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TÓM TẮT 
Trong điều kiện kinh tế thị trường, để huy động nguồn lực giải quyết các vấn đề xã hội, sự tham 

gia của các tổ chức xã hội dân sự là hết sức cần thiết. Với phương pháp tiếp cận hệ thống, bài viết đã 
phân tích thực trạng vai trò của các tổ chức xã hội dân sự (chủ yếu là các tổ chức chính trị-xã hội) 
trong tham gia giải quyết các vấn đề xã hội ở nông thôn huyện Phúc Thọ - Hà Nội. Những thành tựu 
mà các tổ chức xã hội dân sự đạt được bao gồm sự phong phú về loại hình hoạt động, thu hút được 
số lượng lớn người dân tham gia, góp phần giải quyết một số vấn đề xã hội... và bên cạnh đó còn có 
một số hạn chế như hoạt động có tính hình thức là chủ yếu, thiếu đồng đều về loại hình hoạt động... 
Đó là những cơ sở quan trọng hình thành giải pháp phát huy vai trò của các tổ chức xã hội dân sự 
trong tham gia giải quyết các vấn đề xã hội ở địa phương. 

Từ khóa: Tổ chức xã hội dân sự, vấn đề xã hội. 

SUMMARY 
In condition of market economy, mobilization of resources to solve social problems, the 

participation of organizations of civil society is urgently needed. With a systematic approach, this 
article has analyzed the actual situation of the role of civil social organizations (mainly social political 
ones) in solving social problems in rural area of Phuc Tho districts, Ha Noi. Achievements that civil 
social organizations attained include the abundance of types of activities, attracting participation of 
large number of people, contribution in solving some social problems...etc. However, some 
restrictions and barriers limited activities of those organizations are existed such as formality in 
activities, lack of uniform type of activities... Those are important bases to create solutions promoting 
participation of civil social organization in solving social problems locally. 

Key words: Social problem, civil social organization.   

1. §ÆT VÊN §Ò 
“X· héi d©n sù” (civil society - nhiÒu nhμ 

nghiªn cøu ®ång nhÊt x· héi d©n sù víi c¸c 
tæ chøc x· héi d©n sù) lμ kh¸i niÖm míi xuÊt 
hiÖn ë ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Cho 
®Õn nay ®· h×nh thμnh mét sè kh¸i niÖm vÒ 

tæ chøc x· héi d©n sù. X· héi d©n sù lμ diÔn 
®μn gi÷a gia ®×nh, nhμ n−íc vμ thÞ tr−êng, 
n¬i mμ mäi con ng−êi b¾t tay nhau ®Ó thóc 
®Èy quyÒn lîi chung (Liªn minh thÕ giíi v× 
sù tham gia cña c«ng d©n - CIVICUS, 2006). 
X· héi d©n sù bao gåm c¸c tæ chøc x· héi 
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n»m ngoμi nhμ n−íc, n»m ngoμi ho¹t ®éng 
cña c¸c doanh nghiÖp, n»m ngoμi gia ®×nh ®Ó 
liªn kÕt ng−êi d©n víi nhau trong nh÷ng 
ho¹t ®éng v× môc ®Ých chung (§Æng Ngäc 
Dinh, 2006). X· héi d©n sù lμ mét tæng thÓ 
c¸c mèi quan hÖ gi÷a con ng−êi vμ x· héi, 
trong ®ã c¸c c¸ nh©n th«ng qua c¸c mèi liªn 
kÕt cña m×nh t¹o thμnh nhãm, tæ chøc ®Ó 
tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu mμ nhμ n−íc, thÞ 
tr−êng, gia ®×nh hay c¸ nh©n riªng lÎ khã cã 
thÓ ®¸p øng ®−îc (Lª Ngäc Hïng, 2008)… 
MÆc dï cßn cã nh÷ng c¸ch hiÓu kh¸c nhau, 
nh−ng c¸c ®Þnh nghÜa phæ biÕn ®Òu thèng 
nhÊt x· héi d©n sù lμ nh÷ng thiÕt chÕ ngoμi 
nhμ n−íc, ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c tù 
nguyÖn, phi lîi nhuËn, phèi hîp víi nhμ n−íc 
®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng quyÒn lîi cña c¸ nh©n 
vμ céng ®ång. 

Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, bªn c¹nh 
nh÷ng mÆt tÝch cùc, nh÷ng mÆt tr¸i cña nã ®· 
vμ ®ang lμm cho c¸c vÊn ®Ò x· héi tån t¹i 
thªm bøc xóc vμ n¶y sinh nh÷ng vÊn ®Ò x· 
héi míi. Nguån lùc tõ phÝa Nhμ n−íc ph¶i 
dμnh phÇn nhiÒu cho c¸c môc tiªu t¨ng 
tr−ëng kinh tÕ, nguån lùc cho c¸c lÜnh vùc 
kh¸c trong ®ã cã nguån lùc ®Ó gi¶i quyÕt c¸c 
vÊn ®Ò x· héi v× thÕ lμ cã giíi h¹n. MÆt kh¸c, 
t¨ng tr−ëng kinh tÕ lμ ®iÒu kiÖn, tiÒn ®Ò gi¶i 
quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi, tuy nhiªn, nguån lùc 
ph¸t triÓn kh«ng chØ tËp trung duy nhÊt ë 
phÝa Nhμ n−íc mμ cßn ph©n t¸n víi mét 
l−îng kh«ng nhá trong nh©n d©n. Víi tÝnh 
chÊt tù nguyÖn, phi lîi nhuËn..., c¸c tæ chøc 
x· héi d©n sù thùc sù lμ nh÷ng h×nh thøc phï 
hîp, cÇn thiÕt trong viÖc tæ chøc, ph¸t huy vai 
trß cña c¸ nh©n vμ céng ®ång nh»m huy ®éng 
nguån lùc tèi ®a ®Ó gi¶i quyÕt mét c¸ch hiÖu 
qu¶ c¸c vÊn ®Ò x· héi trong ph¸t triÓn.  

