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LÝ TÌNH THÂM[1]
1-Xây dựng xã hội dân sự, tạo nền tảng và động lực phát triển nhanh và bền vững hiện
nay ở TPHCM.
Vấn đề đặt ra
Sự phát triển ngày nay, xét về kết cấu xã hội, phải dựa vào 4 trụ cột: kinh tế thị trường, nhà
nước pháp quyền, xã hội dân sự và môi trường sống. Vì vậy, yêu cầu cấp bách về sự phát
triển đồng bộ hiện nay là phát triển và bốn trụ cột, trong đó trực tiếp là bộ ba định chế: kinh tế
thị trường, nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự. Song vấn đề xây dựng xã hội dân sự mới
bắt đầu nghiên cứu ở nước ta, riêng từ thực tế TPHCM thì còn ít được nghiên cứu.
Trong nhận thức của cán bộ và nhân dân ta cũng còn chưa đủ rõ về xã hội dân sự, hoặc còn
rất khác nhau. Trong bối cảnh và yêu cầu mở rộng, phát huy dân chủ theo định hướng XHCN,
bồi dưỡng và phát huy nội lực, phát triển xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, phát triển
nhanh và bền vững của đất nước và nhất là ở TPHCM thì cần nghiên cứu vấn đề một cách
khoa học.
Những nghiên cứu thường chỉ mới đề cập đến bản chất, cơ cấu, giá trị, tác động và xu hướng,
còn những vấn đề khác như động lực, nhân tố phát triển hay khía cạnh nền tảng của sự phát
triển phát tiển nhanh và bền vững đối với một nước như Việt Nam hay ở TPHCM thì hầu như
không được đề cập. Về cách tiếp cận thì thường tiếp cận ở góc độ xã hội học hay xã hội chính
trị mà chưa tiếp cận ở góc độ có chiều sâu triết học phát triển…
Do vậy, trước khi nghiên cứu sâu, chúng tôi thấy rất cần trình bày khái quát về chủ đề này,
nhằm tranh thủ ý kiến đông đảo cá nhà khoa học, nhà quản lý và dư luận xã hội, từ đó thống
nhất nhận thức, đánh giá đúng thực trạng tình hình, dự báo xu hướng, và đề xuất giải pháp
xây dựng xã hội dân sự ở TPHCM.
Để phát huy tinh thần và quyền tự do, dân chủ, thực hiện công bằng xã hội, tiến bộ và văn
minh, phát triển bền vững thì một vấn đề lớn của xã hội hiện đại là xây dựng xã hội dân sự
vững mạnh.
Ở Việt Nam và cũng như TPHCM, cùng với quá trình hiện đại hóa nền tảng vật chất kinh tế
kỷ thuật thì cũng phải có nền tảng xã hội, xã hội hóa, dân chủ hóa xã hội. Nhưng trong thực
tế ở đây có nhiều vấn đề đặt ra cần nghiên cứu giải quyết tạo động lực cho sự phát triển, rèn
luyện con người và nền dân chủ. TPHCM đang là một trong 100 thành phố có tăng trưởng
kinh tế nhanh nhất, vậy làm sao để khỏi mất cân đối về mặt phát triển xã hội, văn hóa? Phải
chăng kinh nghiệm tăng trưởng nóng của Trung Quốc những năm gần đây đẵ cảnh báo chúng
ta về những vấn đề xã hội trong cải cách, mở cửa?
