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N
gay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng kết thúc thành công tốt đẹp, toàn
Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã tích cực, khẩn trương triển khai nhiều công việc quan trọng
theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Tiếp đó là công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây không chỉ là nhiệm vụ quan trọng của năm 2021, của nhiệm kỳ khóa XV
của Quốc hội, mà còn là dịp để chúng ta lựa chọn bầu ra những đại biểu đại diện cho nhân dân làm nhiệm
vụ thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng được thể hiện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Trên tinh thần đó, từ số này, Tạp chí Mặt trận mở chuyên mục mới BBầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, với các bài viết: "Kết quả Hội nghị hiệp
thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2021 - 2026 và đề xuất, kiến nghị"; “Một số quy định mới về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công
tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”. Các
bài viết trong mục này thông tin về kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và phân tích vai trò của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam trong việc chủ trì hiệp thương giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội
và Hội đồng nhân dân các cấp, những quy định mới và những lưu ý khi triển khai nhiệm vụ này đối với
Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Trong mục Nghiên cứu - Lý luận, Tạp chí số này tiếp tục có các bài nghiên cứu chuyên sâu, mang tính
định hướng cho công tác Mặt trận thời gian tới, đó là: “Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ
chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới" góp phần nâng cao ý nghĩa của Ngày
biên phòng toàn dân”; “Quy định về quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Đảng, Nhà nước, nhân
dân và tổ chức trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thực tiễn và những vấn đề đặt ra”;...

Chuyên mục Phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục đăng tải các bài viết về mảng đề tài nóng với
bài: “Hoàn thiện các quy định pháp luật về hình thức kỷ luật khiển trách đối với công chức”. Bài viết phân
tích thực trạng, một số hạn chế và các đề xuất góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật về hình thức kỷ
luật khiển trách đối với công chức hiện nay.

Với các mục Diễn đàn đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận với các phong trào, cuộc vận động; Kinh
nghiệm - Thực tiễn, Nhân vật - Sự kiện, Quý độc giả có dịp tiếp cận với nhiều bài nghiên cứu chuyên sâu,
trong các mảng công tác dân tộc; bảo vệ tài nguyên - môi trường; chăm lo cho người nghèo; giáo dục lý luận
chính trị cho cán bộ, đảng viên...

Với các bài nghiên cứu chuyên sâu, góp phần tổng kết kinh nghiệm - thực tiễn trên các khía cạnh của
công tác Mặt trận, đặc biệt là các bài viết về những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận trong thời
gian tới, Tạp chí Mặt trận  tiếp tục là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho cán bộ Mặt trận các cấp và bạn
đọc quan tâm.

Trân trọng giới thiệu Tạp chí Mặt trận số 211 tới Quý độc giả.

Tổng Biên tập
TS. VŨ VĂN TIẾN

L�I TÒA SO�N 
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Trương Thị ngọc Ánh*

Tóm tắt: Ngày 22/2/1989, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành
Quyết định số 16-HĐBT về việc tổ chức “Ngày Biên phòng”. Quốc hội khóa XI, kỳ
họp thứ 3 (tháng 6/2003) đã thông qua Luật Biên giới quốc gia, trong đó quy định
lấy ngày 3 tháng 3 hàng năm là “Ngày Biên phòng toàn dân”. Đây là dấu mốc lịch
sử để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục khẳng định tầm quan trọng, trách
nhiệm của cả hệ thống chính trị và sức mạnh của toàn dân tộc trong sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. 

Summary: On February 22, 1989, the Council of Ministers (now the
Government) issued Decision No.16-HDBT on the organization of the “Border
Guard Day”. On the 3rd session (June 2003) of the 11th National Assembly, the
Law on National Borders had been passed, which stipulates that the date March
3rd is “People's Border Day”, a historic milestone of the Party, the entire army
and people continuing to affirm the importance and responsibility of the whole
political system and the strength of the entire nation in the cause of building and
defending the sacred territorial sovereignty of the Fatherland.
Từ khóa: Ngày Biên phòng toàn dân; phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới
quốc gia trong tình hình mới”; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: The People’s Border Guard Day; the movement of “All people participate in the protection of national
territorial sovereignty and border security in the new situation”; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 29/2/2021; Sửa chữa: 2/3/2021; Duyệt đăng: 3/3/2021.

