cán bộ lão thành  rấ t  tâm  đắc với ý tưởng: Công tác Đảng, 
công tác vận động quần chúng là chiếc chìa khóa vạn năng đê 
mở đường đi đến thắng lợi! ■
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Dân vận ừong kháng chiến: 
Nguyên tắc “3 điểm”: Đoàn kết - 

Bình đẳng - Tương ừợ
KHẮC DÙNG

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chông Mỹ, công 
tác dân vận được xác định là một trong những nhiệm  vụ 
trọng tâm  của cách mạng. Với Lâm Đồng lúc bấy giờ, 
công tác này càng trở  nên quan trọng khi mà địa bàn rừng 

núi này là nơi sinh sông chủ yếu của người dân tộc thiểu số 
bản địa vốn chưa tiếp xúc nhiều vứi cách mạng, với kháng 
chiến. Ông C hế Đặng, nguyên là Uỷ viên Ban Cán sự Lâm 
Đồng phụ trách  công tác dân vận trong kháng chiến nói: 
“Lúc bấy giờ, trong công tác dân vận, vấn đề quan trọng nhất 
là phải thực hiện cho bằng được nguyên tắc “3 điểm”: bình 
đẳng, đoàn kết, tương trợ ”.

Những năm  50, Lâm Đồng là vùng địch chiếm; ta  hầu 
như không có căn cứ cách m ạng nào trên  vùng đất này. Bên 
cạnh đó, đây còn là vùng đồng bào dân tộc thiểu sô" bản địa 
còn nhiều khó khăn, tr ìn h  độ dân tr í  thấp, lạc hậu và đặc biệt 
là những con người đó hầu như chưa hiểu biết gì về cách
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mạng. Ngoài ra, Lâm Đồng là địa bàn nằm  xa sự chỉ đạo của 
cấp trên  (Ban Cán sự khu đóng ở 0  Rô - Bình Thuận), nên 
cán bộ cách m ạng hoạt động ở Lâm Đồng và Đồng Nai Thượng 
lúc bấy giờ phải phát huy cao tính  tự lập, tự  chủ trong nhiều 
công việc. Ông Chế Đặng nhớ lại: “Bởi những lý do đó nên 
hoạt động của chúng tôi những năm  đầu gặp không ít khó 
khăn. Tuy nhiên, theo lệnh của trên  là phải bằng mọi giá xây 
dựng cho được căn cứ vùng Tà Nung - Páng Tiêng - Nam Ban 
làm căn cứ của Đà Lạt. Để từ  đó phá t triển  ra  vùng Rô Men 
- Đầm Ròn nối với Đắc Lắc làm thành  trục liên hoàn vùng 
Tây Nguyên. Trong quá trìn h  phát triển  cách mạng, người 
dân đóng vai trò  h ế t sức to lớn. Người dân ở đây chính là các 
tộc người thiểu số bản địa như Kơho, Mnông, Cil, Mạ...”.

Ông Chế Đặng nói tiếp: “Vấn đề rấ t  quan trọng đối với 
những cán bộ hoạt động ở vùng đồng bào dán tộc thiểu số  lúc 
bấy giờ là phải nắm  th ậ t vững chính sách của Đảng vê vấn đề 
dân vận. Có thế nói gọn là phải thực hiện đúng nguyên tắc “3 
điếm” là “bình đẳng - đoàn kết - tương trợ” đối với bà con. 
Khi đã làm được điều này th ì bà con mới tin  ở cán bộ cách 
mạng, giúp cách m ạng nắm  bắt tình  hình  của địch, giữ bí m ật 
cho ta. Khi họ tin  rồi th ì ta  mới th àn h  công và ngược lại”. 
Một vấn đề khác, trong những năm  này, đa số bà con dân tộc 
ít người không nói được tiếng Việt. Do vậy, muôn tiếp xúc với 
họ, cán bộ người Kinh phải tự  học tiếng Mnông, tiếng Kơho 
để phục vụ cho việc tuyên truyền, vận động bà con. Hoạt 
động của cán bộ cách m ạng lúc đầu là bí mật: gặp bà con dân 
tộc trên  rầy, dưới suối, trên  đường đi chợ, đi rừng...; hạn chế 
việc vào làng. Vấn dề quan trọng n h ấ t là vận động bà con 
như th ế  nào để từ chỗ họ chưa hiểu biết cách m ạng đến lúc 
hiểu, tin  và làm theo cách mạng. Khi đã chiếm được cảm tình  
của bà con thì điều kiện phát triển  cốt cán, md rộng căn cứ 
của cách m ạng được thuận  tiện  hơn. Và cuối cùng là những
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con người của núi rừng ấy hoàn toàn đứng về phía cách mạng 
để đánh địch.

“Khi bà con đã tin  ở cán bộ rồi th ì bà con rấ t bảo vệ cách 
m ạng” - Ồng C hế Đặng nói và kê cho chúng tôi nghe một câu 
chuyện về lòng tin  ấy: Dạo đó ông hoạt động 0 vùng căn cứ Tà 
Nung (Đà Lạt - Lạc Dương). Pháp biết ông là Đội trưỏng đội 
công tác cách m ạng khá nguy hiểm  đôi với chúng nên treo 
giải thương khá cao cho những ai bắ t được ông hoặc chỉ chỗ 
để chúng bắt ông. Dân làng lúc này đã tin  ông nên không 
một ai màng đến cái giải thưởng đó của lính Pháp. Một hôm, 
toán lính Pháp vô làng và buộc dân làng dẫn chúng đi đến 
chỗ trú  của ông Chê Đặng. Dân làng buộc phải dẫn chúng đi, 
vì nếu không th ì chúng đánh. Một người dân đứng ra lãnh 
nhận  trách  nhiệm  này. Toán lính Tây cao to ục ịch đi theo 
người dẫn dường. Người thanh  niên dẫn dường khỏe m ạnh và 
nhanh nhẹn như con sóc trong rừng. Anh ta  đưa chúng đi hết 
núi cao này đến vực sâu nọ. Núi rừng không lôi không đường 
mòn làm bọn Tây rã  rời. Thĩnh thoảng chúng lại hỏi người 
dẫn đường: “Sắp đến nơi chưa?”. Người dẫn đường trả  lời: 
“Chỉ còn vài “xà gạt” nữa”. Nhưng đi mãi từ sáng tới tối mịt 
mà vẫn không “h ế t được cái xà gạt cua người dân tộc” nên 
bọn Pháp đành quay về. Tối đó, người dẫn đường vào báo sự 
việc với ông Chế Đặng. Lần khác, khi chuyển đến căn cứ 
Đồng Mang - Dạ Tro (Lạc Dương), ông Chê Đặng có việc phải 
đến nhà đồng chí Hà Hai (một người dân tộc thiểu sô đã giác- 
ngộ cách mạng). Đến nơi thì thấy trước cửa treô một nhánh 
lá cây rừng. Biết tín  hiệu nhà có chuyện kiêng cữ nên ông 
Chế Đặng đứng chờ ở bên ngoài. Hà Hai đang đi làm rẫy, 
không có m ặt ở nhà. Chiều về thấy  ông Chế Đặng đứng chờ, 
hỏi: “Sao không vào nhà?”. Ông Chế Đặng trả  lời: “Thấy nhà 
lang kiêng cữ, không dám vào”. Hà Hai bảo: “Kiêng là với cái 
đứa khác. Còn với đứa anh (ý t nì ông Chế Đặng) thì không.
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Vì cái đứa anh cũng là người nhà của m ình mà!”. Kế xong câu 
chuyện, ông Chế Đặng nói: “Vậy đấy, phải sống như th ế  nào 
để cho dân tin  th ì mới được việc!”.

Một lần khác, đang đêm trong cứ, ông Chê Đặng được 
người tìm  đến báo rằng  đứa con nhỏ của Ha Suông, cũng là 
một người dân tộc thiểu số đi theo cách mạng, bị đau nặng. 
Lúc ấy đã 11 giờ đêm. Đường từ cứ đến nhà Ha Suông đi bộ 
m ất khoảng 6 tiếng đồng hồ. Ông Chế Đặng quyết định lên 
đường ngay. Cùng đi với ông là bác sĩ M ạnh. Đến được nhà 
Ha Suông th ì trời vừa sáng. Lúc này, thầy  cúng vẫn đang 
cúng. Thầy cúng (cũng là một người quen) nói với ông Chế 
Đặng: “Mình chỉ cúng bồi dưỡng cho cháu thôi, chứ nó đau 
nặng khó sống lắm. Cái thằng  anh là bác sĩ này phải cho cái 
thuốc của cách m ạng ngay đi thôi”. Bác sĩ M ạnh bắt tay vào 
việc và sau đó cháu bé đã khỏi bệnh. Việc làm đó khiến cho 
dân làng ngày thêm  tin  tưởng vào cách mạng.

Trong khi kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện trên , 
ông Chế Đặng thường hay nhấn m ạnh nguyên tắc “3 điểm” 
của công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
lúc bấy giờ là “bình đẵng - đoàn kết - tương trợ ”. Nguyên tắc 
đó, th iế t nghĩ trong hiện tạ i vẫn còn có nhiều giá trị. ■
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Muốn làm tốt công tác dân vận 
phải có phương pháp và thật sự 

gân gũi vói dân
HOÀNG VUƠNG MỸ

( G h i  t h e o  l ờ i  k ể  c ủ a  ô n g  L ê  V ă n  C á c  t ứ c  L ê  Đ ạ o  - 
n g u y ê n  B í  t h í t  H u y ệ n  ủ y  Đ ứ c  T r ọ n g  1 9 7 6 - 1 9 8 2 ,  n g u y ê n  

T r t ỉ ở n g  B a n  D â n  t ộ c  m i ề n  n ú i  t ỉ n h  L â m  Đ ồ n g  1 9 8 2  - 1 9 8 4 . )

C ó thể  nói quá trìn h  hoạt động cách m ạng của tôi là quá 
trìn h  làm công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc. 
Qua đấu tran h  gian khổ và xây dựng cơ sở cách mạng ở 
nhiều vùng, nhiều địa phương, nhiều thời kỳ khác nhau, tôi 

đúc rú t được bài học kinh nghiệm  rằng: Muốn làm tốt công 
tác dân vận phải có phương pháp và th ậ t sự gần gũi với dân...

Cuối năm  1950 tôi được điều lên xã Đakđăm - Đăkmin - 
Đăk Lăk hoạt động với cương vị Bí thư  chi bộ. Buổi đầu 5 anh 
em chúng tôi (trong đó có 3 người dân tộc ít người) gặp rấ t 
nhiều khó khăn, phần do đồng bào dân tộc Êđê, M’nông ít 
hiểu biết về Việt M inh - cách mạng, nên họ ngại tiếp xúc, 
phần do giặc Pháp lùng sục gắt gao. Trước thực tế  đó, tôi bàn 
với anh em phải tiếp xúc với đồng bào, bằng cách: Ban ngày
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làm cho da đen, đóng khô" lên nương rẫy b ắ t chuyện, xin cùng 
được gieo tỉa  lúa rẫy, bắp, khoai lang, củ mì... Khi họ đã đồng 
ý cho cùng làm, chúng tôi mới giải thích đề họ hiểu Việt 
Minh với đồng bào là một, Việt M inh đánh đuổi giặc Pháp đế 
đồng bào được tự do làm ăn, được bình đẵng với người Kinh... 
Việt Minh có Cụ Hồ, Cụ Hồ h ế t sức thương yêu đồng bào, sẽ 
cho đống bào có cơm ăn, áo mặc, và cho cái chữ để sáng cái 
đầu... Dần dà, một vài người, rồi nhiều người hiểu ra. Đồng 
bào không những cho chúng tôi cùng làm, cùng ăn, mà còn 
tạo điều kiện đế đêm đêm chúng tôi vào buôn, tô chức các 
cuộc tuyên truyền bí mật. Từ m ột vài buôn ban đầu, chúng tôi 
phát triển  rộng ra nhiều buôn khác theo phương thức cầu 
chuyền, nghĩa là: thông qua sự giới thiệu của những bà con ở 
buôn này, chúng tôi tiếp xúc tuyên truyền ở thôn kia. Cứ như 
vậy, số lượng bà con dân tộc hiểu biết, chở che Việt Minh 
không ngừng tăng. Với ba cùng: cùng ăn, cùng ở, cùng làm, 
không những đã giúp chúng tôi tạo dựng được lòng tin , sự yêu 
mến, CƯU mang của đồng bào dân tộc, mà còn tạo điều kiện đế 
chúng tôi học tiếng, học làm và hiếu biết phong tục tập quán 
của đồng bào, từ  đó làm tố t hơn công tác dân vận. Khi đã 
được đồng bào tin  yêu, chúng tôi tiến  hành xây dựng các tổ 
chức quần chúng như: Thanh niên, phụ nữ..., đồng thời giao 
nhiệm  vụ cụ thể  cho từng tổ chức trong việc vận động bà con 
hưởng ứng phong trào  Hũ gạo tiế t kiệm  nuôi quân, động viên 
thanh niên lên đường tòng quân giết giặc, tổ chức các lớp dạy 
chữ... Bằng cách làm đó, đến ngày hòa bình lập lại 1954, 
chúng tôi đã tuyển chọn được hàng chục th an h  niên dân tộc 
Êđê, M’nông đưa xuống Phú Yên, để đưa ra  m iền Bắc đào tạo, 
hoặc bồi dưỡng thêm  chính trị và dưa trở  lại Tây Nguyên làm 
h ạ t nhân trong cuộc đấu tran h  chống âm mưu phá hoại Hiệp 
định Hòa bình.

Trong công tác dân vận thời kỳ chống Pháp, cùng với ba
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cùng, chúng tôi thực hiện 2 không: không lấy của dân, khỏn=: 
giết đồng bào lầm đường lạc lôi. Với phương châm đó, ngoài 
việc giúp dân sản  xuất, chúng tôi còn chủ động trồng tia 
lương thực, hoa màu đế tự túc cái ăn, cái mặc. Khi thiếu hụt 
lương thực, chúng tôi dùng tre  nứa, lồ ô dan nong nia, rổ rá, 
làm điếu hút thuốc đối gạo, hoa màu... kiên quyết không lấy 
của dân. Cùng với việc không lấy của dân, chúng tôi chủ 
trương lấy tuyên truyền, vận động làm chính. Ngay cả đối với 
những người lầm đường lạc lối, chúng tôi cũng thông qua 
người thân , già làng vận động, giác ngộ họ trở về với đồng 
bào, với Việt Minh. Điều muốn nói nữa là: trong công tác dân 
vận, cùng với việc hướng về người nghèo để tuyên truyền, xây 
dựng cơ sở cách mạng, chúng tôi còn đề cao vai trò của gia 
làng trong việc tuyên truyền vận động b à  con CƯU mang giúp 
đỡ cách mạng. Nhờ tran h  thủ được sự ủng hộ của già làng, 
nên chúng tôi đã “thoát hiểm ” dược nhiều trường hợp, cơ sơ 
cách mạng không những được bảo vệ tốt, mà còn không ngừng 
được lớn m ạnh. Một lần, tạ i một buôn nọ có một tên  Phó tổng 
làm tay sai cho giặc, già làng đến chất vấn: “Nếu mày hoặc 
người nhà mày chết th ì thằng  Pháp khiêng đi chôn hay bà 
con trong buôn và Việt M inh khiêng đi chôn?”. Cùng với sự 
chất vấn đó, già làng phân tích sự nguy hại nếu làm  việc cho 
giặc. Kết quả, sau đó viên Phó tống kia trở thành  cơ sở tin  
cậy của Việt Minh.

Trong thời kỳ chống Mỹ, dù trả i qua nhiều cương vị khác 
nhau như: Tỉnh ủy viên tỉnh  Quảng Đức, Ban Cán sự B7, Bí 
■-hư Huyện ủy Khiêm Đức (nay là huyện Lắc, tỉnh  Đăk Lăk), 
7 rường đoàn cán sự giúp tỉnh  bạn Mông đên Kri -Campuchia, 
'. ã 1 vẫn luôn gần gũi với dân để làm  tốt công tác dân - binh 
• ận . Sau năm  1975, với cương vị là Bí thư Huyện ủy Đức 
Trụng, tôi vẫn quan tâm  đến công tác tuyên truyền vận động 
hả con dân tộc bảo vệ, xây dựng chính quyền cách m ạng còn
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non trẻ. Đặc biệt năm 1978, khi Fulro chống phá quyết liêt, 
tôi đã chỉ đạo các ngành hữu quan cùng lực lượng vũ trang  'kết 
hợp giữa tuyên truyền vận động với truy quét, tiêu diệt. M ặt 
khác, tôi cử ông Nguyễn Đức Ba (sau đó làm Bí thư Huyện ủy 
Đức Trọng) vào điểm nóng Đạ Đờn cùng ăn, cùng ở, cùng làm 
với bà con dân tộc và tran h  thủ sự hỗ trợ  của các già lồng 
trong việc tuyên truyền giác ngộ những người lầm lạc về đầu 
thú chính quyền cách mạng. Nhờ vậy đã góp phần quan trọng 
giải quyết được triệ t để vấn đề Fulro ở Lâm Đồng. M ặt khác, 
cũng nhờ làm tốt'công tác dân vận, Đức Trọng đã vận động 
được bà con dân tộc từ bỏ được lối sống du canh du cư, xây 
dựng mô hình định canh định cư, xóa bò dần những tập  tục cổ 
hủ, lạc hậu, từng bước xây dựng cuộc sống văn minh, hạnh 
phúc.

Hiện nay, tuy đã nghỉ hưu, tôi vẫn luôn tră n  trử  với công 
tác dân vận vùng đồng bào dân tộc. Cuộc sống của bà con tuy 
đã có đổi thay, nhưng so với những gì bà con đóng góp cho 
cách m ạng trong chiến tranh , thì sự đền đáp đó còn chưa 
tương xứng. Theo tôi để làm tô t công tác dân vận hiện nạy, 
cán bộ Đảng - Nhà nước hãy đến với đồng bào dân tộc bằng 
một thái độ chân thành , có trách  nhiệm  cao. Trách nhiệm  đó 
đưqc.thê hiện trong việc thực hiện tố t chính sách dân tộc 
miên núi, trong đầu tư củng cố phát triển  mô hình định canh 
định cư, trong phát triển  kinh tế  hộ gia đình, trong xóa đói 
giảm nghèo, trong phát triền  giáo dục nâng cao trìn h  độ dân, 
bài trừ  tập  tục lạc hậu... Làm tố t những công việc đó, góp 
phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, cũng có nghĩa thực 
hiện được mục đích cao cả của công tác dân vận. ■
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“Nếu không có nhân dân che chở, 
bảo vệ thì chắc tôi 

không còn sống đến bây giờ...”
TUYẾT MAI

Đ ó là lời của dì T rần  Thị Khả - nguyên là Hội trưởng Hội 
phụ nữ giải phóng tinh  Tuyên Đức, Uy viên Ban Chấp 
hành Hội Phụ nữ giải phóng miền Nam và sau ngày đất 
nước được hoàn toàn giải phóng, dì tiếp tục được bầu làm Hội 

trướng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh  Lâm Đồng cho đến lúc 
nghỉ hưu (1985).

Dì tên th ậ t là Khả nhưng mọi người thường quen gọi là 
“chị Cả” chắc bởi cáí phong thái.chững chạc và điềm đạm. 
Quê ở làng k ế  Môn, xã Phong Thạnh, huyện Phong Điền - 
một trong những vùng quê nghèo khó của tỉnh  Thừa Thiên - 
Huế. Nhà nghèo, dì sớm phải nghỉ học để lo phụ giúp gia 
đình. Cách m ạng Tháng Tám 1945 thành  công, cô thôn nữ 
Trần Thị Khả say sưa tham  gia hoạt động trong các tố chức 
đoàn thế cách m ạng như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ. 
Nãm 1947 dì được kết nạp vào Đảng Đến năm 1950, do yeu 
cẩu công tác, dì được diều động lên huyện, làm Hội trướng
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phụ nữ huyện Phong Điền. Cuối năm 1952, trong một chuyến 
đi công tác ở cơ sở, gặp địch càn bất ngờ, dì bị địch bắt và 
nhốt ở lao Thừa Phủ (Huế), ơ  trong tù, dì đã cùng với các 
đồng chí trong chi bộ nhà lao vận động anh chị em tù chính 
trị đấu tran h  đòi cải th iện  bữa ăn, đòi địch không được tra  
tân, đánh đập tàn  nhẫn với phụ nữ... Rồi Hiệp định Giơ-ne- 
vơ ký kết, miền Bắc được giải phóng, lẽ ra  dì thuộc diện trao 
trả  nhưng tố chức Đảng đã bố trí cho dì ở lại vùng địch với lý 
do xin về quê vì hoàn cảnh gia đình. Với cái “vỏ bọc” đó, dì ơ 
lại bám trụ trong Nam đế hoạt động cách mạng. Từ lao Thừa 
Phú về lại làng quê, dì được bà con làng xóm thương yêu, 
chăm sóc tận  tình. Từ đó, dì cảm nhận một điều sâu sắc: 
Mình phải sông, làm việc cho cách m ạng tố t hơn đế’ khỏi phụ 
lòng tin  yêu của bà con. Và chỉ có nhân dân mới chở che, đùm 
bọc, bảo vệ cho mình một cách an toàn n h ấ t trong những 
tháng ngày hoạt động tới. Mà th ậ t vậy, trong suốt quãng đời 
hoạt động lâu dài, gian khô trong vùng địch kiếm soát cho 
đến ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng, mặc dù bị kẻ 
địch nhiều phen lùng bắt và có lúc chúng treo giải thương rấ t 
lớn cho ai phát hiện, bắt được dì... song nhờ được dân che 
chở, bảo vệ, dì đã nhiều lần thoát hiếm, bảo đảm an toàn tính  
mạng đế tiêp tục hoạt động, xây dựng phong trào.

Hoạt động khi công khai, khi bí m ật ở những địa bàn 
hoàn toàn xa lạ ở Sài Gòn rồi Đà Lạt - Tuyên Đức, dì Cả đã 
xây dựng được hàng chục cơ sở thuộc nhiều đối tượng trong 
xã hội, họ phần lớn đều đã trung thành  với cách mạng, hết 
lòng, hế t sức bảo vệ, giúp đỡ cách m ạng từ  lương thực, thực 
phẩm, thuốc men, nuôi giấu cán bộ, đưa đón cơ sở ra cứ, vào 
thành... Nhiều gia đình tin  tương gửi con em m ình vào rừng 
cho cách mạng đê tham  gia lực lượng cách mạng, góp phần 
giải phóng quê hương.

Dì kế nhiều chuyện vận động quần chúng đấu tran h  với
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địch trong việc chống lập ấp chiến lược, chống tăng  thuế... 
nhưng với bản năng nghề nghiệp, tôi nhận biết qua những 
câu chuyện có lẽ vấn đề dì tâm  đắc nhất: Đó là người cán bộ 
cách m ạng phải luôn gần gũi, bám sát dân, hiếu dân. Có vậy 
mới có thế tạo dựng, chiếm được lòng tin  và giác ngộ họ theo 
cách mạng. Dù kẻ địch có gian ác đến đâu, người cán bộ cách 
mạng khi đã được dân ủng hộ th ì nhiệm  vụ dẫu khó khăn 
gian khố đến mấy cũng có thế hoàn thành.

N hân kỷ niệm  70 năm  truyền thông công tác Dân vận, 
từ k inh nghiệm  hoạt động xương máu của m ình và đồng đội 
trong hai cuộc kháng chiến- chống Pháp và chống Mỹ, dì Trần 
Thị Khả - người nữ cán bộ.cách mạng lão thành  đã được Đảng 
và N hà nước tặng  thưởng nhiều Huân, Huy chương các loại; 
trong đó có Huân chương Độc lập hạng 2 và Huy hiệu 50 năm 
tuổi Đảng muốn nhắn  nhủ vởi lớp cán bộ trẻ  ngày nay hãy 
phát huy truyền thống cách m ạng của cha ông vào công cuộc 
xây dựng và bảo vệ Tổ quôc. Đừng bao giờ quên bài học “lấy 
dân làm gốc” n h ấ t là trong cơ chế kinh tế  thị trường hiện 
nay.«

Dãn vận  L â m  Đ ô n g  là m  th e o  lờ i  B á c
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Hai thòi dân vân
VÃN VIỆT

Tôi muốn nhắc đến cả trong chiến tran h  và hòa bình, hai 
thời kỳ lịch sử vẻ vang của đất nước, ở cao nguyên Lâm 
Viên tiêu biểu một trong những “nhân vật” mà hễ nhắc 
đến tên  là nhắc đến sự cảm tình  của dông đảo nhân dân. Ông 

Lê Phượng, cán bộ an ninh Tuyên Đức - Đà Lạt thời kháng 
chiến và là ủy viên Ban chấp hành Hội Luật gia Việt Nam, 
Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh  Lâm Đồng hiện nay.

Ông theo cách mạng từ năm  16 tuổi, tạ i một làng quê đất 
võ Bình Định. Hoạt động trên  lĩnh vực an ninh  đến năm  19 
tuổi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam (dự bị ngày 
2.10.1949; chính thức ngày 2.4.1950). Vào sinh ra tử trên  
nhiều chiến trường đánh Pháp ác liệt như: An Khê, Quy Nhơn; 
rồi tham  gia tiếp quản Nam Định, Hà Đông và thủ đô Hà Nội 
ngày 10.10.1954; mãi đến năm  1965, ông mới được lệnh vào 
xây dựng phong trào cách m ạng ở Lâm Đồng, Tuyên Đức. 
Ỏng kế: Thời điểm này, giặc Mỹ hùng hô đố quân viễn chinh, 
chư hầu trên “bốn vùng chiến thuật” ở miền Nam. “Dưới trướng” 
quan thầy Mỹ là bọn ác ôn, ngụy quyền Sài Gòn ngày đêm 
càn quét, lùng sục giết hại, bắ t bớ ráo riế t những chiến sĩ 
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cách m ạng và hàng loạt thành  phần mà chúng hồ nghi là 
“thân  Cộng sản”. Tình th ế  hết sức gian nguy. Làm th ế  nào 
gây dựng, mở rộng cơ sở cách m ạng trong lòng địch giữa lúc 
“ngàn cân treo sợi tóc” này?

Bấy giờ khu vực an ninh do ông phụ trách là khu núi Voi, 
Định An, Quảng Hiệp, P renn - cửa ngõ vào thành  phố Đà 
Lạt. Tại đây có các đồn cảnh sát dã chiến, do quân ngụy 
thành  lập từ những năm  đầu thập  ký 60. v ề  sau, chúng càng 
tăng  cường dữ dằn hơn về lực lượng và trang  bị vũ khí, nhằm  
khủng bố tinh  th ần  cách m ạng của nhân dân. Năm 1967, xây 
dựng được phong trào  cách m ạng ở Quảng Hiệp (nay là Hiệp 
Thạnh anh hùng), dội công tác quyết định phân công một 
mũi bám trụ  xây dựng thực lực cách mạng ở vùng Định An. 
Mũi công tác gồm 3 người, do Lê Phượng làm mũi trương “hạ 
lệnh”: H ành động!

7 đêm đầu tiên, mũi công tác khi bí m ật đến đầu làng 
dân cư, lại buộc phải quay về phía bìa rừng. Ám hiệu từ một 
“gia đình cảm tìn h ” cách m ạng báo là “có địch tại chỗ!”. Quá 
sốt ruột, sau ngày thứ  8 “án binh b ấ t động”, mũi trưởng Lê 
Phượng quyết định táo bạo: một m ình xung phong đột nhập 
vào ấp dân cư. Tình hình đã rõ. Địch (thám  báo, cảnh sát, 
nghĩa quân...) liên tục vây ráp, nhưng biết quy luật hoạt động 
của chúng, ta  có thế tận  dụng mọi thời cơ đế tuyên truyền, 
giác ngộ cách m ạng cho nhân dân. Nhờ thế, ngay tháng đầu 
tiên, qua công tác nắm  tình  hình, tiếp xúc nhân dân, mũi 
:òng tác đã xây dựng được 5 gia đình cảm tình  và cơ sở cách 
mang. Không lâu sau, cả đội công tác kết hợp với bộ đội, du 
x:ch địa phương mở một cuộc vũ trang  tuyên truyền cho 100 
r.â  đinh ấp Định An (ấp Định An bấy giờ có trên  500 gia 
i.r.r. . H ình thức tuyên truyền lẻ, nhỏ; phân công từng bộ đội

tiếp tuyên truyền với những nội dung đã được thống 
zh  ả: trước, như: lên án chê độ kìm kẹp của Mỹ - ngụy; giải
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thích mục đích của cách m ạng là đánh đuổi Mỹ - ngụy, giải 
phóng đồng bào; cách m ạng muôn thành  công phải có sự ủng 
hộ, giúp đỡ cùa đồng bào...

N hận xét đêm dân vận đầu tiên, mũi công tác thấy rằng, 
nhân dân bắt đầu đón nhận cách m ạng với niềm tin  tưởng 
sâu sắc. Thái độ của dân rấ t rõ: căm thù địch; nhận lời sẽ 
thực hiện nghĩa vụ cách mạng, đấu tran h  thu hút con em dân 
vệ của địch buông súng gia nhập hàng ngũ cách mạng... Ân 
tượng nhất là người dân quá sung suớng đến bất ngờ khi thấy 
người chiến sĩ cách m ạng khỏe khoắn, m ạnh dạn, lại giản dị 
và rấ t dễ gần gũi, chứ không phải như địch rêu rao tuyên 
truyền: “Bảy người cộng sản đeo một cành đu đủ không gãv”!

Vài năm  sau, phong trào  cách m ạng ở Quảng Hiệp phát 
triển  rộng khắp. Thanh niên, phụ nữ, binh vận, an ninh... 
lần lượt hình thành. Mậu Thân 1968, khí th ế  cách m ạng sôi 
sục trong cả nước. Chiều mồng 5 tế t, trong khi quân giải 
phóng tấn  công Đà Lạt, mũi công tác quyết định b ắ t sông bọn 
nghĩa quân đồn Định An. Được cách m ạng vận động, nhân 
dân Định An rầm  rộ xuống đường. Trên khắp ngã đường tràn  
ngập biếu ngữ và hô vang các khẩu hiệu: Đả đảo Mỹ - ngụy, 
hoan hô giải phóng quân, quyết tâm  ủng hộ Cách m ạng lâm 
thời miền Nam Việt Nam... Ba cán bộ công tác dẫn đoàn 
quần chúng kêu gọi đồn trương Định An: Nguyễn Nhung và 
21 tên  lính nghĩa quân đầu hàng. Kết quả ta  thu được 18 
khẩu súng AR15, 2 trung liên, 1 đại liên, 1 súng ngắn. 21 tên 
lính nghĩa quân đưa về học tập  tại trường học Định An, sau 
đó cho hưởng chính sách khoan hồng của cách mạng, trả  tự 
do toàn bộ. Riêng đồn trương Nguyễn Nhung đã sớm nhộn ra 
con đường lầm lạc, tự nguyện đi theo cách m ạng và anh dũng 
hy sinh trong lúc chiến đâu đánh đồn cảnh sát Tùng Nghĩa 
(Đức Trọng). Nguyễn Nhung được công nhận  là liệt sĩ...
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Sau Mậu Thân, phong trào  cách m ạng nhiều lúc gặp khó 
khăn, nhưng vẫn giữ vững đến ngày giải phóng. Quảng Hiệp, 
Định An đã góp phần cùng toàn xã Hiệp Thạnh lập nên 
thành  tích anh hùng lực lượng vũ trang  nhân dân.

Hòa bình, ông Lê Phượng giữ nhiều cương vị công tác 
khác nhau trong ngành công an (phó Ty Công an Đà Lạt; 
trướng phòng cảnh sát bảo vệ, quản lý trị an; phó giám đốc 
Công an tỉnh  Lâm Đồng); rối cuối đời nghi hưu, ông vẫn còn 
được tín  nhiệm  giữ chức vụ Chủ tịch Hội Luật gia Lâm Đồng. 
Ông luôn xem trọng, lấy điểm tựa của lòng dán đè thực thi 
xuất sắc nhiệm  vụ của mình. Làm công an, ông có tài năng 
chi đạo điều tra  khám  phá các vụ án hình sự. Tài năng ấy, 
trưđc hết, ông biết dựa vào lực lượng lớn m ạnh của quần 
chúng, vận động họ xây dựng th ế  trận  an ninh nhân dân 
ngày càng vững chắc. Làm Chu tịch Hội Luật gia Lâm Hồng, 
ông đề ra  mục tiêu: hướng luật gia về cơ sở, thường xuyên tiếp 
xúc, giải thích, nâng cao nhận thức pháp luật cho dân; vận động 
nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách cùa Đáng, Nhà 
nước; phát huy quyền dân chủ, tham  gia đấu tranh  phòng chống 
các loại tội phạm hình sự và những tiêu cực xã hội. Công việc 
này, 800 luật gia hiện có trong tỉnh  Lâm Đồng vẫn đang tiến 
hành một cách thường xuyên, liên tục nhằm đạt được những kết 
quả cao nhất mà ông đã khởi xướng, mong mỏi!

Ông Lê Phượng năm  nay đã 70 tuổi. Hai thời dân vận: 
trong kháng chiến và trong hòa bình trực tiếp tham  gia, ông 
đúc kết: Công tác dân vận muốn thành  công phải tiến hành 
các bước tuần tự: nghiên cứu, điều tra  tình  hình cụ thể, xây 
dựng kế hoạch tỉ mỉ, cách tồ chức khoa học, khi thâm  nhập 
vào quần chúng phải kiên trì. Và hơn hết mọi sự, khi vận 
động quần chúng luôn luôn tâm  niệm lời giáo huấn của Bác 
Hồ: “Dễ trăm  lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu 
cũng xong!”. ■

______  Dân vân  L â m  Đ ô n g  là m  th e o  lờ i  B á c
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Trách nhiệm dân vận 
của cán bộ Nhà nước 

làm công tác chính sách(t)
n g u y ê n  TRỌNG HOANG  

( T ỉ n h  ủ y  v i ê n  - G i á m  đ ố c  

S ở  L a o  d ộ n g  t h ư ơ n g  b i n h  v à  x ã  h ộ i  L â m  Đ ồ n g )

B ài báo “Dân vận” của Bác Hồ với lời văn mộc mạc, bình 
dị, dễ hiểu, Người đã dạy cho chúng ta  về trách  nhiệm, 
nội dung và cả phương pháp dân vận. Những lời dạy đó 
không phải chỉ có ý nghĩa vào những năm  cách đây nửa th ế  

kỷ mà cho đến nay và cho cả nhiều năm  sau này nữa vẫn còn 
tươi rói tính  thời sự của nó.

Đối với những người làm công tác chính sách, cũng nhận 
ra được bài học quý giá cho m ình, khi Người viết: “Ai phụ 
trách dân vận? Tất cả cán bộ chính quyền, tấ t  cả cán bộ đoàn 
thế và tấ t  cả hội viên của các tổ chức nhân dân... đều phải 
phụ trách dân vận”. Đúng vậy, công tác dân vận không chi là 
trách nhiệm riêng của các đoàn thể, của M ặt trận  hay cùa 
Ban Dân vận mà là trách  nhiệm  chung của cả hệ thống 
chính trị; trong đó trách nhiệm của phía N hà nước cũng h ế t
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sức quan trọng. Đôi khi còn có ý nghĩa quyết định. Một chính 
sách đúng, một quyết định hợp lòng dân sẽ đem lại sự phấn 
khởi, tin  tưởng trong nhân dân; trá i lại, một chính sách, một 
quyết định của các cấp chính quyền sai trá i, không hợp lòng 
dân th ì cho dù M ặt trận , đoàn thế có dân vận đến cỡ nào 
cũng không thể  lấy lại lòng tin  của dân được. Cán bộ chính 
quyền tham  ô, sách nhiễu dân mà không được giải quyết 
bằng pháp luật lại đòi hỏi các đoàn thể  đi vận động lòng tin  
của dân th i th ậ t là khó. Nhiều năm  công tác trong ngành Lao 
động - Thương binh và Xã hội, chúng tôi nhận ra  rằng, giải 
quyết nhiều n h ấ t việc làm cho người lao động tức là góp phần 
cơ bản giải quyết được cuộc sống ấm no hạnh phúc -đó là dân 
vận; thực hiện đầy đủ, chu đáo các chính sách của Nhà nước 
đối với những người có công với nước - là dân vận; bảo vệ 
được lợi ích chính đáng của người lao động trong các doanh 
nghiệp - là dân vận; xóa đói giảm nghèo có kết quả - là dân 
vận; giải quyết tố t các vấn đề xã hội phát sinh -là dân vận...

Các nội dung chính sách của nước ta  thường xuất phát từ 
những năm  cả dân tộc cùng đánh giặc. Có khi phải thực hiện 
chính sách “trả  nợ” cho lịch sử cách đây đã hơn 50 năm; 
chính sách cũng xuất phát từ  tình  h ình  hiện tạ i và nội dung 
chính sách cũng góp phần định hướng cho sự phát triển  của 
tương lai. Do vậy, người thực hiện chính sách phải đến với 
đối tượng chính sách, không chỉ với tư cách là một cán bộ 
Nhà nước mà còn phải đến với đôi tượng chính sách như một 
cán bộ dân vận; có nghĩa là cũng phải tuyên truyền, giải 
thích chính sách đến nơi, đến chôn làm cho đối tượng hiếu rõ 
và cùng bàn bạc thực hiện cho đúng. Đặc biệt, người cán bộ 
làm công tác chính sách phải có thá i độ cần mẫn, tận  tụy, 
lịch sự kề cả sự “nhẫn nhục” nếu cần trong khi tiếp xúc giải 
quyết chính sách cho đối tượng, tạo cho dân tin  tưởng và yên 
tâm  khi đến làm  việc với cơ quan N hà nước, đó chính là công
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tác dân vận của cán bộ Nhà nước.

Đã có trường hợp khá điển hình về thá i độ phi dân vận 
của cán bộ Nhà nước làm công tác chính sách Đó ỉà chuyện 
một người lính già đã về hưu đến phòng chính sách đề làm 
thẻ thương binh; sau khi xem xét, người cán bộ trẻ  làm công 
tác chính sách trả  hồ sơ lại và bảo - thiếu thủ tục khóng giải 
quyết được; người lính già xoay lưng lại chỉ tay vảo gáy mình 
nói:

- Nhưng mà còn một m ảnh đạn cối sau ót tôi đây, anh có 
tin  không?

Người cán bộ trẻ  trả  lời:

- Một m ảnh cối chứ cả một quả đạn côi sau ót bác, cũng 
chịu.

Giận quá người lính  già xé vụn tập  hồ sơ rồi bỏ về.

Thái dộ phi dân vận và vô lễ của người cán bộ trẻ  làm 
công tác chính sách vừa nói đã đánh m ất lòng tin  của dân vào 
N hà nước, làm suy giảm sức m ạnh của hậu phương quân đội, 
làm yếu đi sự gắn kết giữa Đảng với dân; nếu cứ để nó kéo dài 
th ì hậu quả sẽ khôn lường.

Theo quy định của Nhà nước, hầu hết những thủ tục giải 
quyết chính sách đều phải thông qua các đoàn thế ở xã, phường 
và trong thực tế  nhiều hồ sơ khai man, khai tăng  đế hưởng 
chính sách cũng được xử lý thông qua sự phá t hiện của nhân 
dân; kể cả những trường hợp bị th iệ t thòi muốn xem xét giải 
quyết lại quyền lợi đúng đắn cho đối tượng, nếu biết dựa vào 
dân th ì chúng ta  cũng sẽ có thể  xử lý chính xác.

ơ  tĩnh  ta  cũng đã có trường hợp một công nhân làm  việc 
ơ một nông trường tại Nghệ An cách đây trên  30 năm  đã 
phạm tội giết vợ, bị kết án tù 20 năm; chưa hết hạn tù thì
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miền Nam được giải phóng, đất nước thông nhất. Thực hiện 
chính sách ân xá của Nhà nước, anh ta  được tha  về; tồ chức ở 
nông trường nọ lại lập hồ sơ liên tục công tác cho anh ta  rồi 
chuyển vào Công ty Dâu tằm  tơ Lâm Đồng công tác, sau một 
năm th ì xin nghi hưu và đã được giải quyết (vì toàn bộ thủ tục 
hồ sơ không có thời gian tù của anh ta  hoàn toàn hợp lý). 
Nhưng nhờ sự phá t hiện của quần chúng nhân dân, chúng tôi 
đã tìm  đến Công an Nghệ An và được cung cấp đầy đủ hồ sơ 
tội phạm  của nhân vật này. Sơ đã quyết định cắt chế độ.

Vấn đề dân vận mà Bác Hồ viết cách đây 50 năm  và Bác 
viết cho mọi ngành, mọi người, nhưng chúng tôi cứ tương như 
những điều Bác viết là đế dành răn  dạy cho những người làm 
công tác chính sách chúng tôi vậy.

D ân vận  L ã m  Đáng' là m  th e o  lờ i  B á c

(*) Bài tham luận tại Hội thảo 
Tư tưởng dân rận của Bác Hồ. 10/1999.
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Phật giáo Lâm Đông luôn đòng hành 
theo con đường của dân tộc

Hóa thượng THÍCH TỪ MÀN 
ủ y  v i ê n  H ộ i  đ ồ n g  t r ị  s ự  G i á o  h ộ i  P h ậ t  g i á o  V i ệ t  N a m  - 

T n t ở n g  b a n  T r ị  s ự  T ỉ n h  h ộ i  P h ậ t  g i á o  L ă m  Đ ồ n g

H A  năm đã trôi qua kể từ khi Đảng cộng sản Việt Nam 
/1  I được thành  lập, cũng là 70 năm  hoạt động đầy hiệu quả 
I  y  của hệ thống Dân vận từ Trung ương đến cơ sở. Đất 
nước ta  đã được dộc lập, tự  do và bước vào giai đoạn hàn  gắn 
những m ất m át trong đấu tran h  và xây dựng đất nước được 
25 năm  rồi. Trong khoảng thời gian này, P h ậ t giáo Việt Nam 
với lý tưởng diệt khổ, m ang lại hạnh phúc cho mọi chúng 
sanh của Đức bổn sư Thích ca Mâu ni, đã không ngừng phát 
huy lòng yêu nước, tinh  thần  đoàn kết hòa hợp dân tộc vốn đã 
được thế hiện từ 20 th ế  kỷ trước, đã đáp ứng lời kêu gọi của 
Đảng, tham  gia công cuộc đấu tran h  giành độc lập và xây 
dựng đất nước.

