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“Qui chếdân chủcơsở”

chính là mô hình công an trịhiện đại
Đại Dương

Kếhoạch xây dựng và thực hiện Qui chếdân chủcơsởđược tiến hành từnăm 1998 bằng tất cả
sức mạnh củađảng CS VN. Sau 4 năm dồn mọi nỗlực thực hiện, Tổng bí thưNông Đức Mạnh
trong Hội nghịtoàn quốc sơkết ngày 03-03-02đã phải than:“Vì sao việc triển khai Quy chếdân
chủởcơsởkhá rộng, khá nhanh, nhưng chất lượng việc‘dân kiểm trá nhưthếnào mà chưa
ngăn chặn,đẩy lùiđược tệtham nhũng, lãng phí, quan liêu, ngăn ngừa các tệnạn xã hội”.

Phan Diễn, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Ban Bí thưphát biểu ý kiến kết luận hội nghịhôm
29-09-04:“Chođến nay, còn nhiều nơi chưa thực hiện tốt Qui chếdân chủcơsở. Tình hìnhđó
bắt nguồn từnhững nguyên nhân: một sốbộ, ngành chậm ban hành các văn bản chỉđạo, tổchức
thực hiện; ởnhiều nơi việc thực hiện thiếu chủtrương, giải phápđồng bộ, thiết thực, cho nên
việc thực hiện còn nặng vềhình thức”. Theo thông tin chính thức, tỉlệthực hiện tốt qui chếdân
chủcơsởđược ghi nhận chỉcó: 38%đối với xã, phường; 29%đối với cơquan hành chính nhà
nước; 32%đối với doanh nghiệp nhà nước.
Nhưthế, cơquan càng nhiều quyền thếcàng coi thường chỉthị30 của BộChính trịvềthực
hiện Qui chếdân chủcơsở.

Tại hội nghịhôm 29-09-04, Mạnh phát biểu:“Nền dân chủxã hội chủnghĩa là nền dân chủrộng
rãi nhất,ưu việt nhất trong lịch sử... Không một nước nào có quyền ápđặt các khái niệm và nội
dung dân chủcủa mình cho các quốc gia khác”.

Ngày nay, quảngđại nhân loạiđều nhận thấy dân chủxã hội chủnghĩa là một kiểuđộc tài trá
hình qua lời giảng của HồChí Minh:“Dân chủnhưmónđồvật các cô chú có trong túiđưa cho
Bác bỏtrong rương khóa lạịĐólà tập trung dân chủ”. (Trích từViết Cho MẹVà Quốc Hội
của Nguyễn Văn Trấn.) Từđó, dân chủtập trung trởthành nguyên tắc lãnhđạo củađảng CS
VN.

Tạp chí Xây dựng Đảng 15-10-04 viết:“Cácđảng bộ, chính quyền,đoàn thểphải thực hiện
nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chếđộtựphê bình và phê bình, chếđộsinh hoạt cấp
ủy, chi bộ”. HồChí Minh vàđảng CSđã sao chép mô hình dân chủxã hội chủnghĩa của Liên
Xô rồi ápđặt vào xã hội VN. Dân tộc Nga, 15 năm trước,đã dứt khoát từbỏnền dân chủxã hội
chủnghĩa vì tính chất hình thức và giảtạo.Trái lại, kẻđi sao chép cứtiếp tục huênh hoang.

Mụcđích của kếhoạch xây dựng và thực hiện Qui chếdân chủcơsởnhằm“đổi mới và nâng
cao chất lượng hệthống chính trị”hầu củng cốsựlãnhđạođộc quyền củađảng CSVN.

Nhằmđạt mụcđích trên nênđảng CS bốtrí cán bộ,đảng viên trong mọi lĩnh vực xã hộiđểlãnh
đạo, giám sát, kiểm soát, theo dõi mọi hoạtđộng trong xã hội.Tạp chí Xây dựngĐảng viết về
việc thực thi Qui chếdân chủcơ sở tại tỉnh Trà Vinh:“Hầu hết các huyện ủy, thịủyđều qui
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định thống nhất thời gian sinh hoạt của chi bộ... Tỉnh hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, tổchức,
phương thức hoạtđộng của chi bộtrong trường học, trạm y tế, công an, quân sựởxã; kiện toàn
tổchức các chi bộ, phân chia tổđảng,đảng viên theođịa bàn dân cư, chú trọng các ấp, khóm,
trường học chưa có hoặc còn ítđảng viên. Đã bốtríđảng viên người Khơ-me giữcác chức
danh lãnhđạo, quản lý ởxã, ấp cóđôngđồng bào Khơ-me”. Đểtheo dõi chặt chẽsinh hoạt của
dân chúng nên“hầu hếtđảng viênđược phân công một nhiệm vụ, phụtrách tổhoặc cụm dân cư,
sinh hoạt ít nhất trong một tổchứcđoàn thể”  Hà Nội thực thi Luật tổchức quiđịnh hoạtđộng
của Hộiđồng nhân dân,ủy ban Nhân dân nên cho phép dân chúng bầu trực tiếp Trưởng ban nhân
dânấp, khóm. Tuy nhiên, với chủtrương“đảng cửdân bầu”,đảng CSđã dễdàng cài bí thưchi
bộkiêm trưởng ban nhân dânở537/775ấp, khóm trong toàn tỉnh Trà Vinh.

