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Chương 6
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH
QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN
THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG
(1986 - 1996)
I. PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN
DÂN TỘC, ĐƯA ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG
VÀO CUỘC SỐNG (1986 - 1990)
1. Tăng cường công tác Mặt trận, đưa đường lối đổi
mới của Đảng vào cuộc sống
Từ giữa năm 1985 đến trước Đại hội Đảng toàn quốc lần
thứ VI (12 - 1986), mặc dù so với một số địa phương khác của
đất nước, tình hình kinh tế - xã hội của Quảng Nam - Đà Nẵng
có khá hơn, nhưng cũng như cả nước: “Tình hình tư tưởng
trong Đảng và Nhân dân đang có những diễn biến phức tạp,
nổi lên là tâm trạng lo lắng, xao xuyến trước tình hình giá cả
ngày càng tăng cao, đời sống khó khăn và không ổn định; lòng
tin vào sự chỉ đạo thực hiện các nghị quyết bị giảm sút, bên
cạnh đó còn nổi lên một số biểu hiện tư tưởng lệch lạc, bi quan,
dao động. Năm 1985 hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và đoàn thể có tiến bộ trên một số mặt công tác. Việc tổ chức
phong trào quần chúng đã hướng vào những trọng điểm của
kế hoạch kinh tế - xã hội, mở rộng hình thức Quỹ bảo thọ ở cơ
sở. Phương hướng công tác của Mặt trận và các đoàn thể đã
có một số cải tiến. Tuy nhiên, chỗ yếu trong công tác vận động
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quần chúng vẫn là còn thiếu sự chỉ đạo thường xuyên của cấp
ủy đảng để phối hợp hoạt động với các cơ quan chính quyền và
đoàn thể trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của
Đảng, Nhà nước”1. Ngay cả Báo cáo của Đoàn Chủ tịch, tại
Hội nghị lần thứ tư Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21 - 2 - 1986 tại Hà Nội cũng
nêu rõ: “Sự phấn đấu tích cực của các tầng lớp Nhân dân vượt
qua nhiều khó khăn giành được những thắng lợi có ý nghĩa
trên nhiều lĩnh vực. Nhưng đáng tiếc là từ cuối quý IV - 1985,
do những khuyết điểm nghiêm trọng trong việc thực hiện Nghị
quyết lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị
quyết 28, Bộ Chính trị về giá, lương, tiền nên giá cả, thị trường
có nhiều diễn biến phức tạp làm cho sản xuất, đời sống của
Nhân dân đảo lộn, gây xao xuyến, lo lắng trong cán bộ, chiến
sĩ và Nhân dân ta…Báo cáo cũng chỉ rõ: Công tác Mặt trận
còn phải cố gắng và phải làm nhiều việc thiết thực hơn nữa
mới đáp ứng được yêu cầu của cách mạng. Với tinh thần nhìn
thẳng vào sự thật, những việc chưa làm được đó là hệ thống tổ
chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ còn nhiều yếu kém. Thực tiễn
còn chỉ rõ ở những nơi chưa quán triệt tinh thần, nội dung Chỉ
thị 17 thì công tác Mặt trận ít đạt kết quả”2. Đầu năm 1987,
Ban Dân vận Trung ương ra Thông báo số 01/TB-DV, phản ánh
tình hình các tầng lớp Nhân dân tham gia góp ý kiến vào Dự
thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng lần thứ VI và hoạt động
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 1986, cũng nêu rõ: “Công
tác Mặt trận đã được chuyển mạnh về cơ sở; các phong trào:
1. Biên niên sự kiện lịch sử Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, tập III (1975
- 2000), trang 339.
2. Biên niên sự kiện lịch sử Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, tập III (1975
- 2000), trang 340 - 341.
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“Quỹ thọ”; “Vườn cây, ao cá Bác Hồ”; vận động gửi tiền tiết
kiệm; xây dựng nếp sống văn hóa được mở rộng. Nhiều nơi đã
xây dựng được quy ước về việc tang lễ, lễ cưới, hòa giải mâu
thuẫn gia đình, phường, xóm; đặc biệt là cuộc vận động xây
dựng “Quỹ thọ” và “Xây dựng nhà tình nghĩa” có sức tập hợp
lớn và tác dụng rõ nét. Mặt yếu trong công tác mặt trận là sự
phối hợp động viên phong trào giữa các thành viên còn lủng
củng, rời rạc; đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận còn nhiều
mặt yếu”1.
Trong bối cảnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn
thể các cấp ở Quảng Nam - Đà Nẵng đưa cán bộ xuống cơ sở,
mở hội nghị bàn việc tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, cải
thiện đời sống; phản ánh với các cấp ủy đảng về tình hình đời
sống và tư tưởng của các tầng lớp Nhân dân; kiến nghị các biện
pháp về tổ chức đời sống vật chất, văn hóa ở cơ sở xã, phường,
thị trấn, khắc phục hiện tượng vi phạm quyền làm chủ tập thể
của quần chúng; tổ chức phong trào quần chúng thi đua chào
mừng Đại hội Đảng các cấp với tinh thần bằng mọi cách phải
tạo ra cho được phong trào cách mạng sôi nổi trong toàn Đảng,
toàn quân, toàn dân, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch
kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 1986. Qua đợt thi
đua, phải đạt hiệu quả trên cả 3 mặt: Có kết quả cụ thể về nâng
cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm; nâng cao giác
ngộ về Đảng, về CNXH, tăng cường mối qua hệ gắn bó giữa
Đảng với quần chúng; phát huy rộng rãi kinh nghiệm các điển
hình tiên tiến; phong trào thi đua gắn với việc vận động quần
chúng tham gia xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý mới ở
1. Biên niên sự kiện lịch sử Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, tập III (1975
- 2000), trang 364 - 365.

397

 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam

cơ sở, gắn với việc giải quyết những vấn đề cấp bách về sản
xuất, phân phối lưu thông và đời sống…, cũng qua thi đua tạo
được sức mạnh đồng bộ trong tổ chức và chỉ đạo thực hiện thi
đua đạt được hiệu quả thiết thực, khắc phục cách làm việc quan
liêu, hành chính và bệnh hình thức trong tổ chức thi đua.
Song song với việc phát động các phong trào thi đua, Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp ở Quảng Nam - Đà
Nẵng tổ chức đóng góp ý kiến vào các Dự thảo Báo cáo Chính
trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ VI và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Các ý
kiến góp ý tập trung vào 4 vấn đề: Nhận xét chung về các bản
Dự thảo; phân tích tình hình và nhiệm vụ; góp ý về những mục
tiêu kinh tế - xã hội; phương hướng, nhiệm vụ những năm 1986
- 1990; về tổng thể cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhân dân làm chủ,
Nhà nước quản lý. Nhìn chung các ý kiến góp ý, đặc biệt là của
các vị nhân sĩ, trí thức yêu cầu đánh giá lại hệ thống chủ trương,
chính sách đúng hay sai và tổ chức thực hiện như thế nào? Ai là
người phải chịu trách nhiệm chính? Tình trạng bê bối kéo dài
nhiều năm, phát hiện không sửa phải chăng nguyên nhân gốc
là những người có chức, có quyền còn mang nặng chủ nghĩa cá
nhân, không muốn cải tiến, sửa đổi để tình trạng trì trệ, nể nang
làm trái nguyên tắc tập trung dân chủ. So sánh việc thực hiện 2
nhiệm vụ chiến lược, hầu hết các góp ý đều cho rằng, nhiệm vụ
chiến lược bảo vệ Tổ quốc giành thắng lợi rất to lớn, còn nhiệm
vụ xây dựng CNXH, tuy đạt nhiều thành tựu, nhưng thực trạng
đất nước kinh tế sa sút, xã hội mất kỷ cương, các tầng lớp Nhân
dân mất lòng tin một cách đáng lo ngại. Cần làm rõ 4 nguyên
nhân chủ quan mà chung nhất vẫn là tư tưởng chủ quan, nóng
vội và bảo thủ, trì trệ về tổ chức và chính sách.
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Về phương hướng, nhiệm vụ, các ý kiến cho rằng cần
có cách nhìn mới về các vấn đề: Cuộc cách mạng khoa học kỹ
thuật trước hết là cách mạng điện toán; phải quan niệm lại nội
dung của sự phát triển trong đó có cách đặt và giải quyết vấn đề
công nghiệp hóa; vấn đề giao lưu và hợp tác quốc tế; phải tìm
cách giành lại thế chủ động, phá thế bị bao vây cô lập.
Các khuyến nghị của một số đại biểu đã thẳng thắn chỉ
rõ: Chúng ta đừng quá say sưa về chiến thắng, về truyền thống,
về tài nguyên phong phú mà cần thực sự chú trọng thực hiện
dân chủ XHCN; đề cao luật pháp, khôi phục kỷ cương, lập lại
trật tự xã hội; đẩy mạnh giao lưu và hợp tác quốc tế; đổi mới
quản lý kinh tế; tổ chức lại bộ máy Nhà nước cho gọn nhẹ; đặt
khoa học kỹ thuật đúng với vai trò then chốt của nó; yếu tố con
người, chiến lược con người và cần đổi mới công tác cán bộ.
Những góp ý thẳng thắn, tuy có phần gay gắt, nhưng chân
thành và đầy tinh thần trách nhiệm trước các vấn đề lớn của địa
phương và đất nước của các tầng lớp Nhân dân được Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổng hợp, báo cáo trước Hội
nghị đặc biệt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ
chức tại Hà Nội từ ngày 24 đến ngày 25 - 9 - 1986, nhằm đóng
góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng tại Đại hội lần thứ VI của Đảng và tại Đại hội
Đảng bộ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng lần thứ XIV được tổ chức
tại Đà Nẵng từ ngày 21 đến 29 - 10 - 1986, với 546 đại biểu
chính thức đại diện cho 39.285 đảng viên toàn Đảng bộ về dự.
Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam - Đà
Nẵng lần thứ XIV nhấn mạnh: “Sản xuất có phát triển, tổng
sản phẩm xã hội tăng 8 %, thu nhập quốc dân sử dụng tăng
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3,4%, năng suất lao động tăng 3%, cơ sở vật chất - kỹ thuật của
CNXH tiếp tục được tăng cường; công tác phân phối lưu thông
đạt được những kết quả nhất định, hoạt động xuất nhập khẩu
và kinh tế đối ngoại phát triển; quan hệ sản xuất mới được
củng cố và tăng cường thêm một bước; sự nghiệp văn hoá - xã
hội có những mặt phát triển khá. Đời sống một bộ phận Nhân
dân ở nhiều vùng được cải thiện; an ninh chính trị và trật tự
an toàn xã hội được giữ vững; năng lực lãnh đạo và sức chiến
đấu của Đảng được nâng lên một bước, hiệu lực quản lý điều
hành của Nhà nước các cấp được tăng cường, công tác quần
chúng có nhiều tiến bộ, góp phần bảo đảm quyền làm chủ và
hình thành phong trào cách mạng của quần chúng”1. Đại hội
cũng thẳng thắn nhìn nhận: “Của cải làm ra chưa nhiều, nhưng
quản lý và phân phối lại có khuyết điểm, không công bằng,
nhiều sơ hở. Hàng vạn lao động chưa có, chưa đủ việc làm.
Đời sống Nhân dân lao động, nhất là những người chủ yếu
sống bằng tiền lương, các chiến sĩ vũ trang và công an, những
người hưu trí, những gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách
mạng hết sức khó khăn. Những hiện tượng tiêu cực trong xã
hội tiếp tục phát triển, tình trạng không công bằng xã hội chậm
được khắc phục. Một số giá trị đạo đức, tinh thần đã được xây
dựng những năm trước đây đang bị xói mòn”2. Đồng thời Đại
hội cũng chỉ ra nguyên nhân của mọi nguyên nhân tồn tại đó
là: “Chúng ta chưa quán triệt đầy đủ quan điểm “Lấy dân làm
gốc”, chưa thật sự chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho
Nhân dân; còn nhiều biểu hiện xa dân; vi phạm quyền làm chủ
của Nhân dân, chưa xây dựng và thực hiện tốt chính sách đối
1. Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam 1975-2005, trang 290.
2. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (1975 - 1996), trang 205.
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với các dân tộc anh em, chính sách xã hội nhằm bồi dưỡng phát
huy nhân tố con người, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của
cách mạng Việt Nam”1.
Từ những hạn chế, khuyết điểm nêu trên, Đại hội đề ra
phương hướng, nhiệm vụ và những mục tiêu chủ yếu về kinh
tế - xã hội cho cả nhiệm kỳ 1986 - 1990, trong đó nhấn mạnh:
“Động viên Đảng bộ, quân, dân toàn tỉnh phát huy truyền thống
trung dũng kiên cường, đẩy mạnh phong trào thi đua XHCN,
khai thác tốt nhất tiềm năng thế mạnh, mở rộng ứng dụng tiến
bộ khoa học kỹ thuật, tổ chức lại sản xuất, đổi mới cơ chế quản
lý, dồn sức phát triển nông nghiệp toàn diện, thật sự coi nông
nghiệp là mặt trận hàng đầu, đồng thời phát triển mạnh sản
xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, lập lại trật tự trên mặt
trận phân phối lưu thông, kiên quyết cải tạo XHCN, nâng cao
chất lượng quan hệ sản xuất mới, tiếp tục xây dựng có trọng
điểm cơ sở vật chất kỹ thuật, tất cả nhằm ổn định tình hình kinh
tế - xã hội, ổn định và cải thiện một bước đời sống Nhân dân,
tạo điều kiện cho bước phát triển kinh tế - xã hội trong những
năm tiếp theo”2. Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng
lần thứ XIV đặc biệt quan tâm đến quyền làm chủ của Nhân
dân lao động, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc… Đại hội yêu cầu các cấp ủy đảng và mỗi
đảng viên phải là lực lượng chủ yếu, bảo đảm cao nhất quyền
làm chủ của Nhân dân, chính quyền các cấp phải thực sự là
công cụ đắc lực để thực thi quyền làm chủ. Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các đoàn thể Nhân dân phải được kiện toàn tổ
chức, đổi mới nội dung và phương pháp công tác, tiếp cận được
1. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, trang
33 - 34.
2. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (1975 - 1996), trang 206.
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quảng đại quần chúng để “nghe dân nói, nói cho dân nghe, làm
cho dân tin”1. Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm
45 uỷ viên chính thức và 7 uỷ viên dự khuyết. Tại Hội nghị lần
thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ (4 &5 - 11 - 1986), ông
Nguyễn Văn Chi được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ, ông
Ngô Xuân Hạ - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Tiếp theo Đại hội Đảng bộ tỉnh, tháng 12 - 1986, Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng với phương châm:
“Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”,
đã đánh giá tình hình đất nước, kiểm điểm sự lãnh đạo của
Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước trong thập niên đầu cả
nước đi lên CNXH, khẳng định những mặt làm được, phân tích
rõ những mặt chưa làm được và đề ra đường lối Đổi Mới toàn
diện đất nước, đổi mới cơ chế chính sách, đổi mới phong cách,
tổ chức cán bộ, trọng tâm là đổi mới tư duy về kinh tế. Đại hội
xác định nhiệm vụ chung của chặng đường đầu tiên của thời
kỳ quá độ lên CNXH là ổn định mọi mặt tình hình kinh tế - xã
hội, xây dựng những tiền đề cần thiết cho quá trình công nghiệp
hoá, tập trung sức người sức của thực hiện cho bằng được 3
chương trình kinh tế lớn: lương thực, thực phẩm; hàng tiêu
dùng và hàng xuất khẩu, coi đây là nội dung cụ thể của công
nghiệp hoá XHCN trong chặng đường đầu tiên.