Khái niệm và phạm vi xã hội dân sự
Xã hội dân sự là một vấn đề lớn, nhạy cảm của xã hội. Tuy nhiên trong việc xây dựng mô
hình xã hội, từ trước tới nay ít đề cập tới xã hội dân sự. Khái niệm xã hội thường đề cập tới
tương đối rộng hoặc mang tính hình thái kinh tế xã hội, hoặc mặt xã hội khác với kinh tế,
hoặc cộng đồng xã hội. Vậy khi nói xã hội công bằng, dân chủ văn minh trong công thức
mang tính mục tiêu dân giàu, nước mạnh…thì xã hội ở đây theo nghĩa nào? Theo chúng tôi
hiểu xã hội ở đây là nghĩa rộng hoặc là hình thái kinh tế xã hội, chế độ kinh tế- chính trị xã
hội, hoặc ít ra ngoài kinh tế. Khi văn kiện đại hội X nói xây dựng xã hội ta thành một xã hội

dân chủ thì vẫn theo 2 nghĩa rộng ấy. Chúng ta ít sử dụng khái niệm xã hội dân sự hay xã hội
công dân, tức là xã hội theo nghĩa những cộng đồng xã hội là rung gian giữa gia đình (tư
nhân) và nhà nước. Còn khi nói về các tổ chức xã hội (tổ chức chính trị xã hội hay xã hội
chính trị) thì chúng ta hoặc xếp vài hệ thống chính trị và ở đó gắn với nhà nước, những tổ
chức khác như xã hội nghề nghiệp không gắn với chính trị như hội làm vườn, hội tiêu dùng,…
tổ chức phi chính phủ khác thì lại không nằm trong hệ thống chính trị, vậy nó nằm trong hệ
thống tổ chức xã hội mà ở ta còn ít quan tâm đề cao vai trò của nó. Thực ra xã hội dân sự là
bao gồm các tổ chức xã hội ngoài nhà nước, ngoài đảng phái (cầm quyền), ngoài doanh
nghiệp (thị trường ( chứ không chỉ là tổ chức xã hội nghề nghiệp.
Về phạm vi và cấu trúc xã hội dân sự, theo Văn Đức Thanh[2] có các tổ chức như sau:
Khác với các định chế xã hội chính trị,[3] hệ thống các định chế xã hội dân sự chủ yếu gắn liền
với đời sống hàng ngày của nhân dân, mặc dù không thể hoàn toàn tách rời các quan hệ xã hội
- chính trị. Hệ thống này bao gồm các phương thức quan hệ và các thiết chế xã hội phi nhà
nước tương ứng, mà phổ biến nhất là các định chế sau:
Định chế xã hội cộng đồng cư dân là hình thức tập hợp dân cư theo lãnh thổ cư trú, theo dòng
họ và gia đình, như thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố; chi tộc, đại gia tộc... Với hệ thống chế
định xã hội chủ yếu mang tính truyền thống văn hoá - đạo đức, tính hôn nhân và huyết thống,
định chế xã hội cộng đồng cư dân là mắt khâu quan trọng nhằm phát huy tính tự quản của
quần chúng nhân dân, của các "tiểu cộng đồng" trong xã hội. Tuy chịu tác động của chế độ
kinh tế, chính trị, xã hội, song tính "tự nhiên" trong sự phát triển của nó vẫn giữ vai trò chủ
đạo.
Định chế xã hội phi chính phủ bao gồm tất cả các tổ chức không thuộc bộ máy hành chính
nhà nước và không nhằm mục đích lợi nhuận, không theo đuổi mục tiêu chính trị, được lập ra
một cách tự nguyện, hợp pháp và có tư cách pháp nhân theo luật định. Tổ chức phi chính phủ
có thể được các cá nhân hay tổ chức xã hội, thậm chí cả nhà nước, đứng ra thành lập, huy
động đóng góp tài chính từ nhiều nguồn khác nhau để thực hiện các hoạt động không phân
biệt chính kiến và địa dư. Có ba dạng chủ yếu của định chế xã hội phi chính phủ: tổ chức phi
chính phủ mang tính chất quốc gia; tổ chức phi chính phủ mang tính chất quốc tế; và tổ chức
phi chính phủ mang tính chất chính phủ.