HuyÖn Phóc Thä bao gåm 22 x· lμ V©n 
Hμ, V©n Nam, V©n Phóc, Xu©n Phó, CÈm 
§×nh, Ph−¬ng §é, Sen ChiÓu, Vâng Xuyªn, 
Long Xuyªn, Th−îng Cèc, H¸t M«n, Thä 
Léc, TÝch Giang, Phóc Hßa, Ngäc T¶o, 
Thanh §a, Tr¹ch Mü Léc, Tam ThuÊn, 
Phông Th−îng, Tam HiÖp, HiÖp ThuËn, 

Liªn HiÖp vμ mét thÞ trÊn. Phóc Thä lμ mét 
huyÖn thuÇn n«ng ë ®ång b»ng B¾c Bé. 
D−íi sù l·nh ®¹o cña c¸c cÊp ñy ®¶ng, phèi 
hîp víi chÝnh quyÒn vμ c¸c ban, ngμnh, c¸c 
tæ chøc x· héi d©n sù ®· gãp phÇn quan 
träng vμo thμnh tÝch chung cña ®Þa ph−¬ng. 
Kinh tÕ cña Phóc Thä nh÷ng n¨m gÇn ®©y 
®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc, ®êi sèng 
vËt chÊt vμ tinh thÇn cña nh©n d©n ®−îc c¶i 
thiÖn. Bªn c¹nh ®ã, mét sè vÊn ®Ò x· héi 
tån t¹i ë ®Þa ph−¬ng nh− viÖc lμm, tÖ n¹n x· 
héi, tai n¹n giao th«ng, m«i tr−êng... cßn 
ch−a ®−îc gi¶i quyÕt tèt, trong ®ã cã vai trß 
cña c¸c tæ chøc x· héi d©n sù. Nghiªn cøu 
nμy gãp phÇn ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng vai trß 
cña c¸c tæ chøc x· héi d©n sù trong tham 
gia gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi ë n«ng th«n 
Phóc Thä lμm c¬ së cho viÖc x©y dùng ®Þnh 
h−íng vμ gi¶i ph¸p ph¸t huy vai trß cña c¸c 
tæ chøc x· héi d©n sù trong tham gia gi¶i 
quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi ë ®Þa ph−¬ng.  

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 
§èi t−îng nghiªn cøu ®−îc tiÕp cËn theo 

ph−¬ng ph¸p hÖ thèng.Vai trß cña c¸c tæ chøc 
x· héi d©n sù (Bμi viÕt chñ yÕu ®¸nh gi¸ thùc 
tr¹ng vai trß cña c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi) 
trong tham gia gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi 
®−îc cÊu thμnh bëi 3 yÕu tè c¬ b¶n cã quan hÖ 
chÆt chÏ bao gåm chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch cña 
§¶ng vμ Nhμ n−íc vÒ vai trß cña c¸c tæ chøc 
x· héi d©n sù trong tham gia gi¶i quyÕt c¸c 
vÊn ®Ò x· héi vμ viÖc chØ ®¹o tæ chøc thùc 
hiÖn chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch, sù tham gia cña 
c¸c tæ chøc x· héi d©n sù vμ sù tham gia cña 
ng−êi d©n trong gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi. 
Do ®ã, néi dung cña chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch 
cña §¶ng, Nhμ n−íc, sù quan t©m, chØ ®¹o tæ 
chøc thùc hiÖn cña c¸c cÊp ñy ®¶ng, chÝnh 
quyÒn ®Þa ph−¬ng, ®Æc biÖt lμ lo¹i h×nh vμ 
hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc x· héi d©n 
sù vμ sù tham gia cña ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng 
trong gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi lμ nh÷ng 
vÊn ®Ò cÇn ®−îc nghiªn cøu.    
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§Þa bμn kh¶o s¸t 

Số TT Địa bàn khảo sát 
(xã) 

Số lượng 
(phiếu) Số TT Địa bàn khảo sát 

(xã) 
Số lượng 
(phiếu) 

1 Long Xuyên 5 9 Hát Môn 3 
2 Vân Phúc 4 10 Xuân Phú 1 
3 Sen Chiểu 7 11 Vân Hà 1 
4 Cẩm Đình 2 12 Thượng Cốc 1 
5 Ngọc tảo 7 13 Hiệp thuận 2 
6 Tích Giang 6 14 Thanh Đa 2 
7 Trạch Mĩ Lộc 3 15 Võng Xuyên 2 
8 Phụng Thượng 3 16 Phúc Hòa 3 