Với tinh thần thực sự cầu thị, nghiêm khắc tự phê bình
những sai lầm khuyết điểm trong 10 năm cả nước quá độ lên
CNXH, Đại hội rút ra những bài học kinh nghiệm lớn. Đó là
bài học “lấy dân làm gốc”; phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng
1. Lịch sử công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (1930 - 2010), trang
333.
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và hoạt động theo các quy luật khách quan; phải biết kết hợp
sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại trong những
điều kiện mới; phải xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các đoàn thể quần chúng ngang tầm nhiệm
vụ chính trị. Với phương châm hành động là “dân biết, dân
bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Xây dựng nền dân chủ XHCN mà
ở đó Nhân dân lao động thực sự là những người chủ giám sát
Nhà nước: “Nhân dân lao động không chỉ là người thực hiện
đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước một cách thụ
động, mà còn chủ động tham gia ý kiến đề xuất với Đảng, Nhà
nước những vấn đề trọng đại của đất nước cũng như công việc
hàng ngày”1.
Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo cáo Chính trị
của Đại hội chỉ rõ: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng Dân
chủ, Đảng Xã hội và các tổ chức đoàn thể quần chúng có vai
trò to lớn trong việc động viên các tầng lớp nhân dân tham
gia xây dựng, quản lý kinh tế và xã hội. Các cấp, các ngành
và chính quyền phải tôn trọng và phối hợp chặt chẽ tạo điều
kiện thuận lợi để các đoàn thể và Mặt trận hoạt động có hiệu
quả thiết thực. Đảng viên, cán bộ chính quyền, bộ đội, công an
phải tự mình trực tiếp vận động quần chúng, coi đó là một công
việc tất yếu để thực hiện tốt công tác chuyên môn của mình.
Các cấp ủy Đảng phải lãnh đạo chặt chẽ, nhưng phải tôn trọng
tính độc lập về tổ chức, khuyến khích tính chủ động sáng tạo
của các đoàn thể…Các đoàn thể cũng phải mau chóng đổi mới
nội dung và phương thức hoạt động của mình cho phù hợp với
những cuộc cải cách về quản lý kinh tế, xã hội, hoạt động của
1. Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, Những thành công lớn của Đại hội Đảng
trong thời kỳ đổi mới, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2007, trang 20.

403

 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam

đoàn thể phải chuyển mạnh về cơ sở, thu hút đông đảo quần
chúng vào các phong trào cách mạng”1.
Đại hội còn đề ra phương hướng để xây dựng, thực hiện
chính sách nhằm đáp ứng lợi ích chính đáng của các tầng lớp
nhân dân. Trước mắt tập trung sức giải quyết những vấn đề có
thể giải quyết được, phù hợp với từng đối tượng như giai cấp
công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ…Đại hội đặc
biệt nhấn mạnh các chính sách cần phải tiếp tục phát huy truyền
thống đoàn kết và đấu tranh cách mạng kiên cường, dũng cảm
của các dân tộc thiểu số nhằm củng cố và nâng cao thêm một
bước khối đại đoàn kết các dân tộc. Đảng và Nhà nước trước
sau như một thực hành chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng,
giúp đỡ đồng bào tôn giáo xây dựng cuộc sống mới. Đảng và
Nhà nước đánh giá cao lòng yêu nước của kiều bào, tạo điều
kiện thuận lợi để kiều bào xây dựng khối đoàn kết cộng đồng,
tiếp xúc với bà con trong nước, đóng góp ngày càng nhiều hơn
vào công cuộc xây dựng Tổ quốc. Đại hội VI của Đảng có ý
nghĩa lịch sử trọng đại, trở thành bước ngoặt trong thời kỳ quá
độ lên CNXH ở nước ta.
Với chủ trương đổi mới của Đảng, nền kinh tế nước ta nói
chung, tỉnh ta nói riêng từng bước chuyển dần sang nền kinh tế
nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản
lý của Nhà nước theo định hướng XHCN và đạt được một số
thành tựu bước đầu.
Sau Đại hội VI của Đảng, với không khí dân chủ khá cởi
mở, nhất là việc hưởng ứng “Những việc cần làm ngay” của
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, trên các phương tiện thông
1. Biên niên sự kiện lịch sử Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, tập III (1975
- 2000), trang 359 - 360.
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tin đại chúng bước đầu công khai đấu tranh phê phán các hiện
tượng tiêu cực, bảo thủ, trì trệ, quan liêu hách dịch trong các
cơ quan Nhà nước và ngoài xã hội, nêu gương “Người tốt việc
tốt”. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ động phối hợp với các tổ
chức đoàn thể tuyên truyền học tập Nghị quyết Đại hội Đảng
các cấp, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội
do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng lần
thứ XIV đề ra. Trọng tâm là quán triệt quan điểm “lấy dân làm
gốc” và thực hiện 3 chương trình kinh tế lớn, khắc phục khó
khăn ách tắc về phân phối lưu thông, ổn định đời sống cán bộ
và Nhân dân, xem đây là nhiệm vụ cốt lõi. Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các cấp có sáng kiến tổ chức những buổi nói chuyện
“nói cho dân nghe và nghe dân nói”, để Nhân dân trực tiếp đối
thoại bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình đối với Đảng, Nhà
nước. Thông qua các diễn đàn này, một mặt ý thức làm chủ
tập thể của Nhân dân được thể hiện và nâng cao, phương châm
“dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” thực sự đi vào cuộc
sống, tạo được niềm tin và sự phấn khởi của các tầng lớp nhân
dân vào đường lối đổi mới của Đảng. Mặt khác, Nhân dân có
điều kiện tham gia góp ý cho cán bộ, đảng viên khắc phục
những nhược điểm, thiếu sót, nâng cao tinh thần trách nhiệm
với Đảng, với dân.
Điều quan trọng hơn, thông qua các diễn đàn đối thoại
với Nhân dân, những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn đời sống xã
hội được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành
viên tập trung thảo luận, đề xuất với Tỉnh ủy xây dựng, hoàn
thiện và ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, từng bước khắc
phục những hạn chế; góp phần tháo gỡ những khó khăn, tạo
điều kiện cho kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển.
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Công tác kiện toàn tổ chức các đoàn thể thành viên của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng được Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quan tâm chỉ đạo, nhất là khi một
số tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được
đổi tên cho phù hợp với tình hình mới theo chủ trương của
Trung ương, như Hội Liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam
được đổi thành Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Công đoàn Việt
Nam được đổi thành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thay
chức danh Thư ký công đoàn thành Chủ tịch công đoàn1, thành
lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam…
Từ ngày 2 đến ngày 4 - 11 - 1988, ông Ngô Xuân Hạ
dẫn đầu đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng
Nam - Đà Nẵng tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra tại Hà Nội. Đại hội thông
qua bản báo cáo về tình hình, nhiệm vụ, bản sửa đổi Điều lệ
và Chương trình hành động trong 5 năm (1988 - 1993), khẳng
định đổi mới là xu thế của thời đại, là yêu cầu của Đảng và
Nhân dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải tự đổi mới về nhận
thức, về nội dung và phương pháp hoạt động, về tổ chức cán bộ
để phát huy vai trò của mình trong việc tăng cường và mở rộng
khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết các giai cấp, các thành phần
kinh tế, các dân tộc, các tôn giáo, các nhân sĩ trí thức, đoàn kết
mọi người Việt Nam ở nước ngoài; tổ chức, động viên đông
đảo Nhân dân xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam có trách nhiệm đầy đủ trước tình hình đất nước, góp sức
cùng Đảng, Nhà nước cùng toàn dân ta xây dựng nền dân chủ
XHXN và giải quyết tình hình kinh tế - xã hội khó khăn hiện
nay đưa đất nước tiến lên.
1. Lịch sử phong trào công nhân lao động và Công đoàn tỉnh Quảng Nam 1929
- 2000, trang 225 - 227.
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Đáng chú ý là tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
khẳng định: “Đổi mới thật sự là một cuộc cách mạng trong
nhiều lĩnh vực; đổi mới không phải là một con đường rải
nhựa bằng phẳng, mà là một con đường gập ghềnh, quanh
co, phải vượt qua nhiều khó khăn trở ngại...Điều hết sức quan
trọng là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không đứng ngoài cuộc,
mà hãy cùng với Đảng và Nhà nước đồng tâm hợp lực trong
cùng một đội ngũ cách mạng kiên cường, khắc phục khó khăn,
phấn đấu ổn định tình hình kinh tế - xã hội bằng những hành
động cách mạng cụ thể, nói đi đôi với làm”. Chủ tịch Hội
đồng Nhà nước Võ Chí Công cũng khẳng định: “Trong cơ chế
Đảng lãnh đạo, Nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý hiện
nay, muốn đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
thì trước hết Đảng phải đổi mới sự lãnh đạo của mình đối với
công tác Mặt trận. Phải coi sự đổi mới công tác lãnh đạo của
Đảng là điểm mấu chốt để triển khai sự đổi mới của hệ thống
Mặt trận”, còn Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười thì
nhấn mạnh: “Quan hệ giữa Nhà nước với Mặt trận Tổ quốc
là mối quan hệ bình đẳng hợp tác. Mặt trận Tổ quốc cần tích
cực, chủ động xây dựng chính sách, pháp luật; thực hiện liên
kết, phối hợp hoạt động với các tổ chức thành viên để cùng
Nhà nước tạo ra các phong trào hành động cách mạng chung
của các tầng lớp Nhân dân. Mặt trận là người đứng ra bảo vệ
quyền làm chủ, quyền công dân và lợi ích hợp pháp của các
tầng lớp Nhân dân”1. Những phát biểu của những vị lãnh đạo
cao nhất của Đảng, Nhà nước và quyết tâm đổi mới nội dung
1. Biên niên sự kiện lịch sử Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, tập III (1975
- 2000), trang 432 - 434.
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và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại
Đại hội đã thổi một luồng sinh khí mới, góp phần to lớn trong
việc động viên những người làm công tác Mặt trận trên khắp
mọi miền của đất nước, trong những năm tháng đầu tiên của
sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng.
2. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Quảng Nam - Đà Nẵng trong những năm đầu thực hiện
đường lối đổi mới của Đảng (1986 - 1990)
Ngay sau Đại hội VI của Đảng, thực hiện chỉ đạo của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ
chức hiệp thương, giới thiệu người ra ứng cử và phối hợp với
chính quyền tổ chức bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân
dân tỉnh (khóa III), nhiệm kỳ 1985 - 1989 tại đơn vị Duy Xuyên
và thành phố Đà Nẵng. Kết quả, ngày 21 - 12 - 1986, các đơn
vị đã bầu đủ 2 vị là Đặng Văn Pháo và Phạm Thanh Ba vào
Hội đồng nhân dân tỉnh. Đầu năm 1987, Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh tổ chức tuyên truyền, hiệp thương và tham khảo ý
kiến của tập thể Nhân dân lao động, giới thiệu danh sách những
người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa VIII, cùng với các cơ
quan chính quyền tổ chức việc bầu cử theo đúng quy định. Nhờ
làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền và vận động, ngày 19
-4 - 1987, toàn tỉnh có 925.259 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa VIII, đạt tỷ lệ 99,62%. Do đơn vị bầu cử số 2 và số 4
bầu thiếu mỗi nơi 1 đại biểu, nên chỉ có 13/15 người trúng cử
đại biểu Quốc hội, trong tổng số 28 người có tên trong danh
sách bầu cử, gồm các ông/bà: Trần Quang Dũng, Trần Đình
Đạm, Trần Hanh, Nguyễn Chơn, Lê Thị Phước, Nguyễn Thị
Bình, Lê Công Cơ, Lê Trung Lâm, Hà Thị Thu Sương, Võ Chí
Công, Hoàng Minh Thắng, Hồ Văn Điều, Trần Văn Đông. Sau
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đó, ngày 3 - 5 - 1987, cử tri tại các đơn vị bầu thiếu trước đây
tiếp tục bầu bổ sung, kết quả 2 ông Priu Prăm, Phan Tứ trúng
cử đại biểu Quốc hội khóa VIII.
Tiếp theo, ngay từ đầu năm 1989, Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức, đơn vị có liên
quan tiến hành hiệp thương, giới thiệu người ra ứng cử và phối
hợp với chính quyền tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân
dân 3 cấp. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị và tích cực vận động
các tầng lớp Nhân dân đi bầu cử, nên cuộc bầu cử đại biểu Hội
đồng nhân dân 3 cấp vào ngày 19 - 11 - 1989 diễn ra thành công
tốt đẹp. Toàn tỉnh có 37 đơn vị bầu cử, nhưng chỉ có thị xã Tam
Kỳ là chưa thể tổ chức bầu cử được, do tình hình địa phương
đang có một số vấn đề khá tế nhị1, nên kết quả bầu cử đợt này
toàn tỉnh có 97 đại biểu trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
tỉnh (khóa IV), trong tổng số 105 đại biểu. Ở cấp huyện, thị,
thành phố có 604 đại biểu trúng cử, trong tổng số 607 đại biểu
theo quy định. Ở cấp xã, phường, thị trấn có 7.539 đại biểu
trúng cử, trong tổng số 7.544 đại biểu ứng cử theo quy định.
Sau đó, ngày 26 - 11 - 1989 tiếp tục tổ chức bầu cử bổ sung đại
biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã và bầu đủ số lượng đại
biểu theo quy định. Riêng thị xã Tam Kỳ, mãi đến ngày 10 12 - 1989, mới hoàn thành việc tổ chức bầu cử Hội đồng nhân
dân 3 cấp2.
Song song với việc tham gia tổ chức thành công bầu cử
đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp, Mặt
1. Ngay cả nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thị xã Tam Kỳ khóa XIII (1986 - 1988)
cũng phải kéo dài đến năm 1991 mới tổ chức Đại hội Đảng bộ khóa XIV (1991
- 1996). Dẫn theo Lịch sử Đảng bộ thành phố Tam Kỳ (1975 - 2010), tháng 11 2017, trang 124.
2. Lịch sử Đảng bộ thành phố Tam Kỳ (1975 - 2010), trang 122.
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trận Tổ quốc các cấp xây dựng quy chế phối hợp công tác với
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, với Hội đồng nhân dân và Ủy
ban nhân dân các cấp; đồng thời phối hợp với ngành tư pháp tổ
chức tuyên truyền pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, vận
động Nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.
Tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp. Thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, các
đại biểu nắm được tâm tư, nguyện vọng và cả những đề xuất
chính đáng của Nhân dân để phản ánh trong các kỳ họp Quốc
hội, Hội đồng nhân dân.
Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trên địa bàn tỉnh được củng cố trong bối cảnh toàn Đảng, toàn
quân và toàn dân ta đang triển khai, đưa đường lối đổi mới do
Đại hội VI của Đảng đề ra. Đây là thời cơ, là điều kiện tốt để
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng
lớp Nhân dân hưởng ứng, góp phần làm thay đổi bộ mặt kinh
tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
Căn cứ vào nội dung các chương trình công tác lớn được
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xác định ngay sau Đại
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV: Mở rộng khối đại đoàn kết toàn
dân, phát động các phong trào hành động cách mạng rộng khắp,
hướng mọi hoạt động của Mặt trận về cơ sở, tận địa bàn dân cư
để tập trung vào việc giải quyết những công việc thiết thực như
xây dựng nền dân chủ XHCN, tham gia xây dựng chính quyền
các cấp, thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, phát huy tinh
thần chủ động sáng tạo và sự thống nhất cao giữa các tổ chức
đoàn thể quần chúng, khơi dậy tinh thần làm chủ của các tầng
lớp Nhân dân trong tỉnh.