Định chế xã hội tôn giáo, tín ngưỡng bao gồm những tổ chức và thành viên được hình thành
và hoạt động theo những chế định xã hội đặc biệt, phản ánh bản chất, chức năng xã hội của
tôn giáo, tín ngưỡng. Dưới chủ nghĩa xã hội, không thể không thừa nhận rằng tôn giáo, tín
ngưỡng vẫn còn có cơ sở để tồn tại và vẫn tồn tại trên thực tế, nhưng định chế xã hội tôn giáo,
tín ngưỡng đã mang đặc điểm khác và vai trò của nó trong đời sống văn hoá tinh thần của
cộng đồng đã không còn vô giới hạn như trước. Đặc biệt, trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa
xã hội - thời kỳ cải biến căn bản xã hội cũ để xây dựng xã hội mới "từ gốc đến ngọn", định
chế xã hội tôn giáo, tín ngưỡng không thể không chịu ảnh hưởng của "cuộc cách mạng trong
quan hệ của chính trị đối với tôn giáo". Chính vì vậy, khi xét đến tính đa dạng trong sự phát
triển của ý thức chính trị xã hội chủ nghĩa ở nước ta, cần khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của
định chế xã hội này đối với đời sống xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục thế giới quan vô
thần khoa học.
Định chế xã hội kinh tế bao gồm toàn bộ các tổ chức kinh tế được hình thành trong đời sống
xã hội cùng với hệ thống các chế định xã hội tương ứng. Sự phát triển của hệ thống các chế
định xã hội này trong tiến trình lịch sử luôn phản ánh thể chế kinh tế - xã hội và trình độ phát
triển của bản thân nền kinh tế. Đó là quá trình phát triển lịch sử từ chế định công hữu giản
đơn thời công xã nguyên thuỷ đến các chế định bất bình đẳng dựa trên chế độ tư hữu, rồi cuối
cùng dẫn đến sự ra đời tất yếu của chế định công bằng và bình đẳng trên cơ sở chế độ công
hữu tự giác trong hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa. Tương ứng với lịch sử phát
triển của các chế định ấy, các tổ chức kinh tế cũng ngày càng phát triển, hoàn thiện - từ hiệp
tác giản đơn đến một hệ thống tổ chức kinh tế mang tính toàn cầu hoá cực kỳ phức tạp.

Ngoài các định chế xã hội phổ biến nói trên, trong đời sống xã hội hiện đại còn xuất hiện một
số định chế xã hội dân sự khác, như định chế sinh hoạt cộng đồng về thể thao, văn hoá, ngôn
ngữ, giải trí, du lịch, hội đồng hương... mang tính chất nhất thời, tôn chỉ không ổn định và
phạm vi tác dụng không lớn trong đời sống xã hội dân sự.[4]
Còn theo Đặng Văn Dinh, có 4 loại cơ cấu xã hội dân sự: tổ chức quần chúng (MO); tổ chức
hiệp hội nghề nghiệp; các NGO Việt Nam; các tổ chức hoặc cơ sở dựa vào cộng đồng
(CBO).[5]
Cơ cấu xã hội dân sự như vậy là rấr đa dạng.
Tinh tất yếu và vai trò chung nhất của nó
Xã hội dân sự ra đời là tất yếu từ nền kinh tế thị trường[6] và xã hội có Nhà nước. Xã hội dân
sự là tổ chức tự nguyện do dân lập ra để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hộ trước sự
xâm lấn của thì trường, cá lớn nuốt cá bé, và trước sự lãm quyền của nhà nước. Như vậy nó là
tổ chức phi kinh tế và phi nhà nước. Xã hội dân sự như vậy là tất yếu và tồn tại hợp pháp,
nghĩa là chính đáng và được nhà nước chấp nhận, họat động theo luật pháp mang tính chất tự
nguyện, tự do, tự chủ, bình đẳng như một chủ thể có quyền triong xã hội, quyền của nhân dân,
sau khi đã ủy quyền một phần quyền lực vào (cho) cơ quan nhà nước. Trước đây, cũng như
khái niệm nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường, khái niệm xã hội dân sự vốn là sản phẩm
của văn minh nhân lọai nhưng thể hiện rõ trong xã hội tư sản nên lta coi như của tư sản nên
không sử dụng là sai lầm.