 
C¸c lo¹i th«ng tin thø cÊp ®−îc thu thËp 

tõ c¸c tμi liÖu nghiªn cøu, c¸c b¸o c¸o tæng 
kÕt cña §¶ng, chÝnh quyÒn vμ c¸c tæ chøc x· 
héi d©n sù ®Þa ph−¬ng (2009). C¸c lo¹i th«ng 
tin s¬ cÊp ®−îc thu thËp tõ 2 nguån lμ ®iÒu 
tra b»ng phiÕu hái vμ pháng vÊn s©u (2009). 
§iÒu tra 52 phiÕu hái trªn 3 nhãm ®èi t−îng 
kh¶o s¸t, ®ã lμ nhãm héi viªn ®ång thêi gi÷ 
chøc vô l·nh ®¹o §¶ng, chÝnh quyÒn (12 
ng−êi), nhãm héi viªn ®ång thêi gi÷ chøc vô 
phô tr¸ch tæ chøc x· héi d©n sù (26) vμ nhãm 
héi viªn cña c¸c tæ chøc x· héi d©n sù (14 
ng−êi).  §¸nh gi¸ tõ c¸c nhãm ®èi t−îng trªn 
®©y sÏ ®−îc so s¸nh ®Ó lμm râ thùc tr¹ng vai 
trß cña c¸c tæ chøc x· héi d©n sù trong tham 
gia gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi ë ®Þa 
ph−¬ng. Pháng vÊn s©u 12 ®èi t−îng lμ BÝ 
th− §¶ng ñy x· (1), Chñ tÞch Uû ban nh©n 
d©n x· (1), Phã chñ tÞch Uû ban nh©n d©n x· 
(1), Phã chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n x· (1), 
Chñ tÞch MÆt trËn Tæ quèc x· (2), Chñ tÞch 
Héi Phô n÷ x· (1), BÝ th− §oμn Thanh niªn 
x· (1), Phã bÝ th− §oμn Thanh niªn x· (1), 
héi viªn c¸c Héi N«ng d©n, Héi Cùu chiÕn 
binh, Héi Phô n÷ x· (3).  

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU 

3.1. Chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vÒ 
       vai trß cña c¸c tæ chøc x· héi d©n 
       sù trong tham gia gi¶i quyÕt c¸c  
       vÊn ®Ò x· héi vμ chØ ®¹o tæ chøc 
       thùc hiÖn chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch ë 
       ®Þa ph−¬ng 

Trong qu¸ tr×nh ®æi míi, nhËn thøc râ 
vai trß, vÞ trÝ quan träng cña c¸c tæ chøc x· 
héi d©n sù, §¶ng vμ Nhμ n−íc ®· ®Ò ra 
nh÷ng chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch ®óng ®¾n 
nh»m khuyÕn khÝch, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c 
lo¹i h×nh tæ chøc x· héi d©n sù ra ®êi vμ ho¹t 
®éng. Vai trß cña c¸c tæ chøc x· héi d©n sù 
trong tham gia gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi 
®−îc §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam tõng b−íc 
kh¼ng ®Þnh. §ã lμ c¸c chÝnh s¸ch x· héi ®−îc 
tiÕn hμnh theo tinh thÇn x· héi hãa, ®Ò cao 
tr¸ch nhiÖm cña chÝnh quyÒn c¸c cÊp, huy 
®éng c¸c nguån lùc trong nh©n d©n vμ sù 
tham gia cña c¸c ®oμn thÓ nh©n d©n, c¸c tæ 
chøc x· héi (§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, 
2001). CÇn tiÕp tôc ®æi míi, n©ng cao chÊt 
l−îng ho¹t ®éng cña MÆt trËn Tæ quèc vμ c¸c 
®oμn thÓ chÝnh trÞ - x· héi ë n«ng th«n, t¹o 
c¬ chÕ vμ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho Héi N«ng 
d©n ViÖt Nam trong viÖc trùc tiÕp thùc hiÖn 
mét sè ch−¬ng tr×nh, dù ¸n phôc vô s¶n xuÊt 
vμ n©ng cao ®êi sèng cña n«ng d©n (§¶ng 
Céng s¶n ViÖt Nam, 2008). Tr¸ch nhiÖm vμ 
quyÒn h¹n cña MÆt trËn ®−îc thÓ chÕ hãa, ®ã 
lμ phèi hîp, tham gia víi c¬ quan nhμ n−íc 
tæ chøc c¸c cuéc vËn ®éng, c¸c phong trμo thi 
®ua yªu n−íc, vËn ®éng nh©n d©n ®oμn kÕt, 
gióp ®ì lÉn nhau ph¸t triÓn kinh tÕ, x©y 
dùng ®êi sèng v¨n hãa, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò 
x· héi, x©y dùng nÒn quèc phßng toμn d©n, 
gi÷ g×n an ninh chÝnh trÞ, trËt tù, an toμn x· 
héi (Quèc héi n−íc Céng hßa X· héi chñ 
nghÜa ViÖt Nam, 1999). 
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Qu¸n triÖt c¸c nghÞ quyÕt cña §¶ng vμ 
chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhμ n−íc, c¸c cÊp 
ñy ®¶ng huyÖn Phóc Thä, mét sè ban chØ 
®¹o, héi ®ång cña huyÖn ®−îc h×nh thμnh 
nh»m tæ chøc vμ ®iÒu hμnh c¸c ho¹t ®éng 
cña huyÖn trong gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi 
nh− Ban chØ ®¹o phßng chèng dÞch, Ban chØ 
®¹o phßng chèng tÖ n¹n x· héi vμ c«ng t¸c 
b¶o vÖ, ch¨m sãc, gi¸o dôc trÎ em, Héi ®ång 
thÈm ®Þnh quü hç trî ®êi sèng, häc tËp, ®μo 
t¹o nghÒ vμ viÖc lμm cho c¸c hé d©n bÞ thu 
håi ®Êt, Ban chØ ®¹o trî gióp ng−êi nghÌo, 
Ban chØ ®¹o ®iÒu tra d©n sè vμ nhμ ë... ñy 
ban nh©n d©n ®· tranh thñ sù l·nh ®¹o, chØ 
®¹o cña huyÖn ñy, chñ ®éng x©y dùng 
ch−¬ng tr×nh, néi dung b¸o c¸o víi Ban 
th−êng vô HuyÖn ñy, Th−êng trùc Héi ®ång 
nh©n d©n huyÖn, ®ång thêi mêi ®¹i diÖn cña 
HuyÖn ñy, Héi ®ång nh©n d©n tham dù c¸c 
cuéc häp ®Ó xin ý kiÕn. 