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Trong thời gian này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
các cấp toàn tỉnh tập trung triển khai các cuộc vận động, tiếp
tục ổn định tư tưởng cho các tầng lớp Nhân dân như: “Toàn dân
đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”, “Bình đẳng,
tương trợ giúp nhau cùng phát triển”, “Đoàn kết bảo vệ an
ninh Tổ quốc” và các phong trào như: “Tương thân, tương ái”,
“Lá lành đùm lá rách” ; mở rộng hình thức và phát động phong
trào “Quỹ bảo thọ”; “Vườn cây, ao cá Bác Hồ”; vận động gửi
tiền tiết kiệm; hưởng ứng “Đợt sóng hòa bình”; xây dựng nếp
sống văn hóa; đón quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam
ở Campuchia về nước, sắp xếp công việc, ổn định nơi ăn, chốn
ở, bảo đảm cuộc sống cho các chiến sĩ tình nguyện hoàn thành
nhiệm vụ trở về. Nhiều nơi đã xây dựng được quy ước về việc
tang lễ, lễ cưới, hòa giải mâu thuẫn gia đình, phường, xóm; đặc
biệt là cuộc vận động xây dựng “Quỹ bảo thọ” và “Xây dựng
nhà tình nghĩa” có sức tập hợp lớn và tác dụng rõ nét.… Cạnh
đó, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
triển khai nhiều hoạt động, huy động sức dân tham gia vào
việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương; các tổ chức quần chúng đã triển khai nhiều chương
trình hoạt động, huy động đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí,
các tầng lớp Nhân dân vào việc thực hiện các chủ trương của
Đảng, mở đầu cho việc phát huy vai trò của Nhân dân trong
công cuộc đổi mới.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã hướng các hoạt động Hội
và phong trào phụ nữ vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết
Đại hội Đảng lần thứ VI, tổ chức các phong trào thi đua yêu
nước thực hiện thắng lợi 3 chương trình kinh tế lớn, tham gia
xây dựng nền quốc phòng toàn dân, làm tốt chính sách hậu
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phương quân đội. Đặc biệt với cuộc vận động lớn “Phụ nữ
giúp nhau làm kinh tế gia đình, nuôi dạy con tốt, góp phần
hạn chế trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học”, các cấp Hội đã vận
động được 16.406.000 đồng, 65,5 lượng vàng, 33,4 tấn giống
các loại, 5.652 con giống gà, vịt; 373 kg gạo, 2.505 ngày công
giúp nhau sản xuất, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống1…
Liên đoàn Lao động tỉnh phát động các phong trào thi đua thực
hiện 3 chương trình kinh tế lớn; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ
thuật, hợp lý hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm…Ký kết thi đua
giữa các ngành: Thủy lợi, thủy điện, ngành công nghiệp sản
xuất hàng tiêu dùng và liên kết phục vụ nông nghiệp, để nông
nghiệp thật sự là mặt trận hàng đầu, đưa nông nghiệp lên sản
xuất lớn XHCN.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh phát động
phong trào “3 xung kích làm chủ tập thể”, “Thanh niên lập
nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Thanh niên hoạt động xã
hội”…Với khẩu hiệu “Sống, chiến đấu, lao động và học tập
theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tuổi trẻ Quảng Nam tiến quân vào
sản xuất nông nghiệp, cải tạo đồng ruộng, đào đắp kênh mương,
tiếp thu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để phát triển sản xuất;
xung kích trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững
an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh học tập
rèn luyện, xây dựng cuộc sống mới và con người mới XHCN;
phát triển các hình thức Thanh niên xung phong, xây dựng
vùng kinh tế mới, xây dựng các mô hình thanh niên làm kinh tế
trang trại, kinh tế vườn đồi, kinh tế vườn rừng…; làm nòng cốt
trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phân phối lưu
1. Lịch sử công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (1930 - 2010), trang
338.
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thông, quản lý thị trường, tiến quân vào khoa học - kỹ thuật;
củng cố tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội
Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ
Chí Minh trong trường học; cam kết hoàn thành mọi nghĩa vụ
công dân, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, nâng
cao đời sống các tầng lớp Nhân dân.
Hội Nông dân phối hợp với chính quyền và đoàn thể các
cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục vận động Nhân dân đi tham gia xây
dựng các vùng kinh tế mới, qua đó giải quyết công ăn việc làm
cho hàng ngàn lao động, thực hiện kế hoạch dãn dân, phát triển
kinh tế gia đình. Thị xã Tam Kỳ, huyện Thăng Bình là những
địa phương đi đầu trong việc đẩy mạnh khai hoang, làm kinh tế
vườn, đồi đem lại hiệu quả thiết thực và là điển hình về sự phối
hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc
vận động và tổ chức dân đi xây dựng vùng kinh tế mới.
Trước tình hình nền nông nghiệp nước ta trong những
năm 1986 - 1987 bị sa sút, không ổn định, nhằm tiếp tục đổi
mới mạnh mẽ hơn nữa cơ chế quản lý nông nghiệp, đưa đất
nước ra khỏi tình trạng khủng hoảng lương thực, ổn định tình
hình kinh tế - xã hội ở nông thôn, củng cố hơn nữa khối liên
minh công nông, ngày 5 - 4 - 1988, Bộ Chính trị ra Nghị quyết
10 “Về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp”. Nội dung trọng
tâm của Nghị quyết là sắp xếp và tổ chức lại sản xuất nông
nghiệp, củng cố và mở rộng quan hệ sản xuất XHCN, sử dụng
đúng đắn các thành phần kinh tế. Nghị quyết qui định: Hợp tác
xã, tập đoàn sản xuất là tổ chức kinh tế tự nguyện của nông dân,
lập ra dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự hướng dẫn, giúp đỡ của
Nhà nước, hoạt động theo nguyên tắc tự quản lý, tự chịu trách
nhiệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh; có tính pháp nhân,
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bình đẳng trước pháp luật với các đơn vị kinh tế khác, có trách
nhiệm phát huy tính ưu việt của quan hệ sản xuất XHCN.
Triển khai thực hiện Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, ngày
28 - 7 - 1988, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra Nghị quyết số 06/NQTU về “Đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp”. Trong đó nhấn
mạnh: Cần tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp toàn diện,
chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa theo hướng chuyên môn
hóa, kết hợp kinh doanh tổng hợp và xác định cơ cấu kinh tế
nông nghiệp hợp lý làm cơ sở để tổ chức lại sản xuất theo vùng,
ngành; củng cố và tăng cường quan hệ sản xuất XHCN đối với
quốc doanh sản xuất, chế biến và dịch vụ; hợp tác xã, thực hiện
chế độ tự quản lý của hợp tác xã; tăng cường hiệu lực quản lý
của Nhà nước trong đổi mới cơ chế quản lý nông nghiệp, nhằm
đảm bảo thực hiện chế độ tự chủ sản xuất kinh doanh của các
đơn vị, đổi mới một cách căn bản về phương thức quản lý, thực
hiện đúng chức năng quản lý Nhà nước về kinh tế. Với Nghị
quyết 10 của Bộ Chính trị, cơ chế quản lý nông nghiệp có sự
thay đổi căn bản. Trước hết, hộ gia đình xã viên được xác định
là đơn vị kinh tế tự chủ trên cả 3 mặt: Sở hữu, quản lý và phân
phối. Sự thay đổi về căn bản về vị trí, vai trò của kinh tế hộ đã
giải phóng kinh tế hộ khỏi những ràng buộc của cơ chế cũ, khơi
dậy tiềm năng to lớn trong từng hộ nông dân.
Từ năm 1989, các nước XHCN Đông Âu bắt đầu có
những biến động ngày càng phức tạp tác động mạnh mẽ đến
nước ta. Các thế lực thù địch đang tìm mọi cách thực hiện âm
mưu “diễn biến hòa bình”, xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng,
tìm cách mua chuộc, nắm dân, nhất là ở vùng biên giới, vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo. Một số tiêu cực
trong bộ máy Đảng và Nhà nước chưa được giải quyết, ở nông
thôn vẫn còn xảy ra các vụ tranh chấp đất đai...
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Vượt lên những khó khăn, trên cơ sở các chủ trương của
Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cấp Hội
Nông dân từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
giáo dục, quán triệt nghị quyết của Đảng, góp phần tạo ra sự
chuyển biến nhận thức của hàng ngàn cán bộ, hội viên, củng
cố lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào lý
tưởng XHCN.
Nhờ cách làm ăn dựa trên cơ chế quản lý mới, lại được
sự hướng dẫn, tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các
cấp Hội Nông dân trong tỉnh, phong trào nông dân thi đua sản
xuất giỏi và làm giàu, phát triển kinh tế gia đình, mở thêm
ngành nghề thủ công…, tiếp tục phát triển sôi động trong cả
tỉnh. Nhân dân ngày càng mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, phát
triển con vật nuôi, cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa.
Không ít hộ dân thu nhập trong năm hàng chục triệu đồng nhờ
kinh tế hộ gia đình; số hộ thiếu đói, thiếu vốn sản xuất ngày
càng giảm. Hội Nông dân vận động hội viên bỏ vốn đầu tư cho
sản xuất. Ở các huyện Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, nhiều
gia đình mua máy cày làm công cụ sản xuất mang lại hiệu quả
kinh tế cao. Nhìn chung, kinh tế nông nghiệp ở tỉnh ta vào
cuối thập niên 80 của thế kỷ trước tiếp tục phát triển phần lớn
nhờ vào sự năng động của kinh tế hộ gia đình. Đặc biệt, vấn
đề xây dựng, củng cố các loại hình kinh tế, trong đó có kinh
tế hợp tác xã, phát triển ngành nghề, giải quyết việc làm, có
đóng góp không nhỏ vào việc xây dựng nông thôn mới. Qua
đó xuất hiện nhiều hợp tác xã tiêu biểu như: Duy Sơn II, Dệt
may Duy Trinh (Duy Xuyên), Xí nghiệp mây tre lá xuất khẩu
Âu Cơ (Núi Thành), Hợp tác xã Đại Hiệp (Đại Lộc), Hợp tác
xã 27/7, Hợp tác xã Phú Xuân…
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Trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp và hàng tiêu dùng,
khắc phục những khó khăn, thiếu thốn về vốn, kỹ thuật, nguyên
liệu…Đoàn viên công đoàn và công nhân trong các nhà máy,
xí nghiệp vẫn ngày đêm lao động sáng tạo, làm ra nhiều mặt
hàng mới, gắn sản xuất với thị trường, coi trọng cả chất lượng
và mẫu mã. Nhìn chung, trong khoảng thời gian từ cuối năm
1987 trở về sau, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở
tỉnh ta không chỉ đáp ứng được nhu cầu của Nhân dân sở tại
về hàng tiêu dùng, mà còn dư thừa để trao đổi trên thị trường
trong nước, góp phần tăng nguồn vốn để đầu tư tái sản xuất
mở rộng.
Hệ thống các cơ sở kinh tế quốc doanh được sắp xếp lại,
theo đó số doanh nghiệp khu vực các huyện, thị giảm mạnh,
nhất là trong lĩnh vực thương nghiệp. Hệ thống hợp tác xã mua
bán giảm mạnh từ 116 (1985) xuống còn 18 đơn vị (1990). Khu
vực kinh tế ngoài nhà nước bắt đầu phát triển, số hộ kinh doanh
cá thể tăng nhanh. Số lượng cơ sở sản xuất và lao động công
nghiệp những năm 1986 - 1990 tăng khá (năm 1990 có 6.867
cơ sở, tăng 30% và 28.739 lao động, tăng 15,8% so với năm
1985) và bắt đầu làm ăn có hiệu quả.
Đi đôi với phát triển sản xuất, việc thực hiện chính sách
an sinh xã hội cho công nhân, viên chức và người lao động
cũng được tổ chức Công đoàn, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên
trong các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất quan tâm đúng mức,
vừa để khai thác năng lực sản xuất toàn xã hội, vừa đảm bảo
các lợi ích hợp pháp, chính đáng cho Nhân dân. Công tác đền
ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công
với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sĩ, đồng bào vùng
sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, đồng bào các dân tộc ít
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người…, luôn được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với
chính quyền các cấp quan tâm hỗ trợ.
Các lĩnh vực giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng…, đều
có chuyển biến tích cực. Việc khám, chữa bệnh, chăm lo sức
khỏe cho Nhân dân có nhiều tiến bộ so với trước. Công tác
quốc phòng toàn dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội
được các cấp, các ngành chú trọng, đảm bảo phục vụ 2 nhiệm
vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt
Nam XHCN.
Phong trào đoàn kết tương trợ của Nhân dân trong tỉnh
năm 1989 phát triển mạnh với nhiều hình thức, nội dung sáng
tạo, phương pháp và qui mô phong phú, đa dạng. Đặc biệt, thể
hiện rõ nhất là sau cơn bão số 2 đổ bộ bất ngờ, trực tiếp vào
tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (5 - 1989), gây thiệt hại nghiêm
trọng đến tính mạng và tài sản của Nhân dân trong tỉnh. Với
tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với đoàn thể các cấp kịp thời
gửi thư thăm hỏi và tổ chức quyên góp ủng hộ vùng bị thiên
tai, vận động các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh không chỉ tương
trợ giúp đỡ nhau khắc phục hậu quả bão lụt, mà còn giúp nhau
giống, cây trồng nhằm đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế gia
đình, góp phần giúp đồng bào vùng bị thiên tai vượt qua cơn
thử thách lớn lao do thiên tai gây ra, sớm ổn định tình hình, đưa
phong trào của tỉnh tiếp tục đi lên. Ở một số nơi như Điện Bàn,
Thăng Bình, Đại Lộc, Quế Sơn…Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
các cấp làm tốt công tác vận động thực hiện chính sách hậu
phương quân đội, đón bộ đội tình nguyện hoàn thành nghĩa vụ
quốc tế ở Campuchia trở về, xây dựng nhà tình nghĩa…
Từ tháng 7 - 1989, hưởng ứng chủ trương của Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đẩy mạnh phong
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trào thi đua thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong
năm 1990. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở đẩy
mạnh tuyên truyền giúp cho cán bộ, hội viên hiểu rõ hơn về quá
trình đấu tranh cách mạng của Đảng, Bác Hồ và Nhân dân Đất
Quảng anh hùng, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân vào
sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo, nâng cao vai trò và uy tín
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần vận động Nhân dân
tham gia ngày càng có hiệu quả các cuộc vận động, các phong
trào hành động cách mạng góp phần thiết thực xây dựng quê
hương ngày càng tươi đẹp.
Bước vào năm 1990, cùng với tình hình chính trị thế giới
có những biến động bất lợi, trên lĩnh vực nông nghiệp, giá phân
đạm, thuốc trừ sâu tăng đột biến, thường xuyên bị ảnh hưởng
của thiên tai nên sản lượng không ổn định, các loại cây trồng
khác bị thu hẹp, hoặc tăng không đáng kể, nhất là diện tích cây
màu giảm mạnh. Chăn nuôi có chững lại, thậm chí đàn lợn giảm
so với năm 19851. Trong khi đó giá hàng nông sản rất thấp, nhất
là đối với thực phẩm và cây công nghiệp xuất khẩu. Thêm vào
đó, lực lượng lao động dư thừa dồn về nông thôn làm cho tình
hình kinh tế - xã hội ở khu vực này thêm khó khăn. Bọn đế
quốc và phản động nhân cơ hội đó đẩy mạnh tuyên truyền, kích
động gây chia rẽ trong nội bộ Đảng và Nhân dân.