Mặc dù nhằm mụcđích kiện toàn hệthống chính trịthông qua Qui chếdân chủcơsở, nhưng,
trên phương diện tuyên truyền,đảng CS vẫn rêu rao nhưphát biểu của Tòng ThịPhóng, Trưởng
ban Dân vận Trungương, Trưởng ban Chỉđạo thực hiện qui chếdân chủ:“Thực hiện QCDC
góp phần thúcđẩy phát triển kinh tế- xã hội và giữvững an ninh chính trị, trật tựan toàn xã hộị
Mởrộng dân chủ, phát huy quyền làm chủcủa nhân dân ... thông qua cơchếdân chủtrực tiếp,
dân tựbàn và quyếtđịnh các công việc liên quanđời sống của nhân dân”.
Thực tế, nền kinh tếVN phát triển do thịtrường kéo, buộc Hà Nội phảiđưa ra các giải pháp tình
thếđểứng phó với xã hội.Hà Nội không làm chủđược nền kinh tếquốc dân mà chỉbán tài
nguyên thiên nhiên, bán sức laođộng rẻmạt theođòi hỏi của thịtrường.

An ninh chính trịlà hệquảtất yếu của các biện pháp công an trị,đàn áp mọiđòi hỏi thayđổi của
quốc dân. Nghịđịnh Quản chếhành chính cho phép chính quyềnđịa phương trừng phạt công
dân không cần thông qua Tòa án. Qui chếdân chủcơsởtạođiều kiện cho cán bộ,đảng viên
buộc dân“tình nguyệnđóng góp”tài chính, nhân lựcđểthực hiện các công trình công cộng lẽra
do ngân sách quốc giađài thọnhờtiền thuếcủa dân. Ai chống lại sẽnếm mùi Quản chếhành
chính. Qui chếdân chủcơsởtạo nên tình trạng“một tổchức trong một tổchức”khiến cho mọi
quyếtđịnh trong tổchức, cơquan,đoàn thểbịchậm lại do phảiđợi thông qua ý kiến của chi bộ.
Bộmáy hành chính của Cộng hòa xã hội chủnghĩa VN vốn quá cồng kềnh so với các quốc gia
khác trên thếgiới,nay lại phải thêm một bộphận nữa liên hệđến các quyếtđịnh hành chính, nên
phình to thêm. Tất nhiên, nó cũngđòiđược thụhưởng. Dođó, các thủtục hành chính lại phải
thông qua thêm một ngõ nữa.

Nhà nước chủtrương“một cửa”, nhưng, chính Qui chếdân chủcơ sở lạiđẻthêm“một ngõ”.

Ký sự“Thượng kinh tầm quota”của báo Tuổi Trẻ02-10-04 của một cán bộthuộc một Công ty
Đồgỗmô tảhành trình từmiền Nam ra Hà Nộiđểchạy chọt, lo lót, xin xỏquotađã qua nhiều
“ngõ”trước khiđến“cửa”nhận kết quả. Vụán “quota dệt may”tại BộThương Mạiđang
trong giaiđoạn thụlý vàđiều tra cũng hé lộthêm nhiều ngõđểchạy chọt, lo lót bất chấp chủ
trương“một cửa”của Nhà nước.

Qui chếdân chủcơsởnhằm cheđậy mục tiêu kiện toàn hệthống công an trịhiệnđại tại Cộng
hòa xã hội chủnghĩa VN. Mọi tổchức trong xã hộiđều chịu sựlãnhđạo củađảng CS; bịsự
giám sát, theo dõi, rình rập của cán bộđảng viên. Dođó, VN chẳng mấy chốc sẽbiến thành trại
lính, trại tù có treo vô sốkhẩu hiệu dân chủ. Người Việt dưới chếđộxã hội chủnghĩađược tựdo
nói, làm theo sựchỉđạo của cán bộđảng viên trách nhiệm thực hiện Qui chếdân chủcơsở.
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Qui chếdân chủcơsởcũng tạođiều kiện cho cán bộđảng viên lập thêm nhiều ngõđể“hành
dân”và lèn chặt túi tham.

Đại Dương
Oct 26-2004