NghÞ quyÕt, chØ ®¹o cña c¸c cÊp ñy 
§¶ng, chÝnh quyÒn cÊp trªn ®−îc triÓn khai 
xuèng c¬ së. C¸c tæ chøc x· héi d©n sù ®· 
nhËn ®−îc sù quan t©m, t¹o ®iÒu kiÖn cña 
chÝnh quyÒn nh− ®−îc mêi ®¹i diÖn tham dù 
c¸c phiªn häp th−êng k× ®Ó ®ãng gãp ý kiÕn 
vμo c«ng t¸c tæ chøc, ®iÒu hμnh cña chÝnh 
quyÒn, chÝnh quyÒn tham gia héi nghÞ cña 
c¸c tæ chøc x· héi d©n sù...  

3.2. Sù tham gia cña c¸c tæ chøc x· héi 
      d©n sù trong gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò 
      x· héi 

CÊu tróc c¸c tæ chøc x· héi d©n sù ë 
n«ng th«n Phóc Thä nãi riªng vμ n«ng th«n 
ViÖt Nam nãi chung rÊt phøc t¹p, cã thÓ tæng 
hîp thμnh c¸c nhãm lμ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ -
x· héi nh− MÆt trËn Tæ quèc, §oμn Thanh 
niªn, Héi N«ng d©n, Héi Phô n÷, Héi Cùu 
chiÕn binh..., c¸c tæ chøc x· héi nh− Héi 
Ng−êi cao tuæi (Héi b¶o thä), Héi KhuyÕn 
häc, Héi Ch÷ thËp ®á, Héi §ång niªn, Héi 
§ång m«n, Héi H−u trÝ, C©u l¹c bé Th¬... vμ 
c¸c tæ chøc x· héi nghÒ nghiÖp nh− Héi Lμm 
v−ên, Héi Ch¨n nu«i, Héi Bu«n b¸n dÞch vô 
th−¬ng m¹i...  

Lo¹i h×nh ho¹t ®éng trong tham gia gi¶i 
quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi cña c¸c tæ chøc x· 
héi d©n sù Phóc Thä rÊt ®a d¹ng. Do c¸c vÊn 
®ª x· héi cã mèi liªn quan víi nhau rÊt chÆt 
chÏ nªn viÖc ph©n ®Þnh lo¹i h×nh ho¹t ®éng 
cña c¸c tæ chøc x· héi d©n sù lμ hÕt søc khã 
kh¨n. Cã thÓ cÊu tróc nh− sau: 

- §èi víi c¸c vÊn ®Ò viÖc lμm vμ xãa ®ãi 
gi¶m nghÌo, lo¹i h×nh ho¹t ®éng cña c¸c tæ 
chøc x· héi d©n sù bao gåm tuyªn truyÒn, 
vËn ®éng héi viªn tÝch cùc ph¸t triÓn ngμnh 
nghÒ, triÓn khai c¸c m« h×nh s¶n xuÊt, phèi 
hîp më líp d¹y nghÒ, tæ chøc ngμy héi t− vÊn 
giíi thiÖu viÖc lμm, tham quan triÓn l·m héi 
trî viÖc lμm...; kh¶o s¸t hé nghÌo, phèi hîp 
víi Ng©n hμng ChÝnh s¸ch x· héi, Ng©n 
hμng N«ng nghiÖp vμ ph¸t triÓn n«ng th«n 
cho héi viªn vay vèn vμ tiÕn hμnh kiÓm tra 
viÖc sö dông nguån vèn vay ®óng ®èi t−îng, 
tr¶ nî, l·i ®óng h¹n; vËn ®éng héi viªn gióp 
nhau con gièng c©y trång, vËt nu«i, ngμy 
c«ng, tiÒn vμ ph©n c«ng c¸n bé héi trùc tiÕp 
gióp ®ì héi viªn cã ®Þa chØ tho¸t nghÌo. C¸c 
chi héi ®¨ng kÝ x©y dùng c¸c m« h×nh nh− tæ, 
nhãm tÝn dông tiÕt kiÖm, tæ tù nguyÖn tiÕt 
kiÖm, gióp nhau kh«ng lÊy l·i 

- §èi víi c¸c vÊn ®Ò hßa nhËp x· héi vμ 
b¶o trî x· héi, c¸c tæ chøc x· héi d©n sù tæ 
chøc chóc thä héi viªn, tÆng quμ héi viªn èm 
®au, hç trî, nhËn nu«i d−ìng vμ vËn ®éng 
c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ, c¸ nh©n nhËn ®ì ®Çu trÎ 
må c«i; tæ chøc Héi nghÞ t− vÊn ch¨m sãc søc 
kháe vμ cÊp thuèc miÕn phÝ, kh¸m bÖnh 
miÔn phÝ; tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cho thiÕu 
niªn, nhi ®ång trong c¸c dÞp kØ niÖm, hÌ; xÐt 
duyÖt, ®Ò nghÞ chÕ ®é khen th−ëng, an 
d−ìng, b¶o hiÓm y tÕ, tiÒn tuÊt cho c¸c ®èi 
t−îng ng−êi cã c«ng, th−¬ng binh, gia ®×nh 
liÖt sÜ, nhiÔm chÊt ®éc mμu da cam vμ tiÕp 
nhËn hμi cèt liÖt sÜ; x©y dùng nhμ t×nh 
nghÜa; x©y dùng c¸c m« h×nh nh− c©u l¹c bé 
th¬ ca, c©u l¹c bé thÓ dôc thÓ thao, tæ phô n÷ 
cña ng−êi cao tuæi.   