Trước tình hình khó khăn nêu trên, Đảng Cộng sản Việt
Nam vẫn kiên trì đường lối đổi mới và khẳng định sự lãnh
đạo duy nhất đối với cách mạng Việt Nam, có những giải pháp
đúng đắn, kịp thời. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các đoàn thể được Đảng ta đặc biệt coi trọng, thể hiện trong
nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương
1. Quảng Nam, 30 năm xây dựng và phát triển, trang 26.
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Đảng (khóa VI) về “Đổi mới công tác quần chúng của Đảng,
tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và Nhân dân”. Năm 1990,
bắt đầu thực hiện việc miễn thuế nông nghiệp theo Di chúc của
Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã tạo ra không khí phấn khởi trong
Nhân dân cả nước.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp từ tỉnh
đến cơ sở bám sát tình hình, tuyên truyền, tổ chức sinh hoạt, học
tập trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân với nhiều hình thức
đa dạng, phong phú, nhất là các hoạt động chào mừng kỷ niệm
lần thứ 100 ngày sinh của Bác Hồ (19/5/1890 - 19/5/1990).
Tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể từ
tỉnh đến cơ sở trong năm 1990 được củng cố một bước quan
trọng, nhất là ở cơ sở. Tình trạng tập hợp hội viên, đoàn viên
mang tính hình thức được khắc phục dần. Các chi đoàn, chi hội,
tổ hội được tổ chức lại. Mặc dù số lượng hội viên, đoàn viên có
giảm so với trước, nhưng chất lượng được nâng lên.
Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của phong trào, Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp
với Trung ương mở lớp tập huấn cán bộ Mặt trận, các đoàn thể
cấp tỉnh, huyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho cơ sở; không
ngừng bổ sung cán bộ trẻ có trình độ văn hóa, khoa học kỹ
thuật và lòng nhiệt tình vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và ban chấp hành đoàn thể các cấp.
Nhờ biết coi trọng việc nâng cao chất lượng cán bộ và
hội viên, đoàn viên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
thành viên trên địa bàn tỉnh hướng hoạt động vào một số phong
trào thiết thực như phong trào nông dân sản xuất giỏi, thanh
toán đói nghèo và tiến lên làm giàu, khai thác có hiệu quả tiềm
năng đất đai, lao động, tiền vốn, mở rộng việc áp dụng tiến bộ
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kỹ thuật vào sản xuất, làm tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, giải
quyết các vụ tranh chấp đất đai, hòa giải những xích mích trong
nội bộ Nhân dân, tạo điều kiện cho việc cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất. Đến cuối năm 1990, việc cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức kinh tế và cá nhân
được triển khai thuận lợi, thêm nhiều công trình điện - đường trường - trạm được xây dựng mới hoặc tu sửa, công tác dân số
kế hoạch hóa gia đình cũng đạt được một số tiến bộ…
Sinh hoạt dân chủ trong xã hội cởi mở hơn. Nội dung và
phương thức hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính
trị có một số thay đổi theo hướng phát huy dân chủ và quyền
làm chủ của Nhân dân, người lao động được làm chủ trong sản
xuất, được khuyến khích tăng thu nhập và làm giàu chính đáng,
tạo động lực cho sản xuất phát triển và nâng cao mức sống của
từng thành viên trong xã hội; quyền lực của các cơ quan dân cử
được tăng cường, lòng tin của quần chúng đối với Đảng và Nhà
nước tiếp tục được củng cố…
Tuy nhiên, trong những năm đầu đổi mới, cũng như nhiều
nơi khác, trong điều kiện có nhiều tác động bất lợi về thiên tai,
thay đổi cơ chế quản lý và ảnh hưởng của các sự kiện chính trị
ở Liên Xô và Đông Âu đã làm cho thị trường mất ổn định. Hơn
thế nữa, cơ chế quản lý kinh tế mới tuy đã được hình thành,
nhưng nhìn chung vẫn chưa thoát khỏi cơ chế tập trung quan
liêu bao cấp. Vật tư, tiền vốn và những điều kiện vật chất phục
vụ sản xuất tiếp tục mất cân đối nghiêm trọng. Đặc biệt, trên
lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, việc xác định kinh tế hộ tự chủ
đã làm thay đổi kết cấu mô hình hợp tác ở nông thôn. Theo cơ
chế mới, các hợp tác xã nông nghiệp phải chấn chỉnh lại bộ
máy tổ chức, chuyển sang làm chức năng dịch vụ đầu vào, đầu
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ra cho sản xuất nông nghiệp, áp dụng các phương thức quản
lý theo cơ chế thị trường. Đây là thử thách rất lớn đối với sự
tồn tại của các hợp tác xã nông nghiệp trong bối cảnh thường
xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai, giá hàng nông sản rất thấp,
nhất là đối với thực phẩm và cây công nghiệp xuất khẩu, mà giá
cả vật tư, phân bón, thuốc trừ sâu, xăng dầu…, luôn tăng đột
biến trước những biến động bất lợi của tình hình thế giới. Trong
thời kỳ 1986 - 1990, phần lớn các hợp tác xã nông nghiệp ở
tỉnh ta chưa vượt qua được thử thách này, hàng loạt hợp tác
xã phải giải thể. Do đó, sản xuất nông nghiệp mặc dù đã mở
rộng tối đa về diện tích canh tác, với 3 vụ lúa/năm, nhưng sản
lượng trong những năm 1986 - 1990 thường không ổn định,
sản lượng lương thực có hạt từ 358.200 tấn (1985) giảm còn
302.089 tấn (1990); các cây trồng khác lúc này thu hẹp hoặc
tăng không đáng kể; diện tích trồng mía từ năm 1985 có 4.023
ha, đến năm 1990 giảm còn 3.195 ha. Đặc biệt, diện tích cây
màu giảm mạnh.
Trong 3 năm đầu của thời kỳ đổi mới, do lạm phát phi mã,
khiến đồng bạc mất giá, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của
Nhân dân; đồng lương của cán bộ, công nhân, viên chức chỉ còn
trên danh nghĩa. Hàng nghìn lao động làm việc trong các cơ sở
thương nghiệp quốc doanh, hợp tác xã mua bán, hợp tác xã tiểu
thủ công nghiệp…, phải giải thể nên không còn việc làm. Hàng
trăm giáo viên do cuộc sống quá khó khăn phải bỏ nghề tìm kế
sinh nhai khác. Hai năm cuối của thập kỷ 80, tình hình xã hội có
được cải thiện nhưng chưa có sự chuyển biến căn bản.
Những biến đổi về kinh tế, nhất là những biến đổi do việc
chuyển sang cơ chế thị trường tác động mạnh đến hoạt động
văn hoá, giáo dục, y tế. Do không còn được Nhà nước bao cấp
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với mức cao như trước đây, khi nền kinh tế chuyển sang cơ
chế thị trường thì hoạt động của các ngành này có sự hụt hẫng,
đặc biệt là ở địa bàn nông thôn. Tình trạng phổ biến là các hoạt
động văn hoá, nghệ thuật, thể thao mang tính quần chúng ngày
càng suy giảm về số lượng và giá trị. Phần lớn các nhà trẻ, nhà
mẫu giáo đóng cửa. Các cơ sở y tế xuống cấp. Số lượng học
sinh giảm, nhất là bậc trung học phổ thông.
Đối với công tác Mặt trận của tỉnh giai đoạn này, mặt
yếu là sự phối hợp động viên phong trào giữa các thành viên
còn lỏng lẻo, rời rạc; đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận còn
nhiều mặt yếu, ban thường trực các địa phương không ổn định
và nổi lên là quan hệ phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
với một số ban, ngành trong công tác tôn giáo, dân tộc, đối
ngoại nhân dân chưa cụ thể về trách nhiệm, nội dung, phương
thức hoạt động…
Trước tình hình đó, để tiếp thêm sức mạnh cho công cuộc
đổi mới, ngày 20 - 3 - 1990, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành
Trung ương Đảng (khóa VI) đã đề ra Nghị quyết 8B “Về đổi
mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ
giữa Đảng với Nhân dân”, tiếp tục khẳng định: Cách mạng là
sự nghiệp của dân, do dân và vì dân; động lực thúc đẩy phong
trào quần chúng là đáp ứng lợi ích thiết thực của Nhân dân, kết
hợp hài hòa giữa các lợi ích, thống nhất giữa quyền lợi và nghĩa
vụ công dân; các hình thức tập hợp quần chúng phải đa dạng;
công tác quần chúng là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và các
đoàn thể nhân dân. Không lâu sau đó, ngày 16 - 10 - 1990, Bộ
Chính trị ra Nghị quyết số 24 về công tác tôn giáo trong tình
hình mới, xác định nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là
công tác vận động quần chúng.
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Nghị quyết 8B của Trung ương và Nghị quyết số 24 của
Bộ Chính trị đã đưa công tác vận động quần chúng, xây dựng
khối đại đoàn kết dân tộc sang một thời kỳ mới, thổi luồng gió
mới vào đời sống xã hội, nhất là đối với những người làm công
tác Mặt trận và các đoàn thể trên phạm vi cả nước.
II. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, CỦNG CỐ
TỔ CHỨC, ĐỔI MỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN
CHÚNG (1990 - 1996)
1. Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng
Nam - Đà Nẵng lần thứ IV, lần thứ V, tích cực đổi mới công
tác vận động quần chúng, tăng cường mối quan hệ giữa
Đảng, Nhà nước với Nhân dân
Ngày 6 - 3 - 1989, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ
thị số 39-CT/TU, về lãnh đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh lần thứ IV, nêu rõ: Các cấp ủy Đảng cần quán
triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm “lấy dân làm gốc”, xác định
công tác Mặt trận là một công tác quan trọng trong toàn bộ
công tác cách mạng của Đảng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí
Minh và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vị trí hết sức quan trọng
trong cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhân dân làm chủ, Nhà nước quản
lý; Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ IV phải là
đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, trong các tổ chức đoàn thể, quần chúng và các
tổ chức thành viên, tạo nên một không khí sinh hoạt dân chủ,
cởi mở, đóng góp trí tuệ vào nội dung Đại hội, cũng như đề cử
được một Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh là hình ảnh
tiêu biểu, đại diện khối đại đoàn kết toàn dân, có năng lực hoạt
động thực tiễn, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác
Mặt trận đạt hiệu quả thiết thực, dựa trên quan điểm: Đoàn kết
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phải bằng hành động thiết thực, quyền làm chủ là động lực để
tăng cường đoàn kết, ý Đảng và lòng dân là một. Nhân dân chủ
động tham gia xây dựng thực hiện và giám sát việc thực hiện
các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước; thời gian tiến hành Đại hội trong tháng 5 - 19891.
Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan, đến
ngày 30 & 31 - 5 - 1990, tại Đà Nẵng mới diễn ra Đại hội Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng lần thứ IV,
nhiệm kỳ 1990 - 1995, với gần 300 đại biểu chính thức ở các
huyện, thị, thành phố trong tỉnh về tham dự Đại hội.
Đại hội thảo luận, đánh giá tình hình công tác Mặt trận từ
sau Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam - Đà
Nẵng lần thứ III và đề ra những công tác chính trong nhiệm
kỳ tới. Đại hội thống nhất nhận định công tác Mặt trận chịu
tác động tích cực từ những thành tựu về kinh tế - xã hội như
nạn lạm phát đã được kiềm chế và đẩy lùi dần; không khí dân
chủ, cởi mở trong xã hội có bước phát triển và từng bước được
thực hiện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; quyền tự chủ,
tự quản của các cơ sở kinh tế và tổ chức xã hội bước đầu được
tôn trọng, các thành phần kinh tế được tự do hoạt động theo
pháp luật; sản xuất nông nghiệp có tiến bộ; văn hóa, giáo dục,
y tế có nhiều khởi sắc…Nhân dân được thông tin đúng hướng,
đa chiều và kịp thời hơn. Đặc biệt, từ khi có Nghị quyết 8B
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới công tác
quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với
Nhân dân”, công tác quần chúng của Đảng đã có những chuyển
biến đáng kể. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn
1. Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam 1975 - 2005, trang 327 328.
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thể như Đoàn Thanh niên, Liên
đoàn Lao động, Hội Liên hiệp
Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu
chiến binh, Hội Chữ thập đỏ,
các câu lạc bộ hưu trí…, thường
xuyên được củng cố về tổ chức,
có những hoạt động thiết thực,
đóng góp nhiều lợi ích to lớn
đối với xã hội…
Đại hội đã hiệp thương cử
ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh gồm 70 vị, cử ra Ban
Thường trực gồm 8 thành viên,
Ông VÕ XUÂN SANH
ông Ngô Xuân Hạ - Ủy viên
Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục
Việt Nam tỉnh QN-ĐN
được hiệp thương cử làm Chủ
(10/1991 - 7/1993)
tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
1
Việt Nam tỉnh ; các Phó Chủ tịch gồm các ông Võ Đắc Hợi,
Bnươch Bút, Nguyễn Kim Cương, trong đó ông Nguyễn Kim
Cương làm Phó Chủ tịch chuyên trách.
Đến tháng 10 - 1991, sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XV, ông Võ Xuân Sanh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được
cử giữ chức Trưởng ban Dân vận, kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thay cho ông Ngô Xuân Hạ nghỉ
hưu theo chế độ. Tuy nhiên, trong năm 1992, các ông Võ Đắc
Hợi, Bnươch Bút không may lần lượt qua đời và đến ngày 6 7 - 1993, ông Võ Xuân Sanh cũng bị bệnh mất đột ngột, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy tạm thời chỉ định ông Nguyễn Kim Cương
1. Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam 1975 - 2005, trang 342.
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- Phó Chủ tịch thường trực điều hành công việc của Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; bà Hồ Thị Kim Thanh - Tỉnh ủy
viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, phụ
trách Ban Dân vận Tỉnh ủy. Sau hơn 6 tháng Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng không có Chủ
tịch, đến đầu năm 1994, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động ông
Lương Văn Hận - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Núi Thành về
làm Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tháng 5 - 1994, tại Hội nghị Tỉnh
ủy lần thứ 15, ông Lương Văn Hận được bầu bổ sung vào Ban
Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV). Tháng 01 - 1995, ông Lương
Văn Hận thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh để tập trung làm nhiệm vụ Trưởng ban Dân vận
Tỉnh ủy, kiêm Bí thư Đảng đoàn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân
công ông Nguyễn Đình An - Tỉnh ủy viên (khóa XV), người
vừa hết nhiệm kỳ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về làm
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng thời Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã hiệp thương cử 2 ông
Nguyễn Hoàng Ngọc và Lê Văn Kiện làm Phó Chủ tịch.