Xã hội dân sự là một thực thể, nếu không xây dựng thì khó lòng có nền dân chủ pháp quyền,
nền dân chủ từ dưới lên, của dân, do dân, vì dân, nền dân chủ tự nguyện, do dân làm chủ, lấy
hiến pháp và pháp luật làm thần linh pháp quyền, nền dân chủ có tổ chức rộng rãi không chỉ là
có nhà nước, nền dân chủ pháp quyền phải được phản biện từ xã hội dân sự, được giám sát từ
xã hội dân sự và được kiểm soát, giám sát, kiểm tra từ nội bộ hệ thống nhà nước và hệ thống
chính trị…Như vậy, nền dân chủ pháp quyền là khác dân chủ phi pháp quyền như dân chủ
làng xã, hoặc những hình thức dân chủ khác, ban bố quyền dân chủ chỉ từ bên trên, bên ngoài,
không có giám sát, phản biện từ xã hội, dân chủ từ bên trong quyền lực khác nhau của nhân
dân.
Xã hội dân sự như vậy là có vai trò:
-Là đối tác bình đẳng với nhà nước, tham gia hoạch định chủ truơng chính sách, đồng thời là
người thực hiện và giám sát việc thực hiện chính sách của Nhà nước ….chứ không phải là
cánh tay nối dài của Nhà nước;
- Là đối quyền với quyền lực nhà nước, đối quyền chứ không phải hoàn toàn đối lập (hay
theo tôi không phải là đối kháng, nếu là Việt Nam ngày nay), mà chỉ là đối trọng mang tính
phản biện xã hội nhằm hoàn thiện chính sách của Nhà nước.[7]
Với xã hội dân sự thì, theo GS. Trần Ngọc Hiên, có điều kiện để nâng cao chất lượng cuộc
sống và chống tham nhũng có hiệu quả hơn[8] .
Phải chăng, như có ý kiến đề nghị, thì các tổ chức quần chúng (đoàn thể) thuộc xã hội dân sự
cần:
- Phải thật sự là tổ chức đoàn thể của các nhóm, giới, giai tầng phải thực hiện những chức
năng mà chính quyền không thể làm tốt đựoc, tức là phải phản biện, giám định, giám sát họat
động của chính quyền, chứ không lao vào công việc phong trào, công việc mà chính quyền đã
chịu trách nhiệm chính?
- Không nên ỷ lại, hưởng lương từ ngân sách, từ bầu sữa ngân sách, ăn theo chính quyền, bị
hành chính hóa, thụ động?[9]
Xã hội dân sự như vậy là một trình độ cao của văn minh của nền dân chủ pháp quyền, đề cao,
phát huy dân chủ từ dưới lên, dân chủ trực tếip, nhất là dân chủ pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Như vậy, xây dựng một xã hội dân sư hoàn chỉnh - là tạo nền tẳng xã hội, động lực, một
nhân tố cơ bản của sự phát triển phát tiển nhanh và bền vững ở nước ta nói chung và ở
TPHCM nói riêng.
2-Những tiêu chí của thành phố văn minh, hiện đại và phát triển bền vững (trường hợp
TPHCM)
Khi bàn về thành phố văn minh, hiện đại - thành phố sống tốt và phát triển bền vững, người ta
thường nói nhiều về các tiêu chí môi trường tự nhiên và một số tiêu chí về môi trường xã hội,
về phát triển con người như việc làm, giáo dục, y tế…nhưng nhiều tiêu chí thuộc xã hội dân
sự, xã hội dân chủ trong quan hệ với nhà nước pháp quyền của dân - do dân - vì dân thì chúng
ta lại ít chú ý và cụ thể hóa nó.
Bài viết này chúng tôi muốn nhìn từ xã hội dân sự đối với một số tiêu chí văn minh, hiện đại
và sống tốt, phát triển bền vững, mang bản sắc xã hội, văn hóa Việt Nam trong thời đại khoa
học công nghệ và dân chủ mới- dân chủ pháp quyền.