- §èi víi c¸c vÊn ®Ò gia ®×nh vμ d©n sè, 
kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh, ®ã lμ c¸c ho¹t ®éng 
tuyªn truyÒn, vËn ®éng c¸c phong trμo thi 
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®ua nh− x©y dùng gia ®×nh v¨n hãa, “Phô n÷ 
tÝch cùc lao ®éng s¸ng t¹o, x©y dùng gia ®×nh 
h¹nh phóc”, “Nu«i con kháe, d¹y con 
ngoan”...; tæ chøc tËp huÊn, täa ®μm, sinh 
ho¹t c©u l¹c bé, nãi chuyÖn chuyªn ®Ò vÒ 
LuËt b×nh ®¼ng giíi, LuËt phßng chèng b¹o 
lùc gia ®×nh, LuËt h«n nh©n gia ®×nh, v¨n 
hãa øng xö trong gia ®×nh; tæ chøc héi viªn 
®¨ng kÝ thi ®ua x©y dùng gia ®×nh ®¹t 4 
chuÈn mùc “no Êm, b×nh ®¼ng, tiÕn bé, h¹nh 
phóc”; nhËn ®¬n th− liªn quan ®Õn vÊn ®Ò 
h«n nh©n gia ®×nh ®Ó chuyÓn ®Õn c¸c c¬ 
quan chøc n¨ng, trùc tiÕp tham gia hßa gi¶i 
ë c¬ së; phèi hîp víi Trung t©m D©n sè-kÕ 
ho¹ch hãa gia ®×nh tæ chøc c¸c líp truyÒn 
th«ng d©n sè-kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh; x©y 
dùng m« h×nh c©u l¹c bé gia ®×nh h¹nh phóc 
vμ phßng chèng suy dinh d−ìng, c¸c m« h×nh 
x·, c©u l¹c bé kh«ng sinh con thø ba.  

- §èi víi vÊn ®Ò gi¸o dôc, c¸c tæ chøc x· 
héi d©n sù tæ chøc tuyªn truyÒn, gi¸o dôc héi 
viªn vÒ chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, 
ph¸p luËt cña Nhμ n−íc, vÒ truyÒn thèng, vÒ 
nhiÖm vô kinh tÕ, x· héi ®Þa ph−¬ng th«ng 
qua c¸c h×nh thø tËp huÊn, sinh ho¹t chuyªn 
®Ò, héi thi, diÔn ®μn, täa ®μm trao ®æi, mÝt 
tinh...; tæ chøc héi viªn ®¨ng kÝ thi ®ua häc 
tËp; x©y dùng m« h×nh quü khuyÕn häc, 
khuyÕn tμi.   

- §èi víi vÊn ®Ò ch¨m sãc søc kháe nh©n 
d©n, c¸c lo¹i h×nh ho¹t ®éng bao gåm tuyªn 
truyÒn c¸c ch−¬ng tr×nh y tÕ céng ®ång, gi÷ 
g×n vÖ sinh an toμn thùc phÈm, chèng dÞch 
tiªu ch¶y cÊp, cóm gia cÇm, lë måm long 
mãng gia sóc, cóm AH1N1, chèng trÎ suy 
dinh d−ìng; phèi hîp tæ chøc chiÕn dÞch 
truyÒn th«ng lång ghÐp víi cung øng c¸c 
dÞch vô ch¨m sãc søc kháe sinh s¶n; tæ chøc 
giao l−u t×m hiÓu kiÕn thøc, kÝ cam kÕt vÖ 
sinh an toμn thùc phÈm, h−íng dÉn phô n÷ 
lùa chän thùc phÈm an toμn; triÓn khai Dù 
¸n “Bæ sung chÊt s¾t dinh d−ìng vμo n−íc 
m¾m”; x©y dùng m« h×nh c©u l¹c bé søc kháe 
sinh s¶n.  

- §èi víi vÊn ®Ò m«i tr−êng, c¸c tæ chøc 
x· héi d©n sù tæ chøc tuyªn truyÒn, vËn ®éng 

h−ëng øng tuÇn lÔ quèc gia n−íc s¹ch vμ vÖ 
sinh m«i tr−êng; ph¸t ®éng chiÕn dÞch tæng 
vÖ sinh m«i tr−êng, phun thuèc phßng dÞch, 
kh¬i th«ng cèng r·nh vμ thu gom r¸c th¶i; tæ 
chøc ®¨ng kÝ con ®−êng phô n÷ tù qu¶n 
xanh-s¹ch-®Ñp, ®¨ng kÝ x©y dùng c¸c tæ phô 
n÷ “trong s¹ch”.   

- §èi víi vÊn ®Ò h¹n chÕ, ng¨n ngõa c¸c 
hμnh vi téi ph¹m, c¸c lo¹i h×nh ho¹t ®éng 
bao gåm tuyªn truyÒn c¸c chØ thÞ, nghÞ ®Þnh 
cña ChÝnh phñ vÒ cÊm vËn chuyÓn, bu«n b¸n 
vμ tμng tr÷ ph¸o næ trong dÞp TÕt, vÒ an toμn 
giao th«ng, cam kÕt kh«ng vËn chuyÓn, bu«n 
b¸n vμ tμng tr÷ ph¸o næ trong dÞp tÕt; tæ 
chøc héi nghÞ, c¸c líp tuyªn truyÒn phßng 
chèng téi ph¹m bu«n b¸n phô n÷, trÎ em, ma 
tóy, m¹i d©m...; vËn ®éng héi viªn tÝch cùc 
tham gia phßng ngõa, ph¸t hiÖn tè gi¸c téi 
ph¹m, c¶m hãa gi¸o dôc, c¶i t¹o ng−êi ph¹m 
téi t¹i gia ®×nh vμ céng ®ång d©n c−, ®¨ng kÝ 
gióp ®ì sau cai nghiÖn; x©y dùng m« h×nh 
chèng tÖ n¹n ma tóy.   