Sau Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng lần thứ IV, song song với việc xây dựng chương trình,
kế hoạch hành động, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành
tổ chức triển khai các cuộc vận động theo chức năng, nhiệm vụ
của mình. Trước hết là tiến hành cuộc vận động xây dựng và
phát triển nền dân chủ XHCN, xây dựng chính quyền của dân,
do dân và vì dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh
chủ động phối hợp với các thành viên tổ chức hội thảo, tọa đàm
nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, tổ chức sinh hoạt truyền
thống, các cuộc hành hương về thăm lại căn cứ cách mạng,
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chiến khu xưa để giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng
cho các tầng lớp Nhân dân. Vận động quần chúng tham gia bàn
bạc, quyết định và thực hiện quy chế, quy ước thôn, làng văn
hóa nhằm phát huy quyền làm chủ trực tiếp của Nhân dân lao
động, bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ công dân trong lao động
sản xuất và sinh hoạt xã hội. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh tổ chức lấy ý kiến sâu rộng trong các tầng lớp Nhân
dân về 4 dự luật thuế nông nghiệp, doanh thu, thuế tiêu thụ đặc
biệt và thuế lợi tức. Phần lớn các ý kiến góp ý của các tầng lớp
Nhân dân trong tỉnh đối với 4 dự luật thuế cho thấy chưa đảm
bảo 5 mục đích, yêu cầu đổi mới hệ thống thuế, chưa tính kỹ
và đầy đủ giữa kinh tế với chính trị, xã hội, tâm lý của Nhân
dân; nhất là việc ban hành thuế nông nghiệp trong thời gian
thực hiện miễn thuế cho nông dân theo Di chúc của Bác Hồ sẽ
không có lợi, một số sửa đổi trái với tinh thần Nghị quyết Trung
ương 10 về đổi mới cơ chế quản lý nông nghiệp...
Bước sang năm 1991, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tổ chức nhiều
đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi, để lấy ý kiến cán bộ và Nhân
dân tham gia góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ VII, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV,
dự thảo Hiến pháp 1992, dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều
của Luật hình sự và Luật tố tụng hình sự…Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến của đại biểu
nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo… Liên đoàn Lao động tỉnh
tổ chức lấy ý kiến của một số cán bộ quản lý, cán bộ công đoàn,
cán bộ khoa học - kỹ thuật và của đại diện những người lao
động trực tiếp. Kết quả có hơn 10.000 ý kiến được tổng hợp từ
các tầng lớp Nhân dân góp ý cho các dự thảo vừa nêu.
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Từ ngày 24 đến ngày 27 - 6 - 1991, Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ VII đã tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện
đường lối đổi mới của Đảng; đề ra chủ trương, nhiệm vụ tiếp
tục đưa sự nghiệp đổi mới tiến lên. Đại hội thông qua “Cương
lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH” và
“Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm
2000”. Đặc biệt, Cương lĩnh đã nêu lên 6 đặc trưng của CNXH
mà Nhân dân ta đang xây dựng, đó là: Do Nhân dân lao động
làm chủ; Có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản
xuất hiện đại và chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu;
Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Con người
được giải phóng khỏi mọi áp bức bóc lột, bất công, làm theo
năng lực, hưởng theo lao động, có cuộc sống ấm no, tự do,
hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân; Các dân
tộc trong nước sống bình đẳng, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến
bộ; Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với Nhân dân tất cả các
nước trên thế giới. Đây cũng có thể được xem là những định
hướng cơ bản của Đảng đối với công tác vận động quần chúng
của cả hệ thống chính trị, là cơ sở để Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam các cấp tiếp tục tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh
của toàn dân, tạo nên các phong trào hành động cách mạng, đưa
sự nghiệp xây dựng đất nước bước vào thời kỳ mới.
Từ ngày 16 đến ngày 19 - 10 - 1991, Đại hội Đảng bộ tỉnh
Quảng Nam - Đà Nẵng lần thứ XV được tổ chức tại Đà Nẵng,
tham dự Đại hội có 353 đại biểu thay mặt cho 43.927 đảng viên
trong toàn tỉnh. Đại hội đánh giá những kết quả đạt được trong
công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ XIV. Đồng
thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần nhận thức đầy đủ, sâu
sắc cũng như những khó khăn lớn đang đặt ra.
428

Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam (1930-2015) 

Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Nhân
dân và các tổ chức xã hội, Đại hội nhấn mạnh: “Cần tích cực
đổi mới về tổ chức, nội dung và phương pháp công tác, thật
sự đại diện cho quyền làm chủ của Nhân dân, chăm lo bảo vệ
lợi ích chính đáng của Nhân dân, góp phần giữ vững và tăng
cường mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân. Thông qua hoạt
động của mình phải làm cho đoàn viên, hội viên và đông đảo
quần chúng hăng hái tham gia lao động với ý chí quyết tâm
chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, làm giàu cho chính mình và
cho đất nước. Chú trọng thực hiện chính sách của Đảng về
công tác tôn giáo, người Hoa, xây dựng chính sách đoàn kết
toàn dân. Hình thức tổ chức và hoạt động của các đoàn thể, tổ
chức xã hội phải đa dạng, đáp ứng được nhu cầu chính đáng
và sở thích lành mạnh của các tầng lớp Nhân dân. Bộ máy của
các đoàn thể phải tinh gọn. Cần đặc biệt quan tâm công tác
thanh niên, tạo môi trường thuận lợi để phát huy tài năng và
sức sáng tạo của thanh niên trên mọi lĩnh vực”1. Đại hội bầu
Ban Chấp hành mới gồm 49 ủy viên, ông Nguyễn Văn Chi tiếp
tục được Ban Chấp hành bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.
Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và đoàn thể các cấp tổ chức tuyên truyền, quán triệt,
triển khai và học tập Nghị quyết Đại hội VII của Đảng và Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV một cách rộng rãi trong
đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Căn cứ vào các
quan điểm của Nghị quyết 8B - NQ/TW, ngày 27 - 3 - 1990 của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) và nhiệm vụ công
tác quần chúng được nêu trong các văn kiện Đại hội, Mặt trận
1. Lịch sử công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (1930 - 2010),
trang 352.
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Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tự liên hệ kiểm điểm, đấu
tranh phê phán và khắc phục những quan niệm sai trái, lệch
lạc trong công tác vận động quần chúng. Trên cơ sở đó, đề ra
chương trình hành động và các giải pháp cụ thể để thực hiện.
Đặc biệt, trong thời gian này, cũng như ở một vài địa phương
trong nước, trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng một số phần tử
cực đoan, phản động trong Phật giáo cấu kết, hoạt động tuyên
truyền, chống đối, nhất là trong bối cảnh Đại hội đại biểu Phật
giáo Việt Nam lần thứ III chuẩn bị diễn ra tại Hà Nội. Trước tình
hình đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tích cực phối
hợp cùng Giáo hội Phật giáo các địa phương vận động, hướng
dẫn tăng ni, Phật tử giữ vững đường hướng hoạt động của Giáo
hội là “Đạo pháp, Dân tộc và CNXH”; phát huy truyền thống
yêu nước của Phật giáo Việt Nam, hướng dẫn Giáo hội các địa
phương động viên tăng ni, tín đồ hăng hái tham gia thực hiện
các mục tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 1991 - 1995, nhất là qua các
hoạt động từ thiện mà góp phần thực hiện chính sách xã hội của
Nhà nước và đoàn kết Phật tử trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc,
chống âm mưu diễn biến hòa bình và lật đổ của chủ nghĩa đế
quốc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng trọng tâm các
hoạt động vào việc tập hợp đoàn kết các chức sắc, tranh thủ đến
mức tối đa những người có thể tranh thủ được, cô lập bọn phản
động cố tình làm tay sai cho đế quốc phá hoại an ninh quốc
gia, phá hoại độc lập dân tộc và CNXH; đồng thời có sách lược
mềm dẻo để chống âm mưu chia rẽ, dùng người Việt chống
người Việt của bọn đế quốc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng
tham mưu cho các cấp ủy Đảng và phối hợp với chính quyền
nghiêm chỉnh thực hiện mọi chủ trương, chính sách tôn giáo
của Đảng và Nhà nước, sửa chữa những khuynh hướng lệch lạc
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và những hành động coi thường, thiếu tôn trọng sư sãi, vi phạm
tự do tín ngưỡng của Nhân dân. Những trường hợp lấn chiếm
chùa và đất đai của nhà chùa được xem xét cụ thể và giải quyết
theo pháp luật. Quan tâm tạo điều kiện dễ dàng cho việc in ấn,
dịch kinh sách, sửa chữa chùa chiền, đào tạo sư sãi và chăm lo
đời sống của các chức sắc. Nhìn chung, hoạt động của các tôn
giáo ở tỉnh ta thực hiện đúng với chính sách Nhà nước đề ra,
tình hình có bước ổn định.
Xác định đổi mới công tác vận động quần chúng, tăng
cường mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân là điều kiện tiên
quyết để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, là cơ sở vững chắc
cho ổn định chính trị. Cấp ủy 16 huyện, thị, thành phố toàn tỉnh
đều phân công một Ủy viên Ban Thường vụ làm Trưởng ban
Dân vận, kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
cùng cấp, cử Ủy viên Ban Chấp hành trực tiếp làm Bí thư Đoàn
Thanh niên, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Liên hiệp
Phụ nữ và Công đoàn cùng cấp. Ở xã, phường, thị trấn phân
công một vị Ủy viên Thường vụ hoặc Ủy viên Ban Chấp hành
phụ trách công tác quần chúng, làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.
Tháng 10 - 1992, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm
thực hiện Nghị quyết 8B - NQ/TW, trên 250 đại biểu tham dự,
do Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp chủ trì. Các đại biểu đến từ Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp trong tỉnh trao đổi thẳng
thắn nhiều vấn đề quan trọng xung quanh việc thực hiện Nghị
quyết 8B - NQ/TW, để Tỉnh ủy có cơ sở đánh giá đầy đủ những
thành công, hạn chế và đề ra những giải pháp thực hiện Nghị
quyết có kết quả hơn, đó là việc đổi mới công tác quần chúng
của Đảng phải làm từ trong Đảng làm ra, làm từ cơ sở làm lên;
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đổi mới từ nhận thức, nội dung, chính sách đến cả phương thức,
biện pháp tổ chức thực hiện… Mặt khác, nếu xác định Đảng
vừa là lực lượng lãnh đạo, vừa là thành viên của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam thì các cấp ủy, tổ chức Đảng từ tỉnh đến cơ sở
cần tôn trọng tính độc lập về tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, cần khuyến khích tính chủ động sáng tạo của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam trong việc thực hiện các nhiệm vụ cách mạng
do Đảng tổ chức và lãnh đạo để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
thực sự là một tổ chức có vai trò to lớn trong việc củng cố và
tăng cường khối đoàn kết toàn dân. Các cấp ủy Đảng phải có
chủ trương, chính sách, định hướng rõ ràng, đồng thời tôn trọng
ý kiến đóng góp rộng rãi, cùng bàn bạc hiệp thương dân chủ,
cùng với các thành viên phối hợp và thống nhất hành động. Vì
vậy, bản thân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cũng phải tự
đổi mới theo hướng thiết thực, có hiệu quả, phải chuyển mạnh
về cơ sở, chăm lo củng cố và xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam trên địa bàn dân cư, vừa phát huy vai trò đoàn kết toàn
dân ở cơ sở, vừa có tác dụng thúc đẩy các phong trào hành động
cách mạng của quần chúng, tạo ra sức sống mới; đồng thời làm
tốt công tác vận động các đối tượng nhân sĩ, trí thức, các chức
sắc tôn giáo, những già làng, trưởng bản trong cộng đồng các
dân tộc thiểu số, người Việt Nam ở nước ngoài…, để tạo sự
đồng thuận, tranh thủ sự nhất trí về quan điểm, tư tưởng, chính
sách, góp phần làm cho mối quan hệ giữ Đảng với Dân luôn
bền chặt, thể hiện rõ quan điểm lấy dân làm gốc trong mỗi chủ
trương, chính sách.
Quyết tâm đổi mới toàn diện công tác quần chúng của
Đảng trong giai đoạn 1990 - 1996 còn thể hiện ở việc Ban Chấp
hành Trung ương và Bộ Chính trị ban hành nhiều nghị quyết
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chuyên đề, như Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về khoa học
& Công nghệ trong thời kỳ mới; Nghị quyết Trung ương 4 về
công tác thanh niên; Nghị quyết 4 của Bộ Chính trị về công tác
phụ nữ, Nghị quyết 07- NQ/TW ngày 17 - 11 - 1993 của Bộ
Chính trị về đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận Dân
tộc Thống nhất, Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về công tác
tôn giáo trong tình hình mới…Trên cơ sở của các nghị quyết
của Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể
của tỉnh đi sâu nghiên cứu, tổ chức tuyên truyền, kiến nghị với
Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu, đề xuất ban hành nhiều đề án,
chương trình hành động và đề ra các giải pháp để chỉ đạo thực
hiện như Chương trình hành động số 23/CT-TU ngày 30 - 3 1994 của Tỉnh ủy “ Về thực hiện đại đoàn kết dân tộc và tăng
cường Mặt trận Dân tộc Thống nhất” theo tinh thần Nghị quyết
07 của Bộ Chính trị. Ngay sau đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh và các đoàn thể phối hợp với Ủy ban nhân dân
tỉnh rà soát việc thực hiện các chủ trương, chính sách; kịp thời
chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm gây ảnh hưởng đến
khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời, tiến hành củng cố, kiện
toàn tổ chức, tăng cường đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng
và hiệu quả hoạt động của cơ quan thường trực; nghiên cứu vận
động các thành viên tiêu biểu trong các tầng lớp Nhân dân, đặc
biệt là các nhân sĩ, trí thức, doanh nhân từ các thành phần kinh
tế, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước
ngoài tham gia vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với chính
quyền phát động các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện
các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc.
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Đối với công tác tôn giáo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
đoàn thể các cấp thường xuyên tổ chức tuyên truyền Nghị quyết
24 của Bộ Chính trị về công tác tôn giáo trong tình hình mới,
vận động tín đồ, chức sắc các tôn giáo giúp họ hiểu sâu hơn
chính sách đại đoàn kết dân tộc và tôn trọng tự do tín ngưỡng
tôn giáo của Đảng, Nhà nước; vận động đồng bào có đạo tham
gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an
ninh trật tự, xây dựng mối đoàn kết, gắn bó lương giáo…Cạnh
đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tích cực phối hợp
cùng Ban Tôn giáo, Công an tỉnh hướng dẫn, giúp đỡ các tôn
giáo trong việc mở trường đào tạo tăng tài, như Trường Trung
cấp Phật học Quảng Nam - Đà Nẵng, hoàn thiện hồ sơ đề nghị
Giáo hội Trung ương tấn phong Giáo phẩm; sửa chữa, nâng
cấp, xây dựng các cơ sở thờ tự…, cùng thời gian này tổ chức
Gia đình Phật tử đăng ký hoạt động tại các cơ sở thờ tự, Hội
Cao Đài truyền giáo được Nhà nước công nhận tư cách pháp
nhân và được tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức Đại hội
Nhân sanh lần thứ nhất…
Từ ngày 17 đến ngày 19 - 8 - 1994, tại Hà Nội diễn ra
Đại hội lần thứ IV Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Với hơn 600
đại biểu đại diện cho các giai cấp và tầng lớp nhân dân, các dân
tộc, các tôn giáo, các nhân sĩ, tri thức, các thành phần kinh tế
từ mọi miền đất nước và đồng bào ta ở nước ngoài về tham dự.
Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, do ông Lương Văn Hận - Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dẫn
Đoàn đại biểu tham dự Đại hội.
Trên cơ sở kiểm điểm, đánh giá chặng đường hơn 5 năm,
Đại hội rút ra một số bài học kinh nghiệm và chỉ ra phương
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hướng hoạt động trong thời
gian tới và công bố Chương
trình 12 điểm về “Đại đoàn kết
dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất
nước”. Đại hội cử ra Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam. Chủ tịch danh dự là
Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Ông
Lê Quang Đạo được cử làm
Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam.