Phong trào chấn hưng P hật giáo trong những thập  niên 
đầu th ế  kỷ 20 của P hậ t giáo Việt Nam thực chất là xuất phát 
từ lòng yêu nước, yêu đạo bằng cách thực hiện các h ình  thức 
hoạt động m ạnh mẽ hơn, tân  tiến  hơn và hữu hiệu hơn; đúng
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vào lúc Đảng đang kêu gọi yêu nước, giải phóng dân tộc. Con 
đường giải thoát cho chúng sanh khỏi khổ đau lúc này chính 
là con đường giải phóng dân tộc mà Hồ Chủ tịch đã vạch ra. 
Chúng ta  có thế kế ra  rấ t nhiều những vị tiên  phong P hật 
giáo khởi từ  Dhong trào  chấn hưng P hật giáo và đến với cách 
mạng như sư K hánh Hòa, sư Thiện Chiếu, cư sĩ Nguyễn An 
Ninh, cư sĩ Lê Đình Thám... Lý tương Đạo pháp - Dân tộc nối 
rõ trong rấ t nhiều tăng  ni P hậ t tứ tham  gia cách mạng và trơ 
thành  những cán bộ, chiến sĩ cách mạng. Từ năm  1975, khi 
đất nước hoàn toàn thông nhất, P h ậ t giáo lại cùng với chính 
quyền và nhân  dân xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa, nỗ 
lực thực hiện đoàn kết, đã thảo bàn, vận động đê đến năm 
1981, Giáo hội P hậ t giáo Việt Nam được thànhh  lập trên  cơ 
sở thống nhấ t 9 tố chức hệ phái P hật giáo trên  toàn lãnh thồ 
thành  một tố chức duy nhất, đó là Giáo hội P h ậ t giáo Việt 
Nam. Chỉ chưa đầy 20 năm , Giáo hội đã đạt được những 
thành  tựu to lớn: tố’ chức Giáo hội được thành  lập chặt chẽ 
trên  khắp các tỉn h  thành  với những hoạt động ban, ngành, 
viện... rấ t  tích cực và hiệu năng. Chúng ta  có thể  nêu ra  vài 
né t đáng chú ý như: sự trùng tu và xâỳ dựng mới nhiều chùa 
chiền, tự viện, gần cả trăm  tác phẩm  P h ậ t học được xuất bản 
mỗi năm; các tạp  chí, tập  san định kỳ như báo Giác ngộ, Tập 
văn, Tạp chí Nghiên cứu P h ậ t học và nhiều kỷ yếu, đặc san, 
nội san P h ậ t giáo được tăng  ni P h ậ t tử nhiệt tình  đón nhận; 
Đại Tạng kinh  Việt Nam lần đầu tiên  được hình thành  và đã 
in đến 31 tập, gồm khoảng 18.000 trang; hệ thống giáo dục 
phát triển  m ạnh n h ấ t từ trước đến nay với 28 trường Trung 
cấp P h ậ t học khắp cả nước, 3 Học viện P h ậ t giáo, ngoài ra 
còn có nhiều lớp sơ, trung cấp, cao đẳng và nhiều khóa P hật 
học được tổ chức ở nhiều địa phương. Chỉ riêng tăng  ni sinh 
đang du học theo chương trìn h  cao học, tiến sĩ ơ nước ngoài 
cùng đã hơn 100 vị.v.v...
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Đối với P h ậ t giáo tỉnh  Lâm Đồng, hòa theo đà phát triển  
chung của tỉnh  và đất nước cũng như của Giáo hội P h ậ t giáo 
Việt Nam, Ban tr ị sự P h ậ t giáo đã có nhiều đóng góp tích cực 
vào phong trào  tố t đời đẹp đạo..., xây dựng cuộc sống mởi ở 
khu dân cư và xây dựng đời sống văn hóa d cơ sở... thu hút 
đông đảo tăng  ni và P hậ t tử vào các phong trào  th i đua do 
M ặt trận  và Trung ương Giáo hội phá t động, nổi bậ t là các 
ban ngành thuộc Ban trị sự Tỉnh hội đã làm tốt công tác từ 
th iện  xã hội, giúp đỡ đồng bào nghèo, ủy lạo, cứu trợ dồng bào 
bị th iên  tai, lập nhà tình  thương, nhà tình  nghĩa, xóa đói 
giảm nghèo, bảo vệ môi sinh môi trường, bảo tồn bản sẩc dân 
tộc, duy tr ì nếp sống đạo đức, thực hiện tố t phương châm 
“Đạo pháp - Dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Nhờ đó mà tô chức 
hệ thống Giáo hội không ngừng được củng cố, nhiều lớp sơ 
cấp, trung cấp P hật học với hàng trăm  tăng  ni sinh theo học 
và đang chuẩn bị xin phép chính quyền địa phương mơ lớp 
cao đẳng P hật học... Những m ặt hoạt động như Tăng sự, 
Hoằng pháp cũng đạt được những thành  tích khả quan góp 
phần vào việc truyền bá giáo lý P hật giáo an cú, kiết hạ, 
huấn luyện trụ  trì, giảng sư và đang nỗ lực đưa văn hóa P hậ t 
giáo vào các vùng sâu, vùng xa...

Đạt được những kết quả đó là nhờ sự giúp đỡ của Đảng 
bộ, chính quyền, M ặt trận  Tố quốc, Ban Dân vận các cấp đối 
với việc chấn hưng P hật giáo nối tiếp con đường Hoằng dương, 
Chánh pháp. Vì vậy mà trong những năm  qua, P h ậ t sự được 
tiến hành khả quan. Tuy vậy, Giáo hội cũng còn có một sô 
khó khăn tồn tại trong những dự định, kế  hoạch của Tỉnh 
Hội sẽ được nêu ra. Ngoài nỗ lực tối đa của Giáo hội P hật giáo 
tỉnh, chúng tôi mong được sự giúp đỡ của Đảng, chính quyền, 
các ban ngành, M ặt trận , đoàn thể  của địa phương trên  một 
số lĩnh vực hoạt động của Giáo hội, n h ấ t là lĩnh vực đào tạo 
tăng tài, ổn định đất đai, cơ sở thờ tự.v.v... đế phát huv tốt 
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vai trò của Giáo hội, xứng đáng là ngôi nhà chung của Giáo 
hội P h ậ t giáo Việt Nam tỉnh, vững bước cùng với đồng bào 
các dân tộc tỉnh  nhà bước vào th ế  kỷ thứ 21, thế  kỷ của công 
bằng, văn m inh, hiện đại, nhằm  thực hiện cho kỳ được đường 
hướng của Giáo hội P hậ t giáo Việt Nam đề ra là “Đạo pháp - 
Dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, thế hiện Từ bi và Trí tuệ, Vô 
ngã và Vị tha  của Đức Phật; trong nỗ lực đóng góp công sức 
xây dựng tĩnh  nhà cùng với chính quvền và nhân dân tính, 
tăng  ni P h ậ t tử  Tĩnh hội P hậ t giáo Lâm Đồng tin  chắc rằng 
các P h ậ t sự sẽ thành  công tố t đẹp và ý thức rõ ràng rằng 
m ình đang đi trên  con đường của Dân tộc.«

D ân vận  L ã m  Đ ô n g  là m  th e o  lờ i  B ác

131



Dãn vận  L â m  Đ ô n g  lả m  th e o  l ờ i  D ác

“Sống phúc âm 
ừong lòng dân tộc, để phục vụ 

hanh phúc đồng bào”
Linh mục PHẠM VĂN NHƯỢNG

( C h u  t ị c h  ủ y  b a n  Đ o à n  k ế t  C ô n g  g i á o  t ỉ n h  L â m  Đ ồ n g )

Tại hội nghị lần thứ 2, nhiệm kỳ III tháng  1 năm  1999, ú y  
ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam chính thức phát động 
rộng rãi trong đồng bào Công giáo Việt Nam phong trào 
th i đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu 

dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo”. Mục tiêu của phong trào  đặt ra 
là: Vận động đồng bào công giáo đoàn kết, phá t huy truyền 
thông yêu nước, thực hiện tố t các nghĩa vụ công dân, thông 
qua các phong trào yêu nước ở dịa phương đóng góp tích cực 
vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tồ quốc, cùng đồng bào cả 
nước thực hiện sự nghiệp CNH - HĐH đất nước trong thời kỳ 
đổi mới, phấn đấu cho mục tiêu “dân giàu, nước m ạnh, xã hội 
dân chủ, công bằng, văn m inh”, đồng thời giúp đồng bào công 
giáo sống đạo gắn với tinh  th ần  Thư Chung 1980 của Hội 
đồng Giám mục Việt Nam “sống phúc âm trong lòng dân tộc, 
để phục vụ hạnh phúc đồng bào”.

ơ  Lâm Đồng có khoảng 60% dân theo các tôn giáo khác 
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nhau. Trong đó đồng bào theo đạo Công giáo là 250.000 người, 
chiếm 25% dân số toàn tỉnh , với 5 giáo hạt, 61 giáo xứ, 42 
giáo họ và nhiều dòng tu nam, nữ. Năm 2000 là năm diễn ra 
nhiều sự kiện trọng đại. Bối cảnh đó đã tác động không nhỏ 
đến phong trào  thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo tỉnh  
Lâm Đồng. Và, trong mọi hoàn cảnh, đồng bào Công giáo đã 
phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, tích cực tham  gia 
lao động, sản xuất, phá t triển  kinh tế, thực hiện tốt các chủ 
trương, chính sách, pháp luật cua Nhà nước, xây dựng nếp 
sống văn hóa, phòng chống các tệ nạn xã hội, thực hiện nếp 
sống đạo và thế h iện niềm tin  Kitô giáo bằng những việc làm 
th iế t thực, cụ thế qua các lĩnh vực.

Thực hiện cuộc vận động trên  của ú y  ban Đoàn kết Công 
giáo Việt Nam, trong thời gian qua, đồng bào Công giáo tỉnh  
Lâm Đồng đã có nhiều cố gắng và đã đạt những kết quả đáng 
khích lệ. Trong dó, th ể  hiện rõ n h ấ t là trên  lĩnh  vực lao động 
sản xuất, ổn định đời sống, tiến  tới dân giàu nước mạnh. 
Thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, các giáo dân Công giáo 
Lâm Đồng đã rấ t  chú trọng đến việc áp dụng những tiến  bộ 
của khoa học kỹ thuật, b iế t chuyển đổi cơ cấu cây trồng một 
cách hợp lý, không ngừng cải tiến, đưa các giống mới có năng 
suất cao vào sản xuất nông nghiệp. Theo báo cáo của các Tố 
Đoàn kết Công giáo th ì thu nhập của các hộ sản xuất nông 
nghiệp trong đồng bào Công giáo tỉnh  Lâm Đồng đã ngày 
càng được nâng cao. Cá biệt có những hộ có thu nhập mỗi 
năm lên đến 80 triệu hoặc trên  100 triệu đồng. Với tinh  thần  
bác ái, thương yêu đồng loại, người Công giáo Lâm Đồng đã ý 
thức được việc giải quyết khó khăn trong đời sống không chi 
th õng qua công tác từ th iện  mà còn phải giúp nhau cùng vươn 
-ẽn oãng chính khả nàng của m ình trong hoạt động sản xuất. 
Trong hai năm gần đây, các Giáo xứ và dòng tu đã có khá 
nhiêu các hình  thức giúp nhau xóa đói, giảm nghèo như cho
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các hộ nghèo vay không lãi hàng chục triệu đồng, giúp hàng 
trăm  kg thóc giông... Những kết quả này của đồng bào Công 
giáo đã góp phần cùng với nhân dân tính  Lâm Đồng thực 
hiện thắng lợi nhiệm  vụ kinh tế  chung của tỉnh  nhà. Điều đó 
cũng là kết quả của việc thực hiện theo một trong những nội 
dung của Thư Chung năm  1980 là: “Về nhiệm  vụ thứ nhấ t là 
tích cực góp phần cùng đồng bào cả nước bảo vệ và xây dựng 
Tố quốc, chúng tôi muốn khẳng định rằng: Yêu Tổ quô"c yêu 
đồng bào đôi với người Công giáo không những là một tình  
cảm tự nhiên phải có, mà còn là một đòi hỏi của phúc âm ...” 
(Thư Chung của Đại hội Giám mục Việt Nam gửi toàn thế 
linh mục, tu sĩ và giáo dân cả nước năm  1980).

Với đồng bào Công giáo, việc thực hiện cuộc phát động 
của Úy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (tháng 1/1999 tại 
Hội nghị lần thứ 2, nhiệm  kỳ III) cũng là thực hiện tố t cuộc 
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới 0 khu 
dân cư” do Uy ban Trung ương M ặt trận  Tố quốc Việt Nam 
phát động. Cuộc vận động đó đã tập  hợp được các phong trào 
thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, tạo được nhiều hoạt 
động phong phú và đa dạng; khơi dậy được nếp sống lành 
m ạnh và không khí tình  làng nghĩa xóm để mọi người cùng 
nhau xây dựng cuộc sông ấm no cho bản th ân  m ình và cho cả 
cộng đồng dân cư trên  cùng địa bàn. Qua tống kết phong trào 
hàng năm  đã có rấ t nhiều gương người tố t là giáo dân; đông 
đảo gia đình Công giáo trong tin h  Lâm Đồng đạt danh hiệu 
gia đình có cuộc sống mới, nhiều khu dân cư toàn tòng được 
công nhận là khu dân cư có cuộc sông mới. Trong đó, nổi bật 
lên là hoạt động đóng góp xây dựng các cơ sở hạ tầng tạ i địa 
phương của đồng bào giáo dân. Ví dụ tại Đà Lạt, giáo dân đã 
đóng góp trên  500 triệu đồng để tu sửa đường; tạ i Đơn Dương, 
đóng góp trên  400 triệu đồng để làm cầu, công trìn h  điện và 
xây mương thủy lợi; tạ i Lâm Hà đóng góp gần 400 triệu đồng
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và hàng ngàn công lao động cho công trình  kéo điện thắp 
sáng và tu sửa đường sá; tại Bảo Lâm, bà con giáo dân đã 
đóng góp hàng trăm  triệu đồng cho việc mở đường liên thôn, 
lam cầu treo, kéo điện phục vụ cho đồng bào Công giáo vùng 
sâu. Dặc biệt là, việc thực hiện nếp sống văn hóa trong sinh 
hoạt dạo, dời, các tố chức nghi lễ tôn giáo được thực hiện 
đúng '.heo quy định. Trong đó, đáng chú ý là việc cưới, việc 
cang và các lễ hội Công giáo đã luôn được tô chức một cách 
phù hợp với cuộc sống mới. Thực hiện nếp sống văn hóa 
không chi bằng hình thức bề ngoài mà người Công giáo còn 
luôn được dạy phải sống với tinh  thần  của giới luật là thảo 
kính cha mẹ và yêu ngươi như yêu chính mình. Từ đó các 
phong trào  xây dựng gia đình hoà thuận, “ồng  bà mẫu mực, 
con cháu thảo h iền” do MTTQ phát động được đồng bào Công 
giáo tinh  Lâm Đồng nhiệt tình  hướng ứng. Rất nhiều gương 
con cháu thảo hiền trong đồng bào Công giáo xuất hiện, trong 
đó, điển hình là gia đình chị Lan tại Giáo xứ Ka Đô (Đơn 
Dương) đã được đi dự hội nghị con cháu thảo hiền do Trung 
ương tổ chức.

Bên cạnh đó, các hoạt động xã hội cũng đã được bà con 
giáo dân trong toàn tỉnh  đặc biệt quan tâm  và tham  gia thực 
hiện m ang lại kế t quả khá cao. Trong công tác từ thiện - 
nhân đạo, đồng bào Công giáo tỉnh  Lâm Đồng luôn thế hiện 
tấm  lòng của m ình với những hoàn cảnh khó khăn, với tinh  
thần  phục vụ th a  nhân, nhường cơm xế áo, giáo dân trong 
tỉnh  luôn hưởng ứng tích cực những cuộc cứu trợ đồng bào bị 
th iên  tai lũ lụt hàng năm. Riêng đợt lũ lụt 1999 tại các tỉnh  
miền Trung, đồng bào Công giáo tỉnh  Lâm Đồng đã nhanh 
chóng quyên góp thông qua sự vận động của MTTQ các cấp, 
các đoàn thê cũng như góp theo giáo xứ, kịp thời tổ chức đi 
thăm  và aứu trợ  đồng bào bị nạn. Trong đó có nhiều cá nhân 
và tập thê’ đã không nề hà đóng góp một khoản tiền lớn như
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Tòa Giám mục góp hàng chục triệu đồng; cá nhân góp hàng 
chục triệu đồng điền hình là linh mục Vũ Đình Tân. ơ  khía 
cạnh khác của công tác xã hội, vấn đề được bà con giáo dân 
quan tâm  rấ t nhiều nữa là giáo dục. Trong đó nối lên là các 
h ình  thức khuyến học. Hầu h ế t các giáo xứ đều có tổ chức 
khen thưởng, động viên con em giáo dân học tập  đạt kết quả 
cao. Điều dó đã góp phần nâng cao chất lượng học tập  của con 
em giáo dân mà biểu hiện rõ n h ấ t là số lượng học sinh Công 
giáo đạt học sinh giỏi các cấp ngày một tăng, đạ t nhiều giải 
thưởng tại các cuộc thi như em Nguyễn Thị Thành Lai (Đơn 
Dương) đoạt giải nhấ t tính  tại cuộc thi “N hà hùng biện trẻ ” 
do Tỉnh Đoàn tố chức. Có thế nói, trong hai năm  qua, các linh 
mục và các dòng tu có rấ t nhiều đóng góp cho việc phát triển  
sự nghiệp giáo dục: Thành phô" Đà Lạt mỗi năm  khen thưởng 
gần 500 học sinh trị giá trên  20 triệu đồng; kế t hợp mở nhà 
trẻ  nhân đạo tạ i xã Tà Nung nuôi 20 em dân tộc chi phí hàng 
năm  hàng trục triệu đồng. Tại Đức Trọng, bà con giáo dân đã 
đóng góp tiền đế xây dựng trường lớp, mở lớp học tình  thương, 
lớp dạy nghề, trợ  cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó 
hàng năm  chi phí lên đến hàng trăm  triệu  đồng. Tại Đạ Tẻh, 
linh mục Dương Công Hồ chi trên  400 triệu đồng đế xây dựng 
trường học. Tại Lâm Hà. các linh  mục đã tổ chức nuôi dạy 
miễn phí 19 học sinh dân tộc nghèo; hàng năm trợ cấp 500.000 
đồng cho trẻ  em nghèo vượt khó. Riêng tại Bảo Lộc, việc 
chăm lo cho sự nghiệp giáo dục là thê m ạnh của Tố Đoàn kết 
Công giáo th ị xã. Tại đây, các linh mục quản xứ ngoài việc 
đóng góp công sức và tiền  bạc còn thường xuyên liên hệ với 
các ban giám hiệu đế theo dõi việc học của các cháu; luôn 
nhắc nhơ phụ huynh cũng như khuyên bảo các cháu giữ nghiêm 
kỷ luật và chăm lo học hành; đối với các gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn, kinh tế  eo hẹp, con em đi học không liên tục 
đều được các linh mục giúp đỡ từ  bậc học mẫu giáo đến đại 
học.
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Ngoài những hoạt động trên , trong việc thực hiện phong 
trào th i đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sông mới d 
khu dân cư, sống tố t đời, đẹp đạo”, trong những năm gần đây, 
đồng bào giáo dân trong tỉnh  cũng đã có nhiều hoạt động 
th iế t thực trong việc tham  gia phong trào  bảo vệ an ninh Tố 
quốc, tham  gia xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh.

Trong Thư Chung nêu trên  có nói: “Lòng yêu nước của 
chúng ta  phải th iế t thực, nghĩa là chúng ta  phải ý thức được 
những vấn đề h iện tạ i của quê hương, phải hiếu biết đường 
lối chính sách và pháp luật của N hà nước, và tích cực cùng 
đồng bào toàn quốc góp phần bảo vệ và xây dựng một nước 
Việt Nam giàu m ạnh, tự do và hạnh  phúc”. Những việc làm 
trên  của đồng bào Công giáo cho thấy  cộng đồng Công giáo 
ngày nay có vị trí xứng đáng trong cộng đồng dân tộc Việt 
Nam và đúng như nội dung của Thư Chung đã nêu là: “Là Hội 
Thánh trong lòng dán tộc Việt Nam, chúng ta  quyết tàm gắn 
bó với vận m ệnh quê hương, đất nước, noi theo truyền thống 
dân tộc, hòa m ình vào cuộc sống hiện tại của đất nước”.«
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Dụà vào dân để thực hiện nhiệm
vu kinh tê - xã hoin

• •

v ú  NGỌC SƠN
( P h ó  C h ủ  t ị c h  Ư B N D  h u y ệ n  Đ ạ  T ẻ h )

Đ ạ Tẻh là huyện miền núi thuộc phía Nam tỉnh  Lâm Đồng, 
được thành  lập năm 1986. Trong những năm  trước đây, 
đường sá giao thông đi lại còn nhiều trơ ngại, cơ sở hạ 
tầng phát triển  chưa đồng bộ, đời sống của một bộ phận nhân 

dân n h ấ t là ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc còn gặp nhiều 
khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh  đạo của cấp ủy Đảng địa 
phương cùng với sự đoàn kết thông nhất, sự nỗ lực đóng góp 
của các tầng lớp dân cư trên  địa bàn, h iện nay, tình  hình 
kinh tế  - xã hội của huyện Đạ Tẻh đã có những bước chuyền 
biến quan trọng. Hệ thống đường giao thông được nâng cấp, 
tu bố tạo điều kiện thuận lợi cho sự đi lại của nhân  dân. Hệ 
thống thiíy lợi tưới tiêu phục vụ sản xuất được đầu tư, điện 
lưới quốc gia đã kéo đến trung tâm  tấ t  cả các xã, th ị trấn  
trong huyện. Mạng lưới thông tin  liên lạc, truyền thanh  - 
truyền hình phát triển  nhanh phục vụ tố t hơn nhu cầu văn 
hóa tinh  thần  của nhân dân lao động. Công tác giáo dục, y tế  
được chăm lo đầu tư đúng mức và đạt được những kết quả cụ 
thể, th iế t thực. An ninh  chính trị và trậ t  tự an toàn xã hội
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luôn giữ vững.

Đạt được kết quả trên đây có phần đóng góp to lớn của công tá« 
vận động quần chúng của cả hệ thống chính trị nói chung và của 
chính quyền các cấp trong huyện nói riêng. Nếu như có chủ trương 
đứng mà công tác vận động quần chúng thụt hiện không tốt thì khó 
đạt kết quả như mông muốn. Qua thục hiện hai chủ trương lớn của 
huyện là huy động nhân dân xây dựng hệ thống kênh mương nội 
đồng phục vụ sản xuất và đóng góp xây dựng mạng lưới điện đã nói 
lên ý nghĩa và tầm quan trọng cồng tác dân vận của chính quvền.

1. Công tác vận động nhân dân đóng góp xây dựng kênh mương 
nội đồng: Đạ Teh là huyện chủ yếu sản xuất lương thực, được Nhà 
nước đầu tư xây dựng cho huyện công trình thủy lợi Đạ Tẻh với tổng 
kinh phí hơn 100 tỉ dồng.

Xác định đây là công trình trọng điểm của huyện, khi hoàn 
thành sẽ tạo chuyển biến lớn về sản xuất nông nghiệp của địa 
phương và tạo điều kiện đế phát triển các mặt kinh tế  - xã hội khác, 
nên ngay từ đầu khi khởi công công trình, Uy ban nhân dân 
huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương trong huyện 
làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp sức 
người, sức của để cùng Nhà nước xây dựng công trình. Cụ thể, đó là 
việc huy động nhân dân xây dựng 420 km kênh mương cấp 3-4 với 
khối lượng đào đắp 1.260 triệu m3 tương đương với 1,5 triệu ngày 
công lao dộng. Điều đáng quan tâm là do thấy được lợi ích chung 
nên nhân dân không ai đòi hỏi tiền đền bù thiệt hại đất đai, cây 
trồng khi xây dựng kênh mương nội đồng. Ngoài ra, hàng năm 
huyện còn huy động hàng ngàn công lao động để tu sủầ, nạo vét 
kênh mương phục vụ sản xuất.

2. Đối với việc vận động nhân dân đóng góp xây dựng mạng 
lưới điện nông thôn:

Từ năm 1993, sau khi được Uy ban nhân dân tmh đâu tư
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đường dây 35 KV từ trạm hạ thề điện Đạ Huoai đến trạm hạ thế 25 
KVA Đạ Tẻh; Uy ban nhân dân huyện nhận thấy đây là sự quan 
tâm thiết thực của Nhà nước dối với nhân dân vùng kinh tế mới, 
nên đã tập trung chỉ đạo vận động nhân dân thực hiện phương 
châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xây dựng các công trình 
hạ thê điện, đưa điện đến khu vực dân cư. Đây là một chủ trương 
hợp lòng dân, gắn liền với lợi ích của nhân dân nên được người dân 
đồng tình ủng hộ, tự giác đóng góp trên 1 tì đồng, để cùng Nhà nước 
kéo 32 km đường điện dưới 20KV, chưa kể số kinh phí nhân dân tự 
bỏ ra đế đưa điện từ đường dây vào đến nhà. Kết quả đến nay đã có 
2.990 hộ nhân dân sử dụng điện chiếm tỷ lệ 34% tổng sô hộ dân 
toàn huyện, 54 thôn có điện chiếm tỷ lệ 58% tổng số thôn toàn 
huyện và 10/10 trung tâm các xã có diện.

Qua kết quả đạt được cùng với thực tê hoạt động của chính 
quyền ở địa phương trong công tác vận động quần chúng thực hiện 
nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, chứng tôi đã rút ra 
được một số kinh nghiệm trong các bước triển khai như sau:

Biíớc 1: Trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an 
ninh - quốc phòng của địa phương, trước một công việc cần phái vận 
động, huy động sự đóng góp của nhân dân, chính quyền địa phương 
cụ thể là UBND huyện phải xác định phương án phù hợp với chính 
sách của Nhà nước và có khả năng thực thi, đồng thời cũng phải 
xuất phát từ đi ều kiện thực tế của nhân dân thì cuộc vận động mới 
dạt kết quả. Khi xây dựng phương án, cần phải đưa ra nhiều phương 
án khác nhau để chọn phương án tối uư. Chẳng hạn việc huy động 
nhân dân tham gia xây dựng kênh mương nội đồng phải có phương 
án huy động bằng công trực tiếp, huy động bằng tiền hoặc kết hợp 
cả huy động một phần công trực tiếp và một phần bằng tiền. Đồng 
thời chọn thời gian, thời vụ phù hợp với điều kiện và tình hình sản 
xuất ở địa phương, để tạo điều kiện nhân dân tham gia vào công 
việc một cách thoải mái, phấn khởi.
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Bước 2: Khi đã chọn được phương án tối uư thì phải đưa ra bàn 
bạc thống nhất trong lãnh đạo Đảng, chính quyền, các đoàn thể 
quần chúng từ huyện đến xã để tạo sự thống nhất cao trong tư 
tưởng, trong chi đạo thực hiện và tồ chức tuyên truyền giáo dục; vận 
động nhân dân tham gia thực hiện.

Bước 3: Bằng nhiều cách đưa các phương án ra tổ chức học tập, 
trao đổi trong nhân dân, trong các đoàn thê quần chúng để người 
dân xem xét, hiếu rõ tầm quan trọng của công việc, thống nhất mức 
đóng góp và bàn bạc việc triến khai thực hiện phương án. Chẳng 
hạn như khi đề ra chủ trương xây dựng kênh mương nội đồng, xây 
dựng đường điện... Nhà nước không phải trả tiền đền bù đất đai, cây 
cối, hoa màu cho những hộ dân bị thiệt hại mà để số tiền này tập 
trung xây dựng các hạng mục trọng yếu khác, được đưa ra bàn bạc 
công khai dân chủ trước nhân dân nên được nhân dân đồng tình 
ủng hộ. Hoặc việc xây dựng quy trình mắc điện vào tùng hộ dân, cơ 
cấu giá điện bán lẻ cũng được đưa ra nhân dân thảo luận, thống 
nhất mức đóng góp phù hợp, đóng nhiều lần trong năm hoặc tạo 
điều kiện cho nhân dân vay vốn Ngân hàng để xây dựng đường điện 
của từng vùng, từng khu vực. Qua thực tế cho thấy, bằng những cách 
làm như vậy, quyền dân chủ của nhân dân được đảm bảo, người dân 
được bàn bạc, trao đổi công việc của mình, do đó họ rất đồng tình 
ủng hộ và tích cực thực hiện.

Bước 4: Tổ chức thực hiện các phương án đồng thòi với việc 
tăng cường các biện pháp tuyên truyền trên các phương tiện thông 
tin đại chúng để đôn đốc người dân thực hiện nghĩa vụ của mình đối 
với cộng đồng, đối vái công trình mang lợi ích thiết thực cho gia 
đình và bản thân họ. Kinh nghiệm trong bước này cho thấy, việc 
vận động cán bộ, đảng viên gương mẫu, di đầu trong thực hiện thì 
người dân sẽ noi theo và kết quả chắc chắn sẽ rất khả quan.

Bước 5: Tất cả các công trình, các công việc từ lớn đến nhò đều 
được công khai về kinh phí đầu tư của Nhà nước,kết quả đóng góp
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của nhân dân và hiệu quả, lợi ích của công trình để nhân dân được 
rõ; qua đó giúp nhân dân thực hiện được quyền kiểm tra, giám sát 
đối với hoạt động của chính quyền. Nhân dân thỏa mãn với công 
sức, tiền của của mình bỏ ra thì nhũCng cuộc vận động, những phương 
án tiếp theo của chính quyền đưa ra sẽ được nhân dân dồng tình 
ủng hộ và tự giác thực hiện.

(*) Bài tham luận tại Hội thảo 
Tư tìtởng dâu rận của Bác nồ, 10/1999

Dân vận  L â m  Đáng' là m  th e o  leñ  B á c
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Dân vận và
công tác xét giải quyết khiếu tô

v ù  VĂN SẺ
(P hó  Chánh Thanh tra  Nhà niiớc tỉnh Lâm Đồng)

B ài báo “Dân vận” của Bác Hồ đăng trên  báo Sự Thật sô 
120 ngày 15/10/1949, th ể  hiện rõ quan điểm tư tưởng của 
Bác về dân và công tác dân vận. Đây là một tác phẩm 
mang tính  lý luận và thực tiễn  sâu sắc, cho đến nay vẫn giữ 

nguyên giá tr ị và rấ t  cần tiếp tục nghiên cứu để vận dụng vào 
mọi công việc, n h ấ t là những công việc có liên quan trực tiếp 
đến dân như công tác xét giải quyết khiếu nại, tố  cáo của 
nhân dân.

Theo Bác, “dân vận là vận động tấ t  cả lực lượng của mỗi 
một người dân, không đế sót một người dân nào, góp thành 
lực lượng toàn dân, để thực hành  những công việc nên làm, 
những công việc Chính phủ và đoàn thể  đã giao cho”. Cũng 
theo Bác, công tác dân vận không phải là công việc của riêng 
ai, mà “tấ t cả cán bộ chính quyền, tấ t  cả cán bộ đoàn thế và 
tấ t cả hội viên của các tổ chức nhân  dân (Liên Việt. Việt 
Minh,...) đều phải phụ trách  dân vận”. Từ quan điểm tư  tướng 
cua Bác về công tác dân vận, liên hệ đến công tác xét giai
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quyết khiếu tố  hiện nay, một công việc giải quyết các vấn đề 
liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhân  dân, th ì thấy 
rằng, nếu giải quyết tốt các khiếu tô" của dân sẽ có tác dụng 
lớn, củng cố lòng tin  của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, 
góp phần vận động mỗi một người dân tích cực tham  gia vào 
sự nghiệp chung của đất nước. Trong bài báo “Nhớ ngày 15 
tháng 10” của đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, đăng trên  
Tạp chí Cộng sản số 20 tháng 10 năm  1999, khi nói về nhiệm 
vụ công tác dân vận, đã có chỉ đạo một trong mấy việc cần 
tập trung làm đến nơi đến chôn là: “Các cơ quan có trách 
nhiệm  giải quyết các đơn thư  khiếu nại, cố gắng tập  trung 
thời gian và sức lực đế sớm có kết luận và thông báo cho 
người khiếu nại. Những việc gì đã có kết luận th ì các cơ quan 
liên quan phái chấp hành đúng theo luật định. Không được 
chậm trễ, ảnh hưởng đến lòng tin  của nhân  dân”.

Xét và giải quyết khiếu nại, tố  cáo là một công việc bình 
thường của Nhà nước ơ tấ t cả các chế độ xã hội. về  m ặt pháp 
lý, xét và giải quyết khiếu tố  đơn thuần  là việc giải quyết mối 
quan hệ giữa người dân với các cơ quan Nhà nước, phát sinh 
khi người dân có đơn thư khiếu tô phản ánh về các hành vi 
mà họ cho là trá i pháp luật, vi phạm  quyền lợi của công dân, 
của xã hội. Nhưng ở chế độ ta  hiện nay, xét giải quyết khiếu 
nại, tô cáo của công dân còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn, thực 
chất đó là việc xử lý mối quán hệ giữa dân với Đảng và Nhà 
nước. Nếu làm tốt công tác xét và giải quyết khiếu tố, kịp thời 
khôi phục những quyền lợi chính đáng của công dân bị xâm 
phạm theo đơn khiếu nại; dồng thời xử lý kịp thời, nghiêm 
minh các hành vi vi phạm  pháp luật theo đơn tố  cáo th ì góp 
phần giữ vững và củng ,cố lòng tin  của mỗi người dân đôi với 
Đảng và Nhà nước, và khi đã có lòng tin  th ì vận động việc gì 
cũng được dân tích cực hưởng ứng. Ngược lại, nếu công tác xét 
giải quyết khiếu tô không tốt, quyền lợi chính đáng của công
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dân bị xâm phạm  nhưng không được khôi phục, đòi hỏi chính 
đáng của công dân không được đáp ứng, các hành vi vi phạm 
pháp luật không được xử lý nghiêm  minh th ì người dân sẽ 
không còn tin  vào Đảng và N hà nước. Khi đã như vậy, ắ t hẳn 
tính  tích cực tham  gia các công việc chung cũng bị giảm sút, 
cá biệt có thế dẫn đến hành động chông đối. Nhiều nơi chỉ từ 
việc cán bộ chính quyền cơ sở thiếu trách  nhiệm  trong việc 
xem xét giải quyết kịp thời các khiếu tô" của nhân  dân mà dẫn 
đến khó khăn trong công tác thu thuế nông nghiệp, nhân dân 
địa phương không tích cực hưởng ứng các cuộc vận động đóng 
góp. Bài học kinh nghiệm từ tỉnh  Thái Bình, do không kịp 
thời xem xét, k ế t luận và xử lý nghiêm  minh các hành  vi tiêu 
cực của cán bộ cơ sơ theo đơn tố  cáo của dân, đã dẫn đến việc 
dân phản ứng, bắ t giữ cán bộ N hà nước, làm vô hiệu hóa các 
cơ quan Đảng và chính quyền ở địa phương; đây là một bài 
học đắt giá. Nghiền ngẫm những bài học thực tế  đó, càng 
thấm  th ìa  lời dạy của Bác Hồ: “Đồng bào có oan ức mới khiếu 
nại, hoặc vì chưa hiểu rõ chính sách của Đảng và Chính phủ 
mà khiếu nại; ta  phải giải quyết nhanh, tố t th ì đồng bào mới 
thấy rõ Đảng và Chính phủ quan tâm  lo lắng đến quyền lợi 
của họ, do đó mối quan hệ giữa nhân  dân với Đảng và Chính 
phủ càng được củng cô tố t hơn”.

Với tầm  quan trọng đặc biệt như vậy, cho nên công tác 
xét giải quyết khiếu nại, tố  cáo của công dân được Đảng và 
Nhà nước h ế t sức quan tâm . Khiếu nại tô cáo được Hiến pháp 
quy định là m ột quyền cơ bản của công dân. N hà nước cũng 
đã ban hành Luật khiếu nại tố  cáo. Việc tăng  cường hiệu quả 
của công tác này là m ột việc làm  đáng quan tâm  cua tấ t cá 
các cơ quan có trách  nhiệm  trong việc xét giai quyết khiếu 
nại, tô cáo của công dân; n h ấ t là hiện nay tình  hình đơn thư 
khiếu nại, tố  cáo của công dân ngày càng có chiều hướng gia 
tăng về sô lượng và nội dung ngày càng phức tạp  hơn.
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Tuy nhiên, đánh giá công tác xét giải quyết khiếu tô như 
th ế  nào là có hiệu quả cũng là m ột vấn đề đáng phải bàn. 
Phải nói rằng, từ trước tới nay, việc đánh giá hiệu quả của 
công tác xét giải quyết khiếu tố  chủ yếu căn cứ vào việc chấp 
hành trình  tự thủ tục giải quyết, thời hạn  giải quyết theo luật 
định, tỷ lệ đơn đã giải quyết, nội dung giải quyết căn cứ theo 
pháp luật đế có nhận  định. Việc đánh giá như trên  có vẻ hết 
sức khoa học, có tiêu chí rõ ràng, nhưng đối chiếu với tư tưởng 
của Bác Hồ về dân và công tác dân vận, th ì việc đánh giá như 
vậy còn nặng về hình thức, chưa đánh giá được thực chất sự 
việc. Bởi vì còn thiếu yếu tố  “lòng dân”, nên cách đánh giá đó 
chưa phù hợp với dặc thù của công tác xét giải quyết khiếu 
nại, tố  cáo của công dân. Trong thực tế, nhiều vụ việc đã được 
giải quyết hoàn toàn đúng pháp luật, nhưng người dân không 
chấp hành và N hà nước phải tiến  hành  cưỡng chế, dư luận 
còn có những ý kiến không đồng tình. Liệu có chắc rằng  việc 
giải quyết các vụ việc đó đã đạt hiệu quả tốt?

Để đảm bảo hiệu quả công tác xét giải quyết khiếu tố  
trong tình  hình hiện nay, ngoài việc tuân  thủ các quy định 
của pháp luật, cần quán tr iệ t và vận dụng đúng đắn tư  tưởng 
của Bác về dân và công tác dân vận.

Trưdc hết, việc xem xét các vụ việc nhân  dân khiếu nại 
tố  cáo cần hết sức th ận  trọng, tỉ mỉ, đứng về phía người dân 
để cân nhắc kỹ lưỡng, tôn trọng quyền lợi chính đáng của 
dân, như Bác đã nói: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dần”. Không ít 
trường hợp, nếu chỉ căn cứ vào các quy định của pháp luật đê 
giải quyết th ì người dân bị th iệ t thòi. Bởi vì, pháp luật chỉ 
quy định những vấn đề chung nhất, phù hợp với ý chí của một 
số đông người trong xã hội, nên không thể  quy định tỉ mỉ. 
Trong những trường hợp cụ thể, có th ể  chưa th ậ t phù hợp với 
pháp luật, nhưng giải quyết quyền lợi thỏa đáng cho một 
người dân mà quyền lợi đó không ảnh hưởng đến quyền lợi 
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của N hà nựớc, của tập  thể, của người khác, th ì lại là một việc 
làm có ý nghĩa cho người dân. Một sự việc cụ thể: một hộ ở 
th ị trâ n  Đ, huyện L xin đi k inh tế  mới ớ xã R cùng huyện và 
được Uy ban nhân dân huyện, Ban định canh định cư huvện 
đồng ý. Trong đơn xin đất, ú y  ban nhân dân huyện phê 
duyệt và giao cho Uy ban nhân dân xã R bố tr í đất. Uy ban 
nhân dân xã R lại tiếp tục phê vào đơn cho thôn trương giao 
đất và thôn trưởng y lệnh đã chỉ đất cho hộ gia đình này. Hộ 
gia đình này đã làm  nhà, ổn dịnh cuộc sống từ 1994 đến nay. 
Nhưng hiện nay, huyện quv hoạch khu đất này làm công 
trìn h  công cộng và thu hồi lại đất này, không bồi thường đất 
vì lý do chưa có giấy tờ hợp pháp và bác yêu cầu khiếu nại đòi 
lại đất. Việc giải quyết như vậy không trá i về m ặt pháp luật, 
nhưng phải chăng đã đảm bảo quyền lợi chính đáng của người 
dân? Phải chăng đã th ậ t sự tôn trọng lợi ích của dân? Hay 
phải chăng chỉ mới thấu lý mà chưa đạt tình?