H
ơn 30 năm thực hiện, "Ngày Biên phòng toàn
dân" đã trở thành ngày hội của nhân dân cả
nước và hệ thống chính trị các cấp hướng về
tuyến biên giới, phên dậu nơi địa đầu của Tổ

quốc. Trong từng giai đoạn triển khai thực hiện, Đảng,
Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Bộ Quốc phòng, Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và các cấp ủy đảng, chính quyền đã
dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chủ
trương, chính sách lớn đối với nhiệm vụ xây dựng, quản
lý, bảo vệ biên giới quốc gia và xây dựng khu vực biên giới
vững mạnh cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc
phòng an ninh; xây dựng vững chắc thế trận biên phòng
toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và nền quốc phòng
toàn dân.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên
đã có nhiều chương trình hành động hướng về tuyến biên
giới, hải đảo của Tổ quốc, huy động sức mạnh tổng hợp
của toàn dân thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc", "Quần chúng tự quản đường biên, cột mốc
và giữ gìn an ninh trật tự xóm, bản biên giới", "Thanh
niên xung kích bảo vệ đường biên"; "Mái ấm cho người
nghèo nơi biên giới, hải đảo", "Bò giống giúp người nghèo
nơi biên giới"... góp phần thiết thực ủng hộ, giúp đỡ đồng
bào, chiến sỹ yên tâm, vững vàng bám trụ, xây dựng và
bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Đến nay, tuyến biên giới
đất liền đã thành lập 1.587 tổ tự quản, có 49.724 hộ gia
đình và 60.493 cá nhân đăng ký tham gia tự quản hơn
4.215 km đường biên giới, 3.141 mốc giới, 78 công trình

* Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ
chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia
trong tình hình mới” góp phần nâng cao ý nghĩa
của Ngày biên phòng toàn dân
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Đoàn công tác số 7 do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh làm trưởng đoàn đi
thăm, tặng quà, động viên quân và dân quần đảo Trường Sa, tháng 4/2018. 

ẢNH: THÀNH TRUNG
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TRẦN NGỌC ĐƯỜNG*

Tóm tắt: Mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Đảng, Nhà nước và
nhân dân là mối quan hệ lớn ở nước ta. Sau khi Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
năm 2015 có hiệu lực đến nay, mối quan hệ này đã có những bước phát triển về
chất. Bài viết nêu thực trạng mối quan hệ nêu trên và đề xuất những giải pháp
để củng cố, phát triển mối quan hệ này trong thời gian tới.

Summary: The relationship between the Vietnam Fatherland Front with the
Party, the State and the people is a great one in our country. Since the 2015 Law
on Vietnam Fatherland Front has come into effect, this relationship has made
progress in terms of quality. This article outlines the status of the above-
mentioned relationship and proposes solutions to consolidate and develop this
relationship in the future.
Từ khóa: Mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Đảng, Nhà nước và nhân dân; Luật Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam năm 2015.
Keywords: Relationship between the Vietnam Fatherland Front with the Party, the State and the people; the 2015
Law on Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 5/2/2021; Sửa chữa: 18/2/2021; Duyệt đăng: 29/2/2021.

Mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam với Đảng, Nhà nước, nhân dân theo
Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

* Giáo sư, Tiến sĩ, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Quy đ�nh v� quan h� gi�a M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam 
v
i Đ�ng, Nhà n�
c, nhân dân và t	 ch�c trong M�t tr�n 
T	 qu�c Vi�t Nam - Th�c ti�n và nh�ng v�n đ� đ�t ra
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Thực tiễn thực hiện mối quan hệ giữa Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam với Đảng, Nhà nước,
nhân dân và các tổ chức theo Luật Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam trong 5 năm qua

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. 

ẢNH: PV
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Những vấn đề đặt ra

�
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Hàng trăm tấn nông sản gồm su hào, bắp cải, cà chua, cà rốt...
đã theo các chuyến xe đến với người tiêu dùng tại Hà Nội.

“Gi�i c�u” nông s�n 
Ngh�a c� cao đ�p c�a ng��i dân Th� đô
trong b	i c
nh đ�i d�ch Covid-19
KỲ ANH
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Các lái xe từ Hải Dương vận chuyển
hàng nông sản ra Hà Nội, phải vận
chuyển trong đêm qua nhiều các trạm
kiểm dịch và thực hiện tốt các biện pháp
an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Người Hà Nội đã thể hiện sự cảm thông, chia sẻ khó
khăn với nông dân tỉnh Hải Dương.