Sau Đại hội, Mặt trận Tổ
Ông LƯƠNG VĂN HẬN
quốc Việt Nam các cấp tổ chức
Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam tỉnh QN - ĐN
tuyên truyền, xác định phương
(1/1994 -1/1995);
hướng hoạt động đúng Chương
Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh
trình hành động của Đại hội lần
Quảng Nam (1/1997 - 4/2002)
thứ IV Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam về tổ chức và hoạt động, đoàn kết dân tộc, tập hợp mọi lực
lượng, phấn đấu vì độc lập dân tộc, dân giàu, nước mạnh, xã
hội công bằng, văn minh. Đặc biệt là tuyên truyền chủ trương
đoàn kết rộng rãi mọi người Việt Nam không phân biệt quá
khứ và ý thức hệ, vì mục tiêu chung, xóa bỏ mặc cảm hận thù,
chân thành đoàn kết, hòa hợp thành một khối thống nhất, cùng
nhau phấn đấu hoàn thành mục tiêu đưa đất nước tiến lên như
Chương trình 12 điểm về “Đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và
bảo vệ đất nước” mà Đại hội đã công bố.
Từ ngày 20 đến ngày 21 - 7 - 1995, tại Đà Nẵng diễn ra
Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng
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lần thứ V, nhiệm kỳ 1995 - 2000. Dự Đại hội có gần 250 đại
biểu chính thức đại diện các tổ chức thành viên, các dân tộc, tôn
giáo, các vị nhân sĩ, trí thức, đại diện các cơ quan, ban ngành,
đại biểu là cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và cá
nhân tiêu biểu trong toàn tỉnh. Về tham dự và chỉ đạo Đại hội
có ông Lê Quang Đạo - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Mai Thúc Lân - Ủy viên
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.
Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam - Đà
Nẵng lần thứ V diễn ra trong bối cảnh đất nước đứng trước 4
nguy cơ, đó là: tụt hậu về kinh tế, chệch hướng XHCN, nạn
tham nhũng quan liêu và “diễn biến hòa bình”. Trên địa bàn
tỉnh, cho dù kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng…,
vẫn giữ được ổn định và có mặt phát triển, đời sống một bộ
phận Nhân dân được cải thiện; hoạt động của hệ thống chính
trị bước đầu có đổi mới. Tuy nhiên, so với yêu cầu của công
cuộc đổi mới, so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XV vẫn còn nhiều yếu kém, khuyết điểm, mà nguyên nhân chủ
quan là “do sự lãnh đạo điều hành của Tỉnh ủy, trực tiếp là
của Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh chưa đáp ứng
được yêu cầu phát triển mới. Tầm nhìn chiến lược về phát triển
kinh tế - xã hội còn hạn hẹp; lúng túng trong xác định cơ cấu
kinh tế và quy hoạch cụ thể về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an
ninh; chưa phát huy đầy đủ và có hiệu quả các lợi thế và nguồn
lực, trước hết là các nguồn lực con người; chưa tập trung giải
quyết nhanh và dứt điểm các vụ việc tồn đọng gây ảnh hưởng
không lợi đến tâm lý, cán bộ, đảng viên và nhân dân”1. Đặc
biệt, “công tác quần chúng của Đảng bộ chuyển biến chậm,
1. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (1975 - 1996), trang 300 - 301.
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lúng túng, bị động trước cơ chế mới. Mặt trận và các đoàn thể
vẫn chưa chuyển mạnh về cơ sở. Công tác đổi mới và chỉnh đốn
Đảng chưa đáp ứng được lòng mong đợi của cán bộ, đảng viên
và Nhân dân”1. Về nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ tỉnh,
trước đó ngày 25 - 3 - 1994, Bộ Chính trị cùng một lúc điều
động 2 Ủy viên Trung ương Đảng là ông Mai Thúc Lân về làm
Bí thư Tỉnh ủy và ông Trương Quang Được về làm Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh. Đồng thời tại Hội nghị Tỉnh ủy (khóa XV)
giữa nhiệm kỳ diễn ra từ ngày 29 đến 31 - 3 - 1994, đã tiến hành
bầu bổ sung 8 vị vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Dù “có ảnh
hưởng nhất định đến suy nghĩ của cán bộ tại địa phương. Tuy
nhiên, đặt trong bối cảnh tình hình của tỉnh lúc bấy giờ thì việc
này đã giải quyết được một số vấn đề nội bộ của Đảng bộ”2.
Trên cơ sở quán triệt Chương trình 12 điểm về “Đại đoàn
kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước” của Đại hội IV Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam; những nhiệm vụ và biện pháp lớn mà
Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Tỉnh ủy (khóa XV) đề ra trong
việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XV.
Đại hội thảo luận, thông qua dự thảo Báo cáo chính trị đánh giá
kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm
kỳ qua, với những ưu điểm nổi bật như: Công tác vận động
quần chúng có nhiều chuyển biến. Các cấp ủy Đảng ngày càng
nhận thức đúng đắn hơn vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các đoàn thể Nhân dân trong sự nghiệp đổi mới. Hoạt động
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Nhân dân tiếp
tục được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, gắn
với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc
1. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (1975 - 1996), trang 299.
2. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (1975 - 1996), trang 305.
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phòng - an ninh. Dân chủ XHCN được mở rộng trên các lĩnh
vực của đời sống xã hội, Nhân dân tham gia ngày càng nhiều
vào việc quản lý xã hội, góp ý kiến vào việc xây dựng và thực
hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước. Nhiều phong trào quần chúng sôi nổi hướng vào việc vận
động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng
và Nhà nước. Hình thức tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các đoàn thể nhân dân tiếp tục được mở rộng theo hướng đa
dạng, phù hợp với nền kinh tế nhiều thành phần, thu hút và tập
hợp ngày càng nhiều quần chúng vào tổ chức, khắc phục dần
lối hoạt động hành chính xơ cứng, máy móc, góp phần khẳng
định và nâng cao vai trò hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam trong tình hình mới. Phương thức hoạt động của các đoàn
thể cũng từng bước được đổi mới; thực lực chính trị được củng
cố, phát triển, góp phần giữ vững ổn định chính trị. Bên cạnh
những thành tựu, dự thảo Báo cáo chính trị cũng thẳng thắn chỉ
ra những tồn tại, đó là: Công tác xây dựng chính quyền và công
tác vận động quần chúng còn nhiều mặt hạn chế, thiếu sót. Trật
tự, kỷ cương pháp luật vẫn còn nhiều vấn đề cần chấn chỉnh.
Quyền làm chủ của Nhân dân chưa được phát huy đầy đủ, các
khuynh hướng dân chủ cực đoan, dân chủ hình thức chưa được
khắc phục triệt để. Hiệu quả hoạt động phối hợp giữa Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể với chính quyền các cấp chưa
cao; điều kiện và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các đoàn thể chưa được quan tâm, đầu tư đúng
mức; năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận và
các đoàn thể còn nhiều hạn chế, nhất là cán bộ ở cơ sở.
Dự thảo Báo cáo chính trị cũng rút ra những bài học kinh
nghiệm, xác định phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong thời
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gian tới: Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam vừa phải tự đổi mới, tăng
cường khối đại đoàn kết toàn
dân, xây dựng chính quyền vững
mạnh, phối hợp đấu tranh phòng
chống các hiện tượng tiêu cực,
tệ nạn xã hội, phát huy dân chủ
đi đôi với bảo đảm kỷ cương,
phép nước; thúc đẩy các phong
trào hành động cách mạng, đáp
ứng yêu cầu chính đáng về vật
chất và tinh thần cho Nhân dân,
thực hiện các mục tiêu phát
Ông NGUYỄN ĐÌNH AN
triển kinh tế - xã hội. Đại hội
Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam tỉnh QN-ĐN
đã nghe ông Lê Quang Đạo (1-1995 - cuối năm 1996)
Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội, biểu dương những thành
quả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở Quảng Nam - Đà
Nẵng và gợi ý những việc cần làm để thực hiện tốt hơn chức
năng và nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm
kỳ tới.
Đại hội hiệp thương cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh gồm 82 vị. Ông Nguyễn Đình An - Tỉnh ủy viên,
tiếp tục được cử làm Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh; các ông Nguyễn Hoàng Ngọc, Lê Văn Kiện làm Phó
Chủ tịch chuyên trách; các ông/bà Hồ Văn Điều, Hoàng Châu
Ký, Phan Khôi, Nguyễn Thị Vân Lan làm Phó Chủ tịch không
chuyên trách. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
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Nam tỉnh gồm 4 thành viên: Ông Nguyễn Đình An (Chủ tịch),
ông Lê Văn Kiện, Nguyễn Hoàng Ngọc (Phó Chủ tịch), ông
Nguyễn Văn Lai (Ủy viên thường trực).
Sau Đại hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở Quảng
Nam - Đà Nẵng triển khai phương hướng, nhiệm vụ của Đại
hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ V, gắn với việc tổ
chức cho các tầng lớp Nhân dân góp ý dự thảo Báo cáo chính
trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng lần thứ
XVI và dự thảo văn kiện Đại hội VIII của Đảng.
Từ ngày 24 đến ngày 27 - 4 - 1996, Đại hội đại biểu Đảng
bộ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng lần thứ XVI được tổ chức tại
Đà Nẵng. Dự Đại hội có 349 đại biểu, thay mặt cho 45.518
đảng viên trong toàn tỉnh. Đại hội đã thông qua Báo cáo chính
trị kiểm điểm các mặt công tác nhiệm kỳ qua; đề ra phương
hướng, nhiệm vụ trong kế hoạch 5 năm 1996 - 2000. Về công
tác Mặt trận và các đoàn thể, văn kiện Đại hội nêu rõ: “Cần làm
tốt công tác vận động quần chúng, tăng cường công tác Mặt
trận, coi trọng xây dựng các tổ chức công đoàn, nông hội, các
hội quần chúng vững mạnh; phải sớm quy hoạch đội ngũ cán
bộ, chú trọng công tác phát triển Đảng, chống chủ nghĩa cá
nhân, chống suy thoái trong Đảng”1.
Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI, gồm 47
vị. Tại phiên họp lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
(29/4/1996), ông Mai Thúc Lân được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh
ủy. Tiếp theo Đại hội Đảng bộ tỉnh, từ cuối tháng 6, đầu tháng
7 - 1996, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã
tổng kết 10 năm đất nước thực hiện đường lối đổi mới, đề ra chủ
trương, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch 5 năm 1996 - 2000.
1. Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam 1975 - 2005, trang 426.
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Đồng thời nhấn mạnh: “nước ta đã chuyển sang thời kỳ phát
triển mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trên địa bàn
tỉnh tổ chức tuyên truyền, đưa các Nghị quyết của Đảng đi
vào cuộc sống, tích cực vận động các tầng lớp Nhân dân ra
sức thi đua, hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.
Đặc biệt, giữa lúc Đảng bộ và Nhân dân tỉnh ta đang ra sức tập
trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ
XVI, thì chiều ngày 7 - 10 - 1996, Bí thư Tỉnh uỷ Mai Thúc
Lân nhận được công điện của Bộ Chính trị về việc nhất trí chia
tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng thành tỉnh Quảng Nam và nâng cấp
thành phố Đà Nẵng lên thành phố trực thuộc Trung ương1.
Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh đã phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức lấy
ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân
dân về các phương án chia tách tỉnh, nhanh chóng hoàn tất các
thủ tục để kịp trình Quốc hội quyết định trong cuộc họp giữa
tháng 10 - 1996.
Ngày 12 - 10 - 1996, Hội đồng nhân dân tỉnh họp bất
thường và quyết định chọn phương án chia tách tỉnh Quảng
Nam - Đà Nẵng thành 2 đơn vị hành chính trực thuộc Trung
ương như sau: tỉnh Quảng Nam có 14 đơn vị hành chính gồm
thị xã Tam Kỳ, thị xã Hội An và các huyện: Hiên, Giằng, Phước
1. Vào đầu năm 1991, ở Quảng Nam - Đà Nẵng đã có ý kiến đề nghị chia tách
Quảng Nam và Đà Nẵng. Đầu năm 1996, trong một cuộc làm việc với lãnh đạo
tỉnh, Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt đã phát biểu: “Tôi tán thành việc tách
thành phố Đà Nẵng ra trực thuộc Trung ương”. Tuy nhiên, Bộ Chính trị chưa
có ý kiến về vấn đề này và Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI vào tháng 4 -1996 vẫn
được tiến hành như kế hoạch.

441

 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam

Sơn, Trà My, Tiên Phước, Núi Thành, Thăng Bình, Hiệp Đức,
Quế Sơn, Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc và có diện tích
10.406,34 km2 , với dân số 1.364.599 người, tỉnh lỵ đóng tại thị
xã Tam Kỳ. Thành phố Đà Nẵng có 7 đơn vị hành chính, gồm
các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Liên Chiểu, Ngũ
Hành Sơn, huyện Hòa Vang và huyện đảo Hoàng Sa, có diện
tích 942,46 km2, với dân số 633.115 người.
Để công việc chia tách tỉnh diễn ra thuận lợi, tạo sự đồng
thuận, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và đoàn thể các cấp tổ chức tuyên truyền, làm tốt
công tác tư tưởng, để cán bộ, đảng viên và Nhân dân thông
suốt, nhận thức đầy đủ yêu cầu khách quan và những lợi ích
của việc chia tách tỉnh.
Ngày 6 - 11 - 1996, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá X
ra Nghị quyết chia tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng thành 2 đơn vị
hành chính trực thuộc Trung ương theo phương án đề xuất của
tỉnh. Ngày 30 - 12 - 1996, Tỉnh uỷ Quảng Nam - Đà Nẵng tổ
chức Hội nghị lần thứ 6, công bố quyết định của Bộ Chính trị
về việc thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, Đảng bộ thành phố
Đà Nẵng và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời của hai Đảng bộ.
Đồng thời, công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Quảng Nam - Đà Nẵng về việc chia tách các cơ quan, đơn vị
và bộ máy tổ chức, nhân sự lâm thời của tỉnh Quảng Nam và
thành phố Đà Nẵng.
Đây là Hội nghị cuối cùng của Đảng bộ Quảng Nam - Đà
Nẵng, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hoàn tất mọi
mặt cho việc chia tách Quảng Nam - Đà Nẵng thành 2 đơn vị
hành chính trực thuộc Trung ương, tạo điều kiện cho sự phát
triển năng động của thành phố Đà Nẵng, sớm vươn lên thành
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trung tâm kinh tế của khu vực miền Trung; đồng thời khai thác
được tiềm năng, thế mạnh và phát huy được nội lực của cả địa
bàn Quảng Nam - Đà Nẵng trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Từ đây, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Quảng Nam bước vào một giai đoạn mới với những khó khăn,
thử thách mới.