Thứ hai, trong giải quvết khiếu nại, tố  cáo của công dân 
cần phải b iế t dựa vào dân, vận dụng tư  tưởng “Bao nhiêu 
quyền hạn  đều của dân” của Bác. Trong thực tế, có những sự 
việc tưởng chừng như bế tắc nhưng biết tran h  thủ ý kiến của 
dân th ì sự việc được giải quyết dứt điểm, thành  công. Một sự 
việc cụ thể: Một số cán bộ ú y  ban nhân dân xã nọ bị tố  cáo có 
hành vi tiêu cực trong thu chi sử dụng tiền  đóng góp của nhân 
dân để xây dựng đường điện. Qua xác minh, đã kết luận đơn 
tô' cáo có phần đúng, hàng chục triệu  đồng trong số tiền  dân 
đóng góp dã bị cán bộ xã chi tiêu trong các “quan hệ” như ăn 
nhậu, quà cáp, biếu xén..., chứng từ  thu chi không hợp lệ. Đến 
đây, th ì sự việc trơ  nên phức tạp. Những người tố  cáo thì có 
thái độ gay gắt đòi xử lý th ậ t nghiêm  khắc, thậm  chí có ý 
kiến yêu cầu khởi tố. Những cán bộ vi phạm  th ì tìm  mọi cách 
phản ưng, trốn  trá n h  trách  nhiệm . Nếu xử lý không khéo thi 
dẫn đến đơn thư  khiếu tố  tiếp tục phát sinh, nội bộ m át o r
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định. Do vậy, sự việc được đưa ra  dân. N hân dân trong xã 
được thông báo toàn bộ kết quả thu chi tiền  nhân dân đóng 
góp, cụ thế từng khoản vi phạm. N hản dân đã có ý kiến rấ t rõ 
ràng, chấp nhận các khoản chi tuy chứng từ không hợp lệ 
nhưng nội dung chi hợp lý, yêu cầu hoàn trả  lại cho dân các 
khoản chi tiêu tùy tiện, không hợp lý và phê bình nghiêm 
khắc các cán bộ vi phạm. Từ ý kiến của dân, sự việc được giải 
quyết dứt điểm. Những người tố  cáo không còn lý đê bộc lộ 
thái độ cực đoan thái quá. Những cán bộ xã vi phạm  cũng 
không từ chối, trốn trán h  trách  nhiệm  trước nhân dân và 
khắc phục các hậu quả.

Thứ ba, trong giải quyết khiếu tố  cần coi trọng việc tiếp 
xúc và giải thích cho nhân dân kỹ càng các chính sách, pháp 
luật liên quan đến việc khiếu nại, tố  cáo và giải thích rõ các 
căn cứ giải quyết. Không ít người dân do không hiểu chính 
sách, pháp luật nên mới khiếu nại, tô cáo. Đối với những 
người khiếu nại, tô cáo không đúng chính sách, pháp luật, 
khi nhận  được quyết định giải quyêt bác yêu cầu khiếu nại 
mà không được giải thích cặn kè thường có thái độ ấm ức, 
thậm  chí có người chống đôi không th i hành  quyết định. 
Nhưng nhiều người khi đã được giải thích cặn kẽ th ì vui vẻ 
chấp nhận , tự giác th i hành quyết định giải quyết và cũng có 
nhiều người xin rú t đơn, Nhà nước không cần ban hành  quyết 
định giải quyết.

Tuy nhiên, cũng có người vì quyền lợi cá nhân, nên mặc 
dù đã được giải thích nhiều lần vẫn cô tình  không chã'p nhận 
việc giải quyết của các cơ quan chính quyền N hà nước. Gặp 
những trường hợp này, th ì việc giải thích cho nhân dân xung 
quanh hiểu rõ sự việc là h ế t sức cần th iế t nhằm  tạo ra  dư 
luận phê phán, trường hợp cưỡng chế cũng nhận được sự đồng 
tình  của nhân  dân.
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Cũng có những sự việc khi được giải thích rõ ràng, nhân 
dân thông th ì tự nhân  dân giải quyết có kết quả tốt. Một sự 
việc cụ thế: ơ  giáp một khu dân cư nọ có một khu nghĩa trang  
nằm trên  một quả đồi. Chính quyền địa phương dự kiến chuyển 
khu nghĩa tran g  ra  vị tr í  xa hơn đế đảm bảo vệ sinh môi 
trường và trồng lại cây trên  đồi để tạo cảnh quan cho khu 
dân cư. Nhưng khi triển  khai th ì gặp sự phản ứng, các hộ ở 
khu dân cư nọ đồng thanh  khiếu kiện vì lý do xâm phạm mồ 
mả. Sau khi được giải thích và vận động, hiếu rõ lợi ích của 
việc di chuyền khu nghĩa trang  và chấp nhận để các hộ tự 
chọn địa điểm khu nghĩa trang  mới, th ì các hộ cũng đồng 
thanh  nhấ t tr í chủ trương của lãnh đạo địa phương, tự nguyện 
dời mồ mả đến khu nghĩa trang  mới, không nhận  tiền  hỗ trợ 
di dời để có thêm  chi phí san lấp và trồng lại cây xanh trên  
đồi ở khu nghĩa tran g  cũ. Qua sự việc này, càng thấm  th ìa  lời 
dạy của Bác: “Trước nhâ’t là phải tìm  mọi cách giải thích cho 
mỗi một người dân hiểu rõ ràng: việc đó là lợi ích cho họ và 
nhiệm  vụ của ho., họ phải hăng hái làm cho kỳ được”.

Qua một số sự việc cụ thể  kế trên  lại càng thấm  thìa hơn 
lời dạy của Bác: “Dân vận k4m thì việc gì cũng kém. Dân vận 
khéo thì việc gì cũng thành  oỏng”, càng đúng với những việc 
có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân và công 
việc xét giải quyết khiếu nại, tố  cáo của công dân là một 
trong những công việc như vậy."
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Thi đua yêu nưốt 
trong thcí kỳ đả mói ỏ Lâm Đông

N G U Y Ễ N  Q U A N G  N H À N

Là một bộ phận của phong trào  th i đua yêu nước của nhân 
dân địa phương, phong trào  thi đua lao động giỏi, phong 
trào th i đua yêu nước trong công nhân viên chức - lao 
động tỉnh  Lâm Đồng thời kỳ đối mới đà được hình  thành , 

phát triển  trong cơ chế mới và đã góp phần quan trọng cùng 
phong trào thi đua yêu nước của nhân dân tỉnh  nhà, giáo dục, 
rèn  luyện, xây dựng đội ngũ công nhân lao động, giứ vững ổn 
định chính trị, an ninh quốc phòng, phá t triền  k irh  tế  - xã 
hội địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện 
đại hóa. Từ cơ chê’, thực tiễn  phong trào, Liên đoàn Lao động 
tỉnh  đã từng bước nghiên cứu xây<dựng, thử  nghiệm  nhiều mô 
hình, nhiều đối tượng, nhiều nội dung ơ nhiều ngành, nghề 
kinh tế  - xã hội khác nhau; vừa vận động, vừa tố chức phong 
trào: từ  phong trào  th i đua hiến kế, tìm  việc làm, sắp xếp lại 
lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp N hà nước trong 
thời kỳ đầu chuyển đổi cơ chế đến phong trào  th i đua liên kết 
phục vụ nông nghiệp khi Nhà nước mở cơ chế khoán nông 
nghiệp, sản xuất, chế biến gắn liền với nguyên liệu sản xuất 
từ nông nghiệp, phong trào th i đua liên kết trong khối trường 
học, cao đẳng, đại học, trung học chuyên nghiệp; tương trợ,
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giúp đỡ nhau yên tâm  công tác, nâng cao chất lượng trong 
phong trào  th i đua “2 tố t”, và chăm lo, cải th iện  đời sống, 
khắc phục khó khăn...đến phong trào  th i đua lao động giỏi 
trong các doanh nghiệp, cơ quan trước tình  hình nhiều khó 
khăn, thử  thách  về sản xuất, việc làm, đời sông của công 
nhân lao động trong cơ chế mới, với mục tiêu năng suất - chất 
lượng - hiệu quả, có tích lũy, tăng  thu nhập, cải thiện điều 
kiện làm  việc... Phong trào  th i đua lao động giỏi đã được 
nghiên cứu, thử  nghiệm  từ cụm thi đua liên kết 3 đơn vị có 
điều kiện sàn xuất tương đối ổn định, có quan hệ nhiều đến 
nền kinh tế  - xã hội, sinh hoạt đời sống nhân dân địa phương, 
đó là: Điện lực, Bưu điện và Công ty Cấp nước Lâm Đồng. 
Cụm th i đua liên kết ở 3 đơn vị đã trở thành  nhân tố  mở đầu 
cho phong trào  th i đua lao động giỏi trong công nhân lao 
động địa phương, được công nhân lao động tích cực hưởng 
ứng, phong trào  đã được nhân lên, phát triển , dần trở  thành  
phong trào  th i đua sâu- rộng trong công nhân lao động các 
doanh nghiệp, các ngành nghề kinh tế  - xã hội địa phương.

Phong trào  th i đua lao dộng giỏi là phong trào thi đua có 
nội dung tổng hợp và toàn diện với các phong trào  từng m ặt 
như lao động sáng tạo, sáng kiến, tiế t kiệm, hợp lý hóa sản 
xuất, nâng cao năng suất - chất lượng - hiệu quả, phong trào 
xanh-sạch-đẹp, an toàn vệ sinh lao động, phong trào  học tập 
nâng cao tr ìn h  độ học vấn, tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ 
thích ứng với các dây chuyền công nghệ mới, hiện đại, kỹ 
thuật cao... Bằng các phong trào  th i đua chào mừng nhân các 
sự kiện chính tr ị - xã hội lớn của đất nước và địa phương, với 
các hình thức linh  hoạt, sáng tạo, tiế t kiệm như xây dựng 
còng trìn h  sản phàm  mới, công trìn h  xây dựng chất lượng 
.ao, công trìn h  “Đền ơn đáp nghĩa”, các cuộc hội thi “Giáo 
viên giỏi”, hội th i “Y đức”, hội thi “Thợ giỏi”, “Điều dường 
viên giỏi”, “Bàn tay  vàng”, “Kiểm ngân giỏi”, “Giao dịch viên
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duyên dáng”, “Người DU'U điện giỏi”... phong trào  đã đi sâu 
vào từng ngành nghề, cơ sở với những mục tiêu, nội dung cụ 
thể  phù hợp với tính  chất ngành nghề, sản xuất, công tác và 
các quan hệ lợi ích trong doanh nghiệp. Kết hợp thi đua với 
khen thường, lấy khen thưởng đê ghi nhận, động viên phong 
trào; tuyên truyền và cô động, kết hợp với các cư quan, phương 
tiện  truyền thông đại chúng, xâv dựng và nhân  điển hình 
tiên tiến trong phong trào  th i đua.

Phong trào  thi đua lao động giỏi là phong trào thi đua 
trung tâm trong công nhân lao động các cơ quan, doanh nghiệp, 
các thành  phần kinh tế  trong thời kỳ đối mới đã có hiệu quá 
và có tác động quan trọng trong phát triển  nền kinh tế  - xã 
hội địa phương; phong trào  đã lôi cuốn, động viên đông đảo 
công nhân viên chức - lao động tham  gia, là một nội dung cơ 
bản trong tố chức quản lý của các cơ quan, doanh nghiệp góp 
phần cùng các doanh nghiệp ổn định, phá t triển  sản xuất, 
đảm bảo việc làm, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà 
nước hàng năm  tảng. Tuy chiếm tỷ lệ không lớn trong các 
thành  phần kinh tế, xã hội, nhưng các doanh nghiệp Nhà 
nước nộp ngân sách với tỷ trọng không nho (30,03%) trong 
tổng số ngân sách địa phương (năm 1996-1999); thu nhập 
người lao động tăng (nhiều doanh nghiệp bình quân trên  dưới 
1 triệu đồng/người/tháng), đời sống luôn được cải th iện, quan 
hệ lao động luôn được củng cô trên  cơ sơ pháp luật lao động.

Các cơ quan khối hành  chính sự nghiệp, Giáo dục, Y 
tế...phong trào  thi đua ngày càng được phát triển , góp phần 
nâng cao chất lượng trong phục vụ khám  chữa bệnh, chăm 
sóc sức khỏe nhân dân; trong phong trào  thi đua “2 tố t”, cải 
cách hành chính, thực hiện dân chủ, nâng cao hiệu lực quản 
lý Nhà nước, nâng cao dân trí, dân sinh... Các phong trào  thi 
đua lao động sáng tạo, nghiên cứu sáng kiến, tiế t kiệm, xây 
dựng công trìn h  sản phẩm  mới, nâng cao trìn h  độ văn hóa, 
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tay nghề được phá t triển , nâng cao. Đã có 44 cá nhân được 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 52 Bằng khen và 
Huy hiệu Lao động sáng tạo 5 năm  (1995-1999). Nhiều sáng 
kiến cải tiến, đề tà i nghiên cứu đã được đưa vào ứng dụng 
trong sản xuất, có giá trị làm lợi hàng tỷ đồng; có 293 công 
trình  sản phẩm m ang tên các công trình  chào mừng Đại hội 
Đảng, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ  8, kỷ niệm 50 
năm  ngày Thương binh - Liệt sĩ, 70 năm ngày thành lập 
Công đoàn Việt Nam và ngày th àn h  lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam; có hơn 80% công nhân lao động trình  độ học vấn cấp 
Il-III, nhiều cơ quan, đơn vị có 70% trở lên có trình  độ đại 
học và đang tiếp  tục tiêu chuẩn hóa.. Qua phong trào  thi đua 
yêu nước đã góp phần không nhỏ trong phát triên  nền kinh 
tế  - xã hội địa phương, nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ 
công nhân lao động tính  nhà, sẵn  sàng đáp ứng yêu cầu sự 
nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa... Nhiều doanh nghiệp, 
cơ quan đã dần tự  khẳng định m ình trong cơ chế mới, đã xuất 
hiện nhiều nhân tô mới điển hình tập thế, cá nhân trong 
phong trào  th i đua lao động giòi, những tập  thể, cá nhân có 
uy tín  trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong cơ quan, 
doanh nghiệp, trên  thương trường, trong gia đình, ngoài xã 
hội và có vai trò  tích cực trong phong trào thi đua.

Từ thực tiễn  phong trào  th i đua lao động giỏi, th i đua yêu 
nước của công nhân  lao động tỉnh  Lâm Đồng thời kỳ đổi mới, 
có thế khẳng định:

Phong trào  th i đua lao động giỏi là phong trào thi đua 
của quần chúng công nhân lao động thời kỳ đổi mới trong cơ 
chế th ị trường đã đi vào cuộc sống, góp phần xứng đáng vào 
quá trìn h  phát tr iển  nền kinh tế  - xã hội địa phương, giữ gìn 
ổn định chính trị, an n inh quốc phòng, thực hiện tốt các 
nhiệm vụ chính tr ị của Đảng, N hà nước trong từng ngành 
nghề, địa phương, cơ sơ.
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Phong trào  th i đua lao động giỏi do Công đoàn tổ chức, 
phát động phù hợp với quy luật nền kinh tê th ị trường, phù 
hợp với tính  chất sản xuất từng ngành nghề, cơ quan, doanh 
nghiệp, giải quyết tốt, hài hòa các lợi ích trong thực hiện các 
nội dung, mục tiêu phong trào  th i đua...đã được Nhà nước 
thừa nhận, pháp lý hóa tiêu chuẩn, danh hiệu thi đua lao 
động giỏi trong chế độ khen thưởng của N hà nước.

Phong trào th i đua lao động giỏi được tổ chức mang lại 
hiệu quả, trở thành  phong trào  th i đua sâu rộng trong công 
nhân lao động, không tách rời mối quan hệ phối hợp giữa 
Nhà nước - chuyên môn và Công đoàn, giữa Thường trực Hội 
đồng Thi đua khen thưởng tỉn h  và Liên đoàn Lao động 
tỉnh...trở  thành  nhân tố  có tín h  quyết định trong tồ chức 
phong trào thi đua trong các cấp Công đoàn, trong từng ngành, 
cơ sở.

Với thành  tích đạt được qua phong trào  th i đua lao động 
giỏi, N hà nước đã khen thưởng nhiều Huân chương Lao động, 
Cờ th i đua, Bằng khen cho các tập  thể, cá nhân, cơ quan, 
doanh nghiệp có thành  tích xuất sắc. Riêng Liên đoàn Lao 
động tỉnh  Lâm Đồng đã được N hà nước, Tồng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam tặng  Huân chương Lao động hạng nhì, Cờ thi 
đua và nhiều Bằng khen khác.. Qua đó đã khẳng định thành  
tích phong trào  thi đua Công nhân viên chức - lao động tỉnh 
nhà thời gian qua, động viên đội ngũ công nhân lao động tỉnh 
nhà tiếp tục không ngừng học tập, rèn  luyện trở thành  người 
lao động vừa “hồng” vừa “chuyên”...đi đầu trong sự nghiệp 
công nghiệp hóa -hiện dại hóa.»
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Xây dụhg kỉnh tê hợp tác trong 
nông nghiệp: Cuộc vận động bền bỉ

THI HOÀNG

Giai đoạn 1987 - 1993, Lâm Đồng có 17 hợp tác xã nông 
nghiệp trong tổng số 40 hợp tác xã (các loại hình) của 
toàn tỉnh , trong đó riêng Bảo Lộc chiếm đến 8 dơn vị. 
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, thời kỳ này dưới tác 

động của “Khoán 10” (giao khoán vườn cây và đất sản xuất 
cho hộ xã viên), hầu hết 17 hợp tác xã nông nghiệp của Lâm 
Đồng đã tự tuyên án chính m ình vì không tìm  được phương 
thức hoạt động mới trong cơ chế mới. Tình trạng  này còn kéo 
dài cho đến mãi tận  năm  1996. Từ thực tê đó vả nhờ có “cây 
gậy” 68 (Chỉ th ị 68/CT-TW ngày 24.5.1996), Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ đã chi đạo các ngành, các cấp, các địa phương và giao 
cho Ban Kinh tê Tỉnh uý và Hội đồng Liên m inh các hợp tác 
xã và doanh nghiệp ngoài quốc doanh điều tra , khảo sát một 
cách toàn diện về tình  hình kinh  tê hợp tác và hợp tác xã. Và 
đến ngày 17.10.1996, Nghị quyếu 03/NQ-TƯ về củng cố, xây 
dựng, phát triển  k inh tế  hợp tác và hợp tác xã dã được Ban 
chấp hành  Tỉnh Đảng bộ Lâm I  ồng thông qua. Ngay sau đó. 
Uy ban nhân  dân tỉnh  Lâm Đong cũng đã ban hành Quyết 
định số 1038/QĐ-UB-TC thành, lập Ban chỉ đạo “Cung cố X?.y
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dựng và phát triển  kinh tê hợp tác và hợp tác xã của tỉn h ”.

Vấn đề được đặt ra  cho các hợp tác xã nông nghiệp trong 
quá trìn h  củng cố và phát triển  theo Nghị quyết 03 là: không 
nóng vội, không áp đặt, tôn trọng ý k iến của xã viên tạ i đại 
hội xã viên trong việc chuyến đổi hoặc giải thê. ơ  Lâm Đồng, 
việc đưa chủ trương về vấn đề hợp tác xã đã dược Liên m inh 
các hợp tác xã phối hợp với Ban Kinh tế  Tỉnh uỷ và các 
ngành chức năng tuyên truyền thông qua nhiều hình  thức 
như tố chức học tập, tuyên truyền thông qua các phương tiện 
thông tin  đại chúng... Riêng lớp học tập đầu tiên  được tổ chức 
vào tháng 3.1997 đã có trên  200 người tham  dự là lãnh đạo 
các ban ngành, đoàn thể, các địa phương, các chủ nhiệm  hợp 
tác xã ... Đặc biệt, theo nhận định của lãnh  đạo Liên m inh các 
hợp tác xã, công tác tuyên truyền có hiệu quả n h â t vẫn là 
thông qua đại hội xã viên. Tại những đại hội này, xã viên 
(toàn tỉnh  khoảng 30.000 người) đã nắm  bắt được đường lối, 
chính sách kinh tế  hợp tác xã đổi mới, Nghị quyết 03 của 
Tỉnh uỷ, Luật hợp tác xã, các nghị định của Chính phủ và các 
chính sách khác về hợp tác xã. Có thế nói, công tác tuvên 
truyền, phố biến nghị quyết và pháp luật đóng vai trò  rấ t 
quan trọng trong việc giải tỏa những mặc cảm của cán bộ và 
nhân dân về hợp tác xã, giúp họ hiểu biết thêm  về hợp tác xã 
đối mới, về vai trò và vị tr í của kinh tế  hợp tác xã , đặc biệt 
lả hợp tác xã nông nghiệp trong công cuộc công nghiệp hóa -  
hiện đại hóa đất nước, trong phát triển  nông nghiệp và nông 
thôn.

Sau vài năm  chuyến đổi và củng cố, tính  đến nay Lâm 
Đồng có 83hợp tác xã, trong đó có 25 hợp tác xã nông nghiệp. 
Trong số 25 hợp tác xã nông nghiệp này có đến 16 hợp tác xã 
làm dịch vụ, 9 hợp tác xã còn lại hoạt dộng theo dạng quản lý 
tư liệu sản xuất (chủ yếu là đất đai). Điều quan trọng n h ấ t là
1S6



hoạt động theo kiểu mới, môi quan hệ về quản lý trong các 
hợp tác xã nông nghiệp đã được thay đổi một cách cơ bản. 
Trong cơ chê quản lý hợp tác xá kiêu cũ, quan 1 ~ứữa xã viên 
với hợp tác xã thực chât là mối quan hệ mang tm h phụ thuộc 
cao, xã viên bị tách khỏi tư liệu sản xuất đẽ trở  thành  người 
làm công theo sự điều hành của hợp tác xã , tính  chất hợp tác 
đích thực trong hợp tác xã bị tr iệ t tiêu. Khác với điều này, 
khi xác định lại mô h ình  hợp tác xã kiểu mới, mối quan hệ 
giữa xã viên với hợp tác xã là môi quan hệ bình đẳng, các hộ 
gia đình trớ  thành  đơn vị k inh tế  tự chu, cùng chịu trách 
nhiệm  với đơn vị trong hoạt động sản xuất -  kinh doanh. Từ 
những đặc trưng và nguyên tắc hoạt động của hợp tác xã kiểu 
mới này, trong những năm  gần đây, các hợp tác xã nông 
nghiệp trong tĩn h  đã đạt được một vài kết quả bước đầu đáng 
khích lệ. Điên h ình  là các hợp tác xã Tân Sơn, Đồng Phát, 
Tiến Phát, Hòa Phát, Hiệp P hát, Thiện Lập (Bảo Lộc), Lộc 
An (Bảo Lâm), Đông Di Linh, Tây Di Linh (Di Linh), Thạnh 
Nghĩa (Đơn Dương) và Tự Phước (Đà Lạt). Các hợp tác xã này 
đã làm tốt việc cung ứng các dịch vụ vật tư, kỹ thuật thâm  
canh đồi mới cây trồng, xây dựng hệ thống tưới tiêu, kênh 
mương nội đồng, thay  m ặt cho xã viên ký hợp đồng tín  dụng 
với ngân hàng và các quỹ tín  dụng, nắm  bắt th ị trường, nâng 
cao chất lượng sản phẩm...

ơ  nông thôn, ngoài các hợp tác xã với tư cách là một loại 
hình kinh tế  th ì những hình thức hợp tác khác cũng đang 
được h ình  th àn h  và có xu th ế  ngày càng được phố biến. Nghị 
quyết 03 của Tỉnh uỷ nêu rõ: “Tuỳ theo tâm  tư, tâm  lý cùa 
những người lao động mà tổ chức loại hình kinh tế  hợp tác, 
hợp tác linh hoạt, hợp tác một khâu, nhiều khâu, hoặc hợp 
tác trong một thời gian n h ấ t định, hợp tác sản xuất và tiêu 
thụ sản phẩm ”. Nắm  bắt tinh  thần  trên , các ngành, các cảp 
và các tổ chức đoàn th ể  đã xây dựng được nhiều loại h ình hơp
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tác nhỏ như tổ  đoàn k ế t sản xuất đổi công, vần công, nhóm 
hợp tác và chi hội nghề nghiệp trong chăn nuôi và trồng trọt. 
Tổ chức phụ nữ có phong trào  tín  chấp vay vốn giúp nhau sản 
xuất, tổ chức thanh  niên có phong trào  giúp nhau lập nghiệp... 
Theo báo cáo của Hội Nông dân, nếu năm  1998 chỉ có khoảng 
500 tổ chức hợp tác giản đơn với khoảng 17.000 hội viên 
tham  gia th ì đến cuối 1999, con số này đã lên đến 1.176 tổ 
chức với 74.589 hội viên, trong đó có 789 dơn vị được tổ chức 
theo địa bàn dân cư và 387 chi hội nghề nghiệp.

P h á t triển  kinh tế  hợp tác và, trong đó có nông nghiệp là 
cách tập  hợp đông đảo những người lao động tham  gia tích 
cực vào việc thực hiện công nghiệp hóa -  hiện đại hóa, trước 
m ắt là 'công nghiệp hóa -  hiện đại hóa nông nghiệp, nông 
tlion, góp phần thực hiện thắng  lợi Nghị quyết Đại hội Đảng 
toàn quốc lần  thứ  VIII và vì mục tiêu dân giàu, nước m ạnh, 
xã hội công bằng, văn minh. Vì vậy, việc tuyên truyền vận 
động xây dựng kinh tê nói chung và nông nghiệp nói riêng 
trong những năm  tới vẫn là việc làm th iế t yếu."
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Lâm trường Lộc Bắc vói việc 
giúp dân <y một địa bàn vùng sâu

VÀN PHONG

Lâm trường Lộc Bắc được th àn h  lập từ  tháng  4/1989 có 
nhiệm  vụ quản lý 45.090,96 ha rừng và đất rừng nằm  gọn 
trên  ranh  giới của xã Lộc Bắc (cũ). Là một vùng căn cứ 

cách m ạng trong kháng chiến, được Nhà nước phong tặng 
đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang; xã Lộc Bắc có 655 hộ, 
3.306 n h ân -khẩu, 99% người dân là người đồng bào dân tộc 
Châu Mạ - dân bản địa. Đến năm  1994, thực hiện Nghị định 
65/CP mới chia cắt th àn h  2 xã Lộc Bắc và Lộc Bảo với trình  
độ dân trí thấp , chủ yếu là phá t nương làm  rẫy. Theo xếp loại 
của chương trìn h  135 của Chính phủ th ì cả 2 xã này thuộc 
vùng III đặc biệt khó khăn. Số liệu điều tra  của Ban Dân tộc 
miền núi tỉnh  trong năm  1993 th ì có đến 98% hộ đói nghèo, 
2% là đủ ăn. Về an ninh  quốc phòng, 2 xã Lộc Bắc và Lộc Báo 
có vị tr í chiến lược trong hài cuộc kháng chiến trước đây của 
tỉnh  Lâm Đồng nói riêng và của cả vùng Tây Nguyên nói 
chung. Hiện nay, Lộc Bắc - Lộc Bảo là vùng giáp ranh  giữa 
Quân khu 7 và Quân khu 5.

Xuất phá t từ đặc điểm nêu trên , từ ngày thành  lập đèn
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nay lãnh đạo Lâm trường Lộc Bắc luôn ý thức được vai trò vị 
tr í của một lâm trường quốc doanh đóng trên  địa bàn, là gắn 
sản xuất với giúp dân xây dựng cuộc sống mới ở m ột địa bàn 
vùng sâu có đông đồng bào dân tộc sinh sống.

Một trong những công tác quan trọng hàng đầu là tuyên 
truyền vận động nhân dân. Lâm trường dã bố trí 2 cán bộ 
bám sát một buôn đề vận động, hướng dẫn nhân dân định 
canh định cư. Thông qua những việc làm cụ thể  như giải 
thích cặn kẽ, giúp đỡ cầm tay chi việc, làm mẫu cho bà con 
làm theo nên chỉ sau 2 năm  đã vận động đồng bào sông rải 
rác trong rừng về định canh định cư ở 7 thôn thuộc 2 xã Lộc 
Bắc và Lộc Bảo. Lâm trường còn vận động bà con làm nhà 
tháñh  từng hộ độc lập không làm nhà dài thiếu các điều kiện 
ánh sáng, vệ sinh như trước dây.

Lâm trường đã phân công những đoàn viên công đoàn có 
uy tín, đảm nhận công tác vận động thanh  niên tham  gia vào 
các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể  thao, xóa mù chữ đê 
tạo sự gắn bó với đồng bào, thông qua đó vận động họ tham  
gia giữ vững và phát triển  vốn rừng; xây dựng mô h ình  lâm- 
nông-công nghiệp góp phần ôn định cuộc sống, phá t triển  
kinh tế  cho đồng bào 2 xã.

Trong các nghị quyết của chi bộ cơ quan dều đề ra  việc 
thực hiện nghiêm túc công tác vận động nhân  dân tích cực 
bám đất bám rừng, định canh định cư, hướng cẫn  đồng bào 
dân tộc làm quen với k inh tế  vườn hộ, tham  gia tmu thụ nông 
sản và cung ứng cây, con, giống cho nhân dân, g-úp bà con 
vững tin  theo cách làm ăn mới. Nhờ đó sau hơn 10 năm 
thành lập, Lâm trường Lộc Bắc đã hoàn thành  xuất sắc nhiệm 
vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Đến nay bình quân mỗi hộ đã có 1,12 ha  chè và cà phê; 
toàn vùng đã có 403 ha cà phê, 283,4 ha chè, 48 ha điều và

Dân vận  L â m  Dong' là m  th e o  lòri B á c
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chọn nơi trung tâm  đê xây dựng trường học, trạm  xá và làm 
các đường liên thôn với 19,7 km, 8 phòng học, 2 trạm  y tế. 
Lâm trường đã giao khoán cho nhân dân quản lý và bảo vệ 
được 15.760 ha rừng, bình quân 24 ha/hộ. Nạn phá rừng làm 
nương rẫy đã được cấm hẳn  từ năm  1994, và hàng năm còn 
trồng mới 100 ha rừng sao đen, tiếp tục chăm sóc 400-500 ha 
rừng trồng các loại. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, bằng 
cách trồng xen các cây lương thực ngắn ngày với cây công 
nghiệp, nên nhân dân hàng năm  đã tự túc được 1/3 lương 
thực tạ i chỗ và thức ăn cho chăn nuôi. Nếu năm  1993 thu 
nhập bình quân của nhân dân trong khu vực là 900 ngàn 
đồng/hộ th ì năm  1999 thu nhập đã đạt 3,5 triệu/hộ, tý lệ đói 
nghèo cũng giảm từ 98% năm  1993 xuống còn 27% trong năm 
1999. Có một lần vào công tác ở Lộc Bắc - Lộc Bảo mới thấy 
được những vất vả mà đội ngũ CBCNV lâm trường phải vượt 
qua và từ đó mới đánh giá được công lao của họ, mới thấy 
được tầm  quan trọng của công tác dân dận đối với vùng căn 
cứ kháng chiến Lộc Bắc cũ.

Bên cạnh việc “cùng ăn, cùng ở, cùng làm ” với đồng bào, 
lãnh đạo lâm trường còn quan tâm  đến đời sống - đến nguyện 
vọng của CBCNV bằng việc bố trí đất sản xuất cho CBCNV 
lập vườn hộ, tích cực tham  gia sản xuất. Bình quân mỗi CBCNV 
có từ 0,5-2 ha đất sản xuất đế phát triển  kinh tế  gia đình, chủ 
yếu là trồng chè và cà phê. N hất là đôi với những người mới 
từ các tĩnh  phía Bắc đến lập nghiệp - xây dựng gia đình tại 
chỗ, công đoàn đã tham  mưu cho lãnh đạo cơ quan có sự ưu 
tiên  đặc biệt về đất đai, hỗ trợ vốn liếng đầu tư thông qua các 
dự án vay hỗ trợ  việc làm từ Quỹ giải quyết việc làm quốc gia. 
Từ vài năm  nay, lâm trường còn tích cực khai thác nguồn lâm 
sản phụ như song mây đề tạo thêm  công ăn việc làm, tạo 
thêm  thu nhập cho CBCNV cũng đồng thời là tăng thêm  
nghĩa vụ với ngân sách N hà nước. Nhờ vậy, thu nhập -đời



sống của CBNCV đã không ngừng được cải thiện; năm 1999 
thu nhập bình quân đầu người của CBCNV lâm trường đă 
được nâng lên ơ mức 620.000 đồng/tháng - một con sô rấ t có 
ý nghĩa trong điều kiện của một lâm trường công ích vùng 
sâu vùng xa. Đây quả là một tiền đề có tính  thực tiễn  cao và 
rấ t  quan trọng giúp đội ngũ CBCNV lâm trường đứng vững 
trong thời buổi cơ chế th ị trường, giúp mọi người gắn bó với 
rừng, đế hài hòa các nhiêm  vụ kinh tế  - chính tr ị - xã hội được 
giao.

Tính đến nay, 70% số CBCNV có xe máy đi lại, dù có 10/ 
38 người là đồng bào dân tộc tại chỗ nhưng cũng không còn 
hộ CBCNV, lao động thuộc diện đói nghèo. Theo anh Nguyễn 
Ngọc Minh (Giám đốc Lâm trường) th ì “năm  2000 này, đơn 
vị sẽ phấn đấu đưa thu nhập của CBCNV lên mức 800.000 
đồng/tháng”.

Có thể  coi Lâm trường Lộc Bắc là một diền hình của 
ngành Lâm nghiệp Lâm Đồng làm tố t công tác dân vận trong 
thời kỳ đổi mới. Làm tố t công tác dân vận để vừa làm  tố t vai 
trò bảo vệ, phát triển  vốn rừng vừa làm tròn  nhiệm  vụ giúp 
phát triển  KT-XH cho một vùng căn cứ cách m ạng là một bài 
học thực tiễn  sông động.»

Dân vận  L â m  Đ ồ n g  ld m  th a o  lờ i  B á c
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Khi ý Đảng
đã phù hợp vói lòng dân

B s  TRẤN D ÀNG VĨNH
( C h ú  t ị c h  H ộ i  C h ữ  t h ậ p  đ ỏ  L â m  Đ ồ n g )

Thôn Cần Reo (xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng) có 142 hộ 
dân tộc Kơho với gần 1.000 nhân khẩu. Mặc dù được định 
canh định cư từ  sau ngày m iền Nam hoàn toàn giải phóng, 
nhưng cuộc sống của nhân  dân vẫn còn rấ t nhiều khó khăn, 

dân tr í thấp, sức khỏe kém, tỷ  lệ suy dinh dưỡng của trẻ  em 
còn cao... Đặc biệt, trong thôn còn phổ biến nhiều tập  quán 
lạc hậu, trong đó có hủ tục chết chôn chung mồ. Không biết từ 
lúc nào, chết chôn chung mồ đã trở  thành  “tình  cảm” của 
đồng bào. Việc duy tr ì tập  quán chết chôn chung mồ là một 
vấn đề h ế t sức bức xúc, ảnh  hưởng xấu đến môi trường và sức 
khỏe cộng đồng trong cuộc sống định cư.

Hội Chữ thập  đỏ xã Liên Hiệp ấp ủ việc vận động nhãn 
dân xây dựng m ột nghĩa trang  thay  cho việc chết chôn chung 
mồ đã có từ lâu, song sửa đổi một tập  quán đối với người dãn 
tộc đã là khó, nói gì đến việc xóa bỏ một tập  tục vốn đã in sẩ_ 
trong tâm  tư tình  cảm của người dân tộc. Tiến hành cu Ị; 
động này, chị Nguyễn Thị Thu Hồng - Chủ tịch Hội Chữ :h -: _
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đỏ đã gặp phải rấ t nhiều khó khăn: sự phản ứng của một số 
nhân dân trong thôn, những người lớn tuổi, đặc biệt là sự 
phản ứng quyết liệt của già làng. Với nhiều uy quyền, già 
làng cho rằng chết chôn chung mồ là tập  quán của cha ông đế 
lại không thể  thay đổi được, rằng  chết không chôn chung mồ 
là đụng đến quyền uy của Giàng và sẽ bị Giàng phạt, rằng 
muôn thực hiện thì phải qua xác chết của già làng...

Không nản lòng, để tăng  sức thuyết phục, chị Nguyễn 
Thị Thu Hồng đã học nói tiếng dân tộc Kơho. Một lần được 
cùng chị vào cấp phát mùng chống sốt ré t cho đồng bào xã Đà 
Loan, tôi chứng kiến với tính  cách dịu dàng của người phụ nữ 
và nói lưu loát ngôn ngữ của đồng bào nên chị Hồng đã chiếm 
được trọn vẹn tình  cảm của bà con. Với lòng chân th àn h  và 
trung thực, chị đã tập  hợp nhân dân thành  từng nhóm theo 
độ tuổi và tr ìn h  độ; trong đó chị chọn thanh  niên xây dựng 
thành  Đội Thanh niên chữ thập  đỏ đế’ làm lực lượng nòng cốt 
cho cuộc vận động. Đồng thời, chị kêu gọi và được nhiều nhà 
hảo tâm  trong xã đóng góp xây dựng được một phòng chăm 
sóc sức khỏe và một phòng văn hóa cho dân. Phòng chăm sóc 
sức khỏe đã góp một phần tích cực cùng với ngành y tế  trong 
việc thực hiện chương trình  tiêm  chủng mở rộng, tuyên truyền 
vệ sinh phòng chông dịch bệnh, khám  bệnh cấp thuốc miễn 
phí cho dân. Được sự phôi hợp giúp đỡ của ngành Giáo dục, 
Hội Chữ thập  đỏ xã Liên Hiệp đã sử dụng lực lượng thanh  
niên chữ thập  đỏ dạy bổ túc văn hóa cho nhân dân. Với cương 
vị là Giám đốc Quỹ tín  dụng nhân  dân xã Liên Hiệp, chị 
Nguyễn Thị Thu Hồng đã tạo mọi điều kiện cho những hộ gia 
đình khó khăn vay vốn không lãi để phá t triển  sản xuất. Vận 
động các nhà hảo tâm  đóng góp, cùng với chính quyền địa 
phương, Hội Chữ thập  đỏ xã Liên Hiệp đã làm được một con 
đường cấp phối vào thôn tạo diều kiện đi lại thuận tiện  cho 
nhân dân.
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Những việc làm như vậy, tuy nhỏ, nhưng đã mang lại 
hiệu quả rấ t th iế t thực. Sức khỏe của nhân dân ngày càng 
được cải th iện , dân trí ngày càng được mơ mang. Cuộc sông 
của nhân  dân từng bước được nâng cao; một số gia đình trước 
đây phải bán non sản phâm nông nghiệp cho tư thương hoặc 
phải vay vốn của Quỹ tín  dụng th ì nay đã có tiền  tích lũy gởi 
ở Quỹ tín  dụng xã Liên Hiệp. Chính những việc làm có kết 
quả như vậy của Hội Chữ thập  đó xã Liên Hiệp và chị Nguyễn 
Thị Thu Hồng đã góp phần đáng kê làm thay đối được nhận 
thức, suy nghĩ và tình  cảm của người dân thôn c ầ n  Reo. Già 
làng đã đồng ý xây dựng nghĩa trang  thay cho việc chết chôn 
chung mồ như trước đây. Không những đồng ý, bản thân  ông 
đã tích cực tham  gia và vận động con cháu, nhân dân tham  
gia xây dựng nghĩa trang. Cán bộ và hội viên Chữ thập đỏ xã 
Liên Hiệp đã giúp nhân dân thôn c ầ n  Reo xây dựng một 
nghĩa trang  th ậ t đẹp, sạch sẽ nằm  trên  một ngọn đồi ở về 
phía Bắc của thôn. Và ở đấy, tạ i khu vực trung tâm , hiện có 
một ngôi mộ của vị già làng mà ngày trước đã từng ngăn cản 
việc xây dựng nghĩa trang.«

D ân vận  L â m  Đông' là m  th e o  lờ i  B ác
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Dân vận với việc giải quyết 
tranh chấp đât đai b Đức Trọng

HOÀNG MINH THẬP
( T r t ỉ ở n g  b a n  D â n  v ậ n  H u y ệ n  ủ y  Đ ứ c  T r ọ n g )

Đ ức Trọng có tổng diện tích tự nhiên là 90.220 ha, trong 
đó đất nông nghiệp 32.175 ha; dân số gần 140 ngàn 
người với trên  20 dân tộc anh em cùng sinh sống (đồng 
bào dân tộc gần 1/4 dân số). Sau ngày giải phóng miền Nam, 

thực hiện chủ trương của Đảng và N hà nước, hầu h ế t đất đai 
của nông dân được đưa vào làm ăn tập  thể  trong các tập  đoàn 
sản xuất, rồi hợp tác xã nông nghiệp. Thực hiện đổi mới nói 
chung và đổi mới kinh tế  nông nghiệp nói riêng, vào những 
năm 90 Đảng chủ trương lấy hộ làm đơn vị kinh tế  tự chủ, và 
thực hiện chính sách giao đất lâu dài cho nông dân sử dụng. 
Do cơ chế có sự chuyến đổi, lại chưa làm tố t việc học tập  quán 
triệ t nên phần lớn nông dân có sự ngộ nhận cho là không còn 
hợp tác xã nữa, nông dân quay về làm ăn cá thể; còn đối với 
ruộng đất khi thực hiện giao quyền sử dụng lâu dài cho nông 
dân, nhiều hộ lại cho là Nhà nước trả  lại ruộng đất cho nông 
dân. Đôi với Ban quản tr ị  các hợp tác xã th ì tỏ ra  lúng túng 
trong hoạt động, cho là không còn gì đế quản lý điều hành, 
dẫn đến buông lỏng cống tác quản lý mọi mặt. Từ đó, nổi lên
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tình  trạng  tran h  chấp, đòi lại ruộng đất trước đây đã đưa vào 
làm ăn tập thể, dẫn đến tình  hình  tran h  chấp đất đai giữa 
nông dân với nông dân, giữa cá nhân  với tập th ể  và các đơn 
vị kinh tế  N hà nước, giữa xã này với xã khác. Có những vụ 
tran h  chấp kéo tới hàng trăm  người, cả làng, cả xóm, điên 
hình như vụ tran h  chấp đòi lại đất đai của đồng bào thôn 
Nam Sơn với Nông trường ngô, vụ đồng bào dân tộc xã NThol 
Hạ với G3 (đơn vị quân đội), tạo ra  những điểm “nóng” khá 
phức tạp  làm ảnh  hưởng đến sản xuất và quan hệ tình  cảm 
của nông dân ở địa phương, n h ấ t là từ những năm  1990-1994.