Một xã hội văn minh, một thành phố sống tốt, không chỉ là về mặt môi trường tự nhiên hay
các điều kiện phát triển phồn thịnh về kinh tế, cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật hiện đại, tiện
lợi… mà điều không kém quan trọng, thậm chí rất quan trọng là môi trường xã hội, môi
trường nhân văn và yếu tố con người phát triển, chế độ quản lý, lãnh đạo thật sự dân chủ,
minh bạch, công khai, bình đẳng…
Phải chăng nhóm tiêu chí môi trường xã hội, môi trường sống chỉ là các tiêu chí:
- Vỉa hè thông thoáng,
- Cây xanh,
- Có nhà ở,
- Tệ nạn xã hội giảm?
Nhóm phát triển con người chỉ là :
- Công ăn việc làm,
- Chăm sóc sức khỏe,
- Giáo dục,
- Giảm nghèo?
Hoặc nhóm các yếu tố quản lý (không nằm trong tiêu chí sống tốt) là:
- Hành chính không phiền hà,
- Thu thập ý kiến người dân,
- Cung cấp thông tin và thu thập thông tin từ người dân,
- Chỉ số người dân hài lòng qua dịch vụ công?
(là những như vẫn thường quan niệm hiện nay).
Chúng tôi nghĩ rằng, tiêu chí bề quản lý tạo môi trường cho người dân là một nhóm vừa thuộc
điều kiện để sống tốt vừa thông qua đó thể hiện một xã hội, một cuộc sống, một thành phố
sống tốt, văn minh và bền vững khi người dân được tôn trọng là người chủ, được hài lòng về
chế độ lãnh đạo, quản lý (cố nhiên có tính tương đối biện chứng). Nói cách khác xã hội dân sự
mà ở đó là một phương diện, một nhóm tiêu chí sống tốt. Như vậy, là 4 nhóm tiêu chứ sống
tốt chứ không phải là ba.
Xã hội đô thị là một xã hội phát triển nhanh, biến đổi nhanh, nhưng là xã hội kỷ cương và
dân chủ, năng động, tự quản và tự do cao.. Đó cũng là một xã hội dân trí cao nhưng không

dồng đều, bên cạnh nhiều mặt văn minh vẫn còn những lạc hậu, bên khoảng sáng là chính vẫn
còn khoảng tối.
Nước ta, theo các chuyên gia, đã có xã hội dân sự nhưng ở mức trung bình, nhiều mặt còn
yếu:
- Xã hội dân sự ở Việt Nam rộng nhưng không sâu; tuy có đề ập trên văn bản nhưng trong
thực tế yếu tố khích lệ tham gia của xã hội dân sự còn yếu;
- Xã hội dân sự ở ta còn tâm lý thụ động, chưa quen đòi hỏi chính quyền giải trình các vấn đề
liên quan tới quyền của công dân và trách nhiệm của nhà nước;
- Ở Việt Nam xã hội dân sự còn hạn chế, còn yếu hơn chính quyền, chính quyền còn lấn át xã
hội dân sự;
- Xã hội dân sự, nhiều tổ chức ở ta còn gắn trực tiếp với nhà nước, thậm chí sống nhờ nhà
nước, chưa thể hiện thật sự đầy đủ quyền lợi người dân, có tính độc lập cao;
- Các nguồn lực của xã hội dân sự còn hạn chế, họat động chưa chuyên nghiệp. Cơ cấu nội bộ
vẫn còn chưa thật dân chủ, minh bạch, còn mnag tính hình thức, dựa dẫm;
- Môi trường họat động của xã hội dân sự chưa thuận lợi, chưa thật sự tạo điều kiện cho xã
hội dân sự, giới quan chức còn ngại xã hội dân sự…[10]
Do vậy, cần tích cực, chủ động xây dựng xã hội dân sự bằng những đạo luật dân chủ, nhất là
ở các đô thị. Không có một xã hội dân sự phát triển thì khó có nhà nước pháp quyền phát
triển, nền dân chủ pháp quyền phát triển và khó có chủ nghĩa xã hội chân chính. Đó là những
quan hệ nhân quả. Chủ nghĩa xã hội không chỉ cần nền tảng kinh tế vật chất công nghệ hiện
đại mà cả nền tảng xã hội dân chủ, công bằng, đồng thuận văn minh, cần nền tảng văn hóa
nhân văn, tiên tiến, mở, đậm đà bản sắc dân tộc. Chậm xây dựng các hền tảng xã hội dân sự
và văn hóa mở tiên tiến là làm chậm sự phát triển và khó có sự phát triển nhanh mà bền vững.