2. Xây dựng hệ thống chính trị; củng cố tổ chức, tiếp
tục đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các đoàn thể nhân dân
Trong giai đoạn 1990 - 1996, song song với công tác xây
dựng chính quyền, củng cố tổ chức, đổi mới hoạt động của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân; thực hiện
dân chủ XHCN, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề ra
nhiều giải pháp nhằm đổi mới công tác vận động quần chúng,
tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, xem
đó là điều kiện tiên quyết để củng cố khối đại đoàn kết toàn
dân, là cơ sở vững chắc cho ổn định chính trị. Qua đó, tích cực
tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện việc bố trí cán
bộ Mặt trận và các đoàn thể theo đúng tinh thần Nghị quyết 8B
- NQ/TW, ngày 27 - 3 - 1990 của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng (khóa VI). Cấp ủy các huyện, thị trong toàn tỉnh đều phân
công Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy làm Trưởng ban Dân vận,
kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; cử
cấp Ủy viên Ban Chấp hành trực tiếp làm Bí thư Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Nông dân, Hội Liên
hiệp Phụ nữ, Công đoàn cùng cấp. Đối với cấp cơ sở, nhất là
khối xã, phường, thị trấn phân công Ủy viên Ban Thường vụ
hoặc Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách công tác quần
chúng làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…
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Tháng 7 - 1992, cùng với cả nước, Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam các cấp tham gia tổ chức cuộc bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa IX theo Hiến pháp 1992 và Luật bầu cử mới.
Các khâu tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử, tổ
chức tiếp xúc cử tri, giám sát bầu cử, vận động cử tri tham gia
bỏ phiếu…; được tiến hành theo đúng pháp luật1. Kết quả, tỉnh
Quảng Nam - Đà Nẵng có 11 ứng cử viên trúng cử đại biểu
Quốc hội, gồm các ông/bà: Ngô Văn Dũng, Lê Xuân Trinh,
Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Văn Trí, Hà Thị Thu Sương, Lê
Quốc Khánh, Huỳnh Nghĩa, Hoàng Minh Thắng, Nguyễn Bá
Thanh, Nguyễn Đăng Lâm, Nguyễn Đôn.
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa IX, Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức nhiều buổi tiếp
xúc giữa các vị đại biểu Quốc hội với cử tri. Hầu hết ý kiến cử
tri Quảng Nam - Đà Nẵng hoan nghênh Quốc hội khóa VIII
đã có một bước đổi mới quan trọng, lần đầu tiên trong lịch sử
Quốc hội thực hiện việc chất vấn trực tiếp tại diễn đàn giữa các
đại biểu với các thành viên của Hội đồng Bộ trưởng (nay là
Chính phủ), nhất là khi Quốc hội thông qua Hiến pháp 1992.
Đồng thời đề nghị Quốc hội khóa IX khắc phục điểm yếu của
Quốc hội khóa VIII là việc thực hiện quyền giám sát tối cao,
việc tuân theo Hiến pháp, luật và các văn bản dưới luật; cần
có cơ chế để cử tri giám sát tư cách và hoạt động của đại biểu
1. Ngày 19 - 7 - 1992, toàn tỉnh có 1.071.848 cử tri đi bầu cử Quốc hội khóa IX,
đạt tỷ lệ 99,74%. Toàn tỉnh có 1.445 tổ bầu cử thuộc 4 đơn vị bầu cử. Các xã
Duy Trung, Duy Thành (Duy Xuyên) thuộc đơn vị bầu cử số 2 có số cử tri đi bầu
cử đạt 100% và hoàn thành việc bầu cử sớm nhất. Huyện Duy Xuyên và thị xã
Hội An có 100% số cử tri đi bầu cử. Đơn vị bầu cử số 2 (Hội An, Điện Bàn, Duy
Xuyên, Quế Sơn, Hiệp Đức) có 99,86% số cử tri đi bầu và hoàn thành việc kiểm
phiếu sớm nhất. Công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ
cho bầu cử được thực hiện tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đi bầu đông,
bầu sớm và đảm bảo đúng luật.
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Quốc hội; huy động nhiều người có đức, có tài tham gia công
việc Quốc hội; về sự điều hành của Hội đồng Bộ trưởng và cả
những yếu kém trong nhiệm vụ chống tham nhũng, buôn lậu
cũng như các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc
phòng, xây dựng và thi hành pháp luật…
Tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV (29
- 31/7/1992), đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh thông báo về tình hình tham gia xây dựng chính quyền
và giới thiệu 18 nhân sự để bầu Hội thẩm nhân dân, kiến nghị
Hội đồng nhân dân xem xét các vấn đề xung quanh việc thành
lập và sử dụng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”. Cùng thời gian này, Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tích cực đề xuất, tham mưu
để Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 12/CT-TU, ngày
29 -10 - 1992 “Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết
liên tịch giữa Ban thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và Bộ Nội vụ” (nay là Bộ Công an). Theo đó, Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh thực hiện sự
phối hợp chặt chẽ trong việc vận động đông đảo đoàn viên, hội
viên và Nhân dân tham gia xây dựng phong trào bảo vệ an ninh
Tổ quốc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể cùng công
an phối hợp thống nhất dự thảo tiêu chuẩn tự quản, lấy hội đồng
bảo vệ an ninh trật tự xã, phường, thị trấn, khối phố, thôn xóm
làm trung tâm, tạo cơ sở vững chắc cho phong trào toàn dân bảo
vệ an ninh Tổ quốc cho các giai đoạn sau này.
Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TU, ngày 5 - 4 - 1994 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo tổ chức cuộc bầu cử
bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa IV), nhằm củng
cố Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đảm bảo tiêu
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chuẩn; phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan hướng
dẫn cho các địa phương thuộc đơn vị bầu cử bổ sung, vận động
Nhân dân tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri, phổ biến luật
bầu cử. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị chu đáo
về mọi mặt, ngày 8 - 5 - 1994, hơn 21.000 cử tri, chiếm tỷ lệ
99,96% ở đơn vị bầu cử số 30 thuộc 6 xã vùng tây Thăng Bình
đã hăng hái đi bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
khóa IV. Kết quả, ông Trương Quang Được - Ủy viên Trung
ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Gặp - Phó
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình được bầu bổ sung
vào Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 1989 - 1994.
Ngay sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV vừa được
củng cố, kiện toàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
tiếp tục triển khai thực hiện Thông tri số 51/TT-TU, ngày 25 - 8
- 1994 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức quán triệt,
tuyên truyền các đạo luật về tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy
ban nhân dân, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và các
văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong các tầng lớp nhân dân;
lựa chọn, giới thiệu cán bộ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân,
ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn và cơ cấu...
Kế thừa những thành tựu về đổi mới cách làm trong cuộc
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX theo tinh thần của Hiến pháp
1992 và Luật bầu cử mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
các cấp phối hợp với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể có
liên quan tổ chức tuyên truyền, hiệp thương, giới thiệu người ra
ứng cử, tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa ứng cử viên với
cử tri, chuẩn bị tốt mọi mặt cho cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng
nhân dân 3 cấp theo đúng kế hoạch và các quy định của pháp
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luật. Ngày 20 - 11 - 1994, cùng với cả nước, cử tri toàn tỉnh đi
bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp. Kết thúc ngày bầu
cử, toàn tỉnh có 1.135.831 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,74%1. Ở
29 đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V trong cả tỉnh
đều đảm bảo an toàn bầu đủ 69 đại biểu. Trong đó, có 12 nữ, 13
đại biểu ngoài Đảng, 6 đại biểu dân tộc thiểu số, 41 đại biểu có
trình độ đại học, cao đẳng, phó tiến sĩ (nay là tiến sĩ). Đối với
hội đồng bầu cử 2 cấp huyện, xã và tương đương, công tác bầu
cử cũng được tổ chức chu đáo, an toàn, đúng thời gian.
Trong 2 ngày 8 & 9 - 12 - 1994, Hội đồng nhân dân tỉnh
khóa V tổ chức kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh Hội đồng
nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 1994 - 1999. Kỳ họp
đã bầu ông Lê Quốc Khánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch
Hội đồng nhân dân, ông Trương Quang Được - Phó Bí thư Tỉnh
ủy làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đặc biệt, tại kỳ họp thứ
4, Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa V) diễn ra từ ngày 27 đến ngày
29 - 12 - 1995, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh giải trình 4 vấn đề được dư
luận quan tâm, đó là: Về quá trình giải nợ của tàu Tiên Sa và
việc sử dụng số vàng, đá quý có nguồn gốc từ công tác cải tạo
tư bản mại bản trong những ngày đầu giải phóng; về sự cố Đài
tưởng niệm của tỉnh; về việc vay 1.500 tấn thép xây dựng của
Công ty hợp doanh nhà2.
Một sự kiện có ý nghĩa tinh thần to lớn trong đời sống
chính trị - xã hội của đất nước, đó là ngày 29 - 8 - 1994, Ủy ban
Thường vụ Quốc hội công bố Pháp lệnh quy định danh hiệu
1. Nhiều địa phương có tỷ lệ tham gia bầu cử từ 99,9% trở lên như Duy Xuyên,
Hiệp Đức, Điện Bàn, Hội An…Đặc biệt, thị xã Hội An có 100% cử tri tham
gia bầu cử.
2. Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam 1975 - 2005, trang 422.
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vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho các bà mẹ
có nhiều công lao sinh thành, nuôi dưỡng và cống hiến những
người con thân yêu của mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các
cấp phối hợp cùng chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể tổ
chức xét chọn theo đúng các quy định, đề nghị cấp trên công
nhận danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho các mẹ có đủ
điều kiện. Trong đợt phong tặng và truy tặng đầu tiên, Quảng
Nam - Đà Nẵng rất tự hào là tỉnh có nhiều bà mẹ được nhận
danh hiệu cao quý này. Trong tổng số 19.879 bà mẹ cả nước
được tuyên dương lần này, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng vinh dự
có 4.511 mẹ, chiếm 1/6 tổng số Mẹ Việt Nam anh hùng trong
cả nước1. Ngày 21 - 12 - 1994, trong không khí chào mừng 50
năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh tổ chức lễ trao tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam
anh hùng cho 100 mẹ đại diện 4.511 bà mẹ của tỉnh được Nhà
nước tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng đợt đầu tiên.
Ngày 29 - 3 - 1995, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban
nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức
lễ mít tinh kỷ niệm 20 năm ngày giải phóng hoàn toàn tỉnh
Quảng Nam - Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/1995). Tham dự lễ
mít tinh có Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Võ Chí
1. Trong đó, huyện Điện Bàn có 726 mẹ, huyện Thăng Bình có 477 mẹ, huyện
Duy Xuyên có 426 mẹ, thị xã Tam Kỳ có 331 mẹ, huyện Quế Sơn có 329 mẹ,
huyện Hòa Vang có 290 mẹ, huyện Đại Lộc có 263 mẹ, thành phố Đà Nẵng có
171 mẹ, huyện Núi Thành có 152 mẹ, huyện Tiên Phước có 91 mẹ, thị xã Hội An
có 89 mẹ, huyện Hiệp Đức có 44 mẹ, huyện Trà My có 4 mẹ và huyện Hiên có
3 mẹ. (Nguồn: Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam 1975 - 2005,
trang 404).
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Công; các đại tướng Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng, Chu
Huy Mân; đại diện các bộ, ngành Trung ương cùng hơn 1.000
cán bộ, đảng viên và đại diện các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.
Phát biểu tại buổi lễ, Cố vấn Võ Chí Công ghi nhận những
cống hiến của Đảng bộ, quân và dân Quảng Nam - Đà Nẵng
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất
nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam XHCN. Kết thúc buổi mít tinh là chương trình biểu
diễn hoạt cảnh “Những năm tháng không thể nào quên” và diễu
binh, diễu hành của lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân
dân trong tỉnh, biểu hiện khí thế hào hùng của cả dân tộc nói
chung và quân dân trong tỉnh nói riêng trong sự nghiệp chống
Mỹ, cứu nước, giải phóng dân tộc và sức mạnh tổng hợp toàn
dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhằm khắc sâu hơn nữa những công lao to lớn của các
Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TU,
ngày 10 - 8 - 1995 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phụng
dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các bà mẹ liệt sĩ già
yếu neo đơn. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp
thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và
các tầng lớp Nhân dân hiểu sâu hơn nữa ý nghĩa sự cống hiến
của các anh hùng, thương binh liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh
hùng đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, từ đó xác định
trách nhiệm của bản thân trong công tác “đền ơn đáp nghĩa”; tổ
chức phát động phong trào phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam
anh hùng và các gia đình liệt sĩ có khó khăn trong tỉnh, bằng
các hình thức thích hợp với hoàn cảnh của cơ quan, đơn vị, tổ
chức mình.
Bên cạnh công tác tham gia xây dựng chính quyền, củng
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cố và kiện toàn các tổ chức thành viên, đổi mới công tác vận
động, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn
1990 - 1996, còn làm tốt công tác vận động Nhân dân thực hiện
Chương trình hành động số 23/CT-TU, ngày 30 - 3 - 1994 của
Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị đối
với vấn đề đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận Dân
tộc Thống nhất… Trên cơ sở quán triệt quan điểm của Nghị
quyết 8B, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và nhiệm vụ chính
trị của địa phương, các đoàn thể quần chúng tích cực đổi mới
nội dung, phương thức hoạt động, tuyên truyền, vận động Nhân
dân nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng,
Nhà nước, khơi dậy nhiều phong trào hành động cách mạng
trong các tầng lớp Nhân dân, thiết thực góp phần phát triển
kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh
và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.
Sau 5 năm, kể từ khi Nghị quyết của Đại hội Đảng các
cấp đi vào cuộc sống, công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội ở
Quảng Nam - Đà Nẵng tiếp tục thu được một số thành tựu cơ
bản. Nền kinh tế có sự khởi sắc, GDP tăng 5,24%/năm. Cơ cấu
kinh tế có sự chuyển dịch theo xu hướng tích cực hơn, tỷ trọng
GDP nông nghiệp giảm từ 72,6% (1985) xuống còn xấp xỉ 50%
(1996); công nghiệp - xây dựng tăng từ 14,2% lên gần 19%,
dịch vụ tăng từ 13,2% lên 31%1.
Sản xuất nông nghiệp, nhất là từ năm 1993 - 1994, theo
chủ trương của Tỉnh uỷ vừa đẩy mạnh thâm canh lương thực,
vừa chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi. Giá cả một
số nông sản bắt đầu có nhích lên, nhất là giá thóc gạo đã kích
1. Quảng Nam, 30 năm xây dựng và phát triển, trang 27.
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thích sản xuất lương thực tiếp tục được mở rộng. Diện tích gieo
trồng lúa tăng từ 103.869 ha (1990) lên 105.260 ha (1996); ngô
cũng tăng, năm 1996 đạt 6.284 ha gấp 1,5 lần so với năm 1990
(4.231 ha); sản lượng lương thực có hạt từ 302.089 tấn (1990)
lên 345.767 tấn (1996) tăng 14,46%; các cây công nghiệp cũng
tăng khá, lạc từ 6.806 ha lên 11.874 ha, diện tích mía được khôi
phục dần đạt 3.903 ha, gần xấp xỉ mức cao nhất của năm 1985
(4.023 ha).