Đế giải quyết tìn h  trạn g  trên , tháng 7 năm  1992 Huyện 
ủy đã ban hành  Nghị quyết số 06 về giái quyết tran h  chấp 
đất đai trên  địa bàn huyện. Nghị quyết ra  đời dựa trên  cơ sở 
vận dụng các nghị quyết, chỉ th ị của Đảng và Nhà nước như 
Nghị quyết 10 BCT, Chỉ th ị 47 BCT, Quyết định 13 HĐBT, 
Chỉ th ị 77 HĐBT, Luật đất đai... để cụ thể  hóa vào tình  hình 
địa phương nhằm  đưa ra  những chủ trương giải pháp để giải 
quyết cơ bản tình  hình  tran h  chấp đất đai. Nghị quyết chỉ ra 

-trách nhiệm  lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, vai trò  quản lý 
theo pháp luật của N hà nước địa phương. Đặc biệt là vai trò 
công tác dân vận của M ặt trậ n  và các đoàn thế trong việc 
tuyên truyền giải thích các chính sách của Đảng, pháp luật 
N hà nước về đất đai; sử dụng dồng bộ các biện pháp giáo dục, 
thuyết phục, k inh tế, hành chính, trong đó, lây giáo dục, 
thuyết phục, vận động là chính, động viên tình  đoàn kết 
tương ái trong nông dân để giải quyết tình  hình tranh  châp 
đất đai, ổn định và phát triển  sản xuất.

Từ đó, M ặt trậ n  và các đoàn thê như Nông dân, Phụ nữ, 
Cựu chiến binh các cấp trong huyện đã tích cực tó chức tuyên 
truyền vận động quần chúng tham  gia học tập  quán triệ t 
Nghi quyết 10 BCT, Chỉ th ị 47 BCT, Quyết định 13 HĐBT
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Luật đất đai, Nghị quyết 06 Huyện ủy, nhằm  giúp nông dân 
hiếu rõ các quan điểm của Đảng, quy định của Nhà nước và 
chủ trương của huyện về đất đai khắc phục được những ngộ 
nhận trong nhận thức của bộ phận nông dân trước đây cho 
rằng đất đai là của tổ tiên, ông bà đế lại, coi như thuộc quyền 
sở hữu của m ình nay phải đòi lại hoặc cho là N hà nước có chủ 
trương trả  lại đất cho nông dân. Đồng thời còn giúp nông dân 
nhận thức đúng đắn hơn về đất đai là tà i sản quôc gia thuộc 
sở hữu toàn dân do Nhà nước thống n h ấ t quản lý, Nhà nước 
chỉ giao quyền sử dụng cho nông dân, không chấp nhận việc 
đòi lại đất đai, chỉ giải quyết những bất hợp lý về đất đai, 
đảm bảo quan điểm của Đảng là người lao động nông nghiệp 
có đất sản xuât.

Việc tổ chức học tập  quán tr iệ t các chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng và Luật đấ t đai được tổ chức khá sâu rộng trong từng 
thôn, buôn, phu phô", từng khu dân cư, đem lại kết quả tốt 
trong nhận thức, hiếu biết của quần chúng. Ngoài ra, đội ngũ 
cán bộ tham  gia tuyên truyền học tập  cũng đã đối thoại, lý 
giải nhiều vấn đề quần chúng đặt ra do quần chúng hiểu 
không đầy đủ về chính sách, pháp luật. Cùng với việc kiên trì 
đẩy mạnh học tập quán triệ t nghị quyết, chính sách của Đảng 
và pháp luật N hà nước cho nhân dân, M ặt trận  các cấp còn 
biết tranh  thủ các vị già làng trong vùng đồng bào dân tộc, 
các vị chức sắc trong các tôn giáo và những người có uy tín  
trong các dòng tộc, trong các thôn, xóm, khu phố để có thêm  
tiếng nói động viên, giải thích. Đồng thời, M ặt trận  và các 
đoàn thế còn chú ý vận động trực tiếp đến các đôi tượng được 
xem là “cầm đầu” trong sô những người đi tran h  chấp, đòi lại 
đất đai đế trực tiếp tuyên truyền vận động, giải thích có lý, 
có tình. Qua đó, họ đã giảm bớt căng thẳng  so với trước, ảnh 
hưởng của họ đã phần nào tác động đến những người đi đòi 
lại đất đai và tĩnh  hình mỗi ngày có chuyển biến tích cực
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hơn... M ặt khác, M ặt trận  và các đoàn thể  ở cơ sở cũng đã 
phát hiện với chính quyền và công an kịp thời răn  đe, xử lý 
một số  phần tử  xâu, lợi dụng tìn h  hình kích động những 
người đi tran h  chấp đất đai nhằm  mục đích gây rối tình  hình 
an n inh  trậ t  tự ở nông thôn.

Qua những việc làm nói trên , tình  hình tran h  chấp đất 
đai dông người đã ngày càng giảm nhiều, song lại nảy sinh 
vấn đề không kém phần phức tạp, đó là việc đòi hỏi bồi 
thường thành  qủa lao động đầu tư trên  đất giữa những người 
là chủ đất cũ (chủ đất khi đưa ruộng đất vào làm ăn tập thể) 
với người được giao đất sản xuât. Đế ngăn chặn việc đòi bồi 
thường thành  quả lao động quá cao theo ý muốn của những 
người là chú dất cũ, Uy ban nhân dân huyện đề ra  khung mức 
đối với từng loại đất đế hai bên tự  thỏa thuận với nhau. Đối 
với những trường hợp hai bên tự  thỏa thuận không thành, 
mà chủ yếu là do chủ đất cũ đòi bồi thường quá cao, thì M ặt 
trận  và các đoàn thể  trực tiếp gặp gỡ động viên, thuyết phục 
nhằm  đảm bảo sự đoàn kết tương ái, đùm bọc trong nông 
dân; n h ấ t là tạo điều kiện thuận lợi cho những hộ nông dân 
nghèo. Nhờ đó, đã giải quyết được nhiều vụ tran h  chấp giữa 
nông dân với nông dân. M ặt khác, M ặt trận  và đoàn thế các 
cấp trong huyện còn tham  gia góp ý giúp chính quyền thực 
rũện cải cách thủ tục hành  chính theo hướng “một cửa” và 
tham  gia hội đồng tư  vấn giải quyết tran h  chấp đất đai nhằm  
gia: quyết các tran h  chấp, khiếu kiện về đất dai trong nông 
dân được nhanh  chóng hơn.

Thci g.an qua, với phương châm tích cực, kiên trì tham  
gia giai quyêt tran h  chấp đất đai nên công tác dân vận đã 
góp phần quan trọng cùng với chính quyền, các ngành và các 
lực lượng xã hội giai quyết cơ bản 638 vụ tran h  chấp lớn nhỏ 
mà không đê lại một di cân nào. Nhờ vậy, tình  hình đất đai 
ở địa phương được ôn định, nông dân yên tâm  sản xuất, thúc

_____________________D ãn vận  L â m  D ô n g  là m  th e o  lờ i  B ac
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đẩy kinh tế  - xã hội địa phương phát triển , đời sống nhân 
dân ngày càng nâng lên, bộ m ặt nông thôn có nhiều khởi sắc, 
tình  hình an ninh trậ t  tự và an toàn xã hội được bảo đảm, 
tình  đoàn kết trong nhân dân nói chung và nông dân nói 
riêng được cung cố.

Việc giải quyết tình  hình tran h  chấp đất đai ở huyện Đức 
Trọng thời gian qua đã nói lên một điều là khi đã có chú 
trương, đường lối đúng đắn; nhưng đê đường lối đó trơ thành  
hiện thực, thì công tác dân vận đóng vai trò  quan trọng, đôi 
khi còn có tính  quyết định. Do đó, phải được tăng  cường 
thường xuyên, kiên trì với nhiều hình  thức đa dạng, phong 
phú, th iế t thực vừa đảm bảo được tính  đúng đắn của chính 
sách, pháp luật, vừa khơi dậy được truyền thống đoàn kết, 
tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam th ì dù khó khăn 
đến mấy cũng có thể  giải quyết được."

Dân vận  L â m  Đông' là m  th e o  lờ i  B á c
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Nghĩa đất - tình người Lâm Hà
THU HIẾN

Là một huyện kinh tế  mới, m iền núi, Lâm Hà hiện có 17 
xã và 2 th ị trấn . Ngày nay, Lâm Hà không chỉ có người 
Lâm Đồng và Hà Nội mà trên  m ảnh đất này đã có m ặt 
của 114.480 người dân ở 51 tỉnh , thành  trong cả nước, với 23 

dân tộc anh em. Do điều kiện tự nhiên, với những yếu tố  về 
khí hậu, thủy văn, thố nhưỡng thuận lợi cho việc sinh trưởng 
và phát triển  các loại cây công nghiệp dài ngày, n h ấ t là cây 
cà phê, nên từ năm  1990 (huyện vừa thành  lập được 3 năm), 
Lâm Hà đã trở thành “miền đất hứa” của dòng người di cư tự do.

TỪ NHỮNG THÁCH THỨC KHÓ KHĂN...

Không ai phủ nhận m ặt tác động tích cực của dân di cư 
tự do (DCTD) đến Lâm Hà là: khai thác được tiềm  năng đất 
đai, mơ rộng diện tích đất sản xuất, hàng năm  đã góp thêm  
nhiều sản phẩm  hàng hóa cho xã hội. Đồng thời, với cách 
tính  toán làm ăn, sự cần cù chăm chỉ và tin h  th ần  hiếu học 
của đồng bào dân tộc phía Bắc, đã có tác động tích cực đến 
đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Thế nhưng, thực tê 
nạn DCTD ồ ậ t đã trở  một gánh nặng, một thách thức quá 
lớn đối với một huyện kinh tế  mới, còn nhiều khó khăn như
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Lâm Hà. Chĩ tính  trong 5 năm  (1991-1996), dân số ở Lâm Hà 
đã tăng 6.893 hộ, 33.110 khẩu. Trong đó dân DCTD chiếm 
5.430 hộ, 23.552 khẩu (nhiều gấp 2,5 lần số hộ dân của thị 
trấ n  Đinh Văn), điều đó đã gây nên tình  hình  bất ổn cho địa 
phương. Bởi chỉ có một số rấ t ít hộ gia đình DCTD vào Lâm 
Hà có tiền  đế sang nhượng lại đất đai, ổn định ngay cuộc 
sống. Còn phần lớn rấ t khó khăn, vào đây chỉ với hai bày tay 
trắng. Không đất đai, không có vốn đầu tư cho sản xuất, phải 
đi làm thuê cuốc mướn, hoặc vào rừng khai thác gỗ lậu, đốt 
than  để bán kiếm tiền  sinh sông qua ngày và phá rừng để xẻ 
gỗ làm nhà ở, lấy đất sản xuất. Theo sô liệu thống kê cho 
thấy: Trong 5 năm (1991-1996), huyện Lâm Hà chỉ trồng 
được 1.051 ha rừng tập  trung và 120.000 cây phân tán  (chưa 
trừ  diện tích rừng bị cháy, cây bị chết), nhưng diện tích rừng 
bị dân DCTD chặt phá trong 5 năm  đã trên  1.500 ha. Vì th ế  
diện tích rừng ngày càng th ị thu hẹp, tài nguyên rừng ngày 
càng cạn kiệt, ảnh hương lớn đến môi trường sinh thái. Nhiều 
đối tượng có tiền  án, tiền  sự, bị truy nã đã theo chân những 
người DCTD đến Lâm Hà đế lẩn trôn và sinh sống bằng cách 
khai phá và lấn chiếm đất rừng đế bán. Những vùng có dân 
DCTD đã thường xuyên xay ra  những vụ tran h  châp, lấn 
chiếm đất đai quyết liệt, nhiều vụ trọng án đã xảy ra. Lâm 
Hà đã trở  thành  điểm nóng về tình  h ình  an ninh  trậ t  tự  và tệ 
nạn xã hội... Con em đến tuồi đi học không được tới trường, 
bệnh tậ t ốm đau không được cứu chữa kịp thời... đã gây ra 
một vấn đề xã hội rấ t  bức xúc.

... ĐẾN NHỬNG CỐ GẮNG Bựớc ĐẨU CỦA MỘT 
HUYỆN NGHÈO.

Liên tục trong nhiều năm  liền, cả Trung ương và các địa 
phương đã có những biện pháp tích cực đế ngăn chặn DCTD. 
Thế nhưng, trên  thực tế  nạn DCTD vẫn cứ diễn ra, mà Lâm 
Hà là huyện phải chịu một gánh nặng trong dòng người DCTD 
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đến Lâm Đồng. Hơn 5 năm  qua, ở vào cái th ế  “đừng không 
được”, nên Đảng bộ và chính quyền huyện Lâm Hà đã xem 
việc tố chức lại sản xuất, bô" tr í dân cư, quy hoạch lại đất đai 
cho những vùng có dân DCTD là một việc làm bức xúc. Huyện 
đã tiến hành diều tra , khảo sát, phân loại và nhìn nhận được 
rằng: trên  90% dân DCTD đến Lâm Hà là những người nông 
dân châ’t  phác, chân lấm tay bùn. Họ là những người không 
cam chịu đói nghèo do thiếu đất sản xuất, tìm  đến vùng đất 
mới không ngoài mục đích là mưu cầu cuộc sống ấm no. Chính 
vì thế, huyện đã nhanh chóng tổ chức vận động giáo dục tinh  
thần  nhường cơm xẻ áo, bố tr í những hộ chưa có đất đai, nhà 
cửa ở xen ghép trên  địa bàn các xã, th ị trấn , với tổng diện 
tích đất được đưa vào cấp cho những hộ này sản xuất lương 
thực và cây công nghiệp là trên  2.700 ha. Huyện đã xây dựng 
3 dự án “Ổn định và phát triển  kinh tế  vùng DCTD” với tổng 
nguồn vein 8 tỷ 386 triệu đồng. Đồng thời, xin hỗ trợ cho 5 
điểm có dân DCTD còn nhiều khó khăn, bức xúc hơn 9 tỷ 
đồng. Trên 77% vein đầu tư  cho vùng DCTD đã được đưa vào 
xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong 4 năm (1995-1999), huyện 
Lâm Hà đã xây dựng hàng chục km đường giao thông nông 
thôn, gần 100 phòng học mới, củng cố và mớ rộng 17 trạm  y 
tế... Huyện cũng đã chỉ đạo các địa phương nhanh chóng tiến 
hành đo đạc để cấp quyền sử dụng đất, giúp cho bà con có 
điều kiện vay vốn sản xuất. Bình quân mỗi hộ được vay từ 2- 
3 triệu đồng, riêng các hộ vay vốn trồng cây công nghiệp, 
được ưu tiên  cho vay dài hạn, lãi suất thấp.

VÀ KHI ĐẤT TRẢ NGHĨA CHO NGƯỜI 
Đến nay, các dự án DCTD à Lâm Ha đã đi vào hoạt động 

có hiệu quả. 83,8% số hộ DCTD đã có chỗ ở, việc làm và thu 
nhập ổn định. Số hộ còn lại, do vườn cây đang trong thời k>' 
xây dựng cơ bản, nên cuộc sống trước m ắt còn khó khăn. 
Hiện nay, b ình quân mỗi hộ dân DCTD có từ 1-1,5 ha đất
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canh tác. Nhiều hộ đã bắt đầu giàu lên trên  vùng đất mới 
như: hộ anh Trần Văn Lượng ở thôn 2 (Tân Thanh) DCTD 
vào xã năm  1991, tự khai phá gần 2 ha trồng cà phê, trong 3 
năm  (1994-1996) nhò' chịu khó đầu tư thâm  canh nên cà phê 
đã cho năng suất cao, được mùa, được giá nên gia đình anh đã 
có tiền mua thêm  đất đai, mở rộng sản xuất. Năm 1997, anh 
dã có 14 ha cà phê, thu nhập trên  500 triệu đồng. Từ năm 
1998 đến nay, gia đình anh đã thu trên  30 tấn  cà phê nhân/ 
năm, dự kiến sẽ cho thu nhập trên  600 triệu đồng/năm. Xã 
Tân Thanh được thành  lập năm  1992, với 936 hộ, 4.595 khẩu, 
95% là dân DCTD. Toàn xã hiện có 1.700 ha cà phé. 150 ha 
dâu tằm , 180 ha lúa nước. Trước đây rấ t  khó khăn do thiếu 
đất và thiếu vốn sản xuất, được huyện quan tâm  tạc diều 
kiện, nên từ 2 năm  nay số hộ đói nghèo đã giảm hẳn. Đồng 
chí Chủ tịch UBND xã cho biết: Tân Thanh hiện chỉ còn 25% 
hộ nghèo (có mức thu nhập dưới 15 triệu đồng/năm); 45% sô" 
hộ có mức thu nhập từ  15-30 triệu đồng/năm; 25% hộ giàu, có 
thu nhập hàng năm từ 100-200 triệu đồng. Đặc biệt từ năm 
1997 đến nay, Tân Thanh đã có 5% số hộ có thu nhập từ 300- 
500 triệu đồng/năm. Trước năm  1992, Tân Thanh là điểm 
nóng về phá rừng, mỗi năm  có từ 400-500 ha rừng~bị chặt 
phá. Từ ngày có chính quyền, xã đã coi trọng công tác dân 
vận, vận động giáo dục người dân nêr. diện tích rừng bị phá 
đã giảm dần.

Tân Hà trước đây (nay là Tân Hà và Liên Hà) là xã có số 
dân DCTD đông nhất huyện, nhưng T ân Hà CŨI ,g là địa phương 
đã có nhiều chính sách hợp lý, hợp tìr.h đề giai quyết tố t nhất 
vấn đề DCTD. Trong đó, thôn Sình Côn'g - đến nay đươc coi 
là “th iên  đường” của người DCTD. Thòn th àn h  ỉập năm  1996, 
có 712 hộ, 4.132 khẩu, 98% là dể.1 rC T D . Cả thôn có 1.700 
ha đất canh tác, trong đó diện tích cà phê chiếm 76%; trên  
70% diện tích cà phê đã được đưa vèc kinh doanh, năng suất
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bình quân đạt 4 tấn  nhân/ha. Với phương châm “Nhà nước và 
nhân  dân cùng làm ”, đến nay thôn Sình Công có 8,7km đường 
giao thông (từ trung tâm  xã vào), trạm  y tế  và trường tiếu học 
với 2 phân trường mới được xây dựng, 100% trẻ  em tới tuổi đi 
học đều được đến trường. Đồng chí Bí thư chi bộ, kiêm Trương 
thôn Sình Công cho biết: H iện nay, bình quân mỗi ha cà phê 
kinh doanh cho thu nhập trên  80 triệu đồng, cộng với sản 
lượng lương thực trên  1.200 tấn  (quy thóc) nên số hộ đói 
nghèo ở Sình Công dã giám đáng kể (hộ đói nghèo chu yếu là 
đồng bào dân tộc Kơho từ Di Linh đến), số hộ giàu có đã 
chiếm 40%. Hộ anh Hoàng Hải sầm , năm  1990 từ Cao Bằng 
vào chỉ hai bàn tay  trắng , đến nay gia đình anh đã có 4,5 tấn  
cà phê, vụ đầu cho thu nhập trên  60 triệu đồng. Anh đã mua 
được máy tưới, tivi và làm  nhà ngói mới. Năm nay anh dự 
tính  từ vườn cà phê sẽ cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng. 
Hộ anh Hoàng Văn Trung, Hoàng Tài Dón, ông Nhâm... từ 
năm  1998 cũng đã có thu nhập từ 100-200 triệu đồng.

Có cuộc sống ổn định, hầu hết bà con DCTD đều đã ý 
thức được việc bảo vệ rừng. Hơn 2 năm  qua, nạn phá rừng, 
lấn chiếm đất rừng ở Lâm  H à đã giảm đáng kể. Có thể  nói 
một cách chắc chắn rằng  cho đến nay, huyện Lâm Hà là một 
huyện tuy còn nhiều khó khăn, nhưng đã giải quyết rấ t tốt 
vấn đề DCTD trên  mọi phương diện. Cái đáp án ấy chỉ được 
tìm  thấy từ  lương tâm  và trách  nhiệm  của những người lãnh 
đạo Đáng, chính quyền, M ặt trận  và các đoàn thể  của Lâm 
Hà. Họ đã phải vượt qua biết bao khó khăn, vất vả của một 
huyện kinh tê mới, m iền núi để chăm lo đời sông cho nhân 
dân, vận động người đến trước chung tay với chính quyền địa 
phương CƯU m ang người đến sau. Dù bát cơm ăn chưa đầy, 
nhưng người Lâm Hà vẫn sẵn lòng xẻ chia cho người khác. 
Và từ  những vùng cư dân mới, trả i qua thời kỳ khó khăn 
nhất, nay đất đã b ắ t đầu t rả  nghĩa lại cho người: sản lượng cà
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phê ở Lâm Hà tăng  từ 2.125 tấn  năm  1993 lên 9.700 tấn  năm 
1997 và từ năm  1998 đã đạt trên  1̂ 4.ớoo tân . Sản lượng lương 
thực bình quân mỗi năm  tăng  15%. GDP bình quân đầu người 
tăng 2,5 lần so với năm  1993, tổng sản phẩm  xã hội thời kỳ 
1993-1997 bình quân tăng  19,5%. Tỷ lệ tăng  dân số tự  nhiên 
đã giảm từ 2,57% (năm 1993) xuống còn 2% (năm 1999).

Trên thực tế  Lâm Hà chưa phải là m iền đất hứa, nhưng 
với nghĩa đất -tình người, nơi đây đã trở  thành  bến đỗ cho 
những con người từ bốn phương góp lại, để họ có thế' tìm  lại 
chính m ình trong lao động sản xuất, làm  giàu cho bản thân, 
gia đình và góp phần làm giàu cho xã hội."

D ãn vận  Leim Đồng' ld m  th e o  Ich B á c
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Sức sống mói ồ vùng 
đông bào dân tộc huyện Bảo Lâm

HÔIMG SƠN

Chúng tôi về thăm  Lộc Bắc xã anh hùng, căn cứ địa cách 
m ạng thời kháng chiến chống Mỹ một ngày đầu tháng 3/ 
2000. Lúc này nhân  dân ở nhiều nơi đang nô nức kỷ niệm 
25 năm  ngày giải phóng m iền Nam thống n h ấ t đất nước.

Mùa khô , đường vào Lộc Bắc mới được san ủi lại khá dễ 
đi. Con đường phủ bôxít nâu đỏ len lỏi qua những rừng thông 
trồng xanh mướt. Đèo B40 đoạn xung yếu n h ấ t của tuyến 
đường từ trung tâm  huyện Bảo Lâm vào Lộc Bắc đang được 
đầu tư nâng cấp. Dự án được N hà nước đầu tư trên  7 tỷ đồng 
để mở rộng, hạ thấp  độ cao, trả i nhựa bê tông hơn 6km đường 
đèo B40. Nếu dự án hoàn th àn h  đường vào Lộc Bắc đỡ khó 
khăn rấ t nhiều vào mùa mưa. Đến trung tâm  cụm xã Lộc Bảo 
- Lộc Bắc, đường đã được rải nhựa bán thấm , cầu  Lộc Bắc 1 
đã hoàn thành , c ầu  Lộc Bắc 2 đang khẩn trương thi công. 
Trụ sở xã Lộc Bảo, N hà văn hóa xã, Trạm  y tê Lộc Bắc, Lộc 
Bảo được xây dựng khá khang trang. Những căn nhà mới 
đang mọc lên. Trạm  thu phát truyền hình với ăng- ten parabol 
sử dụng năng lượng m ặt trời vẫn thu sóng và phát h ình hàng
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đêm. Khu thương mại trung tâm  cụm xã đã được quy hoạch 
chuẩn bị xây dựng... Chúng tôi như đi trong m ột th ị tứ nhỏ 
vùng cao. Lộc Bảo, Lộc Bắc đang đối thay nhanh  chóng.

Có được những điều ấy là nhờ sự quan tâm  dầu tư  công 
sức, tiền  của của Đảng và Nhà nước thông qua cuộc vận động 
định canh định cư, một cuộc vận động m ang đầy tính  nhân 
bản và ưu việt của chế độ. Huyện Bảo Lâm có 12 xã và 1 thị 
trấn . Hầu hết các xã đều có đồng bào dân tộc sống xen ghép. 
4 xã có trên  95% hộ đồng bào dân tộc sinh sống. Toàn huyện 
có 3.655 hộ với 19.C25 khẩu là đồng bào Mạ, Kơho (chiếm 
21% dân số). Trong kháng chiến đồng bào dân tộc ở Bảo Lâm 
đã nghe, tin, đi theo Đảng làm cách m ạng và một lòng trung 
thành  với sự nghiệp cách mạng. Vì vậy Lộc Nam, Lộc Lâm, 
Lộc Bắc những xã căn cứ của cách m ạng ấy đã được N hà nước 
trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ tran g  nhân  dân. 
Sau giải phóng miền Nam, thống n h ấ t đấ t nước; bà con trở  về 
với buôn làng, gắn với núi rừng, lại phá t nương làm  rẫy. Cuộc 
sống du canh du cư nay đây mai đó, cái ăn, ốm đau bệnh tậ t 
đều nhờ vào “Giàng” th ậ t vấ t vả. Đồng bào vẫn đói cơm, lạ t 
muối khi giáp hạt, m ất mùa.

Cuối thập  kỷ 70 và cả thập  kỷ 80, Đảng và N hà nước 
thực hiện cuộc vận động định canh định cư cho vùng đồng 
bào dân tộc. Nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng  cho vùng 
đồng bào được thực hiện. Bà con được hướng dẫn định cư và 
chuyển đổi phương thức sản xuất trồng chè, trồng điều, trồng 
cà phê... Nhưng do trìn h  độ nhận  thức thấp, nhiều tập  quán 
lạc hậu ràng buộc, nên thực tế, bà con mới chỉ định cư chứ 
chưa định canh.

Những vườn chè, cà phê, điều được đầu tư  cho từng hộ 
vẫn thiếu bàn tay chăm sóc của con người. Bà con vẫn bỏ lên 
rừng làm rẫy, cuộc sống vẫn vất vả, bấp bênh. H àng năm
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Nhà nước phải trợ  cấp, cứu đói hàng trăm  tấn  lương thực, 
nhưng đời sống đồng bào vẫn tiếp tục khó khăn. Vậy làm 
cách nào để sử dụng nguồn lực giúp đờ của N hà nước có hiệu 
quả. Đó là câu hỏi lớn đặt ra  cho lãnh đạo huyện.

Vì vậy ngaysau khi ngày th àn h  lập huyện, Bảo Lâm đã 
có nhiều chủ trương, biện pháp, ngoài việc tập trung các nguồn 
vốn định canh định cư, vốn 327, vốn đầu tư dự án xã điểm, 
vốn đầu tư  xây dựng trung tâm  cụm xã để đẩy m ạnh tốc độ 
phát triển  các xã vùng đồng bào dân tộc, huyện đã quan tâm  
đến công tác vận động quần chúng xây dựng thực lực chính 
trị, đặc b iệt ở các xã khó khăn  như Lộc Bắc, Lộc Bảo, Lộc 
Lâm, Lộc Phú, Lộc Nam. Củng cố tố chức Đảng cơ sở, chính 
quyền, M ặt trậ n  Tổ quốc và các đoàn thể. Huyện ủy có nhiều 
chỉ th ị, kê hoạch định hướng cho công tác phát triển  vùng 
đồng bào dân tộc theo tinh  th ần  Chỉ thị 25/TU và Nghị quyết 
15/TU của Tỉnh ủy. M ặt trậ n  Tổ quốc và các đoàn thể  thành  
viên xây dựng kê hoạch tổ chức các đoàn công tác xuống từng 
thôn buôn làm  công tác vận động đồng bào định canh định cư 
xây dựng cuộc sống mới. Phụ nữ vận động chị em đưa trẻ  đi 
tiêm  chủng mở rộng, đưa trẻ  đến trường, thực hiện sinh đẻ có 
kế hoạch. Hội Nông dân vận động nông dân vùng đồng bào 
dân tộc tham  gia các lớp tập  huấn, học tập  kinh nghiệm sản 
xuất, chăm sóc cây trồng, chăn nuôi gia súc... Đoàn Thanh 
niên vận động th an h  niên tham  gia sinh hoạt Đoàn, Hội, hỗ 
trợ giúp nhau phát triển  k inh  tế, học tập  kinh nghiệm trồng 
chãm sóc cà phê, chè, thực hiện nếp sống mới: ăn chín, uống 
SỎI. ngủ mùng, đau bệnh đến trạm  xã khám  và điều trị. Đặc 
biệt. Bảo Lâm đã chỉ đạo các xã thành  lập tổ chức Hội già 
lăng thu hút 163 già làng Mạ, Kơho tham  gia hoạt động. 
Nhiều già làng đã trở  th àn h  nòng cốt của cuộc vận động định 
canh định cư. Già làng nói dân làng nghe, già làng vận động 
con cháu, bà con dòng họ không đi phá rừng làm rẫy, chăm lo
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làm vườn trồng cà phê theo dự án, vận động gia đình, con 
cháu xóa bỏ tập  quán lạc hậu.

Do biết tổ  chức tố t công tác vận động quần chúng nên 
cuộc vận động định canh định cư ơ Bảo Lâm sau 5 năm  thành  
lập huyện đã thu được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Trong 
5 năm Bảo Lâm đã đầu tư  cho các dự án vùng đồng bào dân 
tộc 13.659.632.000đ. Đã lập được gần 2000 vườn hộ với 1.617 
ha trà , cà phê. Bình quân mỗi hộ dân tộc có 0,8 ha cây công 
nghiệp. Đồng bào đã nhận  khoán, chăm sóc bảo vệ 20.931 ha 
rừng. Bình quân mỗi hộ nhận  từ  10-15 ha rừng. Giải quyết 
việc làm cho 320 lao động tạ i chỗ ; 1.525 ha chè, cà phê đã 
vào kỳ thu hoạch. Thu nhập bình quân mỗi hộ từ 2-3 triệu/ 
năm, nav đã tăng  lên từ 4-6 triệu/năm . Đời sông đồng bào 
được cải thiện. Thu nhập đầù người tăng  gấp 2 lần so với 
trước. Cơ bản đã giải quyết được tình trạn g  thiếu đói triền  
miên. Hạn chế tối đa và tiến  tới chấm dứt tình  trạng  phá 
rừng làm  rẫy. Tỷ lệ hộ đói nghèo từ  70% nay giảm còn 30%.

Lính vực giáo dục, y tế  phá t triển  gắn liền với việc tăng 
cường cơ sở vật chất trường học, trạm  y tế  và đội ngũ giáo 
viên, y, bác sĩ. Các loại dịch bệnh giảm đáng kể , 97% trẻ  em 
được tiêm  chủng mở rộng; 97% trẻ  em đến độ tuổi được đến 
trường. T rình độ dân tr í được nâng dần lên, các phong tục, 
tập  quán truyền thống tố t đẹp được duy trì, các tập  quán lạc 
hậu đang được xóa bỏ. Bộ m ặt nông thôn mới đang được hình 
thành, an n inh chính tr ị ổn định, cuộc sống bình yên.

Trong sô gần 1.800 hộ đồng bào thuộc diện đầu tư của 
các dự án đến nay có trên  400 hộ khá, giàu. Nhiều hộ đã biết 
làm kinh tế  vườn rừng, vườn hộ, kế t hợp chăn nuôi và dịch 
vụ.

K’Jờnh già làng thôn 3 Lộc Lâm có gần 2 ha chè, gần 3 
ha cà phê, có 1 ao cá gần 100 m2. Mấy năm  nay bình quân
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thu nhập gần 50 triệu đồng/năm. Ông đã có nhà cửa khang 
trang, mua sắm  tivi, xe máy, đầu video, mua máy công nông 
để chở hàng hóa vật tư phục vụ sản xuất. Ông vừa được bầu 
chọn là đại biểu của người Mạ dự Hội nghị gặp gỡ các đại 
biểu tiêu biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhấ t tổ 
chức tạ i Hà Nội.

Già làng KThưởng vừa là Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc 
Bắc đã sản xuất trồng hơn 1,5 ha chè, 3 ha cà phê, thu nhập 
hàng chục triệu  đồng mỗi năm . Ông là nông dân sản xuất giỏi 
cấp huyện. Vừa qua ông được bầu chọn là đại biểu tiêu biểu 
của nông dân Bảo Lâm dự Đại hội thi đua toàn tỉnh... Và còn 
bao những tấm  gương sản xuất giỏi của bà con dân tộc ở Bảo 
Lâm. Họ vừa lo sản xuất ổn định cuộc sống. Họ cũng đang 
tích cực giúp đỡ nhau sản xuất xóa đói giảm nghèo, xây dựng 
cuộc sống mới.

Người Mạ, người Kơho Bảo Lâm trước đây một lòng theo 
Đảng, theo cách m ạng tham  gia kháng chiến chống Mỹ giải 
phóng dân tộc. Những chiến tích của họ đã được ghi vào sử 
sách của đồng bào các dân tộc tỉn h  Lâm Đồng. Hôm nay 
người Mạ, người Kơho Bảo Lâm đang tiếp tục phát huy truyền 
thống đó trong cuộc cách m ạng mới: Thoát khỏi nghèo nàn, 
lạc hậu, đói khổ."

_____________________D ân vận  L â m  Đ ồ n g  là m  th e o  lờ ỉ  B á c
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D840 gắn bó vói nhân dân
HOÀNG v ũ

Chúng tôi về thăm  tiểu đoàn 840 (D840) - Đơn vị Anh 
hùng Lực lượng vũ trang  nhân dân đúng vào lúc toàn thể  
cán bộ - chiến sĩ ở đây đang đẩy m ạnh đợt th i đua cao 
điểm, th iế t thực lập thành  tích chào mừng Đại hội Đảng các 

cấp và kỷ niệm 56 năm  ngày thành  lập Quân đội N hân dân 
Việt Nam. Trao đổi với chúng tôi về bước đi lên chung của 
toàn đơn vị, thiếu tá  Tiểu đoàn trưởng Huỳnh Đông Đức cho 
biết: “Với nhiệm  vụ, chức năng của một đơn vị huấn luyện 
chiến sĩ mới và sẵn sàng chiến đấu khi có lệnh, những năm  
qua D840 luôn hoàn thành  xuất sắc mọi nhiệm  vụ trên  giao. 
Đặc biệt, để làm tố t công tác trên , đơn vị luôn xác định và coi 
trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể  cán 
bộ, đảng viên, đoàn viên, chiến sĩ. Đồng thời không ngừng 
đối mới công tác vận động quần chúng, thường xuyên tăng 
cường mối quan hệ máu th ịt giữa Đảng, đơn vị và quần chúng 
nhân dân”.

Quả vậy! Trên cơ sở tập  trung bám  sá t và hoàn thành  
xuất sắc nhiệm  vụ chính trị của m ình, Đảng ủy, Ban Chỉ huy 
Tiểu đoàn 840 luôn nêu cao tinh  th ần  đoàn kết thống n h ấ t ý 
chí - hành động trong mọi hoạt động, công tác. Thực hiện 
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song trùng công tác Đảng, công tác chính trị; tổ chức cơ sở 
Đảng và người chỉ huy đơn vị ơ đây đã nêu cao vai trò, vị trí 
và năng lực lãnh  đạo trong công' tác tổ chức, vận động, tập 
hợp quần chúng. Điều có ý nghĩa thực tiễn  là đơn vị đã thực 
hiện nghiêm  chinh mọi nội quy, điều lệnh, thường xuyên 
nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật của quân đội; xây dựng, triển  
khai và thực hiện tố t quy chê dân chủ ở cơ sở, phát huy m ạnh 
mẽ, đồng bộ sức m ạnh của các tố chức Đảng, Đoàn ngay trong ' 
đơn vị, tạo ra  các nội dung và phương thức hoạt động phong 
phú, đa dạng, phù hợp với tuổi trẻ , với tình  hình thực tế  của 
đơn vị và địa phương - nơi Tiếu đoàn đóng quân. Một trong 
những phương thức hoạt động m ang lại hiệu quả cao mà mọi 
người ai cũng cảm thấy  hào hứng là vấn đề thay đổi không 
khí môi trường, tố chức bộ đội hành  quân dã ngoại làm công 
tác dân vận. Việc tố chức đưa “lính trẻ ” đi hành quân dã 
ngoại ấy vừa là cơ sở tiền  đề nhằm  đảm bảo tố t công tác huấn 
luyện, diễn tập, vừa kết hợp làm công tác vận động quần 
chúng ở địa phương cơ sở.

Những năm  qua thực hiện phương thức này, đơn vị D840 
đã tô chức 5 cuộc hành quân đưa hàng trăm  bộ đội về với 
nhân  dân ơ những nơi vùng sâu, vùng xa trong tinh  như thôn 
5 (Cát Tiên), Liêng SRôn (Lâm Hà)...đế’ “cùng ăn, cùng ở, 
cùng làm ” với bà con các dân tộc anh em, giúp đỡ nhân dân 
trồng mới trên  270 ha cà phê, sửa chữa 45 km đường giao 
thông nông thôn, tu bổ, sứa sang xây dựng lại hơn 1.000 ngôi 
nhà, trường học, trạm  xá, chợ quán bị ngã đố sau những trận  
th iên  tai lũ lụt ở các huyện phía Nam.

Và cứ mỗi lần hành  quân dã ngoại ấy là mỗi lần “cái 
được” lại nhân  lên: “Tình nghĩa quân - dân đậm đà, thắm  
th iế t”, “Niềm tin  giữa Đảng, Quân đội và nhân dân càng 
thêm  củng cố, vững bền”, “Mối quan hệ tình  làng - nghĩa xóm 
thêm  nhích lại gần nhau”...
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Nhiều việc làm cụ th ể  có ý nghĩa th iế t thực trong công 
tác vận động quần chúng, mà D840 luôn quan tâm  thực hiện, 
đó là các hoạt động Đền ơn - đáp nghĩa, thăm  động viên, tặng 
quà các gia đình thương binh - liệ t sĩ, mẹ Việt Nam anh 
hùng; giúp đỡ nhân dân trong lao động sản xuất - chăn nuôi; 
vận động bà con thực hiện tố t các chính sách tôn giáo - dân 
tộc, định canh - định cư; đẩy m ạnh phong trào  văn hóa - văn 
nghệ; vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào 
quần chúng bao vệ an n inh  Tổ quốc - chương trìn h  quốc gia 
phòng chỏng các loại tội phạm, th i hành  Luật nghĩa vụ quân 
sự, thực hiện kế  hoạch hóa gia đình, tham  gia chương trình  
xóa đói - giảm nghèo đã có tác dụng lôi cucín hàng chục ngàn 
quần chúng ở các địa phương, cơ sở.

Bằng cử chỉ, hành động, n é t đẹp và lối sống chan hòa, 
trong sáng của anh “bộ đội của dân”, những cán bộ - chiến sĩ 
ở D840 đã góp phần đắc lực làm cho đồng bào hiếu rõ, sâu sắc 
hơn những chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn của 
Đảng, pháp luật của N hà nước. Từ đó, nhiều vụ việc mâu 
thuẫn trong nội bộ, những băn khoăn, vướng mắc trong nhân 
dân, những tâm  tư nguyện vọng của đồng bào được mỗi cán 
bộ - chiến sĩ ở D840 thu nhận  và kịp thời phản ánh, đề xuất 
với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nắm  bắt và có 
hướng giải quyết tố t hơn, thâu tình , đạ t lý.

Cũng thông qua quá trìn h  hành quân dã ngoại làm tốt 
công tác dân vận này mà nhiều cán bộ - chiến sĩ thuộc D840 
đã được các cấp ủy, chính quyền địa phương và các tầng  lớp 
nhân dân có điều kiện gần gũi tiếp xúc, kiểm  tra , giúp đỡ, 
giáo dục, tạo cơ sở tố t cho những quân nhân cách m ạng rèn 
luyện, cống hiến, tu dường, trương thành , không ngừng nâng 
cao đạo đức, phẩm chất tố t đẹp, cao quý của anh “bộ đội cụ 
Hồ”. Qua công tác huấn luyện, xây dựng đơn vị sẵn sàng 
chiến đấu và vận động quần chúng, từ  năm  1997 đến nay, 
184

Dán vận  L â m  Đông- là m  th e o  l ở i  B á c



D840 đã có gần 100 thanh  niên tiên  tiến  được kết nạp vào 
Đoàn, hàng chục đoàn viên ưu tú được công nhận là đối tượng 
Đảng, trong đó có trên  10 đồng chí được kết nạp Đảng, 100% 
đoàn viên, đảng viên đủ tư  cách. Sức chiến đấu của tổ chức cơ 
sở Đảng được nâng lên, Đảng bộ nhiều năm  liền luôn phấn 
đấu đạt và giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Có thể  khẳng định rằng  cùng với đổi mới vươn lên chung 
của toàn quân đội, việc tổ chức đưa bộ đội di hành  quân dã 
ngoại làm công tác dân vận ở mỗi dơn vị, địa phương là một 
trong những phương thức hoạt động rấ t  đúng đắn, phù hợp 
với “ý Đảng, lòng dân” - Bởi nó đã góp phần tích cực vào việc 
xây dựng, củng cố, giữ vững nền an ninh  - quôc phòng toàn 
dân, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi địa 
phương, cơ sở vững bước đi lên. ■

D ân vận  L ã m  Đồng' là m  th e o  lờ i  B á c
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Đam Rông -  nơi “Điêu không thể” 
đang thành “Điêu có thể”

TẠ QUANG THANH

Từ trụ sở xã Đam Rông, huyện Lạc Dương đi bộ khoảng ba 
cây số thì đến nhà Liêng Hót Tang ở thôn Liêng K’răc 2. 
Từ ngoài ngõ đã nghe tiếng mấy đứa trẻ  reo hò đập phá 
trong ngôi nhà sàn xiêu vẹo. Khi chúng tôi đến, bọn trẻ  dừng 

đùa nghịch rồi ngước m ắt nhìn  một cách chờ đợi. Thấy vậy 
anh Phong - Trưởng ban công tác th an h  niên Gông an Lâm 
Đồng vội lấy gói kẹo ra  cho. Nhìn chúng ăn kẹo hết sức ngon 
lành, chúng tôi lấy làm vui vẻ, anh Phong hỏi chuyện:

- Ba các cháu đi đâu?

Đứa lớn đại diện trả  lời một cách cụt ngủn:

- Uống rượu cần ngoài làng cũ.

- Bao giờ th i ba cháu về?

- Đêm.

- Còn mẹ các cháu đi đâu?