Mặc dù đêm tối nhưng rất đông người tới mua giải cứu
nông sản tại các điểm bán.

Tại khu vực đường Giải Phóng (quận Ðống Ða, Hà
Nội) trở thành điểm tập kết bán nông sản sạch ủng hộ bà
con vùng dịch tại Hải Dương. Một vài tấm băng-rôn
được căng ra, thu hút sự chú ý của người đi đường. 

Hệ thống siêu thị tại Hà Nội cũng chung tay cùng bà con nông dân
tỉnh Hải Dương "giải cứu nông sản". 

Tại siêu thị Big C khu vực Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội rất nhiều
người đã ủng hộ, chia sẻ với khó khăn của nông dân Hải Dương và thể
hiện bằng hành động cụ thể là tìm mua hàng nông sản cho bà con, dù
ít hay nhiều.

Vì xe tải không được vào thành phố ban
ngày nên việc vận chuyển và xếp dỡ rau
chủ yếu diễn ra vào ban đêm.

Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam cho biết:
Tất cả mặt hàng nông sản được thu mua
tại vùng dịch, đều tươi ngon, vệ sinh, an
toàn thực phẩm… và bán đúng giá quy
định hỗ trợ bà con nông dân.
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Vai trò c�a thành ph�n kinh t� nhà n�
c 
trong n�n kinh t� th� tr��ng đ�nh h�
ng 
xã h�i ch� ngha

VŨ TIẾN DŨNG*

Tóm tắt: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã và đang phát
huy sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế, kết hợp nội lực với ngoại lực
để phát triển nhanh hơn. Cùng với sự hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa, trải qua các kỳ đại hội đảng, quan niệm về vai trò chủ
đạo của thành phần kinh tế nhà nước cũng có sự thay đổi cho phù hợp với từng
hoàn cảnh lịch sử. Theo đó, nội hàm của khái niệm kinh tế nhà nước cũng thay
đổi theo. Tuy nhiên, vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế này trong nền kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa về cơ bản vẫn được giữ vững.

Summary: In the context of international economic integration, Vietnam has
been promoting the synergy of all economic sectors, combining internal and
external forces for faster development. Along with the improvement of the
socialist-oriented market economy institution, through the Party Congresses, the
concept of the leading role of the State economic sector has also changed to suit
each historical background. Accordingly, the connotation of the concept of the
State economy also changes. However, the leading role of this economic sector in
a socialist-oriented market economy basically remains.
Từ khóa: Kinh tế; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thành phần kinh tế nhà nước; Việt Nam.
Keywords: Economy; socialist-oriented market economy; the State economic sector; Vietnam.
Nhận bài: 3/2/2021; Sửa chữa: 5/2/2021; Duyệt đăng: 25/2/2021.

Sự nhất quán của Đảng ta về vai trò chủ
đạo của thành phần kinh tế nhà nước

* Tiến sĩ, Trường Đại học Xây dựng.
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Thực trạng vai trò của thành phần kinh tế
nhà nước trong nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
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Một số giải pháp cơ bản để tiếp tục khẳng
định và phát huy vai trò chủ đạo của khu
vực kinh tế nhà nước

�

Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc thời kỳ đổi mới (khóa VI, VII, VIII, IX, X), Phần I, Nxb. Chính trị quốc

gia, Hà Nội, 2010, tr. 41.
2,3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đảng toàn tập, tập 51, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007.
4. http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien.
5,6. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng xuất bản, Hà Nội, 2016, 

tr.73-74, tr102,103.
7 . Đảng Cộng sản Việt Nam: Tài liệu nghiên cứu các Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Hà Nội,

2017.
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M�t s� k�t qu� sau 5 n�m th�c hi�n 
Lu�t M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam

PHẠM THỊ HỒNG*

Tóm tắt: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 đã tạo hành lang pháp lý để
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, mà nòng cốt là các tổ chức
chính trị - xã hội, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Bài viết khái
quát một số kết quả chính và đề xuất những giải pháp thực hiện tốt Luật Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam trong thời gian tới.

Summary: The 2015 Law on the Vietnam Fatherland Front has created a legal
corridor for the Vietnam Fatherland Front and its member organizations, whose core
is socio-political organizations, to perform better their duties and powers. This article
summarizes a number of main results and proposes solutions to well implement the
Law on Vietnam Fatherland Front in upcoming time.
Từ khóa: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015; giám sát, phản biện xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: The 2015 Law on Vietnam Fatherland Front; social supervision and criticism; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 23/2/2021; Sửa chữa: 25/2/2021; Duyệt đăng: 29/2/2021.