Ho¹t ®éng gi¸m s¸t x· héi vμ ph¶n biÖn 
x· héi rÊt Ýt ®−îc ®Ò cËp trong b¸o c¸o cña 
c¸c tæ chøc x· héi d©n sù. Mét sè tæ chøc nh− 
MÆt trËn Tæ quèc, Héi Phô n÷... cã mét sè 
ho¹t ®éng nh− tham gia ®oμn c«ng t¸c cña 
§¶ng, chÝnh quyÒn vμ c¸c ban ngμnh kiÓm 
tra viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p 
luËt, gi¸m s¸t kÕt qu¶ triÓn khai thùc hiÖn 
kÕ ho¹ch kinh tÕ x· héi, gi¸m s¸t thùc hiÖn 
ph¸p luËt b×nh ®¼ng giíi... 

Trong gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi trªn 
®©y, mét tæ chøc x· héi d©n sù cã thÓ ®ång 
thêi tham gia gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò x· héi 
(Héi N«ng d©n, Héi phô n÷ tham gia gi¶i 
quyÕt viÖc lμm, xãa ®ãi gi¶m nghÌo...), hoÆc 
nhiÒu tæ chøc cïng tham gia gi¶i quyÕt mét 
vÊn ®Ò x· héi (Xãa ®ãi gi¶m nghÌo). Vμ còng 
cã tr−êng hîp nhiÒu tæ chøc tham gia gi¶i 
quyÕt mét hay mét sè khÝa c¹nh cña vÊn ®Ò 
x· héi (vèn gi¶i quyÕt viÖc lμm, xãa ®ãi gi¶m 
nghÌo). Cã nh÷ng tæ chøc tham gia nhiÒu 
lo¹i h×nh ho¹t ®éng trong gi¶i quyÕt c¸c vÊn 
®Ò x· héi nh− Héi N«ng d©n, Héi Phô n÷, 
nh−ng ®èi víi mét sè tæ chøc, lo¹i h×nh ho¹t 
®éng rÊt h¹n chÕ (§oμn Thanh niªn). 
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Thùc tr¹ng trªn ®©y cho thÊy, vÒ mÆt 
h×nh thøc, ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc x· héi 
d©n sù ®· bao trïm phÇn lín c¸c lÜnh vùc x· 
héi, trong ®ã chñ yÕu vμ næi bËt lμ c¸c lo¹i 
h×nh tuyªn truyÒn, gi¸o dôc  n©ng cao nhËn 
thøc t− t−ëng héi viªn, vËn ®éng héi viªn 
tham gia vμo c¸c ho¹t ®éng gi¶i quyÕt c¸c 
vÊn ®Ò x· héi vμ trùc tiÕp x©y dùng c¸c m« 
h×nh tæ chøc x· héi ë ®Þa ph−¬ng nh»m huy 
®éng nguån lùc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi.   

 Trªn tæng thÓ, c¸c tæ chøc x· héi d©n 
sù c¬ b¶n ®· tham gia vμo viÖc gi¶i quyÕt 
c¸c yªu cÇu, nguyÖn väng cña ng−êi d©n. 
Cßn xÐt theo møc ®é, c¸c tæ chøc x· héi d©n 
sù ®· “thùc hiÖn mét phÇn” yªu cÇu, nguyÖn 
väng cña héi viªn ®−îc ®a sè c¸c nhãm ®èi 
t−îng ®¸nh gi¸ tËp trung h¬n (50,0; 42,31; 
71,43). NÕu tõ gãc nh×n cña nhãm héi viªn 
th× møc ®é thùc hiÖn mét phÇn (71,43) vμ 
møc ®é ®¸p øng ®óng yªu cÇu (14,29 %) cã 
®¸nh gi¸ kh¸ch quan, râ rμng h¬n vμ còng 
cho thÊy sù h¹n chÕ trong ®¸p øng yªu cÇu, 
nguyÖn väng cña c¸c tæ chøc 

x· héi d©n sù ®èi víi nhãm héi viªn nμy so 
víi hai nhãm cßn l¹i. §iÒu nμy thÓ hiÖn sù 
thiÕu c«ng b»ng vÒ h−ëng lîi gi÷a c¸c nhãm 
®èi t−îng vμ cho thÊy t¸c ®éng, ®é lan táa tõ 
c¸c lo¹i h×nh ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc x· 
héi d©n sù lμ cßn h¹n chÕ, tËp trung h¬n ®èi 
víi hai nhãm ®èi t−îng cã −u thÕ c¬ héi trong 
viÖc tiÕp cËn th«ng tin vμ c¸c lîi Ých kh¸c 
(B¶ng 1). Mét c¸n bé phô tr¸ch tæ chøc x· 
héi d©n sù cho r»ng, th«ng qua c¸c ho¹t ®éng 
cña m×nh, c¸c tæ chøc x· héi d©n sù ®· gi¶i 
quyÕt ®−îc yªu cÇu, nguyÖn väng cña mét bé 
phËn ng−êi d©n. 

Møc ®é tin t−ëng cña héi viªn vÒ n¨ng 
lùc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi cña c¸c tæ 
chøc x· héi d©n sù ®−îc ba nhãm ®èi t−îng 
®¸nh gi¸ tËp trung nhÊt lμ ë møc 3 (41,67; 
42,31; 42,86)). Nh− vËy, møc ®é “®¸p øng 
®óng yªu cÇu” gi÷a c¸c nhãm héi viªn tuy cã 
sù chªnh lÖch nh− nhËn ®Þnh ë trªn, nh−ng 
râ rμng lμ kh«ng lín, hiÖu qu¶ gi¶i quyÕt c¸c 
vÊn ®Ò x· héi cña c¸c tæ chøc x· héi d©n sù 
nh×n chung lμ ch−a cao (B¶ng 2). 