- Đi rừng lấv rau?
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Đấy là một đoạn trong cuộc đối thoại giữa đoàn công tác 
xóa đói giảm nghèo với những đứa trẻ  con anh Liêng Hót 
Tang tại xã Đam Rông. Hộ Liêng Hót Tang là một trong 59 
hộ nghèo trong xã. Cái nghèo đeo đuổi gia đình Liêng Hot 
Tang từ đời này sang đời khác, anh không dễ dàng thay đổi 
dược số phận của m ình vì không biết làm cho cây lúa, cây bắp 
nhiều hạt, cây điều, cây cà phê nhiều trá i. Đã th ế  Liêng Hót 
Tang lại hay bỏ bê việc nhà để đi uống rượu, tối về xỉn quá lại 
quên “cái bao” của Ban dân số xã cấp cho nên vợ anh đang có 
bầu, sắp sửa cho ra  đời “công dân thứ  tám ”. Quả đúng như lời 
nhận xét của ông Ha Soanh, Bí thư  Đảng ủy xã Đam Rông về 
thực trạn g  ở xã hiện nay: “Xã chúng tôi là một xã vùng sâu, 
có 98% là đồng bào dân tộc. Theo kết quả khảo sát cuối năm 
1999, toàn xã có 523 hộ với 3165 nhân khẩu, nhưng có đến 59 
hộ thuộc diện nghèo đói. Điều đó xuất phát từ ba nguyên 
nhân: thứ n h ấ t là do trình  độ dân tr í thấp, nèn việc tiếp thu 
áp dụng khoa học kỹ thuậ t vào sản xuất kinh tê còn hạn chế; 
thứ  hai là do bà con sinh đẻ không có kế hoạch, quá đông con 
nên làm không đủ ăn; thứ ba là do giao thông vào xã khó 
khăn, n h ấ t là vào mùa mưa nên việc trao đôi hàng hóa thực 
sự gặp nhiều nan giải. Chúng tôi rấ t muốn giải quyết vấn đề 
nghèo đói cho bà con nhưng lực bất tòng tâm  nên không thê 
thực hiện được”.

Làm gì cho xã Đam Rông vượt lên đói nghèo, xây dựng 
một vùng quê văn minh, no ấm dó là nhiệm  vụ mà hai ngành 
Công an và Giao thông vận tả i Lâm Đồng đã nhận trách 
nhiệm  trước Tỉnh ủy và Uy ban nhân dân tĩnh. Đã nhiều lần 
Công an tỉnh  và phụ nữ Công an thành  phố Hồ Chí Minh tô 
chức hỗ trợ  gạo, tiền, các vật chất khác cho Đam Rông song 
đều không hiệu quả bởi vì bà con chưa có ý thức sử dụng 
những nguồn vật chất hỗ trợ  đúng mục đích. N hận gạo, nhận 
tiền, nhận  áo quần thì không đi làm vì đã có cái ăn cái mặc;
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thậm  chí giới mày râu lại dùng tiền  giúp đỡ để mua rượu uống 
lai rai. Nguy hiểm hơn đó là có nhiều hộ đã h ình  th àn h  ý 
thức ỷ lại, sống chờ vào sự giúp đỡ của các cấp, các ngành... 
Rút kinh nghiệm cách làm cũ, lãnh đạo hai ngành đã đi đến 
quyết định: Trước hết là phải đẩy m ạnh công tác dân vận để 
làm sao cho bà con có một tư duy mới về sản xuất cũng như 
trong sinh hoạt và đời sống thường ngày; sau đó mới đầu tư 
hỗ trọ  cho bà con cái trước m ắt, kế t hợp với đầu tư chiến lược 
lâu dài...

Với tinh  thần  đó, ngay từ  những ngày đầu năm  2000, qua 
đợt vận động đầu tiên  đã có hơn 60 triệu đồng của cán bộ 
chiến sĩ và công nhân viên hai ngành quyên góp để đầu tư 
thực hiện dự án trồng cây tiêu cho 59 hộ nghèo thuộc xã Đam 
Rông. Trong đợt ra quân đầu tiên, nhiệm  vụ đặt ra  là phải 
làm cho bà con hiểu về giá tr ị k inh tế  của cây tiêu, b iế t kỹ 
thuật trồng, chăm bón và có ý thức xây dựng vườn tiêu được 
đầu tư. Để thực hiện được vấn đề này th ì công tác dân vận 
phải được đặt lên hàng đầu. Một trong những biện pháp dân 
vận có hiệu quả được tán  thành  cao n h ấ t đó là giao cho tuổi 
trẻ  hai ngành trực tiếp xuống Đam Rông thực hiện ba cùng, 
đó là: Cùng ăn, cùng ở và cùng hướng dẫn, tổ chức cho dân 
làm...

Với khí th ế  xung kích trên  m ặt trậ n ”xóa đói giảm nghèo” 
- những thanh  niên trẻ  của Công an tĩnh  và sở Giao thông 
vận tả i Lâm Đồng đã tình  nguyện đến Đam Rông để làm 
công tác dân vận và giúp dân trồng cây tiêu... Cái khó bắt 
đầu từ đây, bên cạnh các hủ tục lạc hậu trong đời sống th ì bà 
con ở Đam Rông hầu như còn h ế t sức xa lạ với cây tiêu. Bên 
cạnh đó là sự hạn chế của quần chúng về kiến thức uhổ thông, 
phần lớn trước đây họ không điơc đi học nên không biết chữ, 
thậm  chí có người không nói dược tiếng Kinh. Bơi vậy, việc 
vận động xây dựng tư duy mới và chuyển giao khoa học kỹ 
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thuậ t là h ế t sức khó khăn... N hìn những vườn cà phê, vườn 
điều được nhà nước đầu tư qua các dự án trước đây bị bỏ 
hoang để cây cỏ mọc lấn lên có lẽ ai cũng thấy  nao lòng... Quả 
th ậ t xóa cái đói, giảm cái nghèo nơi đây không dễ chút nào!

Vượt qua những khó khăn thiếu thốn của vùng sâu, vượt 
qua những tập  tục làm ăn lạc hậu, tư tưởng chờ trời, những 
đoàn viên thanh  niên của hai ngành Công an, Giao thông 
vận tả i không chút nản  lòng. Hướng dẫn cho bà con qua lý 
thuyết chưa đủ, hàng ngày, tấ t  cả anh em xuống từng hộ dân 
trực tiếp “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn cụ thế từng công đoạn 
trồng trụ , đào hô", xử lý vôi, phân xanh, thuốc trừ  sâu cho đến 
việc rào vườn chống súc vật phá. Một thực tế  là người dân 
Đam Rông hầu như chưa biết sử dụng phân xanh, phân chuồng 
phục vụ cho trồng trọ t. Tuy nhiên, khi thấy  cán bộ tận  tâm  
lao động họ đã học tập  theo. Anh Ha Quang, một trong những 
hộ nghèo được đầu tư  đã xúc động nói với chúng tôi: “ Mình 
mồ côi nên nghèo lắm, từ  trước đến nay m ình không biết làm 
kinh tế  vì không có vốn, không có kỹ thuật, bây giờ dược hai 
ngành Công an và Giao thông vận tải tỉnh  giúp đỡ trồng cho 
50 trụ  tiêu th ì m ình biết ơn vô cùng. M ình sẽ cố gắng làm cho 
cây tiêu lên tố t có nhiều quả để bớt cái nghèo cái khổ”. Bên 
cạnh giúp dân sản xuất k inh tế, sau những ngày lao động, 
những cán bộ trẻ  làm công tác tuyên tuyền của Công an tỉnh  
đã tổ chức chiếu phim, giao lưu văn hóa, qua đó tuyên truyền 
lồng ghép m ột cách khéo léo để vận động bà con xóa bỏ các 
hủ tục lạc hậu, mê tín  dị đoan, tích cực lao động sản xuất, tích 
cực tham  gia bảo vệ an ninh Tổ Quốc, xây dựng nếp sống văn 
m inh, gia đình văn hóa mới...

Sự bền gan “cùng ăn, cùng ở, cùng làm ” của tuổi trẻ  Công 
an tỉnh  và Sở Giao thông vận tả i bước đầu đã có kết quả: trên  
ba ngàn trụ  tiêu đã được trồng đúng các công đoạn kỹ thuật. 
Qua kiểm tra  tiến  độ thực hiện dự án, đồng chí Huỳnh Đức
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Hòa - Giám đốc Công an tỉnh  phát biểu: “Tôi th ậ t sự bất ngờ 
trước tinh  th ần  cũng như kết quả mà lực lượng thanh  niên 
hai ngành đã làm được. Tuy nhiên, vấn để lâu dài là phải làm 
sao cho bà con biết thâm  canh cây trồng, b iết chăn nuôi theo 
khoa học để có nguồn thu nhậ^  ổn định, đảm bảo cho cuộc 
sống. Mặc dầu cây tiêu đòi hlỏi yêu cầu kỹ thuậ t khá cao 
nhưng bước đầu bà con đã tiếp cận được. Đế dự án đi đến kết 
quả còn cần đến sự theo dõi giám sá t kỹ thuậ t lâu dài đối với 
các vườn tiêu. Vẫn biết rằng  công tác xóa đói giảm nghèo cho 
xã Đam Rông sẽ còn gặp nhiều khó khăn nhưng với những 
điều kiện trong phạm  vi cho phép th ì chúng tôi sẽ tiếp tục 
đẩy m ạnh công tác dân vận, đồng thời tiếp tục đầu tư  vốn và 
thực hiện những biện pháp chuyển giao kỹ thuật khả thi để 
hoàn thành  tố t nhiệm  vụ trước Đảng và nhân  dân giao phó”.

Rõ ràng, để có th àn h  công trong việc xóa dói giảm nghèo 
cho xã Đam Rông còn phải trả i qua nhiều thử  thách. Song giờ 
đây, tại Đam Rông đã có những vườn tiêu bén rễ đâm chồi, đó 
chính là kết quả bước đầu trong việc biến “điều không thể” 
thành  “diều có thể” và cũng là tín  hiệu đón chào mùa “đơm 
hoa kết trá i”. Đây không chỉ là kết quả từ  nguồn vốn do cán 
bộ chiến sĩ đóng góp đầu tư mà còn là k ế t quả của sự bền gan 
và tr í  tuệ của tuổi trẻ  hai ngành Công an với Giao thông vận 
tải Lâm Đồng trong công tác vận động quần chúng. M ặt khác 
còn là sự m inh chứng giàu sức thuyết phục cho chủ trương 
vận động xây dựng tinh  th ần  đại ỉoàn kết các dân tộc cũng 
như tô thắm  ý Đảng - lòng dân trong sự nghiệp xây dựng một 
xã hội giàu đẹp, công bằng văn minh.«

Dân vận  L â m  Đổng- là m  t h e o  l ờ i  B á c
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Thủ Enh chân quê
THÁP SAO

CÓ thể  khẳng định một điều rằng: Thực tiễn  sinh động của 
công tác Đoàn và phong trào  thanh  thiếu niên tỉnh  Lâm 
Đồng những năm  gần đây không chỉ đã góp phần quan 
trọng vào việc thực hiện thắng  lợi các nhiệm  vụ chính trị, 

kinh tế, xã hội, an n inh  quốc phòng tạ i dịa phương, mà còn 
hình  thành  nên m ột lớp th an h  niên mới năng động, sáng tạo, 
không cam chịu đói nghèo, lạc hậu và luôn ôm ấp bên mình 
những ước mơ, hoài bão lớn. Trên thực tế, qua các phong trào 
hành động cách m ạng của Đoàn đã xuất hiện ngày càng nhiều 
những gương người tố t việc tốt, những điển hình thanh  niên 
tiên  tiến  trên  các lĩnh  vực. Và, gương m ặt thanh  niên tiêu 
biểu của tỉnh  nhà m à tôi muốn giới thiệu, không ai khác, đó 
là “thủ lĩnh chân quê” - Phạm  Văn Dư - người dã có những 
đóng góp đáng kế trong công tác vận động, đoàn kết tập  hợp 
thanh  niên ở cơ sở hiện nay.

Nói tới Phạm  Văn Dư - Bí thư Đoàn xã Ninh Gia (Đức 
Trọng) hẳn không ít bạn trẻ biết đến. Tuy nhiên, khi đề cập đến 
những đórig góp thầm  lặng và bền bỉ của anh trong công tác vận 
động, tập hợp thanh niên nơi anh đang sinh sống thì tôi tin 
chắc rằng không phải ai cũng nhận biết điều này. Là một cán bộ
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Đoàn có nhiều năm công tác tại địa phương, điều đáng quý ở Dư 
là bên cạnh việc ra  sức học tập, rèn luyện với mong muốn được 
cống hiến và trưởng thành, anh còn là người luôn băn khoăn, 
trăn  trở đế tìm  ra những mô hình hay, những hướng di phù hợp 
cho hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên nông thôn ở cơ 
sở. Anh luôn ý thức và tâm  niệm rằng: đê làm tốt công tác vận 
động, tập hợp thanh niên (nhất là thanh niên nông thôn) đến 
với tổ chức Đoàn, Hội, tích cực tham  gia phát triển  kinh tế  -xã 
hội tại địa phương, đồng thời giúp thanh niên vươn lên lập thân 
lập nghiệp... thì trước hết, người cán bộ Đoàn hôm nay phải 
thực sự là một thủ lĩnh thanh niên gương mẫu và tích cực trong 
mọi hoạt động. Không những thế, đp trở thành trung tâm  đoàn 
kết tập hợp thanh niên, với tư cách là một nhà hoạt động trẻ 
tuổi, bên cạnh việc thường xuyên gần gũi với thanh niên, tìm 
hiểu những nhu cầu, sở thích của đoàn viên thanh  niên; khơi 
dậy sức bật, tính  năng động, sáng tạo trong mỗi đoàn viên 
thanh niên; tạo dựng các hoạt động sôi nổi, hấp dẫn... còn phải 
biết đồng cam cộng khổ, biết chia sẻ những khó khăn và chăm 
lo đến lợi ích , nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Có lẽ 
nhờ vậy mà Dư cùng với tập thể Ban Chấp hành Đoàn xã Ninh 
Gia đã không ngừng đưa công tác Đoàn và phong trào thanh 
niên địa phương ngày một đi lên, từ một đơn vị yếu kém nhất 
(vào những năm 1992-1993) trở thành lá cờ đầu trong phong 
trào đoàn kết tập hợp thanh niên tại cơ sở hiện nay (với 11 chi 
đoàn, 243 đoàn viên; 01 Uy ban Hội liên hiệp thanh niên với 15 
chi hội, đội, nhóm gồm 432 hội viên...).

M ặt khác, có thể  thấy vai trò và uy tín của người thủ lĩnh 
trẻ tuổi này trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên thông 
qua việc m ạnh dạn vận động đoàn viên thanh niên chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng từ cây ngắn ngày kém hiệu quả sang các loại 
cây dài ngày như: cà phê, mía và các loại cây ăn trái; từng bước 
hình thành mô hình kinh tế  trang trạ i với quy mô từ nhỏ đến
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lớn, kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm với nuôi cá mang lại hiệu 
quả kinh tế  cao. Ngoài ra, tranh  thủ sự giúp đỡ của Đoàn cấp 
trên, Dư cùng với Ban Chấp hành Đoàn xã đã giải ngân vốn hỗ 
trợ sản xuất và chăn nuôi (75 triệu đồng), thu được lợi tức từ 15- 
20% và đã thu hồi cả vốn lẫn lãi đúng thời hạn. Từ nguồn vốn 
vay này cũng đã tạo việc làm thường xuyên cho 90 lao dộng 
nhàn rỗi, giúp được 20 thanh niên vượt nghèo; và số gia đình trẻ 
có mức thu nhập bình quân từ 20-100 triệu đồng/năm tại địa 
phương cũng ngày càng tăng.

Không chỉ dừng lại ở đó, Phạm  Văn Dư còn tích cực 
trong công tác vận động đoàn viên thanh  niên tham  gia 
phòng chống tội phạm  trong lứa tuổi thanh  thiếu niên, giữ 
gìn an ninh trậ t  tự  an toàn xã hội tại địa phương bằng việc 
h ình  thành  và đưa đội h ình  “th an h  niên tuần tra  nghĩa vụ” 
đi vào hoạt động. Qua mô hình  này đã vận động được 2 đối 
tượng có lệnh truy nã ra  đầu thú; phối hợp bắt giữ 4 đối 
tượng có lệnh truy nã khác, 3 vụ cướp tà i sản có tố chức, 7 vụ 
trộm  cắp xe m áy và nhiều vụ khai thác, vận chuyến gỗ trá i 
phép... Đặc biệt, từ  năm  1994 đến nay đã cảm hóa, giáo dục 
được 76 đối tượng thanh  niên hư, phạm  pháp giúp họ hòa 
nhập với cộng đồng. Với kế t quả này, anh đã được Bộ Công 
an tặng  bằng khen vì đã có th àn h  tích xuất sắc trong phong 
trào  bảo vệ an ninh  Tổ quốc tạ i địa phương.

Có th ể  nói, từ  những việc làm  và những đóng góp th iế t 
thực như vừa nêu trên , người thủ lĩnh thanh  niên - Phạm  
Văn Dư thực sự xứng đáng là gương m ặt tiêu biểu trong số 21 
gương m ặt th an h  niên tiên  tiến  của huyện Đức Trọng và của 
tỉnh  Lâm Đồng năm  1999; là gương m ặt điển hình thanh  
niên nông thôn sản  xuất kinh doanh giỏi khu vực m iền Đông 
Nam bộ; là đại biểu duy n h ấ t đại diện cho tuổi trẻ  các dân 
tộc tỉn h  nhà báo cáo điển hình  tại Đại hội Thi đua tỉnh  Lâm 
Đồng lần  thứ  I vào tháng  8/2000 vừa qua.«

Dân vận  L â m  Đông- là m  th e o  lờ i  Ba.c
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Liêng Sron 
ấm lại nhũng ưốt mơ

PHAN VÃN DÕNG

“Đã lâu rồi đồng bào Liêng Sron mình không có được những 
ngày vui như bây giờ. Thanh niên về làng bày cho đồng bào 
mình cách làm ăn, cách sống hợp vệ sinh, dạy học ch ữ ... nhiều 
thứ lắm; các anh chị ấy còn tụ tập lũ trai, gái làng lại nói chuyện, 
ca hát nên ai cũng thích”. - Ông Liêng Hót Ka Ràng - thôn phó 
thôn 4 niềm nở nói khi chúng tôi hỏi đến chuyện Đoàn TNCSHCM 
tỉnh Lâm Đồng về làm chủ dự án xã điểm ở Liêng Sron.

' Gần 2 năm nay mới có dịp trở lại Liêng Sron. Con đường 
bây giờ không còn sình lầy như trước nữa. Năm 1996 tỉnh bắt 
dáu triển khai dự án xã điểm ở Liêng Sron và Ban quản lý rừng 
(QLR) bắc Lâm Hà được giao làm chủ dự án. Thế nhưng do Ban 
QLR bắc Lâm Hà không thực thi được nhiệm vụ nên đến tháng 
6/1998 Tỉnh đoàn Lâm Đồng đã được giao thay thế. Nhận lại dự 
án từ Ban QLR bắc Lâm Hà, tấ t cả mọi việc gần như phải bắt 
đầu lại từ điểm xuất phát. 30 ha lúa chìm trong cỏ và 68,7 ha cà 
phó vàng vọt là “di sản thừa kế” dành cho người chủ mới. Đồng 
bào vẫn xa lạ với cây cà phê, nhà nào cũng phải đi làm thuê, lên 
rừng chặt “trộm” tùng cây lồ ô, tre nứa về bán lấy tiền mua gạo. 
Trước thực trạng đó, Đoàn thanh niên đã tổ chức nhiều đợt vế 
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thực hiện “ 3 cùng” (cùng ăn, cùng ở và cùng làm) với đồng bào. 
Hàng trăm  bạn trẻ  trong đội thanh niên xung kích xây dựng 
nông thôn mới, đội ánh sáng văn hóa của sinh viên Đại học Đà 
Lạt... đã không quản ngại khó khăn đến với đồng bào như những 
đứa con thân yêu về với quê hương. Các bạn trẻ  đến từng nhà 
vận động bà con tăng gia sản xuất, mở hàng chục lớp chuyển 
giao kỹ thuật trồng trọt - chăn nuôi, giúp cho bà con một số 
hàng, công cụ sản xuất, hướng dẫn cách làm ăn, tập huấn về bảo 
vệ môi trường, bảo vệ rừng, khám - phát thuốc chữa bệnh cho 
đồng bào, mở 1 lớp mẫu giáo, dạy chữ, tuyên truyền về dân số kế 
hoạch hóa gia đình... Các bạn trẻ không bao giờ từ chối điều gì 
khi đồng bào nhờ giúp đỡ. Chị Rơ ông KVân - cán bộ phụ nữ xã 
tâm  sự: “Trước đây mỗi lần đi vận động sinh đẻ có kế hoạch khó 
lắm. Thế nhưng từ khi có các bạn trẻ  về vận động thì ai cũng 
nghe ra. Nhiều ông chồng đến gặp mình xin bao cao su, thuốc 
tránh thai và một sô người nhờ mình đưa đi đình sản”. Nhằm 
tạo mối quan hệ th ậ t gần gũi với đồng bào, triển khai tốt dự án, 
Đoàn đã điều động 2 cán bộ (1 quản lý và 1 kỹ thuật) về công tác 
dài hạn tại xã để điều hành, giám sát, thực thi dự án và mời 6 
trưởng thôn cùng 4 cán bộ xã tham  gia giám sát, diều hành dự 
án. Đây là một cách làm mới so với các chủ dự án khác; khẳng 
định vai trò và trách nhiệm làm chủ dự án, làm chủ buôn làng 
cùa đồng bào.

Kỹ sư nông nghiệp Ngô Đình Hóa - cán bộ phụ trách kỹ 
thuật của dự án liên tục hơn 2 năm nay sống chung với đồng bào 
vui vẻ nói: “ Trình độ dân trí của bà con còn thấp nên hướng dẫn 
củng khá vất vả. Tuv nhiên, nếu mình nhiệt tình biết làm tốt 
còng tác vận động quần chúng, hướng dẫn chu đáo thì bà con 
iàm theo được”. Ngày nào anh cũng đi lại giữa các thôn từ 5 - 7 
km bằng đôi chân của mình; lội ruộng, lên nương cùng bà con 
châm từng vạt lúa, cây cà phê. Hàng trăm  bạn trẻ  khác về đây 
rũng sống như anh - chan hòa, không phân biệt đối xư, thức
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khuya dậy sớm với bà con, cùng uống chung cần rượu, cùng ăn 
chung mâm... Hình ảnh các bạn sinh viên cùng các em nhỏ và 
cả người lớn nữa của xã cặm cụi dưới ánh đèn dầu viết từng chữ, 
những cô gái thị thành da trắng mịn màng xắn cao ống quần 
cùng phát cỏ, cuốc đất với đồng bào... đã trư thành một cái gì đó 
rấ t thân quen và đầy trìu mến đối với đồng bào trong xã. Cách 
làm đó của nhũng người đoàn viên trẻ đã góp phần đưa bộ' nặt 
Liêng Sron có nhiều thay đổi so với trước. 20 ha mía đã lên 
xanh trên  vùng đất trống, 30 ha ruộng nước giao cho bà con làm 
đã cho những mùa vàng, cây cà phê trĩu quả rung rinh trong 
nắng mà không còn lo sự cỏ lấn, bà con cùng tham  gia với các 
bạn trẻ làm 3 km đường giao thông liên thôn, làm công trình 
thủy lợi và nhiều công trình  dân sinh khác; ở đây còn có một 
ngôi trường tiểu học mới 3 phòng (xây cấp 4) được Đoàn thanh 
niên xây dựng giờ rộn rã  tiếng đọc bài của các em thơ... Đặc biệt, 
nếp nghĩ của đồng bào cũng đang dần thay đổi. Gặp anh Cil’H 
Kkăr ở thôn Phi Srônh đang làm cỏ cà phê (trồng từ vốn của dự 
án xã điểm), anh nói: “Mấy anh cán bộ Đoàn bây giờ là anh em 
với mình rồi. Nhờ anh em nên nay mình biết trồng và chăm sóc 
cà phê rồi. Mình không ngồi nhà uống rượu nữa mà phải đi 
chăm sóc vườn cây để có cà phê thu hoạch”. Anh Trần Phước 
Mênh - cán bộ xã cũng nói: “Từ ngày Đoàn thanh  niên làm chủ 
dự án thì chúng tôi mới thực sự thấy được sự đầu tư của Nhà 
nước, thấy được hiệu quả bước đầu của dự án xã điểm này. Đồng 
bào trong xã rấ t tin tưởng và luôn nghe theo sự hướng dẫn của 
các bạn đoàn viên thanh niên về đây”. Ghi nhận của người dân, 
của chính quyền địa phương đã khẳng định vai trò của Đoàn 
thanh niên khi làm chủ dự án đối với đồng bào ở vùng đất này.

Anh Hoàng Văn Bình, cán bộ quản lý dự án cho biết: “Đoàn 
sẽ huy dộng hết khả năng của mình về mọi m ặt để thực hiện dự 
án tốt nhất, giúp đồng bào đi vào ổn định đời sống và sản xuất, 
sớm thoát khỏi tình trạng đói giáp hạt trong nhiều năm nay”. 
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Thực hiện điều này, Đoàn đã phối hợp với huyện quy hoạch, 
phát hoang hơn 100 ha đất tre nứa cằn cỗi giáp với xã Rô men 
để xây dựng làng thanh niên. 70 hộ đồng bào dân tộc (vừa xây 
dựng gia đình, không có đất sản xuất ...) ở thôn 4 và thôn 5 của 
xã Liêng Sron đang dược đưa đến định cư ở làng này. Chị K’Dang 
ở thôn 4 nói khi chúng tôi đến thăm  nhà: “Lúc trước nghe nói 
chuyển đi đến nơi ở mới, ai cũng không chịu đi vì sợ đói khổ. 
Nay biết anh em Đoàn làm giúp bà con nên ai cũng tin rồi. 
Mình đi anh em còn làm cho cái nhà mới, cho cây giống để 
trồng”. Quả thật, đến nơi chúng tôi thấy anh em thanh niên 
đang hăng hái dựng nhà, dọn vườn hộ... cho đồng bào. Một làng 
quê mới đầy sự sống đang dần hiện hưu trọn vẹn trên  vùng đất 
hoang vắng bao đời nay. Và ở đó, 3 tiếng “làng thanh niên” 
đang là nguồn sức m ạnh cho tuổi trẻ  tham  gia xây dựng cuộc 
sống mới, là động lực cho mỗi hộ đồng bào dân tộc trong vùng 
vươn lên và là mô hình tiêu biểu để nhân rộng ra các địa phương 
khác trong tỉnh.

Đêm Liêng Sron bây giờ không chỉ có ánh trăng mát dịu 
trên bầu trời, có ánh điện phát ra  từ những chiếc môtơ cần mẫn 
quay dưới dòng suối bên nhà mà có cả ánh lửa hồng bập bùng soi 
rõ từng khuôn m ặt của bao chàng tra i cô gái từ những miền quê 
khác về với buôn làng. Họ cùng những người con bao đời nay của 
những buôn làng Darmang - Lu thíp, Liêng Hùng, Phi Srônh... ở 
Liêng Sron này quây quần bên nhau hát vang những lời ca về 
Đảng, về Bác Hồ, về dòng sông Đạ Rdum, con suối ĐạSal...Tất 
cả là anh em một nhà, cùng nắm chặt tay nhau đưa cái chữ đến 
từng người, đưa cái ấm no, văn minh đến từng nhà. Đêm Liêng 
Sron đỏ hồng mãi ánh lửa...và bình minh đang lên trong tiếng 
cười giòn tan, trong trẻo, tiếng bước chân nhộn nhịp của người 
lên nương và tiếng gọi nhau đến lớp rộn ràng của lũ trẻ thơ đang 
mừng một năm học mới."

D ân vận  L â m  Đồng' là m  th e o  lờ i  B á c
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Hướng vê cơ sở để 
tập hợp thanh niên ồ Đạ Huoaỉ

KHÁNH THIỆN

Đ ã thành lệ cứ vào các tối chủ nhật, thanh niên từ các nẻo 
đường buôn làng ở Đạ Huoai lại tụ họp ở các địa điếm đã 
định để sinh hoạt thanh niên. Tại đây họ học hát, tập 
khiêu vũ và dược bồi dưỡng các kiến thức khuyến nông... Hai 

năm qua, song song với việc xóa các thôn, buôn, khu phố trắng 
Đoàn, trắng Hội, Huyện Đoàn Đạ Huoai đã cố gắng tự đổi mới 
trong việc đưa hai phong trào lớn “Tuổi trẻ  giữ nước” và “Thanh 
niên lập nghiệp” vào chiều sâu, thu hút ngày càng đông thanh 
niên tham  gia theo tinh  thần “nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở 
Đoàn, trọng tâm là củng cô xây dựng Đoàn ở địa bàn dân cư”.

Tại sao Huyện Đoàn Đạ Huoai đang có tỷ  lệ tập hợp thanh 
niên cao nhất tỉnh? Qua khảo sát được biết: Huyện Đoàn đã tập 
trung kiện toàn công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ bí thư chi 
đoàn, chọn những đoàn viên nhiệt tình, có tâm  huyết, sáng tạo 
và biết chủ động công tác, sau đó tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng 
nghiệp vụ công tác thanh niên cho họ. Trọng tâm  của công tác 
nâng cao chất lượng đoàn viên tập trung vào tuyên truyền giáo
dục nâng cao giác ngộ về lý tưởng, đạo đức cách mạng, tính  tiên 
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phong gương mẫu của mỗi đoàn viên... Đế giúp các chi đoàn tổ 
chức và duy trì sinh hoạt nền nếp hàng tháng; tăng cường giao 
lưu, kết nghĩa, đỡ đầu của chi đoàn cơ quan, chi đoàn trường học 
đối với các chi đoàn thôn buôn và khu phô, Huyện Đoàn đã tăng 
cường cán bộ chuyên trách, cùng với Ban Chấp hành Đoàn cơ sở 
chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt, tố chức các câu lạc bộ kỹ năng 
tập huấn, kỹ năng sinh hoạt giao lưu với các chi đoàn cơ sở. Mặt 
khác, đề nghị đảng viên tại nơi cư trú giúp đỡ cho tố chức Đoàn 
ở thôn buôn, khu phố...

Với cách thức củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của 
các chi đoàn, 9 tháng đầu năm  2000 chất lượng hoạt động của 
các chi đoàn được đánh giá: Toàn huyện có 99 chi đoàn. Trong 
đó có 11 chi đoàn khối cơ quan trực thuộc Huyện Đoàn, 9 chi 
đoàn dân quân tự vệ, 50 chi đoàn thôn buôn, khu phố, 13 chi 
đoàn giáo viên, 16 chi đoàn học sinh, về  đánh giá chất lượng 
có 36 chi đoàn m ạnh, 31 chi đoàn khá, 24 chi đoàn trung 
bình, 8 chi đoàn yếu. Tỷ lệ thanh  niên được tập  hợp đạt 66%.

Rõ ràng chủ trương hướng về cơ sở, ưu tiên cơ sở, mọi hoạt 
động tập trung cho cơ sở, phân công cán bộ bám sát cơ sở đã 
mang lại hiệu quả th iết thực. Sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, 
chính quyền luôn là nhân tô quyết định sự phát triển và trưởng 
thành của các tổ chức Đoàn. Mọi hoạt động của Đoàn bám sát 
các nghị quyết của Đảng, gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương, không ngừng dổi mới nội dung và 
phương thức hoạt động đa dạng, phong phú nên đã đáp ứng kịp 
thời nhu cầu và nguyện vọng của thanh niên.

Việc xuất phá t từ lợi ích chính đáng của thanh  niên, tư 
cuộc sống đời thường của thanh  niên, lấy lợi ích của thanh 
niên làm động lực trực tiếp để thúc đẩy các phong trào hành 
động cách mạng của Huyện Đoàn Đạ Huoai đã thu hút càng 
đông thanh  niên tham  gia sinh hoạt Đoàn.»
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Lạc Xuân vốỉ hoạt động của 
Hội đông bào tự quản vùng dân tộc

HOANG HẬN

Nằm dọc theo Quốc lộ 27B và triền  sông Đa Nhim, cách 
th ị trấn  Thạnh Mỹ khoảng 11 km về hướng đông là địa 
bàn xã Lạc Xuân (Đơn Dương). Toàn xã hiện có 12 thôn 
được phân bố theo hai bên bờ bắc và nam  sông Đa Nhím tiếp 

giáp với các xã Lạc Lâm, Ka Đô với tổng số dân trên  9.280 
người. Trong đó có trên  25% dân số là đồng bào các dân tộc ít 
người bao gồm Churu, Kơho, Cil, Raglai tập  trung sinh sống 
lao động chủ yếu bằng nghề nông ở các thôn La Bouye, Diom 
A, Diom B, B’Kan và Lạc Bình. Đặc biệt trong tổng sô các 
dân tộc trên  (gồm 390 hộ - 2.530 khẩu), th ì có đến 85% số bà 
con là đồng bào các dân tộc Churu, Kơho; và tỷ  lệ người theo 
đạo Thiên chúa trong đồng bào các dân tộc ít người này chiếm 
gần 80%.

Từ những năm  1990 trở  về trước, do trìn h  độ nhận thức 
còn non yếu nên đời sống của đa số bà con có rấ t nhiều hạn 
chế. Những tập  tục lạc hậu, mê tín  dị đoan, ốm đau, ma chay, 
cưới hỏi; nạn rượu chè, bói toán, thầy  mo, thầy  cúng và tin  
vào Giàng ở địa phương diễn ra  khá phổ biến. Thêm vào đó là 
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tinh  h inh  an n inh  chinh tr i vä tra t  tp  an toän xä hoi ö cö sö 
dien bien khä phüfe tap.

Nhäm  tPng biföc däy lüi cäc hu tue lac hau vä xäy dpng 
euoe song mdi ö nöng thön, ö vüng dong bäo dän töc...; diföi 
sp länh  dao cüa cäc cäp üy Dang, chinh quyen dia phuöng 
cüng sp ho trö  tich cpc cüa Uy ban M ät trän  To quoc xä; Hoi 
tp  quän vüng dong bäo dän toc xä Lac Xuän diföc thänh  läp 
vä di väo hoat dong cö hieu quä tP näm  1991 den nay. Bäc 
biet, nhPng hoat dong cüa Hoi da cö sp chuyen bien tich cpc 
ve moi m ät tP khi thpc hien quy che dän chü ö cö so theo tinh  
thän  Nghi dinh 29/CP ngäy 11/5/1998 cüa Chinh phü.

Tren cö sö nguyen täc to chüc, khöng phän biet gäi trai, 
giäu ngheo, säe toc, tön giäo, ai cö hoi du cäc yeu tö  “dao dPc, 
trinh  dp, näng lpc vä nhiet tinh  cöng täc”, tP 16 tuöi trö  len, 
tp  nguyen tan  th än h  vä thpc hien to t cäc muc tieu phööng 
hööng cüng nhü nhPng quy dinh cüa Hoi de ra deu cö quyen 
xin gia nhap väo Hoi. TP dö, Hoi da doän ket, to chüc van 
dong vä tap  höp dupe cäc th än h  phän tieu bieu trong cpng 
dong dän cif bao gom nhän sl, tr i thüc, giä läng, triföng buön 
cüng dai dien cäc doän the, Ban thön h inh  thänh  nen Ban 
Chäp hänh cüa Höi vöi 11 th än h  vien vä ö möi chi höi cö tP 
5-7 thänh  vien.

Chiu sp länh  dao trpe tiep cüa Dang, sp quän ly cüa Nhä 
nüöc vä lä th än h  vien cüa Uy ban M ät trä n  To quöc xä; Höi 
tp  quän vüng döng bäo dän töc xä Lac Xuän da xäy dpng vä 
duy tri 4 ban hoat döng theo cäc h inh  thüc chuyen mön höa 
bao gom Ban döi song sän xuät nöng nghiep, Ban vän höa -y 
te - giäo duc; Ban an ninh - quoc phöng vä Ban phäp luat thpc 
hien quy che".

Muc dich cüa Höi lä to chüc doän ket tap  höp giüa cäc 
dän töc lai vöi nhau läm  nhPng viec cu the cö y nghia bo ich,
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th iế t thực cùng động viên, cổ vũ mọi người quan tâm , giúp đỡ 
lẫn nhau trên  tinh  thần  “tình  làng -nghĩa xóm”, đẩv m ạnh 
phát triển  sản xuất - chăn nuôi, giữ vững an ninh -quốc phòng... 
góp phần xây dựng quê hương ngày càng thêm  tươi vui, đổi 
mới... Qua quá trình  xây dựng, củng cố và phá t triển , tố’ chức 
hoạt động, đến nay, Hội tự  quản vùng đồng bào dân tộc xã 
Lạc Xuân đã tổ chức tuyên truyền vận động được hàng ngàn 
người hăng hái tham  gia vào các phong trào  hành  động cách 
mạng của quần chúng ơ địa phương, cơ sở. Thực hiện quy chế 
dân chủ ở cơ sở, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân 
làm, dân kiểm tra ”, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng 
và pháp luật của Nhả nước ban hành cùng những vấn đề khác 
của xã hội đều được nhanh chóng triển  khai học tập, quán 
triệ t sâu rộng trong các tầng  lớp nhân dân lao động trong 
vùng.

Đến Lạc Xuân hôm nay điều mà mọi người dễ dàng tâm  
đắc, cảm nhận và thấy  rõ là đời sống của bà con các dân tộc 
đã có những “đổi th ịt, thay da”. N ạn du canh, du cư phát 
nương, làm rẫy, đốn củi, phá rừng cùng những tập  tục lạc hậu 
lâu đời khác đã bị nhanh chóng đấy lùi. Thay vào đó là th ế  ăn 
ở mới định canh - định cư ổn định và ngày càng phát triển. 
Cuộc sống ấm no, hạnh phúc đã, đang đến gần ngay trên  quê 
hương, buôn làng của họ. Sự thay đổi ấy bắt nguồn từ việc 
chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều 
kiện đất đai, thồ nhưỡng và sự lao động hăng say, tích cực 
của bà con cùng với việc áp dụng các tiến  bộ khoa học - kỹ 
thuật vào sản xuất. Bên cạnh đó là những vấn đề về đời sống 
tinh  thần  văn hóa - xã hội, giáo dục - y tế  từng bước được 
nâng lên.

Cùng với sự đôi mới đi lên chung của toàn xã, đồng bào 
các dân tộc ở đây đã đóng góp nhiều công sức trong việc thực 
hiện các chính sách tôn giáo, dân tộc và phá t triển  sản xuất 
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nông nghiệp. Bình quân hàng năm , tổng sản lượng lương 
thực quy thóc của Lạc Xuân đạt từ 2.350 - 2.420 tấn/năm . 
Trong đó có diện tích lúa nước cả năm  từ 290-300 ha với năng 
suất bình quân từ 38-39,65 tạ /ha là một sự cố gắng lớn đôi với 
một vùng có nhiều đồng bào dân tộc.

Nhờ việc tố chức vận động và đoàn kết tập  hợp lực lượng 
của Hội tự quản vùng đồng bào dân tộc nên những năm  qua 
những vụ xích mích mâu thuẫn  nhau giữa vùng này với vùng 
khác, giữa dân tộc này với dân tộc kia đã giải quyết dứt điểm, 
không còn chia rẽ nữa. Bà con nơi đây đã tin  tưởng hơn vào 
những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp 
luật của N hà nước nên càng yên tâm , phấn khởi, ra  sức thi 
đua lao động sản xuất và đóng góp hàng trăm  công lao động 
để tu bổ, sửa chữa hàng chục km đường sá, nạo vét khơi 
thông hàng ngàn m ét kênh mương dẫn nước vào đồng tưới 
tiêu cho hàng chục ha lúa 2 vụ.

Chỉ tính  riêng trong vụ đông xuân 1999-2000 và hè thu 
vừa qua, bà con đã gieo trồng trên  560 ha lúa, hoa màu, rau 
quả và cây công nghiệp với các giông lúa, bắp như F i l ,  LVN10, 
DK888... cho năng suất cao. Và trong vòng thời gian ngắn, 
đồng bào đã tự  vận động đóng góp được hơn 70 triệu đồng xây 
dựng hệ thống nước sạch ở các thôn La Bouye, Diom A, B’Kan 
và làm đường giao thông nối liền giữa các vùng trong xã.

Được gặp gỡ, tiếp xúc và trao  đổi thân  tình  với nhiều bà 
con ở đây, chúng tôi thực sự vui mừng vì biết được có không ít 
hộ dân tộc đã chăm chỉ làm ăn, có mức thu nhập kinh tế  gia 
đình khá cao từ 70-80 triệu đồng/năm góp phần làm cho tỷ lệ 
số hộ nghèo đói của xã dần dần thu hẹp lại còn khoảng 8,5%. 
Và nhiều hộ đã gương mẫu thực hiện kê hoạch hóa gia đình, 
góp phần làm hạ tỷ lệ phá t triển  dân số của địa phương 
xuống còn dưới 2% trong năm  2000. Tiêu biểu cho các gương
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sáng ấy trong bà con dân tộc là những Tounh Đức, Ya Lo, Ma 
Ngao, Ka Huê, Ma Than, Touenh Yoh, M ang Nam, Nai Tin... 
- những người chủ thực sự của buôn làng.