* Tiến sĩ, Phó Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

* Tiến sĩ, Phó Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Những kết quả đạt được trong quá trình
triển khai thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam năm 2015

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác
Mặt trận năm 2021. 

ẢNH: KỲ ANH
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

ẢNH: KỲ ANH
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Một số giải pháp khắc phục hạn chế trong
quá trình triển khai thi hành Luật Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015

�
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ĐẶNG THỊ KIM NGÂN*

Tóm tắt: Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân
dân, các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội
đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền ở Trung ương, từ ngày 3 đến ngày 17/2/2021, Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ
nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân
dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Summary: Implementation of Law on Election of National Assembly deputies and
People's Council deputies, guiding documents of Standing Committee of the
National Assembly, the Government, the National Election Council, the Vietnam
Fatherland Front Central Committee and competent central organizations from
February 3 to 17, 2021, the Vietnam Fatherland Front Committee at all levels held
the first consultative conference to introduce candidates to the 15th National
Assembly and People's Councils at all levels for the 2021-2026 tenure.
Từ khóa: Bầu cử; đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Election; the 15th National Assembly and People’s Councils at all levels for the 2021 - 2026 tenure; the
Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 25/2/2021; Sửa chữa: 26/2/2021; Duyệt đăng: 5/3/2021.

Về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

* Thạc sĩ, Ban Dân chủ - Pháp luật, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

K�t qu� H�i ngh� hi�p th��ng l�n th� nh�t b�u c� đ�i bi�u 
Qu�c h�i khóa XV và đ�i bi�u H�i đ�ng nhân dân các c�p 
nhi�m k! 2021 - 2026 và đ� xu�t, ki�n ngh�
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Về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần
thứ nhất nhằm thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở
Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. 

ẢNH: KỲ ANH
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Một số đề xuất, kiến nghị

�

Chú thích:
1. Các tỉnh có tỉ lệ số dư cao: Quảng Ninh 4,5 lần; Thái Nguyên 3,57 lần; Lào Cai 3,5 lần và các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Thanh Hóa,

Thừa Thiên - Huế, Tuyên Quang... Các tỉnh có tỉ lệ số dư thấp là: Hà Giang, Gia Lai, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu… 
2. Các tỉnh: Đồng Tháp, Sơn La, Hà Nội, Trà Vinh, Hậu Giang, Lạng Sơn.
3. Kiến nghị của các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Bình Thuận, Hà Nội, Thanh Hóa, Lai Châu, Cao Bằng, Cần Thơ.
4. Kiến nghị của các tỉnh: Quảng Nam, Cần Thơ, Đà Nẵng, Yên Bái, Quảng Ninh.
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M�t s� quy đ�nh m
i v� M�t tr�n T	 qu�c 
Vi�t Nam tham gia công tác b�u c� đ�i bi�u 
Qu�c h�i khóa XV và đ�i bi�u H�i đ�ng 
nhân dân các c�p nhi�m k! 2021 - 2026

PHÙNG THỊ NGỌC YẾN*

Tóm tắt: Ngày 17/11/2020, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14 về Ngày
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2021-2026. Theo đó, ngày bầu cử sẽ được tiến hành vào Chủ nhật (ngày 23/5/2021).
Hiện nay, các cơ quan có thẩm quyền đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện để tổ chức
cuộc bầu cử. Ở nước ta, trước mỗi kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng
nhân dân, Quốc hội đều tiến hành sửa Luật Bầu cử. Tuy nhiên, ở kỳ bầu cử lần này
Quốc hội không sửa đổi Luật Bầu cử, mà chỉ ban hành những văn bản quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành cho phù hợp với thời điểm tổ chức ngày bầu cử.

Summary: On November 17, 2020, the National Assembly issued Resolution No.
133/2020/QH14 on Election Day of the 15th National Assembly and People's
Councils at all levels for the 2021-2026 tenure. Accordingly, the Election Day will be
held on Sunday, May 23, 2021. Currently, the competent authorities are urgently
preparing the conditions to hold the Election. In Vietnam, before every election of
the National Assembly deputies and People's Council deputies, the National
Assembly will amend the Law on Election. However, in this Election, the National
Assembly did not amend the Law on Election, but only issued documents detailing
and guiding implementation to suit the time of the Election Day.
Từ khóa: Bầu cử; đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Election; the 15th National Assembly deputies and the People's Councils deputies at all levels for the 2021 -
2026 tenure; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 5/2/2021; Sửa chữa: 18/2/2021; Duyệt đăng: 5/3/2021.