B¶ng 1. Tæ chøc x· héi d©n sù thùc hiÖn yªu cÇu, nguyÖn väng cña héi viªn  

Nhóm hội viên đồng thời 
lãnh đạo Đảng, chính quyền 

Nhóm hội viên đồng thời phụ 
trách tổ chức xã hội dân sự 

Nhóm hội viên 
tổ chức xã hội dân sự Mức độ 

thực hiện 
Số lượng % Số lượng % Số lượng % 

Không thực hiện 0 0 0 0 0 0 
Rất ít khi thực hiện 1 8,33 4 15,38 1 7,14 
Thực hiện một phần 6 50,0 11 42,31 10 71,43 
Thực hiện đúng yêu cầu 5 41,67 11 42,31 2 14,29 
Không trả lời 0 0 0 0 1 7,14 
Tổng 12 100 26 100 14 100 

B¶ng 2. Sù tin t−ëng cña héi viªn vÒ n¨ng lùc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi 
cña c¸c tæ chøc x· héi d©n sù  

Nhóm hội viên đồng thời lãnh 
đạo Đảng, Chính quyền 

Nhóm hội viên đồng thời phụ 
trách tổ chức xã hội dân sự 

Nhóm hội viên tổ chức 
xã hội dân sự Mức độ tin tưởng 

Số lượng % Số lượng % Số lượng % 
1 4 33,33 6 23,07 3 21,43 
2 2 16,67 2 7,69 1 7,14 
3 5 41,67 11 42,31 6 42,86 
4 1 8,33 5 19,23 3 21,43 
5 0 0 1 3,85 1 7,14 

Không trả lời 0 0 1 3,85 0 0 
Tổng 12 100 26 100 14 100 
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3.3. Sù tham gia cña ng−êi d©n trong 
       gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi  

Sè l−îng c¸c tæ chøc x· héi d©n sù mμ 
ng−êi d©n tham gia rÊt kh¸c nhau. Mét 
ng−êi d©n cã thÓ lμ héi viªn cña mét tæ chøc 
x· héi d©n sù hoÆc ®ång thêi lμ thμnh viªn 
cña mét sè tæ chøc x· héi d©n sù, trong ®ã 
nhãm héi viªn ®ång thêi lμ l·nh ®¹o §¶ng, 
chÝnh quyÒn vμ phô tr¸ch tæ chøc x· héi d©n 
sù tham gia nhiÒu tæ chøc h¬n so víi nhãm 
héi viªn kh¸c (B¶ng 3). 

Ng−êi d©n tham gia tæ chøc x· héi d©n 
sù chñ yÕu lμ do së thÝch c¸ nh©n vμ mong 
muèn tæ chøc x· héi d©n sù gi¶i quyÕt ®−îc 
c¸c lîi Ých cña c¸ nh©n, trong ®ã lÝ do së 
thÝch c¸ nh©n cã tØ lÖ cao h¬n thèng nhÊt 
trong c¶ ba nhãm ®èi t−îng (53,33; 62,86; 
58,82). §iÒu ®¸ng l−u ý lμ trong sè ®ã, cã 
nh÷ng ®èi t−îng thuéc nhãm héi viªn ®ång 
thêi lμ l·nh ®¹o §¶ng, chÝnh quyÒn vμ phô 
tr¸ch tæ chøc x· héi d©n sù gia nhËp tæ chøc 
x· héi d©n sù chØ “mang tÝnh h×nh thøc, 
phong trμo” hoÆc v× “sî bÞ phª b×nh nªn gia 
nhËp”. §iÒu nμy ®· dÉn ®Õn hiÖu qu¶ trong 
gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi cña c¸c tæ chøc 
x· héi d©n sù cßn h¹n chÕ (B¶ng 4). Theo 
®¸nh gi¸ cña mét c¸n bé phô tr¸ch tæ chøc 
x· héi d©n sù, chÊt l−îng ho¹t ®éng cña tæ 

chøc x· héi d©n sù ch−a cao, nhiÒu ho¹t ®éng 
cßn s¬ sμi, mang tÝnh h×nh thøc, do ®ã ch−a 
thu hót ®−îc ®«ng ®¶o ng−êi d©n tham gia.  

HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc x· 
héi d©n sù ®· t¸c ®éng tiªu cùc tíi nhu cÇu 
gia nhËp vμ tham gia ho¹t ®éng cña c¸c tæ 
chøc x· héi d©n sù cña ng−êi d©n. Sè l−îng 
thμnh viªn gia ®×nh kh«ng tham gia c¸c tæ 
chøc x· héi d©n sù ®Þa ph−¬ng qua ®iÒu tra 
c¸c nhãm ®èi t−îng nghiªn cøu (B¶ng 5) lμ 
kh¸ phï hîp víi tØ lÖ tËp hîp ®oμn viªn, héi 
viªn trong b¸o c¸o cña mét sè tæ chøc x· héi 
d©n sù: §oμn thanh niªn (52,8%); Héi phô 
n÷ (56,5%)... ThËm chÝ mét sè tæ chøc vËn 
®éng, kÕt n¹p héi viªn míi rÊt khã kh¨n, 
kh«ng ®ñ chØ tiªu trªn giao vμ cã nh÷ng chi 
héi trong n¨m kh«ng kÕt n¹p ®−îc héi viªn 
nμo. 