Lạc Xuân vừa mới tiến  hành  tổ chức Đại hội Đảng lần 
thứ  6 nhiệm  kỳ 2000-2005, cũng đã đánh giá đúng mức đến 
vai trò, vị trí của tổ chức Hội đồng bào tự  quản. Không ngừng 
quan tâm  xây dựng, củng cố, phát huy vai trò  của Hội cùng 
với M ặt trậ n  và các đoàn thể  ở địa phương, dưới sự lãnh  đạo 
của Đảng góp phần thúc đẩy các m ặt hoạt động nơi đây ngày 
càng phát triển ."
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THựC HIỆN QUY CHẾ d â n  c h ủ  ở ĐẠ TẺH:

Phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân để xây dụhg 

huyện nhà giàu mạnh
v ũ  KHẮC

Đa Tẻh vốn là vùng kinh tế  mới, nhân dân từ nhiều tình trong cả nước tập 
trung về. Về cơ bẳn. Đa Tẻh tuy là vùng kinh tếmớí nhuìig sự phát triển 
kinh tế  -  xã hôi của huyện này tương đối bền vững. Dẩu vậy, do trình đõ 

dân trí còn thấp, những phong tue tân quán ìac hâu còn khá năng nề nên ñ 
nhiều ảnh hưởng đến sự  phát triển chung của toàn huyện: trong đó đăc 

biêt là việc áp dung thức thi quy ch ế dãn chủ trên địa bàn dân cư. Với đắc 
díểm ấv. Ban chí đao ÍBCĐỊ của huvên đã chon phương thức hữu hiệu và có 

tính khả thi nhẵi trong thực hiên quy chế dân chủ là bằng moi cách phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân để xây dưng huyện nhà giàu manh.

Ngay từ  tháng  8.1998, BCĐ triển  khai thực hiện quy chế 
dân chủ cơ sở (QCDCCS) của huyện Đạ Tẻh đã được thành  
lập gồm 11 đồng chí. Được sự hỗ trợ  của ủ y  ban nhân dân 
huyện, hgay khi th àn h  lập, BCĐ đã tổ chức nhiều lớp tập 
huấn nhằm  quán tr iệ t tin h  th ần  những văn bản của Trung 
ương, của tỉnh  về QCDCCS đến 65 đồng chí nòng cốt của các 
BCĐ cơ sở. Điều đáng ghi nhận  ở Đạ Tẻh là BCĐ huyện đã 
tiến  hành  soạn thảo các văn bản hướng dẫn từng bước làm  cụ
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thể  giúp BCĐ cơ sở tiến  hành  triển  khai thực h iện  điểm ở địa 
bàn dân cư, trong đó chú trọng các khâu từ tổ chức học tập, 
nghiên cứu quy chế, liên hệ thực tế  cơ sở và địa bàn dân cư 
đến việc hướng dẫn nhân dân bàn bạc xây dựng quy ước tự 
quản cộng dồng. Một ghi nhận  nữa ở Đạ Tẻh là huyện đã in 
ấn 8.695 bộ tài liệu đế cấp phát đến từng hộ gia đình, cấp 10 
băng ghi nội dung tuyên truyền về QCDC cho 10 xã và thị 
trấn ; phòng Tư pháp huyện đã cấp 242 cuốn tà i liệu, 808 áp 
phích tuyên truyền cho các thôn, khu phố; Uy ban M ặt trận  
huyện cùng cơ quan chức năng mở nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp 
vụ và các lứp tập  huấn ngắn ngày về nội dung tổ chức thực 
hiện QCDCCS.

Ớ cấp xã và th ị trấn , ghi nhận  trước tiên  là không những 
10/10 cơ sở đều có BCĐ mà trong quá trìn h  hoạt động, các 
BCĐ này còn luôn được bổ sung, kiện toàn cho phù hợp với 
tình  hình cán bộ và đúng theo chỉ đạo của huyện, các thành  
viên trong BCĐ được phân công phần việc cụ thể  và cũng 
được phân công theo dõi, chỉ đạo trực tiếp các địa bàn dân cư. 
Rõ nhấ t là trong cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân ba cấp vừa 
qua, ủ y  ban M ặt trận  Tổ quốc Việt Nam các cấp đã chủ động 
trong việc tố chức hiệp thương và nhờ đó, phương châm “Dân 
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm  tra ” đã được phát huy một 
cách triệ t để. ủ y  ban nhân dân thị trấn  Đạ Tẻh và xã Đạ Lây 
bước đầu đã triển  khai một số hình thức thông tin  những điều 
dân cần biết, thu nhận những ý kiến đóng góp và cả phát giác 
của dân như p hát phiếu tự  khai diện tích đất đai đến từng hộ 
để đối chiếu, phát sổ theo dõi các khoản đóng góp, niêm yết 
công khai về nghĩa vụ quân sự, về chế độ tuyển dụng...

Qua đó, không những chỉ có cán bộ đảng viên có sự chuyển 
biến về mọi m ặt mà trong quần chúng nhân dân địa phương 
Đạ Tẻh cũng đã có những biểu hiện tích cực về nhận  thức và 
cả hành động của mình, và đặc biệt là việc quần chúng nhân 
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dân hiểu được mục đích và ý nghĩa của việc thực th i QCDCCS 
này trên  địa bàn dân cư của m ình. Cũng qua việc triển  khai 
thực hiện QCDC, niềm tin  của quần chúng nhân dân đối với 
Đảng và N hà nước trong công cuộc đổi mới h iện nay đã được 
thêm  phần củng cố vững chắc. Biểu hiện cụ thể  là người dân 
đã tham  gia học tập, thảo luận “chuyện làng, chuyện nước” 
nhiều hơn trước đây, có nhiều đóng góp bổ sung, góp ý có giá 
tr ị và có ý nghĩa th iế t thực trong dời sống cộng đồng. Điển 
hình là các khu phố 4A, 5, 8 và 10 của th ị trấn  Đạ Tẻh, các 
thôn Lộc Hòa (Đạ Lây), Hương Sơn (Hương Lâm), thôn 2 
(Quảng Trị), 1,2,3 (Quốc Oai) đã có từ 70% - 90% số hộ tham  
gia các buổi học tập, sinh hoạt chính trị. Riêng việc học tập 
quy chế dân chủ, theo thống kê của huyện th ì đã có 100% số 
thôn đã tổ  chức phổ biến nội dung quy chế. Bên cạnh đó là 
việc tuyên truyền thông qua hệ thông phát thanh  truyền hình, 
xe loa lưu động của huyện và của cơ sở cũng đã góp phần tích 
cực vào việc giúp cho nhận thức của quần chúng nhân dân về 
QCDCCS được nâng cao m ột cách đáng kể. Đối với cán bộ 
Đảng, chính quyền, m ặt trậ n  và các đoàn thể, nhận  thức về 
việc cần th iế t phải thực hiện QCDC trong nhân dân đã được 
nâng lên một bước đáng kể đế từ đó tự bản thân  cán bộ nhận 
thức đúng hơn về quyền làm  chủ của nhân dân và để tự điều 
chỉnh hành vi của m ình trước cái quyền đó của nhân dân. 
Thực tế  cho thây  thời gian gần đây ở Đạ Tẻh, sự lãnh đạo của 
cấp uỷ, sự điều hành  của chính quyền, trong những hoạt dộng 
của tổ chức m ặt trậ n  và các đoàn thể  đã có những chuyển 
biến tích cực, giảm hẳn  những áp đặt trá i nguyên tắc như 
trước đây và những vấn đề có liên quan đến quyền lợi của 
người dân đã được quan tâm  giải quyết và giải quyết đúng 
trìn h  tự, nguyên tắc. Một vấn đề nữa là, qua thực hiện 
QCDCCS, nhiều địa phương trong huyện Đạ Têh đã bước đầu 
hình th àn h  chế độ tự quản cộng đồng lành m ạnh, tính  tự giác 
của từng th àn h  viên trong cộng đồng được phát huy cao độ,
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207



dư luận cộng đồng đủ sức m ạnh đế điều chỉnh hành  vi của các 
thành  viên.Đến Đạ Tẻh lúc này, mọi người dễ dàng nhận 
thấy những nội dung của QCDC đã được áp dụng và thực hiện 
nhưviệc-công khai lịch công tác, lịch tiếp  dân, niêm  yết mức 
thu lệ phí chứng thư, thông báo công khai kế t quả nộp thuế, 
tiền  quỹ các loại; tạ i các cuộc họp thôn, người dân được thông 
báo các mức thuế các loại, việc huy động đóng góp các khoản 
đều có sự bàn bạc và đi đến thống n h ấ t của mọi người dân; 
chế độ bầu trưởng thôn, phó thôn được thực hiện nghiêm túc...

Trong quá trình  thực hiện các cuộc vận động và thực 
hiện QCDCCS ở Đạ Tẻh, phương châm được đề cao tuyệt đối 
là “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra ”.Kết quả tuy có 
ưu có khuyết nhưng với riêng huyện Đạ Tẻh có một điểm mới 
nổi lên đó là: Hiện các địa phương trong cả nước đang thực 
th i QCDC với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra ” đồng thời với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”. Theo ý 
kiến của nhiều người có trách  nhiệm  th ì nên thống n h ấ t hai 
BCĐ (thực hiện QCDC và cuộc vận động toàn dân đoàn kết 
xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư) th àn h  BCĐ cuộc vận 
động xây dựng cuộc sống mới nhằm  phát huy cao hơn nữa 
quyền làm chủ của người dân trong công cuộc xây dựng quê 
hương, đất nước."

D ân vận  L à m  Đ ồn g1 lả m  th e o  l ờ i  B á c
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Một Hội cụto chiến binh 
xung kích ừên mặt trận mới

N G U Y Ễ N  D U Y  TÀ N

X ã Đạ Tông là một trong những xă thuộc vùng sâu, vùng 
xa của huyện Lạc Dương, giao thông đi lại rấ t khó khăn. 
Từ trụ  sở của Hội Cựu chiến binh huyện mà muôn vào xã 
Đạ Tông chỉ có th ể  đi bằng một trong hai con đường. Nếu đi 

bộ th ì phổi chuẩn bị đầy đủ cơm nắm , nước bình, men theo 
đường ven hồ Đan Kia, Đầm Ròn; leo vượt “Dốc Trời” cao 
trên  lOOOm. P hải dậy dể đi từ lúc trời chưa sáng, cuốc bộ suốt 
ngàỵ không nghi, mãi đến chập choạng tối mới đẽn được trụ 
sở Uy ban nhân dân xã. Nếu đi ôtô th ì gần như phải đi quanh 
gần giáp một vòng tròn từ  Lạc Dương ra Đà Lạt, xuống Đức 
Trọng, qua Lâm Hà, vượt cầu trên  sông K’Rông Nô (thuộc địa 
phận huyện Lắc của tỉnh  Đăklăk) rồi “gửi” xe lại giữa núi 
rừng mà đi bộ khoảng từ  7-8 km nữa mới đến, cũng gần trọn 
hết một ngày. Bà con ở đây phần lớn là dân tộc Chil, Kơ Ho, 
Mạ... Từ bao đời nay, đồng bào vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi 
tập quán canh tác lạc hậu. Dụng cụ, phương tiện  sản xuất chủ 
vếu là cuốc, cày, liềm, xà gạc... Giống ngô, lúa truyền thống 
thường dài ngày, năng suất thấp. Tất cả chỉ nhờ Giàng (ông 
Trời), phó mặc cho th iên  nhiên. Chưa quen làm cỏ, bón phân,
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thuốc trừ  sâu, thuỷ lợi hoặc thâm  canh tăng  vụ; chăn nuôi 
trâu  bò, lợn gà chủ yêu là thả  rông, không phòng trừ  được 
dịch bệnh, không tận  thu được nguồn phân bón cho đồng 
ruộng. Đời sống nhiều hộ gia đình thiếu đói, n h ấ t là những 
lúc giáp hạt.

Trước tình  hình đó, Hội Cựu chiến binh xã Đạ Tông đã 
xin ý kiến của cấp ủy và chính quyền địa phương, tổ chức họp 
bàn bạc, vạch kế hoạch xin đất lập vườn thực nghiệm  - từng 
bước tháo gỡ khó khăn.

Trong quan hệ xã hội ở đây, đặc b iệt là chế độ mẫu hệ 
còn hằn  rõ trong tập  quán của mỗi gia đình, trong cộng đồng 
lảng buôn. Vì vậy, khi tổ chức họp bàn giải quyết một vấn đề 
gì, Hội Cựu chiến binh đều mời tấ t  cả vợ của Cựu chiến binh 
đến dự nhằm  quán tr iệ t thông suốt cho người chủ gia đình. 
Khi các bà vợ đã thông suốt và n h ấ t t r í  th ì chồng phải nghe 
theo. Một đặc điểm nữa là họ phải được tai nghe, m ắt thấy 
những việc làm  cụ thể  rồi phải được hướng dẫn theo kiểu cầm 
tay chỉ việc th ì mới tin , mới làm  theo... Vì vậy, Hội đứng ra 
xin với chính quyền xã được lOOOm2 ruộng nước làm  thực 
nghiệm th í điểm. Mời tấ t  cả bà con, cán bộ, hội viên, cả 
thường trực huyện hội cùng xuống tham  gia xem trìn h  diễn 
cấy lúa thẳng  hàng. Ruộng được cấy bằng giống lúa mới ngắn 
ngày. Dùng trâu  bò của hội viên trực tiếp  ra  cày, vợ hội viên 
trực tiếp cấy, chăm sóc, làm  cỏ, bỏ phân, phòng trừ  sâu bệnh 
dưới sự hỗ trợ  và hướng dẫn của Phòng Nông nghiệp huyện. 
Kết quả th ậ t đáng mừng: Ruộng thực nghiệm  năng suất hơn 
so với những thửa ruộng của dân bên cạnh. Vì th ế  gia đình 
nào cũng học tập làm theo các gia đình hội viên. N hân dân 
bước đầu đã làm quen với các biện pháp canh tác mới, nàng 
suất ngày một tăng. Từ m ảnh ruộng thực nghiệm  cho năng 
suất ngày một cao qua từng vụ, Hội đã gây dựng được nguồn
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quỹ để trích  giúp các gia đình khó khăn. Trong tồng số viên 
hiện nay không còn hộ đói. Song song với trồng trọ t, tập  
quán chăn nuôi cũng đã thay  đổi. Các chuồng trâu, bò, lợn, gà 
cũng được tách làm xa nhà và có mái che, có hố ủ phán. Hội 
cũng đã đứng ra  đào những hố phân xanh bên các vệ đường, 
hướng dẫn cách cắt cây xanh ủ làm phân 'bón đế cho dân làm 
theo. Các vườn cây ăn quả, điều, cà phê và lúa nước đều được 
bón phân, phòng trừ  sâu bệnh, làm  cỏ nên đều tươi tốt. Vườn 
cà phê của Phó Chủ tịch Hội CCB Kră J ă n  Hà Sâm, của Chủ 
tịch Hội Phi Sơ Rom Ha Wan, của Bí thư  Kơ Xá Hà Đơi... là 
những vườn tiêu biểu.

Nhờ thay  đổi tập  quán lạc hậu trong sản xuất - chăn nuôi 
nên cơ sở Hội đã cơ bản xóa được đói, giảm được nghèo và 
nhiều hộ đã vươn lên làm giàu. Nhiều hộ từ chỗ nhà tran h  
vách liếp, h iện nay đã có nhà lợp tôn, nền xi m ăng và các 
cháu đều được đi học. Không ít gia đình đã có tivi, radio...

Không chĩ chú trọng phát triển  kinh tế, Hội còn tuyên 
truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, ăn 
sạch, ở sạch, dùng nước giếng, giữ vệ sinh làng buôn, phòng 
chống bệnh tật, bài trừ  hủ tục mê tín dị đoan. Trong phong trào 
vận động dân số và kế hoạch hóa gia đình, hội viên cũng là 
người gương mẫu đi đầu. Điển hình như đồng chí Kră Jăn  Hà 
Sâm - Phó Chủ tịch Hội, vừa dủ hai con đã tự nguyện di đình 
sản nam và đã có 6 vợ hội viên gương mẫu đặt vòng tránh thai.

Hội CCB xã Đạ Tông tuy là Hội ở vùng sâu, vùng xa và chỉ có 27 
hội viên (thành lập tháng 3/1995), 100% là anh em đồng bào dân tộc 
ít người, thế nhưng toàn thể hội viên đều phát huy “bản chất truyền 
thống bộ đội Cụ Hồ”, toàn tâm toàn ý xây dựhg Hội, xây dựng phong 
trào. Các anh đã không ngại khó, ngại khổ, xung kích đi đầu trong 
mặt trận mới, chống lại nghèo nàn lạc hậu, đưa đcá sống ấm no, 
hanh phúc về với buôn làng. ■

___________  D ân vận  L â m  Đ ổ n g  là m  th e o  lờ i  B á c
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Vì sự bình yên, pỉìôn vinh 
của xóm làng

LẺ BÁ CẢNH

xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng có một hội viên hội 
Cựu chiến binh mà mỗi khi nhắc đến mọi người đều 
tấm  tắckhen ngợi, khâm phục. Không chỉ có sản xuất 

giỏi, chăm dạy con cháu trưởng thành  mà ở anh còn toá t lên 
sức m ạnh tinh  thần , tính  cương nghị và sức thuyết phục vận 
động quần chúng thực hiện tố t các phong trào  th i đua của địa 
phương. Đó là anh Phạm  Ngọc Can, nguyên là Chủ tịch Hội 
Cựu chiến binh xã và ủy viên Ban chấp hành  Hội Cựu chiến 
binh huyện nhiều nhiệm  kỳ.

Anh Phạm Ngọc Can năm nay đã bước vào tuổi 73 nhưng 
vẫn mạnh khỏe. Quê anh ở huyện Hải Hậu, tỉnh  Nam Định. 
Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, anh đã từng là chiến sỹ 
quân tình nguyện Việt Nam tham  gia chiến dịch sầm  Nưa trên  
đất bạn Lào. Trong trận  đánh vào đầu tháng 4 năm 1953, trung 
đội anh chỉ huy đã chiến đấu rấ t  quyết liệt với địch, tiêu diệt 
nhiều tên, bắt sống được cả tên quan Ba Pháp. Sau đó, anh lại 
hành quân cùng đồng đội về nước tham  gia chiến dịch Điện 
Biên và được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất.
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Hòa bình lập lại, do không bảo đảm được sức khỏe đế đào tạo 
cán bộ lâu dài cho quân đội nên anh được phục viên và chuyền 
về công tác ở Huyện ủy, cho đến năm 1973 thì anh được nghĩ 
hưu. Hưởng ứng lời kêu gọi của Nhà nước, năm 1979 anh tình 
nguyện đưa gia đình vào lập nghiệp ở vùng kinh tế  mới ở xã 
Ninh Loan. Trước lúc lên đường gia đình thu gom toàn bộ tài 
sản vẻn vẹn chỉ được 18.000 đồng. Thời giá lúc đó chỉ vừa đủ 
tiền xe, ăn uống trên  đường và chỉ còn chút ít đế mua sắm một 
số dụng cụ lao động.

Hồi tưởng lại thời kỳ đầu lập nghiệp, anh thân  tình  kể 
với chúng tôi:

- Thời còn bao cấp các anh còn lạ gì, toàn bộ gia đình tôi 
gồm 10 nhân khẩu, thê mà chỉ dựa vào tiêu chuẩn 13kg gạo một 
tháng của tôi. Bước đầu gia đình nào cũng khó khăn. Khoảng 
90% số dân đổ xô ra  các vùng lân cận mót khoai sắn, làm thuê 
và đồ xô vào đào đai vàng ở khu vực K63 - K68. số  người chết vì 
sốt ré t do rừng thiêng nước độc ở khu đào đãi vàng khiêng về rải 
rác lên đến 9 người, con tôi cũng ốm la liệt suýt chết. Trước tình 
hình đó, nhờ quá trình  công tác ở huyện nên tôi đã về quê xin 
với huyện và tĩnh  nhiều cơ số thuốc và cả một bộ trung phẫu vào 
giúp điều trị thương tậ t cho bà con. Một m ặt tôi đã đứng ra vận 
động, phân tích kỹ cho bà con thấy được hậu quả của việc đi đào 
đãi vàng là không thế làm giàu được, mà chỉ mang về bệnh tật, 
chết chóc. Tốt nhất là bà con phải kiên trì bám ruộng, bám 
vườn, tiếp tục khai hoang, ra  sức tăng gia sán xuất, trồng nhiều 
rau màu đê cứư đói. Tuy trước m ắt có cực khô nhưng sẽ bảo đảm 
được lâu dài. Nói thì dễ nhưng thực chất đầy rẫy khó khăn. Một 
số hộ nản lòng bo đi nơi khác lập nghiệp. Bọn Fulrô quanh vùng 
lại tăng cường hoạt động làm cho tình hình căng thẳng thêm. 
Tiếp đến vụ mùa 1980 - 1981 do hạn kéo dài, lúa bắp mất trắng 
nên bà con càng dao dộng. May sao đến vụ mùa năm 1982 toàn
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xã được mùa, gia đình tôi thu được 7 tấn  lúa và rấ t nhiều hoa 
màu. Bà con ai cũng thấy no đủ, càng phấn khới an tâm sản 
xuất, mua sắm thêm phương tiện, đầu tư phân bón, tăng cường 
kỹ thuật thâm  canh. Nhìn chung cả xã đã khá lên trông thấy.

Qua làm việc với cán bộ đương chức tại xã, tôi được biết 
thêm: Thời kỳ còn làm chủ tịch Hội, anh Can đã cùng với Ban 
chấp hành đi vận động bà con đóng góp xây dựng các tuyến 
đường giao thông nông thôn. Hội đứng ra chủ trì vạch kế hoạch, 
th iết kế, tổ chức thi công, đều được bà con tín  nhiệm và hưởng 
ứng nhiệt liệt; tiếp đến anh lại mở cuộc vận động Hội Cựu chiến 
binh di đầu kết hợp với lực lượng của đoàn thanh niên, hội đồng 
nhà trường và nhân dân làm gấp hai ngôi trường mẫu giáo và di 
chuyến hai trường nữa từ vùng ẩm thấp lên nơi cao ráo để kịp 
cho các cháu bước vào năm  học mới. Trong công việc vận động 
quần chúng, nhất là việc đoàn kết lương giáo, riêng trong xã 
Ninh Loan có đến 27% là giáo dân, anh thường xuyên tiếp xúc 
với linh mục đế bàn việc xây dựng mối đoàn kết toàn dân, đoàn 
kết lương giáo. Vị linh mục không những nhất trí mà còn mời 
ông đến nói chuyện với giáo dân trong các buổi lễ. Nội dung thì 
nhiều nhưng anh chỉ cần nêu bật những điểm then chốt như: 
“Lịch sử Việt Nam đã có trên 4000 năm, lịch sử Thiên Chúa 
giáo mới gần 2000 năm. Lương hay giáo chúng ta  đều là con của 
mẹ Việt Nam. Trước hết hãy coi trọng mẹ Việt Nam. Có mẹ Việt 
Nam mới có con cháu giáo dân, lương dân của Việt Nam. Chúng 
ta hãy thực hiện lời Bác Hồ dạy “Kính Chúa yêu nước”. Từ đó đế 
cùng nhau đoàn kết, xây dựng cuộc sống mới, xây dựng cộng 
đồng làng xóm giàu đẹp, yên vui...”!

Đối với phong trào đền ơn đáp nghĩa và chính sách hậu 
phương quân đội, anh cũng là người năng nổ, hết mình với công 
việc. Anh luôn giúp đỡ cán bộ chính quyền xã làm tốt công tác 
chính sách đối với gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công 
với cách mạng. Trường hợp ông Đỗ Văn Ráng có 2 con là liệt sỹ 
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nhưng bị thấ t lạc hồ sơ, anh đã trực tiếp ra quê xác minh, tìm 
lại giấy tờ gốc rồi trình  bày với cơ quan Thương binh - Xã hội 
xem xét và cuối cùng ông Ráng đã được hưởng đầy đủ các chế độ 
chính sách của gia đình liệt sỹ. Trường hợp thứ hai là bà Võ Thị 
ơn , vợ liệt sỹ, sống cô đơn, anh cũng đã lo đầy đủ thủ tục để bà 
ơ n  được hưởng chính sách gia đình liệt sỹ. Ánh còn đứng ra vận 
động nhân dân và chi hội 8 Cựu chiến binh làm tặng bà một căn 
nhà gỗ tình  nghĩa trị giá trên  ba triệu đồng. Trong những năm 
qua, anh đã cùng với các đồng chí trong Ban chấp hành vận 
động hòa giải 34 vụ mâu thuẫn giữa các gia đình trong nội bộ 
nhân dân. Điển hình nhất là vụ một bộ phận của dòng họ Phạm 
và dòng họ Nguyễn, cũng chì' vì những chuyện vụn vặt trong 
sinh hoạt đã dẫn đến ẩu đả, thù oán nhau có nguy cơ lan rộng dữ 
dội. Trước tình  hình đó, anh đã xuống cơ sở, cùng bàn bạc với 
Chi hội 4 Cụư Chiến binh và Ban an ninh của tập đoàn sản xuất 
6 gặp gỡ 2 dòng họ, khéo léo thuvết phục, giáo dục, nêu những 
hậu quả có thể xảy ra, tập trung hòa giải, từ đó cả hai bên đều 
nhận ra  thiếu sót, lỗi lầm của m ình và hứa khắc phục sửa chữa, 
đoàn kết trở lại.

Về giáo dục th ế  hệ trẻ, anh không chỉ là người hành động, 
nhà tố chức, anh còn là một nhà sư phạm, một tuyên truyền 
viên có năng lực. Bà con trong xã, anh em dân quân, thanh 
thiếu niên, học sinh rấ t thích nghe cụ Phạm Ngọc Can kế chuyện 
chiến đấu, nhất là chiến dịch Điện Biên Phủ mà cụ được vinh dự 
tham  gia. Qua đó nhằm ôn lại truyền thống kiên cường, bất 
khuất của dân tộc, giáo dục thế  hệ con cháu noi theo, củng cố 
niềm tin  xây dựng đất nước.

Trước những việc làm giàu trách nhiệm  và với vai trò 
tiên  phong gượng mẫu luôn được bà con tin  yêu, kính phục, 
anh đã được ú y  ban M ặt trận  Tổ quôb Việt Nam tinh  Lâm 
Đồng tặng bằng khen và được Ban chấp hành  Hội Cựu chiến 
binh tĩnh  cử đi dự Đại hội thi đua của Hội Cựu chiến binh 
toàn quốc lần  thứ  nhất.*

D ân vận  L â m  Đồng- là m  th e o  lờ i  B á c
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Sức sống Kơ Ming
THU HIÊN

Kơ Ming là một thôn dân tộc Kơho (thuộc xã Gung Ré, 
huyện Di Linh) có 251 hộ gia đình, 1.448 nhân khẩu. 
Theo lời của thôn trưởng Moul Jiuh th ì các già làng thường 
kể lại rằng: “Đâv là vùng đâ't do già làng  người Kơho tên  

là Kơ M ing đến p h á t nương làm  rẫy  đầu tiên , vì th ây  đ ấ t 
tố t nên  dẫn lũ làng  về ở, lập  nên  cái buôn dân  tộc này, lúc 
đầu chỉ vài nóc nhà sàn bằng tra n h  tre , nứa lá th ô i”. Người 
Kơho th ì chỉ b iế t làm  rẫy , mỗi năm  m ột m ùa lúa xen ngô. 
Sau khi chọc lỗ tra  h ạ t  xuông đ ấ t rồi th ì no đói đều nhờ 
trờ i. Kơ M ing hồi đó ít người, mà bà con bị th iếu  ăn nhiều 
lắm! Sau giái phóng, được Hội Nông dân, Hội Phụ nữ hướng 
dẫn, bà con đã b iế t cải tạo  đâ’t  s ình , đắp  bờ đề làm  ruộng 
nước, tăn g  thêm  lương thực. N hưng người th ì ngày càng 
đông mà quanh năm  chỉ trô n g  chờ vào m ột vụ lúa, vì th ế  
người dân Kơ Ming cứ luẩn  quấn trong  cái vòng nghèo đói, 
rấ t  nhiều hộ đã bỏ buôn làng  vào rừng k iếm  sống. 10 năm  
nay, nhờ chính  sách định canh đ ịnh  cư và hỗ trợ  vùng 
đồng bào dân tộc p h á t tr iên  k inh  t ế  của Đảng, đã giúp cho 
người Kơho ơ Kơ M ing đôi đời n h anh  chóng như vậy đó.

Đến Kơ M ing hôm  nay, chúng tôi th ậ t  sự ngỡ ngàng
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trước m ột vùng nông thôn  hoàn  toàn  mới lạ: Những dãy 
nhà  sàn  th ấ p  lụp xụp trước đây đã được th ay  bằng những 
căn nhà  xây kiên  cố, khang  tran g , đẹp m ắt. Con đường 
làng  bụi mù đ ấ t đỏ ngày xưa đã được mơ rộng thêm  trê n  4 
m ét và láng  nhựa suốt chiều dài trên  2km từ  Di Linh 
Thượng đến h ế t đường thôn  Kơ M ing. Cá thôn  h iện  nay 
đã có 154 căn nh à  xây k iên  cỏ", 97 nhà  ván  lợp tôn, nhà 
nào cũng có khuôn v iên  rộng rã i, thoáng  m át, cây trá i 
sum xuê. Già làng  K’J é t  Tam  Bô năm  nay đã trê n  70 tuổi 
- Người có công râ"t lớn trong  việc vận dộng đồng bào 
Kơho ơ Kơ M ing định canh đ ịnh  cư, đưa 373 ha đ â t canh 
tác m anh m ún của đồng bào vào hợp tác  xã đế quy hoạch, 
lập  vườn hộ, trồ n g  cà phê đã cho chúng tôi b iết: “Từ năm  
1990, khi 225 ha cà phê vườn cho vụ thu hoạch th ì bà con 
ơ Kơ M ing đà hoàn  toàn  h ế t đói, còn h iện  nay th ì Kơ Ming 
chỉ phấn  đâu làm  giàu th ô i”. T h ậ t vậy, đến cuối năm  1999, 
thu nhập  b ình  quân đầu người trong  thôn  Kơ M ing đã đạt 
từ 5 - 6 triệu  đồng/người/năm . Cả thôn chi còn 59 hộ nghèo 
(do í t  đâ"t, ít  lao động, neo đơn), nói là nghèo nhưng mỗi 
năm  họ cùng thu n h ập  từ  10-20 triệu  đồng từ k inh  tế  vườn, 
con sô" này h iện  nay nhiều vùng dân cư trong tĩn h  vẫn còn 
đang mơ ước.

N hà cua thôn  trưởng Moul Jiuh  trê n  tr iề n  đồi. Căn 
nhà  xây 2 tầng , có d iện tích  sử dụng khoáng 120m- nằm  
giữa vườn cà phê đang trô  bóng trắ n g  muốt. Vợ chồng anh 
mở chóe rượu cần thơm  phdc đê đón khách , anh  nói đây là 
tục lệ của dân  tộc Kơho khi có khách  quý đến thảm  nhà. 
Moul Jiuh  dẫn chúng tôi đi th ăm  vườn và giới th iệu : “Gia 
đình m ình có 3,7 ha đâ"t canh tác  (3,2 ha cà phê và 5 sào 
lúa nước), cà phê đã cho thu hoạch m ấy năm  rồi, bình 
quân từ  8-9 tân /n ăm , cộng với 2 tấ n  lúa nữa mỗi năm  gia 
đ ình m ình có thu nhập  từ  100-120 triệu  đồng”. Moul Jiuh
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còn cho b iết, ở Kơ M ing số gia đình có thu  n h ập  như  anh  
còn 13 hộ nữa. R iêng nhà già làng  K’J é t  Tam  Bô, già làng  
K’Brôp có mức thu nhập  trê n  200 triệu  đồng/năm . 179 hộ 
trong thôn có mức thu nhập từ  20-60 triệu  đồng/năm , những 
hộ này trưởng thôn  chí xếp vào loại có mức sống trung  
bình.

Bèn chóe rượu cần, các già làng  phấn  khởi nói rằng: 
“Từ ngày có cuộc vận động của M ặt trậ n  Tổ quốc, người 
Kơho ở Kơ M ing đã b iế t bỏ những hủ tục lạc hậu như  chết 
không chôn chung .trong m ột n h à  mồ, không chia của cho 
người chết, bỏ tục tảo hôn, nạn  th ách  cưới bằng  trâu  trắn g , 
bỏ th án g  Quên (tháng  ăn  chơi sau T ế t nguyên đán)...”. 
Nhưng trong  cái văn m inh, h iện  đại của ngày hôm  nay, 
ngoài việc th à n h  lập  câu lạc bộ văn  hóa, đội bóng đá... 
người dân Kơ Ming vẫn  bảo tồn  được những n é t văn  hóa 
độc đáo của đồng bào. dân  tộc Kơho là con gái vẫn b ắ t 
chồng, trê n  70% hộ gia đ ình  vẫn  giữ bộ cồng chiêng trong 
nhà  đế làm  lễ đón m ùa vụ mới... G ần 5 năm  qua, nhân  
dân  Kơ M ing đã đóng góp gần 800 triệu  đồng để cùng với 
N hà nước xây dựng m ột trường tiểu  học ngay tạ i trung  
tâm  thôn; làm  mới 2 km đường nhựa; đưa lưới đ iện hạ th ế  
về đến từng buôn làng. H iện nay, t rê n  98% sô' hộ gia đ ình 
ở Kơ M ing đã sử dụng đ iện  lưới quốc gia, 100% trẻ  em 
trong  độ tuổi đều đến trường đi học, các cháu 5 tuổi đã 
được vào lớp mẫu giáo. Đến cuối năm  1999, Kơ M ing đã có 
30 em tố t nghiệp đại học, 12 em khác đang học đại học tạ i 
th à n h  phố  Hồ Chí M inh, N ha T rang, Đà L ạt. N ét mơi ở 
dây là gia đ ình  nào cũng p h ân  đấu đề cho con được đi học. 
N hà nào có con th i đỗ đại học là cả thôn  cùng mừng, cùng 
góp phần  chia sẻ khó khăn .

H iện nay, ở Kơ M ing cứ b ình  quân 2 hộ gia đ ình  có 1 
xe máy, 4 hộ gia đình có 1 m áy cày; cả th ô n  đã có 5 m áy 
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tuố t lúa, 3 m áy xay xát. So sán h  đời sống của đồng bào 
dân tộc Kơho ở Kơ M ing với các th ô n  buôn khác trong xã, 
dồng chí Bí thư  Đ ảng ủy xã Gung Ré cho b iết: “Kơ M ing 
đang dẫn  đầu xã về tốc độ tăn g  trưởng k inh  tế , đây là m ột 
mô h ìn h  tiêu  biểu về việc p h á t huy vai trò  của già làng, 
trưởng buôn trong  việc đoàn k ế t xây dựng khu dân cư có 
cuộc sống mới. Trong năm  2000 này, Kơ M ing sẽ được 
công n h ận  là “th ô n  văn  hó a” của tỉn h  và cũng trong  năm  
nay chúng tôi đang có k ế  hoạch p h á t tr iể n  mô h ình  này ở 
các thôn  dân  tộc H àng Làng, Di L inh Thượng”. Trước khi 
chia tay  với chúng tôi, thôn  trưởng Moul J iu h  còn nhắn  
gửi k iến  nghị của bà con Kơ M ing là “N hà nước cần tạo 
điều k iện  cho con em người dân  tộc được đi học mẫu giáo 
lúc 3 tuổi như  con em người K inh, để các cháu có th ể  làm 
quen với tiến g  phố thông  sớm hơn và khi vào lớp 1 các 
cháu không còn thua  kém  học sinh  người K inh như hiện 
nay”.«
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Ngưòí đảng viên 45 năm 
gắn bó công tác phụ vận

LÊ THỊ HIỆP

S inh ra  trong một gia đình bần nông ở xã Gia Hưng - Gia 
Viễn - N inh Bình, bô m ất khi chị Nguyễn Thị Lừ tròn 4 
tuổi và 7 năm  sau người mẹ th ân  yêu của chị cũng qua đời, 
đế lại trên  m ảnh đất quê nghèo nàn m ái nhà tran h  và 3 đứa 

con thơ dại. Chị Lừ cùng anh và người em nhỏ phải đương 
đầu với cuộc sông làm thuê, ở đợ để kiếm miếng àn qua ngày. 
Đó là thời kỳ cả nước ta  đang trong vòng nô lệ của bọn thực 
dân Pháp. Đến năm  13 tuổi, ba anh em chị đùm bọc nhau về 
ở nhờ nhà cậu ruột, tiếp tục mò cua, bắ t ốc, kiếm kế sinh nhai 
và nuôi nhau ăn học.

Với quyết tâm  của người nữ thanh  niên ở nông thôn, chị 
Lừ đã tham  gia cách m ạng khi 16 tuổi, ơ  cương vị Chi hội 
trưởng phụ nữ, vệ sinh viên của thôn, nữ dân quân tự  vệ... 
hay tiểu đội trưởng, chị đều tích cực vận động phụ nữ thực 
hiện tiế t kiệm, tăng  gia sản xuất, xây dựng hậu phương vững 
chắc làm nền tảng  cho tiền  tuyến. Với phương châm “miệng 
nói - tay làm ”, chị đem đến cho phụ nữ trong thôn niềm tin
vào Đảng, vào Nhà nước cũng như vào tố chức Hội. Chiến 
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dịch Điện Biên Phủ kết thúc, chị được địa phương cử đi học 
kế  toán hợp tác xã tín  dụng. Trở lại phục vụ quê nhà, chị vẫn 
kiêm công tác Hội phụ nữ. Ngày đi làm ở hợp tác xã, đêm về 
cùng chị em sinh hoạt, vận động và động viên nhau tăng gia 
sản xuất, thực hiện nghĩa vụ của người công dân, xây dựng 
mô hình người phụ nữ 2 giỏi “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... 
Không dừng ơ đó, chị còn được địa phương cử đi học lớp kế 
toán trưởng nông nghiệp. Làm Phó Chủ nhiệm  rồi Chủ nhiệm 
hợp tác xã Nông nghiệp Hoa Tiên. Cũng vảo thời điếm này, 
chị được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt 
Nam. 6 năm  làm chủ nhiệm  là 6 năm  chị kiêm luôn cán bộ 
Hội nên có điều kiện tuyên truyền, vận động phụ nữ tích cực 
hơn. Sau này, chị được điều động làm cán bộ chuyên trách ở 
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. Nhờ sự phấn đấu không ngừng, 
chị đã được bầu làm Phó Hội Trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ 
huyện. Thế nhưng, do hoàn cảnh gia đình khó khăn: Chồng 
đi công tác xa, con nhỏ, cha mẹ chồng già yếu..., nên chị phải 
xin về công tác tạ i địa phương đê tiện  chăm sóc gia đình. 15 
năm  liền chị vừa làm kế  toán trưởng hợp tác xã mua bán, vừa 
làm chi hội trương phụ nữ...

Sau khi đất nước thống nhất, theo tiếng gọi của Đảng - 
Nhà nước, gia đình chị đã xung phong vào Lâm Đồng để xây 
dựng vùng kinh tế  mới tại Tiên Hoàng (Cát Tiên) - một xã 
nghèo nằm  trong dự án 135 của quốc gia. Trên vùng đất mới, 
với tinh  thần  trách  nhiệm  của m ình chị đã không ngừng vận 
động nhân dân thực hiện tố t chú trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chị được chị em phụ nữ 
tin  yêu, Đảng tín  nhiệm  bầu chị làm chủ tịch Hội phụ nữ xã 
Tiên Hoàng. Hai năm  sau, gia đình chuyển ra  th ị trấn  Đồng 
Nai, chị lại được bầu làm  Chi hội trưởng Hội phụ nữ khu 2. 
Trong những ngày tháng  tiếp tục vị tr í của một người cán bộ 
Hội phụ nữ chị đã không phụ lòng chị em, đến đâu chị cũng
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phát huy được khả năng thuyết phục, vận động, tuyên truyền, 
giáo dục của mình. “Chị Lừ đi đến đâu là phong trào  phụ nữ 
lên đến đó” - cán bộ các địa phương nơi chị từng tham  gia 
công tác có nhận xét như vậy. Không quản ngại khó khăn với 
vùng đất “chưa nắng đã bụi, chưa mưa đã lầy” và chẳng quản 
ngày đêm, trưa sớm chị đều đến từng nhà  hội viên để tìm  
hiểu tâm  tư, nguyện vọng của chị em đế cùng với Ban chấp 
hành hội, địa phương giải quyết. Năm  1990 chị được bầu vào 
Ban chấp hành  Đảng ủy th ị trâ n  Đồng Nai và được Đại hội 
đại biểu phụ nữ th ị trấ n  bầu làm  Chủ tịch Hội phụ nữ cho đến 
nay.

Năm nay, chị Lừ đã 61 tuổi. Tuy không còn trẻ  nữa, 
nhưng sức “vẫn còn thừa” để làm  công tác Hội. Chị từng tâm  
sự: “Cuộc đời tôi gắn liền với công tác phụ vận, công việc chưa 
bao giờ làm tôi chán nản  dù ngay cả khi gặp khó khăn bởi tôi 
tin  chị em và chị em tin  tôi”. Vâng, làm  được như chị đâu dễ 
nói được như chị th ậ t càng khó hơn. Với sự đóng góp không 
nhỏ trong công tác phụ nữ, năm  1997, chị được Trung ương 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng  Huy chương “Vì sự 
nghiệp giải phóng phụ nữ”, và gần dây n h ấ t (20/9/2000) chị 
được Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tặng  Huy hiệu 40 
năm  tuổi Đảng nhưng chị có 45 năm  làm  công tác phụ vận. 
Riêng những năm  ở vùng quê hương thứ  hai, 10 năm  liền chị 
được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh  Lâm Đồng tặng  bằng khen 
và với tập  thể  Hội phụ nữ th ị trấn  Đồng Nai th ì 2 năm  được 
Trung ương Hội khen, 8 năm  Tỉnh hội khen ."

Dân vận  L â m  Đ ô n g  ld m  th e o  l ờ i  B á c
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Muốn bà con làm 
mình hãy làm tntôc

PH A N  V Ă N  D Ô N G

Lâm Đồng hiện có 2 xã và gần 20 thôn buôn đăng ký xây 
dựng thôn buôn văn hóa nhưng chỉ có thôn Bằng Tiên II 
(xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà) là do người dân tự  làm đơn 

xin đăng ký xây dựng thôn buôn văn hóa. Và đây cũng là nơi 
mà trong lễ ra  m ắt xây dựng thôn văn hóa (tháng7/2000), tấ t 
cả những người dân tham  dự đã nghiêm trang  đồng thanh  
h á t quốc ca. Anh Nguyễn Thành Chung, thôn phó nói: sợ 
đồng bào h á t không dều nên một cán bộ văn hóa của huyện 
đề nghị mở băng C assette nhưng nhân dân không đồng ý. 
Tất cả đều h á t rấ t  hay với m ột niềm tự h à o ..

