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HOẠT ĐỘNG                                                            
TƯ VẤN PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI   

CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC                    
VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

Phạm Văn Tân

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VUSTA

Thủ tướng CP yêu cầu đẩy mạnh TVPB&GĐXH 
tại buổi làm việc với LHHVN

Quang cảnh một hội thảo TVPB tại Hà Nội
Hoạt động TVPB&GĐXH của Hội

PBVTN&MT Việt Nam tại Ninh Bình

Một số thông tin về
Liên hiệp Hội Việt Nam

• Thành lập năm 1983

• Tổ chức thành hệ thống 2 cấp

• Chức năng: tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức
khoa học và công nghệ người Việt Nam 

• Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của
tổ chức thành viên, của trí thức khoa học và
công nghệ

• Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Một số thông tin về
Liên hiệp Hội Việt Nam

• Liên hiệp hội Việt Nam gồm 77 hội ngành, 62
liên hiệp hội địa phương và trên 600 đơn vị 

KH&CN

• Đã thu hút được khoảng 2,3 triệu hội viên, 

trong đó có khoảng trên 1 triệu hội viên là trí 

thức KH&CN

• Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã

hội là một nhiệm vụ quan trọng
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Khái niệm về TV,PB&GĐXH

• Tư vấn, phản biện và giám định của Liên hiệp 
Hội Việt Nam và các hội thành viên là hoạt 
động từ phía xã hội, mang tính xã hội (gọi 
chung là tư vấn, phản biện và giám định xã 
hội) là hoạt động độc lập, khách quan, không
vì mục đích lợi nhuận, thể hiện trách nhiệm
của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ
đóng góp trí tuệ vào sự phát triển bền vững
của đất nước

Cơ sở pháp lý

• Các văn bản chỉ đạo của Đảng về hoạt động
TVPB&GĐXH của Liên hiệp Hội Việt Nam

• Quyết định 22/2002/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 
năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ

• Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 2 
năm 2014 

• Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của
Bộ chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã
hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn
thể chính trị - xã hội

Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg

• Đối tượng áp dụng

• Loại đề cần (bắt buộc) tư vấn, phản biện và giám
định xã hội

• Loại đặt hàng

• Loại đề án thấy cần quan tâm

• Trách nhiệm của các cơ quan chủ trì đề án

• Trách nhiệm của Liên hiệp Hội Việt Nam và các 
hội thành viên

• Nguồn tài chính để thực hiện 

Kết quả hoạt động TV,PB&GĐXH

Các loại đề án thực hiện TVPB&GĐXH:

• Dự thảo các văn kiện quan trọng của Đảng; 

• Dự thảo Hiến pháp và các dự án Luật của
Quốc hội;

• Các dự án đầu tư quan trọng quốc gia, của địa
phương; 

• Các đề án quan trọng của Chính phủ, các Bộ, 
ngành, địa phương.

Một số kết quả cụ thể

• Tại Liên hiệp Hội Trung ương

• Tại các hội thành viên

• Một số ví dụ trong lĩnh vực môi trường:          
Thủy điện Sơn La, Dự án thay nước Hồ Tây, Dự án
đường Hồ Chí Minh đi qua rừng Cúc Phương, Quy
hoạch thành phố bên bờ sông Hồng đoạn qua Hà
Nội, Chương trình khai thác bô xit tại Tây Nguyên, 
Dự án khu nghỉ dưỡng Tam Đảo 2, Quy hoạch Thủ
đô mở rộng…

Bài học kinh nghiệm

• Cơ quan có thẩm quyền trong việc chủ trì triển
khai thực hiện các đề án cần thực sự lắng
nghe ý kiến và nguyện vọng của người dân, 
của xã hội.

• Tư vấn, phản biện và giám định xã hội thể hiện
quyền làm chủ của người dân. Không nên
quan niệm phản biện có nghĩa là phản bội
hoặc phản đối.
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• Cần tạo sự ủng hộ từ phía các cơ quan chức
năng và sự đồng thuận xã hội để thực hiện
hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã
hội của các tổ chức xã hội. Cần chống khuynh
hướng lợi dụng để xâm hại lại lợi ích quốc gia.

• Cần huy động các chuyên gia giỏi để tổ chức
việc tư vấn, phản biện và giám định xã hội đạt
chất lượng cao.

Xin cảm ơn Hội thảo!