Số lượng cơ sở sản xuất và lao động công nghiệp thời kỳ
này mặc dù không ổn định, nhưng giá trị sản xuất công nghiệp
năm 1996 đạt 515,6 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với năm 1985
(năm 1985 so với năm 1976 gấp 4,2 lần). Một số ngành công
nghiệp có lợi thế đã được đầu tư phát triển, làm ra ngày càng
nhiều sản phẩm cho xã hội: Than sạnh 59 ngàn tấn, vải lụa thành
phẩm 10,2 triệu m2, quần áo may sẵn 6 triệu cái, gạch xây 107,4
triệu viên… Một số công ty, xí nghiệp đã vươn lên làm ăn có
lãi như Xí nghiệp Nước khoáng Phú Ninh, Công ty Xây dựng
và Kinh doanh nhà Tam Kỳ, Công ty sản xuất vật liệu xây dựng
Nam Sơn (Quế Sơn), Lâm trường Ca dy (Giằng), Lâm trường
Phước Hiệp, Xí nghiệp cơ khí Nam Phước, Xí nghiệp Gạch
ngói An Hoà (Duy Xuyên), Xí nghiệp May Đại Lộc…Đặc biệt,
ngày 5 - 4 - 1992, cùng với các địa phương khác trong cả nước,
tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công tuyến đường
dây 500 kv Bắc Nam trên địa bàn tỉnh. Tuyến đường dây đi qua
tỉnh trải dài trên 4 huyện với 18 xã và 2 thị trấn. Đường dây có
322 vị trí, nhu cầu vận chuyển và tập kết vật liệu rất lớn gồm
hàng trăm ngàn tấn phụ kiện, vật liệu xây dựng. Đây là công
trình có ý nghĩa to lớn, đưa ánh sáng đến với đồng bào, góp
phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.
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Thương mại quốc doanh tiếp tục được thu hẹp, khu vực
ngoài nhà nước phát triển mạnh. Số cơ sở kinh doanh đến năm
1996 có 14.552 cơ sở, trong đó có 196 doanh nghiệp với 17.676
lao động. Tổng mức bán lẻ đạt 992,4 tỷ đồng (giá hiện hành).
Hoạt động du lịch những năm 1992 - 1996 từng bước phát triển.
Riêng năm 1996 doanh thu du lịch, khách sạn đạt 16,8 tỷ đồng.
Ở Hội An, năm 1992 mới có 1 khách sạn mini (8 phòng), đến
năm 1996 đã có 15 khách sạn với 328 phòng.
Vốn đầu tư phát triển tăng khá, năm 1996 đạt 509 tỷ
đồng, trong đó vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 209,3 tỷ đồng.
Cơ sở hạ tầng được xây dựng khá hơn, tạo nên diện mạo mới.
Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, Nhân
dân trong tỉnh xây dựng nhiều công trình thủy lợi, mở rộng hệ
thống tưới tiêu, tu sửa và làm mới hàng trăm km đường giao
thông nông thôn, đóng góp xây dựng trường học, trạm y tế…
Chỉ tính riêng năm 1994, đã đóng góp hàng trăm nghìn ngày
công tu sửa và làm mới 142 km đường giao thông nông thôn,
nạo vét 137 km kênh mương với khối lượng 90.000 m3 đất,
đóng góp hàng trăm triệu đồng xây dựng 42 công trình phúc lợi
như điện, đường, trường học, trạm xá, trong đó huyện Đại Lộc
có 18 công trình trị giá 37,6 triệu đồng1.
Hệ thống giao thông chủ yếu đường tỉnh, huyện nối trục
đồng bằng - miền núi; các công trình thuỷ lợi, mạng lưới điện
được xây dựng rộng khắp, phát triển trạm, trại nông - lâm nghiệp, các cơ sở công nghiệp - dịch vụ…, góp phần thúc đẩy
giao lưu hàng hoá, phát triển kinh tế, từng bước cải thiện điều
kiện và mức sống nhân dân. Khu vực miền núi, nhất là vùng
1. Lịch sử phong trào nông dân và Hội Nông dân Việt Nam, Nxb. CTQG, Hà
Nội 1998, trang 585.
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sâu, vùng xa cơ sở hạ tầng được tích cực đầu tư xây dựng một
bước, cải thiện đáng kể.
Từ năm 1992, cùng với những chuyển biến về kinh tế - xã
hội và nhờ thực hiện các chủ trương đa dạng hoá, xã hội hoá…
Ngành giáo dục - đào tạo tỉnh ta đã khắc phục được tình trạng
suy giảm của những năm trước. Mạng lưới trường học, số giáo
viên, học sinh phát triển toàn diện: có 521 trường với 334.774
học sinh và 12.000 giáo viên (từ mẫu giáo trở lên), trong đó
có 373 trường phổ thông với 300.853 học sinh và 10.341 giáo
viên. Có 5 trường chuyên nghiệp, dạy nghề với 1.845 học sinh
theo học.
Trong thời kỳ này, ngành y tế có nhiều cố gắng để chấn
chỉnh lại hệ thống chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân, cùng với
việc được Nhà nước cho phép thu một phần viện phí và bước
đầu triển khai thực hiện có kết quả chế độ bảo hiểm y tế…, tạo
điều kiện cho việc huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng,
nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở y tế và
xoá các xã trắng về y tế. Nhờ vậy, đến năm 1996, toàn tỉnh có
14 bệnh viện và 211 trạm y tế, nhà hộ sinh (năm 1976 chỉ có 3
bệnh viện huyện, 80 trạm y tế) với 3.370 cán bộ ngành y (gấp
4,9 lần so với năm 1976), trong đó có 1.254 bác sĩ1.
Việc làm và đời sống Nhân dân đã được cải thiện một
bước. Lực lượng tham gia vào các ngành nghề phi nông nghiệp
chiếm gần 14,5% dân số. Tỷ lệ hộ đói nghèo có xu hướng giảm
dần, theo kết quả điều tra năm 1994 toàn tỉnh là 38,83% (111.169
hộ), đến cuối năm 1996 giảm còn 27,35% (79.488 hộ).
Lĩnh vực báo chí, xuất bản cũng có nhiều khởi sắc: Báo
Quảng Nam - Đà Nẵng, báo Công an Quảng Nam - Đà Nẵng,
1. Quảng Nam, 30 năm xây dựng và phát triển, trang 27 - 29.
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tạp chí Đất Quảng, Nhà xuất bản Đà Nẵng…, có nhiều cố gắng
vươn lên, tự đổi mới một bước về nội dung, hình thức, phương
pháp hoạt động nhằm thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ chính
trị của mình; thông tin kịp thời những diễn biến thời sự quốc
tế, trong nước và trong tỉnh; phổ biến, tuyên truyền các chủ
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến các tầng lớp
Nhân dân khách quan và toàn diện; kịp thời phát hiện, động
viên, cổ vũ những nhân tố mới, phê phán những hiện tượng
tiêu cực; tuyên truyền giải thích pháp luật, vạch trần các thủ
đoạn phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch, nâng cao ý
thức cảnh giác cho Nhân dân, góp phần không nhỏ vào việc
hoàn thành các nhiệm vụ của tỉnh. Nhân kỷ niệm 45 năm ngày
mất của cụ Huỳnh Thúc Kháng (21/4/1947 - 21/4/1992), ngày
20 - 4 - 1992, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng
với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức
đoàn đại biểu vào viếng mộ cụ Huỳnh tại núi Thiên Ấn, huyện
Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, cùng nhau ôn lại cuộc đời hoạt
động của cụ Huỳnh Thức Kháng - Chủ tịch Hội Liên hiệp Quốc
dân Việt Nam (Liên Việt) - một chí sĩ không chỉ xuất sắc về
văn chương, báo chí, mà còn sáng ngời đạo đức, nhân cách, tư
tưởng yêu nước và đại đoàn kết dân tộc.
Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc bảo
vệ bà mẹ và trẻ em, đền ơn đáp nghĩa, nâng cao dân trí, quốc
phòng an ninh, vận động con em lên đường thực hiện nghĩa
vụ quân sự và thực hiện chính sách hậu phương quân đội…,
được các cấp, các ngành tổ chức thực hiện có kết quả và ngày
càng đi vào chiều sâu. Các phong trào thi đua yêu nước liên
tục được các ngành, các giới phát động. Nổi bật nhất là phong
trào xoá đói giảm nghèo, phong trào nông dân sản xuất giỏi,
phát triển ngày càng đa dạng, phong phú, diễn ra đều khắp trên
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các lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp. Một số nơi thành lập câu
lạc bộ nông dân sản xuất giỏi cấp huyện, chi hội nông dân sản
xuất giỏi cấp xã. Nhiều vùng gò, đồi, thậm chí đồi trọc ở Trà
My, Tiên Phước, Quế Sơn, Thăng Bình, Hiên cũng được Nhân
dân cải tạo làm vườn đồi, vườn rừng. Ở các vùng trồng lúa,
màu thuộc các huyện Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Thăng
Bình…, Nhân dân tích cực thâm canh, mở các dịch vụ nông
nghiệp, tăng năng suất cây trồng, khai thác triệt để diện tích
được giao; nhiều nơi còn khai hoang vỡ hóa, mở rộng diện
tích, mạnh dạn đầu tư vốn thâm canh, tăng vụ, áp dụng khoa
học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, từng bước cải tiến
công cụ sản xuất, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả sản
xuất. Ở vùng lúa ba vụ có nơi đạt từ 6 đến 8 tấn/ha/vụ; ngay
cả ở vùng cát, đất chua mặn cũng đạt từ 2-3 tấn/ha/vụ. Đàn gia
súc, gia cầm ổn định. Mô hình VAC (vườn - ao - chuồng) phát
triển ở hầu hết các huyện. Qua phong trào, ngay từ những năm
1991, 1992, 1993 đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến như hộ
ông Trần Trúc (Hội An) có thu nhập hằng năm từ 40 - 60 triệu
đồng từ nghề đánh bắt hải sản; các hộ Phan Văn Hường (Điện
Bàn), Nguyễn Xuân Viên (Phước Sơn), mỗi năm thu nhập từ
15-20 triệu đồng từ kinh tế vườn; về thâm canh lúa và chăn
nuôi vịt có các hộ Trương Minh Khuê (Núi Thành), Phan Văn
Nhân (Điện Bàn) cũng có mức thu nhập ổn định hằng năm từ
15 - 20 triệu đồng. Nhiều tấm gương nông dân sản xuất giỏi
như ông Trương Minh Khuê (Tam Xuân 2, Núi Thành), với mô
hình nuôi vịt, nuôi tôm, hằng năm thu nhập hơn 200 triệu đồng;
làm thức dậy một vùng nước lợ, những mô hình trồng cây đặc
sản, cây lâm nghiệp như ông Nguyễn Tấn Vinh (Tiên Lộc, Tiên
Phước), Nguyễn Tấn Xứng (Tam Ngọc, Tam Kỳ), Võ Thiều
(Bình Định, Thăng Bình); những mô hình VAC của Nguyễn
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Quang Tân, Nguyễn Châu Lộc (Đại Lộc), Hồ Viết Ký (Tiên
Sơn, Tiên Phước)…, mô hình sản xuất, chế biến kinh doanh
dịch vụ của Đặng Xuân Hai (Quế Phú, Quế Sơn), thương binh
nặng 1/4 làm giàu bằng nghị lực như Đỗ Phú Nuôi (Điện Thọ,
Điện Bàn), khai thác đầm lầy làm dậy lên hương sen Trà Kiệu
của Võ Bốn (Duy Trung, Duy Xuyên)…
Đến năm 1996, lại thêm nhiều nhân tố mới xuất hiện,
như mô hình trồng quật của Nguyễn Quới (Cẩm Hà, Hội An);
chăn nuôi heo và chế biến thức ăn gia súc qui mô lớn của Lê
Tự Rô (Điện Thắng, Điện Bàn), rau xanh của Trịnh Tấn Ưu
(Bình Triều, Thăng Bình); mô hình sản xuất, chăn nuôi, dịch
vụ của Hồ Tấn Hoàng (Duy Trung, Duy Xuyên); VACR (vườn,
ao, chuồng, rừng) với hình thức tổ hợp tác tự nguyện của Đặng
Dữ ( Duy Châu, Duy Xuyên), lò ấp vịt của Lê Anh Nhàn (Duy
Hòa, Duy Xuyên), trồng quế của Nguyễn Văn Định (Tiên Lộc,
Tiên Phước), chuối của Nguyễn Sương (Tam Phước, Tam Kỳ),
nuôi trăn thịt của Phạm Kích (Quế Phú, Quế Sơn)…góp phần
thực hiện thắng lợi chương trình xóa đói giảm nghèo của tỉnh,
phát triển kinh tế - xã hội nông thôn.
Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng
cuộc sống mới ở khu dân cư” do Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam phát động và Chỉ thị số 34/CT-TU ngày 11
- 10 - 1995 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo thực
hiện cuộc vận động nói trên được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội đồng nhân dân tỉnh cụ thể hóa
bằng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ năm
1996; Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch chỉ đạo các ngành
phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để lồng
ghép các chương trình của ngành mình vào cuộc vận động với
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những mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể; các cấp ủy Đảng và
chính quyền các cấp phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam cấp tương ứng tổ chức triển khai thực hiện đảm
bảo nội dung, mục đích, yêu cầu và tình hình cụ thể của địa
phương; các Đảng bộ xã, phường, các chi bộ và mỗi đảng viên
đều có trách nhiệm lãnh đạo, tham gia, gương mẫu thực hiện
các nội dung, yêu cầu của cuộc vận động.
Hằng năm, các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Mặt
trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18 - 11 - 1930), được Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh tổ
chức dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thu hút đông
đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, góp phần quan trọng xây
dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Nhìn chung, giai đoạn 1986 - 1996, nhận thức về công tác
quần chúng, về mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân được nâng
lên một bước; cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và đoàn thể các cấp xây dựng và thực hiện được các chương
trình hành động cụ thể gắn liền với các mục tiêu phát triển kinh
tế - xã hội tại địa phương; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các đoàn thể có những chuyển biến tích cực, đổi mới
được một bước nội dung, phương thức và gắn với các phong trào
cụ thể, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; vận động,
tập hợp được đông đảo các tầng lớp Nhân dân, kể cả kiều bào ta
ở nước ngoài chung sức, chung lòng thực hiện các chủ trương,
chính sách của Đảng, Nhà nước; góp phần quan trọng vào việc
hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc
phòng. Mặc dù trong giai đoạn này, bối cảnh tình hình quốc tế
diễn biến phức tạp, kinh tế - xã hội trong nước khủng hoảng, các
thế lực thù địch ra sức chống phá công cuộc đổi mới của chúng
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ta, Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, nỗ lực
phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách và đạt được những kết
quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo ra
những tiền đề quan trọng để chuyển sang một thời kỳ phát triển
mới, về cơ bản đã thực hiện được những mục tiêu chủ yếu của
Nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, duy trì được xu
thế phát triển đi lên và giữ vững định hướng XHCN. Tinh thần
đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ và niềm tin của Nhân dân vào
đường lối đổi mới của Đảng ngày càng được củng cố và tăng
cường, sản xuất bước đầu được khơi dậy phù hợp với cơ chế
mới của nền kinh tế, đó là những điều kiện để chuyển sang thời
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa.
Tuy nhiên, công tác vận động quần chúng của tỉnh vẫn
còn một số mặt hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của Nghị
quyết 8B. Một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên, các cơ quan quản
lý Nhà nước chưa nhận thức đầy đủ và sâu sắc các quan điểm
cơ bản của Nghị quyết 8B, công tác quy hoạch đào tạo cán bộ
có trình độ và năng lực cho các đoàn thể quần chúng chưa nề
nếp và chưa được quan tâm đúng mức, nội dung và phương
thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể
vẫn còn lúng túng…, như đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương
8 (8B) khóa VI và sơ kết các nghị quyết chuyên đề về đại đoàn
kết dân tộc, phụ nữ, thanh niên (16 - 9 - 1995). Đó cũng là một
trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng “lãnh đạo xa rời
thực tế, xa dân, nội bộ có vấn đề”1 chậm được khắc phục, làm
ảnh hưởng không ít đến việc phát triển kinh tế - xã hội, xây
dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh.
1. Tìm hiểu con người xứ Quảng, trang 141.
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