Bằng Tiên II h iện có 129 hộ dân (603 khẩu). Trước đây 
nhiều hộ dân ở thôn sống nhờ vào khai thác lâm sản trá i 
phép, trên  địa bàn thôn hay xảy ra  nhiều vụ gây rối trậ t  tự, 
trộm  cắp...Thế nhưng giờ đây những điều này đã chấm dứt. 
Bà con chăm lo làm  ăn, tập  trung vào thâm  canh cà phê và 
chè. Cả thôn hiện  có 240 ha cà phê và 20 ha chè. Hơn 60% hộ 
dân trong thôn có mức lãi ròng từ trồng cà phê, chè mỗi năm 
trên  20 triệu  đồng, 20 hộ đạt mức lãi trên  50 triệu đồng/năm
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và cả thôn chỉ còn 2 hộ nghèo do bệnh tậ t, thiếu lao động, 
không còn hộ đói. Âm no đang đến từng ngày với mỗi gia 
đình, nhà nào cùng có phương tiện  nghe nhìn và được dùng 
điện lưới trong sinh hoạt và sản  xuất, trong thôn có 4 ô tô 
vận chuyển hành khách và hàng hóa, 7 máy cày, 40 máy bơm 
nước, 88 xe gắn máy các loại...

- Bí quyết nào để vận động được mọi người trong thôn có 
được thay đối này ? Tôi hỏi anh  Nguyễn T hành Chung - thôn 
phó.

Anh cười vui vẻ: - ơ  đâv anh em cán bộ thôn luôn gắn 
m ình với mọi gia đình. Phương châm là hãy sống với mọi 
người như sông với người th ân  của m ình. Không lên lớp hay 
ra  lệnh cho ai mà chi trao  đồi, phân tích cái được, cái chưa 
được của mỗi việc đê mọi người cùng hiểu như m ình, không 
lấy danh nghĩa làm việc thôn  để tư lợi cho riêng mình... và 
dặc biệt là muốn bà con làm gì thì m ình hãy làm trước.

Chúng tôi đến thăm  nhiều gia đình trong thôn và được 
nghe bà con khen các anh cán bộ thôn làm  việc đúng như lời 
anh Chung nói. Là cán bộ thôn nên hằng ngày các anh được 
tiếp xúc với bà con, lắng nghe được tấ t  cả những vấn đề bức 
xúc, những tâm  tư nguyện vọng của bà con... nên hiểu được 
“sự tìn h ” của mọi việc, biết được m ình nên làm gì. Khi thôn 
có việc, không những họp dân để bàn bạc mà trưởng, phó 
thôn còn đến tận  nhà bà con để trao  đổi, vận động... N hận 
xét về cách làm  việc của các cán bộ thôn, nhiều người trong 
thôn khẳng định: ơ  đây gần như không có “quan làng” mà 
chỉ có những người tự  giác “ăn cơm nhà -  thổi tù và hàng 
tống”, luôn hòa đồng, rấ t  có trách  nhiệm  và h ế t lòng hết sức 
vì quyền lợi của thôn. Đến nhà anh Chung - thôn phó, chúng 
tôi thấy anh đang lúi húi tìm  giấy tờ, hỏi ra  mới biết năm  nay 
do cà phê rớt giá, một số hộ khó khăn  chưa kịp có tiền  nộp
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thuê nên anh em cán bộ thôn đứng ra xoay xở lo đóng thuế 
cho những hộ này, mặc dù mới chí tháng  8. Đến cuối năm  bà 
con bán được sản phẩm  sẽ trả  lại cho các anh.

Ai về Bằng Tiên II trong những ngày này chắc chắn sẽ 
được nghe nói đến chuyện thôn có 1 thư viện và 1 trạm  truyền 
thanh. Tuy nhiên, cái đặc biệt hơn đế thư  viện và trạm  truyền 
thanh  này được nói đến, là chúng được đặt ngay trong nhà 
anh thôn trương Nguyễn Tấn Chơi; Chị Thiện - vợ anh Chơi 
là nhân viên duy n h ấ t và cũng là nhân viên luôn làm việc vui 
vẻ, tận  tình  cua “2 cơ quan vãn hóa” này mặc dù chỉ làm 
“không công”. Thư viện có hơn 500 đầu sách các loại (được 
luân chuyển qua hệ thống thư  viện huyện), có thẻ mượn sách 
đúng qui chuẩn...và luôn mờ cửa phục vụ miễn phí mọi lúc cho 
bá con trong thôn. Trạm  truyền thanh  ngoài việc phát các 
văn bản, thông báo liên quan đến bà con còn là trạm  tiếp âm 
Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài phá t thanh  tinh... cho nhân dân 
cùng nghe. Chị Thiện tâm  sự: Vợ chồng em tự nguyện lo việc 
này. Tuy vất vả song lại vui, và n h ấ t là nhờ th ế  mà bà con 
thương yêu, tin  tưởng hơn, anh Chơi cũng được mọi người ủng 
hộ làm  tố t việc làng việc xã.

Một trong những đặc điểm nổi bậ t n h ấ t giúp cho thôn 
trở thành  một khối thống n h ấ t là thôn biết phát huy sức 
m ạnh tập  thể  của các đoàn thể. M ặt trận , Hội phụ nữ, Đoàn 
thanh  niên, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh... của thôn 
luôn phối hợp chặt chẽ trong mọi công việc, cùng nhau tham  
gia tích cực trong việc tuyên truyền đường lối chính sách của 
Đảng và N hà nước đến mọi người, cùng đến từng nhà hội 
viên của m ình đế vận động, cán bộ hội cũng như hội viên luón 
gương mẫu trong mọi việc... Gần đây n h ấ t là năm 2000 này, 
chi hôi cựu chiếuhhvh.thhu uhẬu hh h h  ủĩhlYồug TỲíng \ à  ựủ»
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Với phương châm, cách làm như thê nên mặc dù thôn chỉ 
mới thành  lập song mọi “việc làng” nhanh chóng đi vào nền 
nếp. Tất cả những việc trong thôn bây giờ không còn là chuyện 
của riêng ai. Đồng bào trong thôn đã góp tiền , tự  th iế t kế  xây 
dựng hai hệ thống nước sạch tập  trung kéo từ trong núi về đế 
phục vụ nước sinh hoạt. Đội văn nghệ của thôn với hơn 40 
anh chị em (có cả những người lớn tuổi) lúc nào cũng hào 
hứng với việc tự nguyện luyện tập, biêu diễn phục vụ đồng 
bào trong thôn. Năm nào thôn cũng luôn đạt và vượt chỉ tiêu 
thu các loại thuế, thu các quỹ... có 85% sô" hộ được công nhận 
gia dinh văn hóa, 100% trẻ  em trong độ tuổi đi học đến trường 
và cả thôn không có người mù chữ, 1 câu lạc bộ không sinh 
con thứ 3 có 52 chị em sinh hoạt đều đặn...

Nhò' làm tố t công tác dân vận mà giờ đây có thế nói 
Bằng Tiên II đang là điểm sáng b iết tập  hợp và huy động sức 
m ạnh cua toàn dân đế xây dựng một vùng nông thôn miền 
núi đoàn kết, thanh  bình, no ấm. Và với nội lực của toàn dân 
đó, Bằng Tiên II đang hào hứng lập quỹ khuyến học, lập số 
vàng để ghi tên  những con em có trìn h  độ cao đẵng dại học 
trở  lên...và thi đua phấn đấu đạt được những mục tiêu do Hội 
nghị thôn đưa ra  là vào năm  2002, mọi gia đình trong thôn 
đều có mức sống khá trở  lên, 80% hộ có nhà khang trang, 
100% hộ thực hiện tốt quy ước thôn, 98 - 100% hộ đạt Gia 
đình văn hóa... Điều đó càng thấm  sâu lời dạy của Bác Hồ: 
“Dân vận khéo th ì việc gì cũng th àn h  công”. ■

Dãn vận  L à m  Dóng- là m  th e o  lờ i  B á c
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Như nhũhg cơn mưa dâm 
thấm sâu

V IỆ T  HƯNG

X ã Đạ-Ploa (huyện Đạ Huoai) có số dân 2.716 khâu nằm 
rải rác ở 5 thôn. Cư dân ơ đây tới 90% là đồng bào dân 
tộc, trong đó 40% là người Kơ Ho; 50% là dân tộc Nguồn 
và chỉ có 10% là người Kinh diện kinh tê mới. Do thành  phần 

dân cư như vậy lại sinh sông tạ i một địa bàn mà địa hình, thố 
nhưỡng và khí hậu hết sức b ấ t lợi nên đời sống kinh tế  của 
hầu hết dân trong xã còn rấ t  nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, 
trìn h  độ dân tr í thấp... nên chắng những các ngành khác 
triển  khai công việc ở đây gặp phải nhiều khó khán trở ngại 
mà riêng ngành y tê càng vấp phải những điều nan giải hơn...

Đạ Ploa một thời là điểm nóng về sốt ré t không những 
của riêng huyện Đạ Huoai mà còn là của cả tỉnh. Người dân 
nơi đây chưa quên hình ảnh  của một thời không xa lắm khi 
xảy ra  những dịch sốt cao điểm, làng xóm vắng lặng hẳn đi, 
từ già đến trẻ  trong nhiều gia đình đắp chăn nằm  quanh bếp 
lửa chống chọi suông với bệnh tậ t  kiêu may nhờ rủi chịu hoặc 
mời thầy  mo về khấn  vái mà không chịu đến trạm  xá. Bởi 
thế, tỷ  lệ tử vong do sốt ré t không phải là thấp. Ngoài sốt rét,

227



Dàn vận  L â m  Đổng' là m  th e o  l ờ i  B á c

hàng loạt các bệnh khác đều tăng  cao.

Có tình  trạng  trên  ngoài một vài yếu tô khách quan như 
đường sá cách trở, tình  trạng  đói kém thì nguyên nhân chính 
là vì trình  độ dân tr í thấp  nên ý thức bảo vệ sức khỏe cho bản 
thân  và gia đình rấ t hạn  chế, nếu không muốn nói là quá 
kém... Trước tình  hình ấy, được sự hỗ trợ  tích cực của Sơ Y tế, 
Trung tâm  Y tế  và Phân viện Đạm Ri, đội ngũ cán bộ ỵ tế  xã 
đã tập  trung làm tốt công tác dân vận, phối hợp với Uy ban 
nhân dân xã và các đoàn thế mở nhiều đợt tuyên truyền vận 
động bà con thực hiện ăn chín, uống sôi, vệ sinh nhà cửa, 
chuồng trạ i gia súc, gia cầm và ngủ phải có màn; ốm đau, 
sinh nở... phải đến trạm  xá... Đây là một cuộc vận động hết 
sức cam go. Bởi lẽ, các nếp sống m ang nặng tính  hủ tục đã ăn 
sâu trong ý nghĩ của bà con dân tộc từ  lâu đời nên không dề 
gì thay đôi được trong ngày một ngày hai. Song,với quyết tâm  
và lòng kiên trì, nhẫn nại, chịu đựng vất vả khó khăn, những 
cán bộ y tê xã Đạp Loa dã không quản ngày đêm, mưa nắng; 
họ trèo đèo, lội suối đi đến từng thôn, từng nhà  động viên, 
giải thích và vận động mọi người tin  tưởng vào y học hiện 
dại, vào cán bộ y tế  đế phòng bệnh, chữa bênh vì sức khỏe và 
hạnh phúc của gia đình, dòng tộc và cộng đồng.

Cùng với tuyên truyền, những người thầy  thuốc còn tổ 
chức hàng loạt đợt khám  chữa bệnh, cấp thuốc và cấp cứu tại 
nhà, tại thôn. Trước những ca bệnh được cứu chữa thành  công 
đó đã dần xóa tan  mối nghi ngờ về việc dùng thuộc tây  y và 
đồng bào dần tin  yêu cán bộ y tế.

Rồi với những đợt truyền thông và truyền thông lồng 
ghép như những cơn mưa dầm thấm  sâu vào lòng đất, bà con 
các dân tộc Đạp Loa bây giờ đã biết th ế  nào là phòng chống 
bệnh. Ôm đau, sinh nở đều tới trạm  y tế  hoặc gọi y tế. Các 
đợt tiêm  phòng cho trẻ  em và phụ nữ ở Đạp Loa giờ đây đã
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dat hieu qua tilin g  doi cao. Bdi vay, ty le tre  suy dinh dufdng 
va bi benh ta t da giam mot phan dang ke...

TCr cong tac tuyon truyen, van dong den nhufng ket qua 
trong viec cham soc sufc khoe cong dong, nhufng can bo y te a 
Bap Loa da thgc sii lam to t cong tac dan van. Ket qua do da 
gop phdn cung xa hoi nang cao dcfi song kinh te, van hoa cho 
mot vung sau Bap Loa tren  da pha t trien ."
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Chị Hai Dran suốt đcá gắn bó 
vói phong trào phụ nữ

QUYNH U Y Ể N

Chị em hoạt động phong trào  phụ nữ trong tinh  vẫn quen 
gọi ehị Võ Thị Hai - Chu tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị 
trấn  D ran (huyện Đơn Dương) bằng những tiếng thân  
thuộc trìu mến “Chị Hai D ran”. Chị Hai 62 tuổi rồi, nay đã 

lên “chức” bà, nhưng chị vẫn gắn bó với phong trào  phụ nữ - 
một công việc mà 38 năm  nay chị đã làm.

Năm 1962, khi còn rấ t  tre , có chồng là du kích, chị Hai 
tham  gia cách mạng tạ i quê nhà Phố M inh - Đức Phố - Quảng 
Ngãi. Chị nâu cơm cho anh em du kích và vận động chị em 
đóng góp lương thực nuôi quân. Năm 1967, bọn Mỹ - ngụy 
tiến hành nhiều cuộc tham  sát dầm máu, chồng chị hy sinh. 
Một m ình 4 con nhỏ, chị vào Dran tiếp tục còng tác giao liên, 
cùng chị em ơ thôn Phú Thuận tiếp tê cho đơn vị K3 đóng tại 
địa phương. Từ sau giải phóng đến nay, 25 năm rồi chị làm 
Chu tịch Hội Liên hiệp Phụ nừ thị trấn  Dran. N hiệt tình, 
năng nổ, chị Hai đi đầu trong mọi phong trảo. Sống với đồng 
bào dân tộc gốc địa phương, chị nhìn rõ sự đói nghèo lạc hậu 
của đồng bào. Đến năm 1995, thị trấn  Dran vẫn còn 13% sô
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hộ đỏi nghèo, mà chủ yếu là đồng bào dân tộc, nhiều gia đình 
vẫn sinh 5-8 con, cuộc sông du canh du cư chưa hoàn toàn bị 
xóa bỏ. Trước cảnh đó, chị Hai luôn trăn  trở: “Làm thê nào để 
giúp chị em đồng bào dân tộc vượt được đói, thoát được nghèo, 
vực được họ dậy và dìu dắt họ đi lên?”. Và chị quyết tâm  xóa 
đói giảm nghèo trong từng buôn làng. Bên cạnh việc tín  chấp 
cho chị em người Kinh vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp đế 
sản xuât, chị cùng chị em trong Ban Chấp hành  bàn bạc, xây 
dựng kế hoạch cụ thế đế có thế xóa đói giảm nghèo trong 
từng hộ gia đình ở từng thôn, buôn dân tộc.

Năm 1997, chị đã chọn thôn Ranking làm điềm về công 
tác xóa đói giảm nghèo. Qua điều tra  khảo sát, thôn có 82 hộ, 
361 khẩu (170 phụ nữ), bà con là người dân tộc Chil, trình  độ 
dân tr í thấp, chưa từ  bỏ phát nương làm rẫy, hàng năm có tới 
45 hộ đói giáp h ạ t chiếm tỷ lệ 54%. Đê thay đổi cách nghĩ, 
cách làm trong đồng bào dân tộc, đòi hỏi phái kiên trì, bền 
bĩ. Đi đôi với công tác vận động định canh định cư, chị đã 
dành 100 triệu đồng từ nguồn vốn 120 - giải quyết việc làm - 
cho 50 chị em dân tộc vay phát triền  k inh tế  gia đình. Với 
thực tê địa phương có đồng cỏ, chị Hai lập dự án chăn nuôi 
bò. Sau khi giúp đỡ chị em chọn mua được bò, chị mời cán bộ 
khuyên nông xuống hướng dẫn chị em cách chăn thả  đạt hiệu 
quả. Sau 2 năm  vay vốn, 100% sô chị em đã hoàn trả  đủ cả 
vốn lẫn lãi cho Nhà nước và vẫn còn lại 42 con bò, 32 con heo.

Ngoải nguồn vốn 120, chị Hai còn tran h  thủ nguồn vốn 
từ Ngân hàng người nghèo, hướng dẫn chị em làm đơn vay 
được 30 triệu đồng giao cho 14 hộ nghèo trong thôn nuôi heo 
và trồng rau thương phẩm. Nguồn vốn phát ra  rồi, chị còn 
gặp nhiều khó khăn vì chị erti dân tộc thích nuôi heo thả rông 
và trồng các loại cây ít đầu tư, chăm sóc. Chị Hai lại đến chi 
cho chị em cách đóng chuồng, làm máng, chọn giống, hướng 
dẫn họ cách lên luống, gieo hạt, bón phân. Bằng lòng tận  tụy,

_____________________D ân vận  L â m  Đồng' là m  th e o  lờ i  B á c
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chị Hai đã giúp chị em dân tộc biết cách làm ăn. Đến nay 
thôn Kănking đã giảm 19/45 hộ nghèo, không còn hộ đói, 45 
nhà tranh  xưa, nay đã được thay bằng mái tôn. Đặc biệt chị 
em dân tộc đã thay đối cách nghĩ cách làm, b iết tích lũy, biết 
tiế t kiệm trong chi tiêu và có ý thức tự vươn lên thoát khỏi 
đói nghèo. Chị còn tố chức nhiều chuyên đề thu hút chị em đi 
sinh hoạt hội, phát động nhiều đợt xây dựng buôn làng xanh 
- sạch - đẹp. Trong buổi sinh hoạt nào chị cũng tran h  thủ trao 
đổi với chị em về kinh nghiệm làm ăn và k inh nghiệm  chăm 
sóc nuôi dạy con cái. Không chỉ dừng lại ở đó, chị còn vận 
động chị em dân tộc đến lớp, đến trường. Với cách nghĩ, cách 
làm của chị Hai, thôn Kănking được vực dậy rõ rệt. Thôn đã 
ra  m ắt được câu lạc bộ gia đình văn hóa, là một trong 3 câu 
lạc bộ gia đình văn hóa của th ị trấn  Dran và thôn  được công 
nhận là thôn văn hóa.

Bằng cái tâm  và lòng nh iệ t huyết, dám nghĩ dám làm, 
chị có m ặt mọi lúc mọi nơi đê sẵn sàng ghé vai giúp chị em và 
bà con giải quyết vướng mắc, góp phần xóa đói giảm nghèo 
cho không riêng gì đồng bào dân tộc thôn K ăngking mà được 
nhân rộng trong nhân dân các dân tộc ở D ran. Qua 5 năm  
vận động và cả dìu dắt, Hội Phụ nữ của chị Hai đã cùng địa 
phương giải quyết dược 431 lao động có việc làm, xóa được 47/ 
56 hộ đói (9 hộ dân tộc), giảm 168/380 hộ nghèo (trong đó có 
22 hộ dân tộc). Được hỏi về bí quyết để đồng bào tin  và nghe 
theo chị, chị Hai bộc bạch: “Một vấn đề đối với người cán bộ 
Hội Phụ nữ trong tình  hình mới hiện nay là uy tín , năng lực 
và trình  độ, biết đúc rút kinh nghiệm, biết học hỏi kinh nghiệm 
đê vận dụng phù hợp với từng đối tượng, từng thôn, khóm, 
buôn, làng. Đôi với bà con dân tộc, phải cầm tay chỉ việc, 
phải hiểu tâm  lý, tập  tục đế giúp họ gìn giữ cái tốt, xóa bỏ cái 
lạc hậu, th ì công tác vận động mới th àn h  công!”.«

Dân vận  L â m  Đổng- là m  th e o  l ờ i  B á c
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Phường 10 Đà Lạt 
làm công tác nhân đạo

N G U Y Ề N  TÂM GIÁM
( P h ó  C h ủ  t ị c h  H ộ i  C h ữ  t h ậ p  đ ỏ  L â m  Đ ồ n g )

Phường 10 - Đà Lạt không xa trung tâm  thành  phô nhưng 
lại có đặc điểm của một vùng ven. Đa sô nhân dân sống 
bằng nghề làm vườn (vườn rau và vườn cây ăn trái). Sô hộ 
có mức sống trung b ình  chiếm phần lón, hộ giàu ít và cũng 

còn hộ nghèo. Dân cư ở đây phần lớn là người miền Trung 
nghèo khó, tha  phương lập nghiệp nên rấ t đoàn kết, sâu 
nặng tình  làng - nghĩa xóm. Cán bộ hưu trí trong phường 
tương đối đông, trong đó có nhiều đồng chí cách mạng lão 
thành  thích hoạt động xã hội, muôn làm điều nhân nghĩa, 
muốn cứu giúp những người có hoàn cảnh khó khăn. Tại phường 
còn có ngôi chùa lớn, du khách hành hương thường đến viếng 
chùa lễ Phật.

Đây là m ảnh đất tố t đế Hội Chữ thâp  đỏ gieo mầm nhân 
ái, vận động mọi người làm nhân đạo. Ây vậy mà trước năm 
1995 rấ t khó vận động phong trào  quần chúng làm việc thiện, 
đóng góp giúp đỡ người nghèo là do chưa có cách vận động 
thích hợp cho từng lúc, từng người và từng vấn đề.
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Trước tình  hình đó, sau Đại hội Chữ thập  đỏ phường 10 
lần thứ 2, Ban Chấp hành có quyết tâm  lả phải xây dựng Hội 
Chữ thập đỏ phường 10 vững m ạnh đế trơ thành  điềm sáng 
của phong trào  chữ thập  đỏ thành  phô Đà Lạt. v ấ n  đề đặt ra 
là phải làm gì đế đạt được mong muốn đó? Trước hết, Ban 
Chấp hành phải thống n h ấ t nhận thức: Hội Chữ thập  đỏ là 
một tố chức quần chúng, nên mọi nguồn lực cho Hội hoạt 
động phải dựa vào quần chúng đế giải quyết những vấn đề 
của quần chúng. Quán tr iệ t tinh  thần  này, Ban Châ"p hành 
Hội Chữ thập  đỏ phường 10 xác định nhân - tà i -vật lực cho 
Hội hoạt động đều ở trong dân. Muốn có được phải ra sức vận 
động nhân dân, phải tạo một phong trào  quần chúng rộng 
mạnh tham  gia các hoạt động nhân đạo. Do vậy, Hội Chữ 
thập đỏ phường đà đề ra  các chương trìn h  hành  động th iế t 
thực mang ý nghĩa nhân  đạo và vận động toàn dân tham  gia 
như: chương trình  Hù gạo tình  thương, xây dựng quỹ cứu trợ 
nhân đạo.

Đế xây dựng chương trình  Hũ gạo tình  thương một cách 
vững chắc, Hội Chữ thập  đỏ phường thận  trọng tiến  hành 
từng bước. Nhằm gây men cho phong trào. Ban Châ"p hành 
đã chọn Chi hội khu phố 6 làm điểm, qua đó rú t kinh nghiệm 
phát động phong trào ra  diện rộng. Ban Chấp hành Hội cũng 
nghỉ rằng: Nếu xây dựng phong trào  Hũ gạo tình  thương ở 
Chi hội khu phố 6 (một chi hội yếu) thành  công thì việc phát 
động phong trào  trong toàn phường sẽ đạt kế t quả tốt. Xây 
dựng Hũ gạo tình  thương có phương thức giống Hũ gạo nuôi 
quân trong kháng chiến. Phương thức vận động tuy cũ nhưng 
vẫn có sức thu hút, nên được đông đảo nhân dân hưởng ứng 
và phong trào này đang lan rộng tại các chi hội khu phố 
trong phường và được nhân rộng ở một số nơi, trong đó có xã 
Xuân Thọ. Phong trào  phát triển  m ạnh là do phù hợp với 
tình  làng - nghĩa xóm. Nhưng có một yếu tô" quan trọng nữa
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là nhờ biết xây dựng lực lượng nòng cốt cho phong trào. Hội 
Chữ thập  đỏ phường 10 phát triển  được nhiều hội viên: 2.219 
hội viên, đạt tỷ lệ 75% trên  hộ dân thuộc loại khá cao so với 
toàn thành  phô. Nhiều chi hội Chữ thập  đỏ khu phố đạt 100% 
hội viên trên  hộ dân. Hội viên luôn gương mẫu thực hiện các 
chủ trương, các cuộc vận động của Hội. Đây chính là lực lượng 
nòng cốt.

Cái khéo của Ban Châp hành Hội Chữ thập  đỏ phường 
10 là biết vận động các đồng chí cách mạng lào thành  và các 
cụ lớn tuổi làm gương người tố t - việc tốt cho phong trào  vì 
các đồng chí có uy tín  ở tại địa phương. Lời nói và việc làm 
của các đồng chí và các cụ tác động sâu sắc đến các tầng lớp 
nhân dân. Ban Chấp hành Hội còn chỉ đạo cho các em thanh 
thiếu niên Chữ thập  đỏ vận động các du khách đến tham  
quan chùa Thiên Vương Cô Sát ủng hộ qũy nhân đạo. Việc 
làm và lời nói cảm động của các em đã khơi dậy được tấm 
lòng nhân ái trong mọi người sẵn lòng bó vào thùng từ thiện 
những đồng tiền  tìn h  nghĩa. Quỹ nhân đạo này đã thu về cho 
quỹ Hội một số tiền  tương đối lớn, từ 20 triệu đồng đến 25 
triệu  đồng mỗi năm . Ngoài ra, Hội còn biết tran h  thú sự lãnh 
đạo, giúp đờ, phối hợp của Đảng, chính quyền, M ặt trận  và 
các ban, ngành, đoàn thề nên tạo được nhiều thuận lợi trong 
việc triển  khai các hoạt động nhân đạo. Phương thức vận 
đông trên  đây đã đem lại cho Hội kết quả tốt. Hàng năm, 
htàng trăm  Hũ gạo tình  thương đà thu gom hàng tấn  gạo đê 
cứu trợ  cho các trường hợp khó khăn.

Không những phong trào  hũ gạo tình  thương mà phong 
trào  xây dựng quỹ cứu trợ  nhân đạo cũng được đông đáo nhân 
dân hưởng ứng, tự  nguyện đóng góp cho quỹ Hội để chăm lo 
sức khỏe và đời sống nhân dân. Có năm  mức tồn quỹ lên đến 
50 triệu đồng. Các chi hội Chừ thập  đo khu phô cùng có quỹ, 
nhiều n h â t là Chi hội khu phố 6 với 8 triệu đồng. Nhờ vậy,

Dân vận  L â m  Đồng' là m  th e o  lờ i  B á c
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nên ngoài việc cứu trợ  tr ị giá gần 10 triệu  đồng cho mỗi năm, 
Hội còn xây dựng nhà tình  thương với chi phí cả chục triệu 
đồng, cũng như những đợt khám  bệnh cho người nghèo với 
vài chục triệu đồng tiền  thuốc được cấp miễn phí trong mỗi 
năm. Trong những lần giao lưư, phong trào Chữ thập đỏ phường 
10 là mô hình luôn được các đơn vị Chữ thập  đỏ ngoài tỉnh 
nghiên cứu, trao đối k inh nghiệm.

Hiện nay Hội Chữ thập  đỏ phường 10 là một đơn vị 
mạnh. Sức m ạnh mà Hội có được là sức m ạnh của phong trào 
quần chúng, sức m ạnh trong nhân dân, sức m ạnh được kết 
hợp bởi ý Đảng - lòng dân. Phương thức vận động quần chúng 
và kết quả đạt được trên  đây là thực tiễn  của lời Bác dạy 
“Dân vận khéo thì việc gì cũng th àn h  công”.«
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Hòa giải
ở vùng đông bào công giáo

MINH LÂN

Phường Lộc P h á t - Bảo Lộc hiện có hơn 96% là bà con Công 
giáo, sô còn lại là thành  phần lao động tự do hoặc dân di 
cư mới. Theo thống kê từ  5 năm  trở lại đây, Hội Phụ nữ 
Lộc P h á t đã tham  gia hòa giải trên  50 vụ tran h  chấp đất đai 

tà i sản, b ấ t b ình giữa mẹ chồng với con dâu, ly hôn, bất hòa 
giữa chòm xóm hoặc con cái bỏ học vì bấ t mãn với cha mẹ, gia 
đình... Phần lớn đều thuộc về diện di cư mới hoặc lao động tự 
do. Điều đáng nói là cứ 10 vụ như vậy th ì sau hòa giải chỉ có 
1 vụ ra  toà. Lý giải về kết quả này chị Vũ Thị M át - Chủ tịch 
Hội Phụ nữ phường tâm  sự: “Ớ địa phương chúng tôi luôn có 
sự thống n h ấ t cao giữa M ặt trậ n  với các đoàn thể, lại luôn 
được sự cổ vũ nhắc nhở của cha xứ trong việc đôn đốc xây 
dựng cho các chị em... Nhưng một điều căn bản nữa là phải có 
sự tận  tâm  nh iệ t tình  của hội viên và cán bộ phụ nữ thì việc 
hòa giải mới th àn h  công”.

Muôn như vậy, điều cốt lõi là phải nắm được tâm  tư của 
người được hòa giải trên  nguyên tắc: không hấp tấp nóng 
nảy, b iết tôn trọng lắng nghe ý kiến của đối tượng và tuyệt
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đòi kín đáo. Có những vụ phải kiên tr ì hàng tháng  trời mới 
xong, ngày nào tô hòa giải cũng tìm  cách đến nhà đối tượng 
để trò chuyện hỏi han, thuyết phục. Chị Vũ Thị M át kể tiếp: 
“Thậm chí có lúc bọn m ình còn bị chưởi là “hâm ”, “m át”, “bao 
dồng”...nhưng vẫn phải kiên trì. M ình không mềm mỏng và 
chịu khó thì không thể lay chuyên được đôi tượng. Có kiên trì 
tác động việc này phải, việc kia trá i, một ngày chưa đủ cứ 
tiếp tục nhiều ngày mới có th ể  đánh động được suy nghĩ tình  
cảm của họ”. Chị nhớ lại một vụ tran h  chấp bất hòa đòi ra 
tòa, phía gia đình chồng đòi bắ t đứa con. Tổ hòa giải mà trực 
tiếp là chị đã phải liên tục lam việc 3 tháng  trời, ngày nào 
cũng khoảng từ 5-6 giờ chiều là kéo đến gia đình nọ đê khuyên 
lơn, động viên. Ngày qu\ ùt định cuôi cùng là đúng vào lúc 11 
giờ đêm các cán bộ phụ nữ cùng đội nón đi dưới mưa khuxuya 
tầm  tã, dắt đứa trẻ  và bà mẹ từ nhà bố mẹ quay trở  lại nhà 
riêng của mình. Chuyện xảy ra hơn 1 năm  rồi nhưng các chị 
vẫn không quên được cái cảm giác sung sướng đến rân  rấn  
nước m ắt lúc đưa hai mẹ con trơ về nhà. Mọi chuyện đã qua 
và giờ đây họ sống th ậ t êm ấm.

Kế không hết được những vụ hòa giải mà phụ nữ Lộc 
P hát đã làm. Sau hòa giải là chuyện tiếp tục lồng ghép xen kẽ 
với các chương trình  của Hội như: vận động chị em lao động 
học tặp nuôi dạy con tốt, trợ giúp nhau làm  kinh tế, thực 
hành tiế t kiệm. Nhiều chị em đã giúp nhau 5-7 cặp heo, hàng 
trăm  cây giống hoặc hàng triệu đồng không lấy lãi. Song thực 
tế  cũng cho thấy: Có lúc giúp nhau một lời khuyên đúng nghĩa 
cũng đáng giá nghìn vàng.

Chị Hai M át trả  lời khi chúng tôi hỏi về một kỷ niệm 
đáng nhớ trong lúc tham  gia công việc hòa giải ở cơ sở:

- Làm tố t việc hòa giải cũng chính là thực hiện công tác 
dân vận đấy các chú ạ. Chúng tôi nuôi nấng mười m ấy đứa
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con nuôi, giúp các cháu trưởng thành , có gia đình được cũng 
chính là nhờ sự ủng hộ của những người xung quanh, n h ấ t là 
chồng tôi. Cưới hỏi nhau đã mấy chục năm, một lần nọ chúng 
tôi mới đưa nhau đi ăn nem ở Lộc Sơn. Mới ra  gần đến nơi đã 
thấy một hai cô giáo chạy đến níu tay bảo rằng có một vụ cãi 
cọ xô xát dữ lắm nhưng không gọi được công an. Thê là tôi lao 
ngay vào can thiệp... Mọi chuyện cơ bản ổn thỏa nhưng khi 
đó trời đã tối, chồng tôi giận ra  m ặt không chịu đi. Nằn nì 
mãi, cuối cùng vợ chồng ra  tới quán nem thì mọi thứ đã bán 
sạch bách! Đành cười trừ  rồi chở nhau về chứ sao!

Có lẽ từ  lâu “tào lao” đã là cái tính  nết thấm  đẫm vào con 
người chị M át đế rồi lây lan sang chồng con và những người 
khác. Thương người th ì phải chịu th iệ t m ình - đạo lý ấy dễ 
thường mấy khi chúng ta chấp nhận đế mà hành động?!«
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Nông dân phường 4 - 
Nhũhg bưởt chuyển mình

NGỌC AN

N ằm ở vùng ven thành phố Đà Lạt, phường 4 có 2.900 ha 
đất tự nhiên, trong đó có 337 ha diện tích sản xuất nông 
nghiệp, dân số 14.715 người. Sản phấm nông nghiệp ngoài 
rau, hoa các loại, cây trồng chủ yếu khác là hồng, cà phê và dâu 

ăn trái. Do biết khai thác th ế  mạnh của thành phố du lịch, nên 
du khách đến Đà Lạt, không chỉ biết phường 4 q ia  các danh 
lam thắng cảnh, mà người ta còn biết đến một vùng 'en xanh 
thẳm, quanh năm hoa trái ngọt ngào. Dầu còn chưa trọn, song 
để có “vị ngọt” ngày hôm nay, chúng ta  hãy cùng chia sẻ, cảm 
thông với bao nỗi nhọc nhằn của những người nông dân chân 
đất, một nắng hai sương đồng quyết tâm  xây dựng cuộc sống. 
Từng đoạn đường mới mở, một công trình  điện kéo qua...tất cả 
như những nét chấm phá, điểm tô thêm  cho bức tranh  toàn 
cảnh của phường 4 hôm nay, đang vững bước đi lên trên  con 
đường đổi mới.

CÓ MỘT ĐIỂM KHỞI ĐẲU NHƯ THẾ!

Vào những năm sau ngày giải phóng, từ chủ trương mơ
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rộng diện tích sản xuất nông nghiệp, lần lượt đất đai được khai 
hoang dần và kèm theo đó là sự du nhập dân cư. Tính đến thời 
điểm 1990 tại các khu vực Tuyền Lâm, Quảng Thừa, An Lạc đã 
có đến gần 200 hộ dân, với diện tích sản xuất là 215 ha, chiếm 
2/3 diện tích đất nông nghiệp trong toàn phường. Tuy đã hình 
thành một vùng sản xuất khá lớn, song phường 4 lúc bấy giờ 
cũng đã đối m ặt với một thực trạng hết sức nan giải, đó là vấn 
đề quản lý Nhà nước trong sản xuất, quy hoạch khu dân cư, cũng 
như nhiều vấn đề phức tạp khác... Cái khó ở chỗ là hầu hết dân 
ở đây không ổn định, họ đến từ các phường lân cận trong thành 
phố và một số ít ở các tỉnh khác đến sản xuất theo phương thức 
xâm canh. Trước tình hình ấy, với phương châm “Đâu có nông 
dân, nơi đó có Hội”, được sự thống nhất của Đảng ủy và chính 
quyền địa phương, toàn bộ hoạt động ở các địa bàn phức tạp 
trên được giao cho Hội Nông dân phường trực tiếp điều hành 
quản lý. Với một bước khởi đầu không mấy thuận lợi, song biết 
dựa vào dân cùng với sự năng động của mình, Hội đã không 
ngừng phát triển  tổ chức và làm được những kết quả khó ngờ. 

KHI CÁC ÇHI HỘI NÔNG DÀN ĐƯỢC HÌNH THÀNH

Từ các hộ dân cư rải rác, dựa theo địa hình các khu vực sản 
xuất, với mục đích đem lại quyền lợi th iết thực, Hội Nông dân 
tích cực vận động các hộ nông dân tham  gia vào Hội và đã có 8 
chi hội nông dân hình thành. Nhiệm vụ trọng tâm  của Hội lúc 
bấy giờ là ổn định tổ chức, từng bước vận động giáo dục nông 
dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, tiến tới xây dựng cơ sở hạ  tầng nông thôn, từ đó tập trung 
đẩy mạnh đầu tư sản xuất. Thông qua hội nghị các chi hội bàn 
về xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, theo tinh thần dân chủ, 
công khai “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; thế  là 
mọi việc-được quyết định nhanh chóng với 2 vấn đề chủ yếu 
trước m ắt là thủy lợi và giao thông nông thôn để tập trung vận 
động hội viên - nông dân đóng góp xây dựng.

_____ _______________ D ân vận  L â m  Đ ổn g1 là m  th e o  lờ i  B ác
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sữ c  DÂN VỚI NHỮNG CÔNG TRÌNH

Lật lại từng tập hồ sơ lưu trữ, Ông Phạm Quỳnh Nuôi - Chủ 
tịch Hội Nông dân phường 4 cho chúng tôi biết: v ề  giao thông 
nông thôn, trong 3 năm từ 1996-1998, tại các chi hội Tuyền 
Lâm 1, 2, 3 và Quảng Thừa 1, 2, 3, nông dân đã chu động góp 
vốn làm mới 5 km đường nông thôn, với tống vốn đầu tư là 605 
triệu dồng. Riêng năm 1999 và 6 tháng đầu »lăm 2000, đây là 
giai đoạn “đá hóa giao thông” theo kế hoạch. Cítug với sự hỗ trợ 
của Nhà nước, các chi hội đã đóng góp trải đá hơn 4 km đường, 
với kinh phí đầu tư là 138 triệu đồng.

Về thủy lợi, qua khảo sát của Hội Nông dán, để chủ động 
nguồn nước tưới tại chỗ, theo phương pháp tự dộng bằng cách 
dẫn nước từ trên núi cao đưa về, thông qua hệ thống đập chứa, 
sau khi tính toán kỹ lưỡng, một bản dự toán khá, công phu được 
đưa ra  trình  bày trước các chi hội. Cụ thể, tổng chu vi 3 đập chứa 
là 9 km, kinh phí dự toán đầu tư là 690 triệu đồng, trong đó có 
8.000 ngày công nông dân phải tham  gia. Đây là một dự án 
thiết thực, phù hợp với nguyện vọng, lợi ích sát sườn của nông 
dân nên được hội viên - nông dân đồng tình ủng hộ và tích cực 
đóng góp sức người, sức của để xây dựng. Và chỉ sau một thời 
gian ngắn, công trình  đa hoàn thành, dược đưa vào sử dụng từ 
năm 1997 đến nay. Ngoài ra, các chi hội An Sơn 2, Quảng Thừa 
3, Tuyền Lâm 1 và Tuyền Lâm 2, hội viên - nông dân đã tự 
nguyện đóng góp xây dựng 4 hội trường kiên cố để sinh hoạt với 
số tiền là 60 triệu đồng. Và...sẽ còn bao nhiêu nữa cần phải dựa 
vào dân, phát huy nội lực trong dân trên  con đường công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa.

Nhìn lại chặng đường 5 năm (1996-2000) chưa phải là dài, 
song với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng và những gì mà nông dân 
phường 4 đã làm được trong thời gian qua trong việc kiến thiết, 
xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn thậ t là đáng trân  trọng, tự 
hào. Tất cả đã thể hiện đầy đủ một ý nghĩa sâu sắc của sự tự lực, 
tự cường, minh chứng cho mọi vấn dề khi lòng dân đã quyết." 
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PRÉ HRIYONG - Thôn thực hiện 
tốt qựy chê dận chu

HẠIMH IMHÂN

Pré Hriyong là một trong những thôn của xã Phú Hội, huyện 
Đức Trọng. Toàn thôn có 257 hộ dân (1.391 khẩu) với 5 
dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào thiểu 
số Tây Nguyên chiếm 50%. Người dân Pré Hriyong sống bằng 

nông nghiệp (lúa, bắp, rau ...) là chú yếu. Pré Hriyong được 
đánh giá là thôn thực hiện khá tố t quy chế dân chu cơ sờ 
(QCDCCS) trong thời gian vừa qua.

Ong Võ Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch Uy ban nhân dân xã 
Phú Hội cho biết: “Được sự quan tâm  chỉ đạo thường xuyên 
của Đảng uỷ, ú y  ban nhân dânxã mà trực tiếp là Chi bộ thôn, 
cùng với sự quyết tâm  vượt khó của nhân dân trong thôn, 
trong những năm  gần đây, bộ m ặt kinh tê - xã hội nông thôn 
của P ré  Hriyong đã có những biến đổi sâu sắc, đời sống cua 
nhân  dân đã từng bước được cải thiện. Đặc biệt là, từ  khi quy 
chế DCGS thực sự được quan tâm  thực hiện th ì không những 
niềm tin  của quần chúng đối với Đảng và Nhà nước được củng 
cô" mà còn góp phần th iế t thực vào việc cai tạo bộ m ặt nông 
thôn, phát triển  k inh  tế  -  xã hội của một vùng quê vốn nghèo
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khó như Pré Hriyong”.