Cần sớm khắc phục sự khiếm khuyết về xã hội dân sư trong tam giác định chế của xã hội hiện
đại, văn minh. Không sáng tỏ về quan điểm và nhận thức chưa thông thì không thể có tiêu chí
cụ thể trong xây dựng với tầm nhìn phát triển.
Từ nhận thức nói trên sau đây chúng tôi mạnh dạn nêu lên một số tiêu chí về xã hội dân sự theo góc nhìn sống tốt, thành phố văn minh, hiện đại.
Những tiêu chí của xã hội dân sự cần thực hiện tốt để có một thành phố văn minh hiện đại,
sống tốt và phát triển bền vững, trong hoàn cảnh hiện nay và 10 năm tới:
Trách nhiệm của người dân (tổ chức xã hội dân sự):
1- Chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ trong giao thông, nảo vệ môi trường, trật tự xây dựng đô
thị và nếp sống nơi dân cư, nơi công cộng.
2- Đóng góp ý kiến, phản biện xã hội với các quyết định của chính quyền có liên quan trực
tiếp đến lợi ích của người dân[11].
3- Khi cần tham gia kiểm tra, giám sát các hoạt động của chính quyền và đại biểu nhân dân
mà họ bầu ra.
4- Tham gia xây dựng đô thị trên cương vị công tác và vị thế xã hội của mình.
5- Được quyền phát biểu chính kiến của mình theo đều kiện luật lhông cấm, và có lợi cho sự
nghiệp chung.
Quyền lợi (tổ chức xã hội dân sự)
1- Được thông tin về những vấn đề liên quan tới quyết định của chính quyền khi người dân
tham gia phản biện, kiểm tra, giám sát.
2- Người dân được bảo vệ khi bị vi phạm quyền công dân và quyền con người…

3- Người dân được chăm sóc sức khỏe, có điều kiện học hành suốt đời, có nơi vui chơi giải trí
tùy lứa tuổi.
4- Người dân được phục vụ các dịch vụ công như dịch vụ hành chính, không bị hành, khi tiếp
xúc với cán bộ chính quyền có tính bình đẳng (các công dân thi hành các công việc khác nhau
mà thôi) như là người chủ, đối tác chứ không phải là người bị trị và đầy tớ.
5- Giữa những người dân sống với nhau, giao tiếp, ứng xử với nhau thì tiêu chuẩn cao nhất là
luật pháp nhưng đồng thời là sống và giao tiếp có văn hóa, nghĩa tình trọng vẹn, tình - lý hài
hòa.
6- Khi người dân bất đắc dĩ phải khiếu kiện, biểu tình, thì được chính quyền tạo thuận lợi,
đón tiếp thân tình, giải đáp kịp thời và đúng pháp luật, đúng sự thật và thực tế, có lý có tình,
hoặc hướng dẫn đế những nơi có thể giải quyết, chứ không phải với thái độ ngược lại.
7 - Mỗi người có quyền sỡ hữu riêng và giữ bí mật đời tư theo pháp luật.
Một số tiêu chí (mang tính gợi ý) trên đây có điều đã được thể hiện trong luật nhưng cũng có
điều chưa có trong luật, chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu và có thể luật hóa, hoặc quy phạm
thể chế tiếp.
Chúng ta cần nghiên cứu cụ thể hơn nhóm các tiêu chí sống tốt văn minh, dân chủ, hiện đại,
phát triển bền vững về mặt xã hội dân sự trong quan hệ hài hòa, đồng thuận[12] với nhà
nước pháp quyền của dân do dân và vì dân trong quá trình hoạch định chiến lược, quy hoạch
thành phố Hồ Chí Minh.
Đây là một xu hướng xã hội không thể đảo ngược, nên không thể chần chừ, lẫn tránh,
phó mặc cho tính tự phát.
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