Trong tham gia ho¹t ®éng cña tæ chøc x· 
héi d©n sù, bªn c¹nh sù nhiÖt t×nh, tÝch cùc 
cña nhiÒu héi viªn, mét sè héi viªn thiÕu tÝch 
cùc nh− kh«ng tham gia ®ãng gãp ñng hé c¸c 
quü, tham gia b¶o hiÓm søc kháe ng−êi lao 
®éng..., hoÆc sù tham gia chØ mang tÝnh lÊy 
lÖ, ®èi phã, thËm chÝ coi th−êng c¸c sinh ho¹t 
cña tæ chøc. 

B¶ng 3. Ng−êi d©n tham gia c¸c tæ chøc x· héi d©n sù 

Nhóm hội viên đồng thời 
lãnh đạo Đảng, chính quyền 

Nhóm hội viên đồng thời 
phụ trách tổ chức xã hội dân sự 

Nhóm hội viên 
tổ chức xã hội dân sự 

Tham gia 

Số lượng % Số lượng % Số lượng % 

1 tổ chức 4 33,33 14 53,85 9 64,29 

2 tổ chức 2 16,67 2 7,69 1 7,14 

3 tổ chức 3 25,0 5 19,23 2 14,29 

4 tổ chức 3 25,0 3 11,53 1 7,14 

5 tổ chức 0 0 1 3,85 1 7,14 

6 tổ chức 0 0 1 3,85 0 0 

Tổng 12 100 26 100 14 100 
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B¶ng 4. LÝ do ng−êi d©n gia nhËp c¸c tæ chøc x· héi d©n sù 

Nhóm hội viên đồng thời 
lãnh đạo Đảng, chính quyền 

Nhóm hội viên đồng thời phụ 
trách tổ chức xã hội dân sự 

Nhóm hội viên tổ 
chức xã hội dân sự Lí do 

Số lượng % Số lượng % Số lượng % 

Ưa thích hoạt động đoàn thể 8 53,33 22 62,86 10 58,82 

Cho rằng tổ chức giúp cá 
nhân giải quyết các lợi ích 6 40,0 10 28,57 7 41,18 

Gia nhập mang tính hình 
thức, phong trào 1 6,67 2 5,71 0 0 

Sợ bị phê bình nên gia nhập 0 0 1 2,86 0 0 

Tổng 15 100 35 100 17 100 

B¶ng 5. Thμnh viªn gia ®×nh tham gia c¸c tæ chøc x· héi d©n sè 

Nhóm hội viên đồng thời 
lãnh đạo Đảng, chính quyền 

Nhóm hội viên đồng thời phụ 
trách tổ chức xã hội dân sự 

Nhóm hội viên tổ 
chức xã hội dân sự Tham gia 

Số lượng % Số lượng % Số lượng % 

Tham gia 6 50,0 13 50,0 9 64,29 

Không tham gia 6 50,0 13 50,0 5 35,71 

Tổng 12 100 26 100 14 100 

       

C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu trªn ®©y cho 
thÊy bøc tranh vÒ thùc tr¹ng vai trß cña c¸c 
tæ chøc x· héi d©n sù trong tham gia gi¶i 
quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi ë n«ng th«n Phóc 
Thä. Nh÷ng thμnh tùu mμ c¸c tæ chøc x· 
héi d©n sù ®¹t ®−îc bao gåm: lo¹i h×nh ho¹t 
®éng rÊt ®a d¹ng, phong phó, cã t¸c dông 
thu hót sè l−îng lín ng−êi d©n tham gia, 
gãp phÇn gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi cña 
®Þa ph−¬ng, t¹o sù æn ®Þnh x· héi, ®éng lùc 
quan träng thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ 
®Þa ph−¬ng... vμ bªn c¹nh ®ã cßn nh÷ng h¹n 
chÕ nh− ho¹t ®éng chñ yÕu mang tÝnh chÊt 
h×nh thøc, tÝnh hiÖu qu¶ kh«ng cao, ho¹t 
®éng gi¸m s¸t, ph¶n biÖn x· héi rÊt mê 
nh¹t, thiÕu ®ång ®Òu vÒ lo¹i h×nh ho¹t ®éng 
gi÷a c¸c tæ chøc x· héi d©n sù (cã nh÷ng tæ 
chøc tham gia nhiÒu vμ còng cã tæ chøc rÊt 
Ýt lo¹i h×nh ho¹t ®éng)...  

4. KÕT LUËN 
C¸c tæ chøc x· héi d©n sù ®· tham gia 

tÝch cùc vμo viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi, 
gãp phÇn nhÊt ®Þnh trong viÖc hoμn thμnh c¸c 
môc tiªu kinh tÕ - x· héi ®Þa ph−¬ng. Tuy 
nhiªn, do hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cã nh÷ng h¹n 
chÕ, ch−a ®¸p øng ®−îc yªu cÇu thùc tiÔn nªn 
vai trß cña c¸c tæ chøc x· héi d©n sù cßn mê 
nh¹t. Thùc tr¹ng vai trß cña c¸c tæ chøc x· 
héi d©n sù trong tham gia gi¶i quyÕt c¸c vÊn 
®Ò x· héi ë n«ng th«n huyÖn Phóc Thä, Hμ 
Néi b¾t nguån tõ nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch 
quan vμ nguyªn nh©n chñ quan. Do ®ã, 
nh÷ng gi¶i ph¸p mang tÝnh ®ång bé tõ c¸c 
phÝa nh− §¶ng, ChÝnh quyÒn, tæ chøc x· héi 
d©n sù, ng−êi d©n... lμ hÕt søc cÇn thiÕt nh»m 
ph¸t huy thμnh tùu, kh¾c phôc h¹n chÕ, huy 
®éng tèi ®a c¸c nguån lùc trong gi¶i quyÕt 
hiÖu qu¶ c¸c vÊn ®Ò x· héi cña ®Þa ph−¬ng.  
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