Những năm  trước khi thực hiện quy chế DCCS, nhìn 
toàn cục th ì Pré Hriyong là một địa phương còn nghèo, trình  
độ dân trí chưa cao, cơ sở hạ tầng  chưa đáp ứng nhu cầu phát 
triển . Như trên  đã nói, P ré Hriyong là thôn có 1.391 khẩu 
nhưng trong đó có đến 50% đồng bào dân tộc thiểu số. Mặc 
dầu nằm  không xa với trung tâm  huyện lỵ Đức Trọng nhưng 
Pré Hriyong thuộc “vùng III” (vùng đồng bào dân tộc đặc biệt 
khó khăn) của tỉnh. Thực hiện chủ trương chung, nhiều năm 
qua, Nhà nước đã đầu tư vào đây một khoản tiền  không nhỏ 
nhằm  xóa bỏ khoảng cách chênh lệch về kinh tế  giữa người 
Kinh với người dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, điều rấ t  đáng 
trân  trọng của đồng bào ở đây là họ không bao giờ có tư  tưởng 
ỷ lại, trông chờ hoàn toàn vào sự đầu tư  của N hà nước. Ngược 
lại, họ xem sự đầu tư  đó là điều kiện th iế t yếu để chính bản 
thân  họ tự tìm  cách vươn lên trong cuộc sống. Không những 
xóa bỏ tập quán phát nương làm  rẫy mà đồng bào thiểu số 
Pré Hriyong cũng đã biết tiếp cận và áp dụng những tiến  bộ 
của khoa học kỹ thuật vào trong canh tác, b iết tích luỹ để tái 
đầu tư sản xuất. Ông J a  Lê, một trong những người trước đây 
thiếu ăn quanh năm  dã nói: “Tôi có được như ngày hôm nay 
là nhờ bà con dân làng động viên giúp đỡ bằng tinh  th ần  lẫn 
vật chất. Trước, tôi cũng có từng ấy đất đai nhưng quanh năm 
đói kém. Nay, cũng từng ấy nhưng tôi biết tổ chức sản xuất 
nên đời sống của cả gia đình có khá hơn. Đó là nhờ tôí-họớ 
được ở mọi người, nhờ tôi biết lắng nghe ý kiến đóng góp 
trong những cuộc họp dân”.

Cách nói của ông J a  Lê gợi cho tôi nhớ lại lời phá t biểu 
của thôn trưởng thôn Pré Hriyong - ông Phạm  Ngọc Thanh: 
“Mọi vấn đề đều được chúng tôi đưa ra  bàn bạc trước dân. Từ 
những cuộc họp và bàn bạc này, khi đã thống n h ấ t th ì vấn đề 
thực hiện đạt kế t quả khá cao”. Thôn trưởng Pré Hriyong 
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cung cap nhüng so lieu: De cö dien, bä con trong thön da hop 
vä thong nhä't möi ho ngüöi Kinh phäi döng göp 1 trieu döng, 
bä con dän toc lä 700.000 dong cüng vöi Nhä nüöc düa änh 
sang vän m inh ve vöi läng bän. Tü khi cö dien, ty le phüöng 
tien  nghe nhin  da dat den 90% töng so' ho dän. De cö con 
düöng di lai thuän  tien, toän the nhän dän. thong nhät cao 
trong viec huy dong möi ho 50.000 döng vä toän thön 300 
ngäy cöng lao döng. Tüöng tü, de cö chö cho con cäi hoc tap, 
ngiiöi Kinh döng y döng göp 100.000 döng vä döng bäo thieu 
so 20.000 döng. Ong Phö chü tich xä Vö Hoäng Vü nhän xet: 
“Tuy Pre Hriyong con ngheo nhüng ngiiöi dän ö däy luön coi 
trong vän de giäo duc. Tü sü döng göp cüa nhän  dän cüng vöi 
sü quan täm  cüa ngänh giäo duc, den nay ngöi trüöng cüa 
thön dä cö düöc m öt cö sö chap nhän diiöc vöi 5 phöng xäy vä 
5 phöng gö de cho 292 hoc sinh lä con em cüa dia phiiöng xöa 
ca ba, ty le huy döng tre  trong dö tuöi den triföng dat khä cao 
•'99%), tinh  tran g  hoc sinh bö hoc giüa chüng düöc han  che' 
den müc thä'p nhä't”.

Viec dam bäo “dän bie't, dän bän, dän läm, dän kiem tra ” 
theo QCDC ö thön Pre Hriyong lä vay. De cö düöc nhüng ke't 
quä vüa neu tren , dieu dang ghi nhän trüöc tien ö Pre Hriyong 
trong viec thüc hien QCDC lä vän de tö chüc hoc tap quän 
tr ie t Chi th i 30 cüa Bö Chinh tri, Nghi dinh 29 cüa Chinh 
phü vä cäc vän bän khäc ve xäy düng vä thüc hien QCDC dä 
düöc dia phüüng quan täm  möt cäch düng müc. Nhö dö, nhän 
thüc cüa dang vien trong Chi bö thön, cän bö chinh quyen vä 
cäc doän the cüng toän the bä con nhän dän tren  dia bän dä 
düöc näng cao möt büöc dang ke. Vän de dang ghi nhän nüa 
ö thön Pre Hriyong lä dia phüöng dä bie't löng ghep chüöng 
trin h  thüc hien QCDC vöi cäc nöi düng khäc nhü cuöc vän 
döng toän dän doän ke't xäy düng cuöc sö'ng möi ö khu dän cü, 
cuöc vän döng xäy düng döi sö'ng vän höa... Vä däc biet lä, Pre
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Hriyong đã biết gắn nội dung thực hiện QCDC với việc triển  
khai thực hiện các nhiệm  vụ kinh  tế  — xã hội khác nên bước 
đầu, QCDC đã có tác động tích cực đến sự phá t triển  chung 
của địa phương; đồng thời, sự phá t tr iển  đó đã tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc thực hiện QCDC.

Có thể  nói, trong thực hiện QCDC lồng ghép với các nội 
dung chương trìn h  khác, người dân Pré Hriyong đã có một 
quyết tâm  khá cao. Thử nêu ra  đây một vài chỉ tiêu đã được 
bà con n h ấ t tr í thông qua đế’ phấn dấu: Đến cuối năm  2000, 
thôn có 1 trạm  truyền thanh , 1 phòng đọc sách, 1 sân vận 
động, 1 đội văn nghệ, 1 đội bóng đá, 1 đội bóng chuyền, 1 
nghĩa trang  được quy hoạch sạch sẽ, 100% số hộ thực hiện 
nếp sống văn hóa trong việc cưới và việc tang, 100% số hộ 
đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, 100% hộ tham  gia vào 
các tổ chức đoàn thể... Như vậy có thể  khẳng định, việc thực 
hiện QCDC ở Pré Hriyong đã thực sự là “Dân biết, dân bàn, 
dân làm, dân kiểm tra ”. ■

Dân vận  L â m  Đ ổ n g  là m  th e o  l ờ i  B á c
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Sức sống
ừong cộng đông người Hoa

VÃN PHONG

X uôi theo Quốc lộ 20, chúng tôi về với trấn  Liên Nghĩa - 
thủ phủ của huyện Đức Trọng, cách trung tâm  thành  phố 
Đà Lạt khoảng 30km giữa lúc cơn bão số 3 đang hoành 
hành ở miền Trung. Không quá m ất thời gian để đặt vấn đề, 

chúng tôi được anh Phạm  Đắc Tuấn (cán bộ Ban Dân vận 
Huyện ủy) hướng dẫn xuông Uy ban nhân dân thị trấn  đề tìm 
hiểu đời sống cộng đồng người Hoa.

Theo thống kê mới nhất, thị trấn  Liên Nghĩa có gần 800 
hộ người Hoa với gần 5000 khẩu, chiếm 11,4% số dân của thị 
trấn  và đứng thứ  2 sau người Kinh về số dân. Người Hoa hiện 
diện ở nhiều khu phố, trong đó đông nhất là tạ i các khu phố 
5, 9 và 11. Theo các tài liệu đê lại th'1 người Hoa bắt đầu có 
m ặt tạ i th ị trấ n  này vào khoảng năm 1954 - 1955 từ m iệt 
Đồng Nai và Bình Thuận lên. Người Hoa sống chủ vếu bằng 
2 nghề là thương m ại - dịch vụ và nóng nghiệp, trong đó sô 
hộ làm thương mại - dịch vụ chiếm đến hơn 60% số hòv chính 
đặc điếm này đã chi phối cuộc sông vật chất, t inh Ihẩn cua 
cộng đồng người Hoa.
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Do chú trọng vào buôn bán, dịch vụ nên cuộc sông của 
cộng đồng người Hoa có khá hơn mức sống chung của dân thị 
trấn , tỷ lệ hộ đói nghèo của người Hoa cũng thấp  hơn mức đói 
nghèo chung của th ị trấn . Lỵ giải về đặc điểm này, Anh Võ 
Quốc Hùng (Phó Chủ tịch Uy ban nhân  dân th ị trấn ) cho 
biết: “Bà con người Hoa ở th ị trấ n  làm ăn bài bản, có đầu óc 
kinh doanh và có tinh  thần  tương trợ  lẫn nhau trong cuộc 
sống cũng như trong buôn bán làm  ăn”. Anh dẫn ra  một m inh 
chứng cụ thể  về tinh  th ần  tương trợ, ý thức cộng đồng của 
đồng bào người Hoa qua việc đóng góp xây dựng và duy trì 
hoạt động của trường tiếu học dân lập Trung Sơn.

Là một trong vài trường dân lập được thành  lập sớm 
n h ấ t tỉnh  - tháng 10 năm  1993, đến nay trường đã có một cơ 
ngơi khá khang trang  với 24 phòng học có đủ tiêu chuẩn theo 
qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường có 450 học sinh 
không những là con em người Hoamà còn có cả con em đồng 
bào các dân tộc khác cùng sinh sống trên  địa bàn; ngoài 
tiếng Việt theo chương trìn h  phổ thông, học sinh được học 
tiếng Hoa theo chương trình  Bộ Giáo duc - Đào tạo. Năm học 
1999 - 2000 trường đã đạt danh hiệu tien  tiến  cấp huyện và 
100% học sinh tốt nghiệp tiểu học. Mọi khoản chi phí dạy học 
như trả  lương cho giáo viên, th iế t bị dạy học đều do bà con 
người Hoa đóng góp. Mỗi năm, Hội dồng quản trị đều vận 
động bà con người Hoa ở th ị trấ n  đóng góp để trao thưởng 
cho các em học sinh có thành  tích tố t trong học tập  hay giúp 
đỡ các thầy  cô giáo có hoàn cảnh khó khăn  của trường.

N ét nổi bậ t thứ hai của cộng đồng người Hoa th ị trấn  là 
ý thức chấp hành pháp luật khá tốt. Theo anh Hùng th ì “Bà 
con người Hoa rấ t có ý thức trong việc nộp nghĩa vụ thuế và 
đóng góp các khoản khác cho địa phương”. Anh dẫn chứng ra 
chuyện xây dựng chợ Liên Nghĩa: trong số 800 hộ ở chợ thì 
đóng góp của người Hoa chiếm đến 60%. Và có lẽ nhờ uy tín

248

Dân vận  L â m  Đồng- là m  th e o  lờ i  B á c



D ân vận  L â m  Đồng' ld m  th e o  lờ i  B á c

trong buôn bán, nhờ vị tr í thuận  lợi nên sức mua của chợ 
Liên Nghĩa thuộc loại nhấ t nhì trong tỉnh. Theo kê hoạch thì 
đến cuối năm  nay công trìn h  chợ Liên Nghĩa sẽ được hoàn 
th iện  và như vậy bộ m ặt thương mại - dịch vụ của huyện Đức 
Trọng sẽ có một diện mạo mới.

Ông Hà Hồng Thu (Phó Chủ tịch ủ y  ban M ặt trận  thị 
trấn ) m inh họa thêm , đó là sự hoạt động của Quỹ tín  dụng 
nhân dân th ị trấn . Quỹ ra  đời năm  1995, phần lớn vốn là do 
người Hoa th ị trấ n  góp (một số ít có th ân  nhân  ở nước ngoài). 
Vốn điều lệ ban đầu là 800 triệu, nhưng giờ đã lên đến 2,2 tỷ; 
hiện Quỹ đã đạt dư nợ 26 tỷ đồng và là một trong số ít các 
Quỹ tín  dụng hoạt động hiệu quả không chỉ của tỉnh  Lâm 
Đồng mà trên  phạm  vi toàn quốc. Ông cũng cho biết, Nghị 
quyết của Đảng ủy thị trấn  là tập  trung động viên cộng đồng 
người Hoa tích cực tham  gia việc thực thi pháp luật, khơi dậy 
và phát huy khả năng phát triển  k inh tê của họ.

Rời Uy ban nhân dân th ị trấn , chúng tỏi đến thăm  ông 
Trưởng Ban liên lạc người Hoa th ị trấn . Tương ai xa lạ, hóa 
ra  ông Chung Văn Bình (một chủ tiệm  thuốc Bấc có dáng 
người đậm, quắc thước như các truyện tranh  kiếm h iệ p N h ậ n  
ra  người quen, ông tâm  sự với chúng tôi rấ t cởi mờ.

Người Hoa th ị trấ n  cũng như bao cộng đồng người Hoa 
khác luôn có tinh  th ần  tương th ân  tương trợ  giúp đỡ các hộ 
nghèo, neo đơn một cách tự  nguyện, thường là giúp không 
thông qua m ột tổ chức từ th iện  hay đoàn hội gì cà; khi thì 
mỗi nhà vài ba chục, có khi cả trăm  ngàn đồng. Như trường 
hợp của thầy giáo Liêu Minh Toàn (trường Trung Sơn) gia 
đình gặp khó khăn  về kinh tế, khi thầy  đi mổ viêm ruột thừa 
cấp ở TP Hồ Chí Minh, thông qua Hội đồng Quản trị nhà 
trường vận động giúp đỡ cho thầy Toàn lo các chi phí đi viện. 
Theo ông Bình th ì người Hoa ở th ị trấn  luôn có mối quan hệ
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chặt chẽ với cộng đồng người Hoa ở thành  phô" Hồ Chí M inh 
để tran h  thủ sự giúp đỡ về tà i chính và bảo lưu các giá trị văn 
hóa truyền thông. Ngay như việc xây dựng và duy trì hoạt 
động của trường dân lập Trung Sơn cũng nhờ vào các m ạnh 
thường quân người Hoa ở thành  phố Hồ Chí Minh. Ông kể 
cho chúng tôi nghe chuyện trường được tặng  một bức tran h  
đế đem đấu giá được 1.800 USD. Hay riêng ông cũng mới 
tặng 2 suất học bống cho 2 em học sinh của trường Trung 
Sơn.

Có một diều băn khoăn của các cán bộ dân vận, m ặt trận  
của huyện và th ị trân  là: tr ìn h  độ học vấn của số  đông bà con 
người Hoa chưa cao, số em học lên cấp 3 và đại học thấp  hơn 
so với người Kinh. Hay như chuyện sinh đẻ có kế hoạch của 
người Hoa cũng còn hạn  chế. Và ông Chung Văn Bình cũng 
cảm nhận được vấn đề này, ông nói sẽ đê tâm  xem xét để tìm  
ra  nguyên nhân.

Theo chủng tôi, có th ể  do tập  quán của bà con người Hoa 
quá nặng vào kinh doanh buôn bán, khi con học hết cấp 1 là 
đã có thể  phụ giúp chuyện tính  toán làm  ăn nên thường ít  tạo 
điều kiện và định hướng tiếp cho con cái trong chuyện học 
hành. Tâm lý này là khá phổ biến với số  bà con có thu nhập 
thấp, buôn bán nhỏ. Một khi đời sống vật chất khá lên, dân 
tr í được cải th iện  th ì chắc chắn hạn  chế này cũng sẽ được 
khắc phục dần.

Điều vui mừng lớn n h ấ t của chúng tôi qua chuyến công 
tác ngắn đến Liên Nghĩa đó là sự chuyển biến rấ t rõ trong 
nhận thức của người Hoa th ị trấn . Hầu h ế t bà con người Hoa 
đều thấy tự hào là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam; hòa nhập với cộng đồng dân tộc, không bị phân 
biệt đối xử; đoàn kết, gắn bó và ngày càng có cuộc sông khấm 
khá hơn trước, đa số yên tâm  sản xuất, sinh sống làm ăn ở
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địa phương như nhận  xét của ông Trưởng Ban liên lạc người 
Hoa th ị trấn : “So với hồi đầu những năm  90, bà con người 
Hoa đã có sự chuyển biến n h ấ t định về tâm  tư  tình  cảm, bà 
con phấn khởi lo làm ăn, không ai dao động, có người được 
người th ân  ở nước ngoài bảo lành xuất cảnh nhưng đã từ chối 
và còn hỏi đi làm  gì?”.

Tìm hiểu kỹ, chúng tôi còn biết thêm  là nếu trước đây 
nhạc lời Việt chưa dược đa số người Hoa chấp nhận th ì từ 
năm  1996 - 1997 đến nay đã có sự bén rễ và được bà con 
chấp nhận, n h ấ t là đối với th an h  thiếu niên.

Một niềm  vui nho nhỏ dâng lên trong mỗi người chúng 
tôi khi tạm  biệt Liên Nghĩa với một ấn tượng tố t về sự sầm 
uất của th ị trấn  dang lên. Vậy là công cuộc đổi mới do Đảng 
khởi xướng đã b ắ t đầu bén rễ trong cộng đồng người Hoa ỏ 
Liên Nghĩa."
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Nặng tình vớỉ K’LONG K’LANH
C A O  D U Y  H Ù N G

Trong hai cuộc kháng  chiến chông P háp  và chống Mỹ, 
bà con dân tộc Cil ở khu căn cứ cũ K’Long K’Lanh (xã 
Đạ C hais, huyện Lạc Dương) đã m ột lòng m ột dạ theo 
Đ ảng giúp đỡ kháng  chiến, nuôi dưỡng, che giấu cán bộ; 

đóng góp sức người, sức của cho ngày toàn  th ắn g  chung 
của cả dân  tộc. Nhưng cho đến nay, đời sống của bà con 
thôn  K’Long K’Lanh vẫn  còn nhiều  khó k h ăn , g ian khổ. 
Cái bụng chưa đủ no, cái chữ vẫn còn th iếu , bệnh  số t ré t 
vẫn còn đeo đẳng buôn làng.

Để đền ơn đáp nghĩa với bà con khu căn cứ kháng  
chiến cũ, Hội N ông dân  tỉn h  đã n h ận  đỡ đầu xã Đạ C hais 
mà trọng  điểm  là th ô n  K’Long K’Lanh. N gày 3/4/1999, 
Hội Nông dân  tỉn h  đã cử đoàn cán bộ vào xã Đạ C hais để 
khảo sá t to àn  bộ tìn h  h ìn h  k in h  tế  - xã hội của xã và của 
thôn  K’Long K’Lanh. Toàn xã có 7 thôn , riêng  thôn K’Long 
K’Lanh cách xã Đạ C hais 17 km đường rừng -Đây là m ột 
đoạn đường vô cùng gian khổ. Vào m ùa mưa, khi những 
con suối đầy ắp dòng nước đục ngầu, cuồn cuộn chảy về 
xuôi, cuốn trô i tấ t  cả các cây cầu mong m anh, th ì thôn  
K’Long K’Lanh trớ  th à n h  m ột ốc đảo, b iệ t lập  h ẳn  với bên
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ngoài. Đạ C hais có 487 hộ th ì th ô n  K’Long K’Lanh có 92 
hộ. D iện tích  đ ấ t tự  n h iên  60.837 ha  th ì rừng chiếm  60.180 
ha, diện tích đất nông nghiệp chỉ có 636 ha; cây trồng chính là 
hồng, cà phê, bắp, khoai mỳ, khoai m ôn và m ột số diện 
tích  lúa không đáng kể. Bà con trong  xã không b iế t trồng  
rau xanh mà chỉ đi h á i rau rừng. Mọi thứ  từ  trá i cà, trá i  ớt 
cho đến cây kim , sợi chỉ đều do tư  thương từ  chợ Đà L ạt 
đem vào. N hìn  chung, tr ìn h  độ trồ n g  trọ t  và chăn nuôi của 
đồng bào r ấ t  th ấp ; còn nặng  về tự  cung tự  cấp. M ặt khác, 
do chưa b iế t dùng phân  bón cho cây trồng  nên  năng  suất 
r ấ t  th ấp , thường xuyên bị đói kém  lúc giáp hạ t.

Để việc chỉ dạo thực h iện  chương tr ìn h  giúp xã p h á t 
tr iển  k inh tế  - xã hội và xây dựng điểm thôn K’Long K’Lanh 
được th u ận  lợi, Hội Nông dân  tìn h  đã th à n h  lập Ban chỉ 
đạo xây dựng xã điểm  Đạ C hais và hai tô công tác. Tỉnh 
hội đề ra  4 mô h ìn h  để giúp thôn  K'Long K?Lanh p h á t 
tr iể n  k inh  tế : mô h ìn h  chuồng trạ i, vườn hộ, rau xanh và 
ao cá. Đến nay đã xây dựng được 2 mô h ìn h  vườn hộ và 
chuồng trạ i.

Trước đây, bà con dân  tộc thôn  K’Long K Lanh chưa 
b iế t làm  chuồng nuôi gia súc gia cầm; trâ u  bò thường cột ở 
dưđi gốc cây, hoặc có làm  chuồng th ì r ấ t  đơn sơ: trồ n g  4 
ợây cột, chung quanh đóng vài tấm  ván  mỏne; khí hậu ẩm 
th ấp , trờ i mưa gió làm  trâ u  bò bị bệnh  và chết nhiều. 
Được T rung tâm  K huyến nông tỉn h  hỗ trợ  2 tr iệu  đồng, tổ 
công tác  đã hướng dẫn cho 55 hội v iên chi hội nuôi bò của 
thôn  K’Long K’Lanh làm  chuồng bò đúng kỹ th u ậ t, có m ái 
che, đóng vách chung quanh đủ giữ ấm  cho bò, nền  chuồng 
cao ráo  để trá n h  nước đọng, có hô phân . Sau khi hướng 
dẫn, bà con đã làm  được 30 chuồng, b ình  quân mỗi chuồng 
dược hỗ trợ  công, v ậ t tư  là 66.000 đồng. Sau khi bà con 
làm  được chuồng bò đúng kỹ th u ậ t, Báo Sài Gòn Giải phóng

D ân vận  L à m  Đồng' là m  th e o  Ich B á c
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đã hộ 50 triệu  đồng, T ỉnh hội đã dùng sô' tiề n  ấy mua 30 
con bò sinh  sản , b ình  quân 1,6 triệu  đồng/con và tổ  chức 
lễ giao bò cho chi hội nuôi bò th ô n  K’Long K’Lanh. H iện 
nay, đàn bò p h á t tr iể n  tố t.

Khí hậu m át lạnh  của th ô n  K’Long K’L anh r ấ t  th ích  
hợp với cây hồng, nhưng vườn hồng của bà con phần  lớn 
không được ghép nên  ch ấ t lượng quả không ngon, giá tr ị 
k inh tế  thấp . Trong th án g  1/2000, Hội Nông dân tĩn h  phối 
hợp với Hội Nông dân  th à n h  phố’ Đà L ạt và huyện Lạc 
Dương vận động 17 nông dân  sản  xuất giỏi của phường 4 
(Đà Lạt), xã L á t (Lạc Dương) có tay  nghề ghép hồng giỏi, 
có nhiều k inh  nghiệm  trồ n g  hồng tìn h  nguyện lên đường 
vào K’Long K’Lanh ghép hồng giúp bà con không lấy tiền . 
17 hộ nông dân  sản  xuâ’t  giỏi này  còn ủng hộ 7.520 m ầm  
hồng trứ ng  lốc để ghép cho 44 hộ dân  tộc K’Long K’Lanh 
với d iện tích  18,95 ha và đã ghép cho 1.535 cây hồng. 
Đoàn cũng đã tập  huấn  cho 10 nông dân  dân  tộc b iế t cách 
ghép hồng. Nếu tín h  theo giá tr ị  ngày công ghép hồng và 
giá m ầm  hồng th ì 17 nông dân  sản  xuâ t giỏi đã ủng hộ 
đồng bào 15.500.000 đồng. Ngoài ra, Hội Nông dân phường 
4 còn ủng hộ 3 bao quần áo cũ. Trước khi ra  về, 17 nông 
dân sản  xuất giỏi đã tặn g  lại thôn  K’Long K’Lanh toàn  bộ 
đồ nghề ghép hồng gồm dao, kéo tr ị  giá gần 400.000 đồng.

Để giải quyết công ăn  việc làm  cho bà con, Hội Nông 
dân tỉn h  đã tác động với Ban quản lý rừng đầu nguồn Đa 
Nhim  giao 2.050 ha rừng cho 92 hộ (bình quân 22 ha/hộ) 
của thôn  n h ận  quản lý và bảo vệ với tiền  công là 50.000 
đồng/ha/năm , góp phần  giúp cho bà con K’Long K’Lanh có 
thêm  nguồn thu nhập , giải quyết phần  nào n ạn  th iếu  đói.

Vào dịp khai giảng năm  học 1999-2000, Hội Nông dân 
cùng với Báo Sài Gòn giải phóng đã tặn g  cho bà con xã Đạ
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C hais m ột số quà gồm gạo, đường, cặp học sinh , quần áo, 
sữa bò tr ị  giá 35 triệu  đồng. Sô" hàng  này được ưu tiên  cho 
2 thôn  xa xôi nhâ"t là Đồng M ang Tu Bó và K’Long K’Lanh 
với 100% sô" hộ được nhận .

N hững việc làm  th iế t  thực của Hội Nông dân  tỉn h  đã 
bước đầu giúp đồng bào th ô n  K’Long K’Lanh và xã Đạ 
C hais thay  đổi nhận  thức tập  quán canh tác; từng bước phát 
triển  k inh tê" - xã hội để ổn định và vươn lên trong cuộc sông 
mới, nối tiếp  truyền thống hào hùng của những năm  tháng 
đánh Mỹ, để buôn làng K’Long - K’Lanh vững bước tiến  lên."
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Tôi làm công tác dân vận bằng các 
hoạt động văn nghệ

PH A N  Hửu G IẢ N
( ủ y  v i ê n  T h ư ờ n g  v ụ  , T r ư ở n g  B a n  D â n  v ậ n  T ĩ n h  ủ y )

Trong “làng” cán bộ dân vận ở địa phương và một số tỉnh  
hạn, thường hay đùa gọi tôi là “Nghệ sĩ - dân vận”.

Tôi không dám nhận, nhưng cũng thầm  ao ước: Giá như 
m ình có được một phần tài năng của người nghệ sĩ đích thực 
để vận dụng vào nội dung và phương thức công tác dân vận 
th ì tố t biết mấy! Sinh thời. Bác Hồ thường dạy: Văn hóa, văn 
nghệ cũng là một m ặt trận . Người nghệ sĩ là chiến sĩ trên  
m ặt trận  ấy. Công tác dân vận chẳng những là nhiệm  vụ 
cách m ạng quan trọng mà còn là một nghệ thuậ t ứng xử với 
con người...

Nhớ lại một chặng đường hơn 40 năm  phục vụ cách mạng, 
phần lớn thời gian được giao nhiệm  vụ vận động th an h  niên, 
rồi công tác xây dựng Đảng và làm dân vận như hiện nay... 
Tôi cảm nhận sâu sắc ý nghĩa, tác dụng quan trọng củạ các 
hoạt động văn nghệ hỗ trợ  đắc lực cho người cán bộ dân vận 
dễ tiếp cận, hòa đồng với các tầng  lớp nhân dân, tuyên truyền,
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động viên quần chúng hiểu rõ và thực hiện đúng chủ trương, 
đường lối chính sách làm cho ý Đảng hợp lòng Dân, biến 
nhận thức thành  hành  động cách mạng... Tôi nghĩ rằng, người 
cán bộ cách m ạng nói chung, n h ấ t là cán bộ làm dân vận, 
ngoài việc không ngừng học tập, rèn  luyện để nâng cao bản 
lĩnh chính trị, ý thức trách  nhiệm  và nhiệt tình , có năng lực 
chuyên môn nghiệp vụ và phong cách lối sống gần gũi quần 
chúng...còn cần phải được bồi dưỡng, tran g  bị những kiến 
thức, năng lực n h ấ t định về văn học, nghệ thuậ t phù hợp với 
các đối tượng vận động là con người Việt Nam có lịch sử mấy 
ngàn năm  văn hiến. Mục đích của công tác dân vận là vì lợi 
ích th iế t thân  của quần chúng. Văn học nghệ thuật lành m ạnh 
là món ăn tinh  th ần  bổ ích của nhân  dân. Nếu biết khéo kết 
hợp th ì các hoạt động văn nghệ là những vũ khí sắc bén để 
tuyên truyền vận động quần chúng rấ t hiệu quả.

Tôi xin ghi lại mấy mẩu hồi ức để m inh họa cho nhận 
thức nêu trên :

Hồi đế quốc Mỹ leo thang  gây chiến tran h  phá hoại miền 
Bắc, tôi là Bí thư  Đoàn Nông trường Sông Lô tỉnh  Tuyên 
Quang. Địch ném  bom ác liệt, chúng tôi phải sơ tán  triệ t để, 
vào rừng, tìm  hang dá làm nhà hầm  đế bám  trụ vừa sản xuất, 
vừa chiến đấu phòng chống máy bay oanh tạc, hạn chê thuơng 
vong. Để phá t huy khí th ế  “Ba sẵn sàng” của thanh  niên 
trong tình  h ình  mới. Tỉnh Đoàn phá t động phong trào ca hát 
tập  th ể  “Tiếng h á t á t tiếng bom”. Sinh hoạt đoàn viên thanh 
niên nông trường ở nơi sơ tán  vui vẻ phấn khơi hẳn lên, 
nhưng được m ột thời gian lại lắng xuống vì “hết vốn” không 
có bài h á t mới. T ình th ế  “hiểm  nghèo” đó đã thúc đẩy tôi - 
vốn trước đây không hay h á t và h á t cũng không hay - trở 
th àn h  một “hướng dẫn viên ca h á t bất đắc dĩ”. Nhờ được “ưu 
tiên ” phân phối cái máy thu th an h  Orionton của Hungari và 
có anh bạn đồng hương làm  cán bộ tuyên huấn Tỉnh Đoàn,

D ân vận  L â m  Dóng- ỉd m  th e o  l ờ i  B á c
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mà tôi học thêm  được một số bài h á t mới để mỗi kỳ họp Ban 
Chấp hành Đoàn nông trường hay khi xuống sinh hoạt với 
các chi doàn cơ sỏ, tôi đều có “món quà đặc b iệ t” tặng  anh chị 
em, thực hiện được lời hứa danh dự của Bí thư  Đoàn với đoàn 
viên thanh  niên, đáp ứng kịp thời nhu cầu cải th iện  đời sống 
tinh  thần  của quần chúng. Liên tục trong những năm  1965- 
1969. Đoàn Nông trường Sông Lô là m ột trong những đơn vị 
m ạnh của tỉnh , dược Trung ương Đoàn tặng  cờ thưởng luân 
lưu mang chân dung anh hùng liệ t sĩ Nguyễn Văn Trỗi. Ngoài 
thành  tích sản xuất, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, chúng 
tôi còn chủ động chăm lo tổ chức tố t đời sống văn hóa, bồi 
dưỡng tinh  th ần  lạc quan cách m ạng của tuổi trẻ  nông trường, 
vượt lên trên  thử  thách khó khăn. Vững lòng tin  ở ngày mai 
chiến thắng.

Phát huy những kinh nghiệm thanh  vận trong chiến tranh  
ở nông trường và ở trường Đại học Nông nghiệp I, khi vào 
tham  gia lãnh đạo xây dựng vùng kinh  tế  mới Hà Nội tại 
Lâm Đồng, nay là huyện Lâm Hà sau ngày m iền Nam giải 
phóng...tôi thường xuyên quan tâm  và đã đạt dược những 
thành  công đáng kể trong việc chăm lo đẩy m ạnh phong trào 
văn hóa - văn nghệ, coi đó là một nội dung và phương thức 
quan trọng, đã góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, 
động viên hơn 2.000 đoàn viên thanh  niên thủ đô hoàn thành  
xuất sắc nhiệm  vụ đội quân xung kích đi tiền  trạm  mở đất 
xây dựng quê hương mói. Thông qua việc phát động, nuôi 
dưỡng phong trào  văn nghệ quần chúng ở cơ sở, tổ chức các 
cuộc liên hoan, lễ hội văn hóa nhân các ngày lễ, Tết như lễ 
hội tưởng niệm Hai Bà Trưng ở xã Mê Linh, lễ hội cồng 
chiêng, đâm trâu , tung còn ở Đinh Văn, Tân Văn, Đạ Đờn để 
xây dựng ý thức cộng đồng, phá t huy truyền thống và bản sắc 
văn hóa của mỗi dịa phương, tăng  cường sự hiểu biết và đoàn 
kết chặt chẽ giữa các dân tộc anh em. Ớ vùng kinh tế  mới
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huyện Lâm Hà và thành  phô" Đà Lạt, tôi rấ t  may mắn được có 
nhiều dịp tiếp  xúc và dần trỏ  nên th ân  th iế t với giới văn 
nghệ sĩ của Lâm Đồng, Hà Nội và cả nước nên có vinh dự 
được là cộng tác viên đắc lực hoặc đồng tác giả của một số tác 
phẩm  văn, thơ, nhạc, nhiếp ảnh và điện ảnh như các bộ phim 
“Người Hà Nội trên  cao nguyên xanh”, “Một vùng quê mới”, 
tuyển tập  văn - thơ - nhạc “Lâm Hà nỗi nhớ” có ý nghĩa nhân 
văn và giá tr ị nghệ thuậ t động viên đồng bào, đồng chí thêm  
phấn khởi, yên tâm , gắn bó, tích cực góp phần xây dựng và 
bảo vệ đất nước, quê hương trong giai đoạn mới...

Riêng tôi, được sự động viên giúp đỡ của các anh chị em 
trong Hội Văn học nghệ thuậ t tỉnh  Lâm Đồng, cũng đã ra 
được tập  thơ “Hương đất tình  người”, ghi lại cảm xúc chân 
thành  của tôi đối với quê hương, đất nước và sự nghiệp cách 
m ạng của nhân  dân ta. Qua ngôn ngữ nghệ thuật của mỗi lời 
thơ, nốt nhạc và h ình  ảnh sinh động trong phim, tôi bày tỏ 
được tấm  lòng m ình với đồng bào, đồng chí và thực sự đã 
nhận  được sự cảm thông của mọi người Từ bác cán bộ cách 
mạng lão thành  đến chị công nhân quét rác bảo vệ môi trường; 
từ  các cháu thanh  niên, học sinh tung tảng cắp sách tới trường 
và người nông dân một nắng hai sương trên  đồng ruộng Cát 
Tiên sau mùa lũ lụt...dối với tôi - người cán bộ dân vận của 
Đảng - cùng gặp nhau nơi cái tâm , đã trở nên gần gũi thân  
thương như ruột th ịt... Đặc biệt, đối với đồng bào các dân tộc 
ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến, sau những 
chuyến đi cơ sở tôi đã viết được một số bài thơ, trong đó có 
những câu gây xúc dộng lòng người, và thực sự đả biến thành  
lực lượng vật chất góp phần dấy lên những việc làm th iế t 
thực của nhiều cơ quan, đoàn thể  gần xa cùng góp công, góp 
sức chăm lo giúp đỡ đồng bào dân tộc khắc phục khó khăn, 
đẩy m ạnh sản xuất, cải th iện  đời sống...thể hiện đạo lý “uống 
nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, “đưa m iền núi tiến  kịp

__________________ D ân vân  L â m  Đ ồ n g  là m  th e o  lờ i  B ác
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miền xuôi” đúng chủ trương, đường lối chính sách của Đảng.

Kết thúc bài viết nhỏ gửi Hội đồng biên tập  cuốn sách 
“Dân vận Lâm Đồng làm theo lời Bác”..., tôi xin ghi lại sau 
đây một trong những bài thơ “Dân vận” có thể  gọi là thành  
công, đã cùng với Thường trực Hội Nông dân Việt Nam tỉnh 
Lâm Đồng, thành  phố Đà Lạt, Báo Sài Gòn Giải phóng và 
nhiều cá nhân, cơ quan, đơn vị khác hành quân “Về với K’Long 
K’Lanh” tham  gia cùng đồng bào các dân tộc ở đây xóa đói 
giảm nghèo, xây dựng cuộc sông mới ấm no hạnh  phúc, xứng 
đáng với chiến công của m ột căn cứ kháng chiến anh hùng:

VỀ VỚI K LONG K LANH w
Chưa đi chưa biết K L ong  K ’Lanh  
Đến rồi càng thấy dân m ình cực ghê!
Trập trùng khuất nèo sơn khê
Cầu trôi - đường sụt, đi-về khó khăn...

Nhớ hồi kháng chiến gian truân 
Bao người sống giữa tình dân đất này 
Mừng còn tay được nắm  tay 
Lệ tràn lèn mắt, đắng cay trong lòng...
Đây vùng hậu cứ kiên trung  
Đói cơm, lạt muối, giặc lùng, giặc văy 
Nguồn Đa N hún  vẫn dâng đầy 
Còn dân, còn Đảng, còn ngày tự do!
Rừng thông xanh thắm  ước mơ 
K Long K h a n h  giàu dẹp ấm no đời đời...
Nhưng hơn hai chục năm rồi
Bà con m ình vẫn ngô khoai bốn mùa
N hà xiêu mái lá phên thưa
Bếp tàn đềm lạnh gió lùa căm căm
Đồng hoang lũ quét mấy lần
Xác xơ nghèo đói níu chân anh hùng...
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Chào cô giáo trề Lam Hồng
Xa què hương đến Lăm Đồng, vào đây
Yêu nghề mến trẻ hăng say
Tuổi xuân cùng với tháng ngày....tạm quèn
Chào anh bộ dội phục viên
Trên đất mới vững tay liềm, tay dao
Thương đồng đội, xót đồng bào
Gian lao từng trải qua bao chiến trường!

Cầm tay, theo Đảng dẫn đường:
...Thôi nghề đốt rẫy làm nương ngàn đời
Định cư xây dựng vườn đồi
Trồng cây công nghiệp, chăn nuôi bò đàn
Điện, đường, trường, trạm khang trang
Dần dòng nước sạch buôn làng tươi vui
Lưu thông hàng hóa ngược xuôi
Quyết tâm làm cuộc đổi đời nay mai... (*) **J

Cùng nhau vượt chặng đường dài 
Xuân vừa hé nụ, chông gai còn đầy 
Trách ai ngoảnh mặt, khoanh tay 
Lãng quèn ý  đẹp, lời hay một thời 
Nói nhiều, làm chẳng tới nơi 
Tốn công của, mất...lòng người xót xa!

Thị thành đổi mới thăng hoa
K Long K L anh  không thể  nhạt nhòa tháng năm!

Đà Lạt - 1999

(*) K Long Khanh buôn dân tộc, trước dâv là hận cứ cùa Thị ủ v Đà lạt 
thời chống Mỹ cứu nước, nay thuộc xã Dạ Cbais anh hùng, 

huyện Lạc Diíơng, tỉnh Lâm Đồng.
(**) Tinh thần các nghị quyết, chính sách rề xảy dựng kinh tế - xã hội

rùng dân tộc ít ngtrời ở Tây Nguyên.
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- Lạc Xuân với hoạt động của Hội đồng bào tự quản vùng 

' dân tộc
- Thực hiện quy chế dân chủ ỏ  Đạ Tẻh:
■ Một Hội cựu chiến binh xung kích trên mặt trận mới
- Vì sự bình yên, phân vinh của xóm làng
- Sức sống Kơ Ming
- Người đảng viên 45 năm gắn bó công tác phụ vận
- Muốn bà con làm mình hãy làm trước
- Như những cơn mưa dầm thấm sâu
- Chị Hai Dran suốt đời gắn bó với phong trào phụ nữ
- Phường 10 Đà Lạt làm công tác nhân đạo
- Hòa giải ỏ  vùng đồng bào công giáo
- Nông dân phường 4 - Những bước chuyển mình
■ PRÉ HRIYONG ■ Thôn thực hiện tốt quy ch ế dân chả
- Sức sống trong cộng đồng người Hoa
- Nặng tình với K ’LỎNG K'LÁNH
- Tôi lùm công tác dân vận bằng các hoạt động văn nghệ
- Mục lục
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Tạ Quang Thành 186
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_ Vũ Khắc 205 
Nguyền Duv Tân 209 

Lê Bá Cảnh 212 
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V iệt Hưng 227 
Quỳnh U yển 230 

Nguyễn Tâm  Giám  233 
Minh Lân 237 
Ngọc An 240 

Hạnh Nhàn 243 
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Cao Duy Hùng 252 
Phan Hữu Giản 256 
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Dàn vận  L ả m  Đồng' là m  th e o  lờ i  B ác

Chịu trách nhiệm xuất bản:
PHAN HỮU GIẢN 

(ủy viên Thường vụ,
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm ĐôngI 

Hội đồng biên tập:
NGUYỄN BẠN

NGUYỄN VĂN HƯƠNG 
NGUYỄN VĂN Lực 

NGUYỄN THANH ĐẠM 
TRẦN THĂNG  

ĐƯƠNG ANH NGỮ

Trình bày bìa:
SINH THỤC

Mỹ thuật:
HỒ TOÀN

Kỹ thuật vi tính:
MINH - TRƯỜNG 

MINH - HOA

Tranh bìa 1:
“B á c  H ồ  v ớ i  c á c  d â n  t ộ c ” c ủ a  V i  Q u ố c  H i ệ p



•  Chế bủn tụi Báo Lâm Đồng. In 1500 cuốn khổ 14 X  20 cm
tại Xí nghiệp ỉn Lãm Đồng.

•  Giấy phép xuất bủn số  62/GPXB do Sở Văn hóa Thông tin
Lãm Đồng cấp ngày 10-10-2000.

•  In xong và nộp lưu chiểu tháng 10-2000.
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