* Thạc sĩ, Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Tham gia thành lập các tổ chức phụ trách
bầu cử

Tổ chức các hội nghị hiệp thương
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Tổ chức hội nghị cử tri

Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận
động bầu cử

�
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Hoàn thi�n các quy đ�nh pháp lu�t 
v� hình th�c k" lu�t khi�n trách 
đ�i v
i công ch�c

CAO VŨ MINH*, NGUYỄN CÔNG BẰNG**

Tóm tắt: Công chức vi phạm Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ
sung năm 2019) và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo
tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật như:
Khiển trách; cảnh cáo; hạ bậc lương; giáng chức; cách chức; buộc thôi việc. Bài
viết phân tích một số bất cập, hạn chế trong các quy định về hình thức kỷ luật
khiển trách, đồng thời đề xuất phương hướng hoàn thiện.

Summary: Civil servants who violate the 2008 Law on cadres and civil servants
which had been amended and supplemented in 2019 and other relevant laws
shall be subjected to one of the disciplinary forms, such as Reprimand; warning;
lowering salary scale; demotion; dismissal; and forced resignation. This article
analyses some of the shortcomings and limitations of the provisions on
reprimand and recommendations for improvement.
Từ khóa: Công chức; hình thức kỷ luật; xử lý kỷ luật công chức; khiển trách. 
Keywords: Civil servants; the disciplinary forms; civil servant disciplines; reprimand.
Nhận bài: 23/2/2021; Sửa chữa: 25/2/2021; Duyệt đăng: 3/3/2021.

Khái quát về hình thức kỷ luật khiển trách

* Tiến sĩ, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
** Trường Đại học Trà Vinh.
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Các vi phạm của công chức bị áp dụng
hình thức kỷ luật khiển trách
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Bất cập trong các quy định pháp luật về
hình thức kỷ luật khiển trách
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Các kiến nghị hoàn thiện

�
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2. Nguyễn Lân, Từ điển Từ và ngữ Việt Nam, Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2006, tr. 948.
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8. Khoản 1 Điều 83 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP.
9. Khoản 4 Điều 29 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP.
10. Tô Tử Hạ, Công chức và vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay, Nxb. Chính trị quốc gia, năm 2001, tr. 140.
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Vai trò c�a H�i Liên hi�p Ph# n� Vi�t Nam 
trong tham gia xây d�ng đ�ng thu�n xã h�i

NGUYỄN THANH CẦM*

Tóm tắt: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ
quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng
Đảng, tham gia quản lý Nhà nước. Các hoạt động xây dựng đồng thuận xã hội
của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã góp phần tham mưu, góp ý vào công tác
xây dựng chính sách, pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích của hội viên, phụ nữ và
bình đẳng giới.

Summary: The Vietnam Women's Union has the function of representing, caring
and protecting legitimate rights and interests of all classes of women,
participating in Party building and the State management. The Vietnam Women's
Union's social consensus building activities have contributed to advise and
contribute to the development of policies and laws to ensure the benefits of
members, women, and gender equality. 
Từ khóa: Phụ nữ; đồng thuận xã hội; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Keywords: Women; social consensus; the Vietnam Women’s Union.
Nhận bài: 25/2/2021; Sửa chữa: 26/2/2021; Duyệt đăng: 3/3/2021.

* Trưởng Ban Chính sách - Luật pháp, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
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�

Chú thích:
1. Theo Báo cáo số 460/BC-ĐCT ngày 31/12/2019 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam “Về đánh giá giữa

nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII”.
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Đ	i m
i n�i dung, ph��ng th�c giáo d#c 
lý lu�n chính tr� cho cán b�, đ�ng viên 
hi�n nay

NGUYỄN THỊ HUYỀN THÁI*

Tóm tắt: Giáo dục lý luận chính trị là việc trang bị cho cán bộ, đảng viên những
tri thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… nhằm giúp cho họ nâng cao
trình độ lý luận, rèn luyện bản lĩnh chính trị và lập trường tư tưởng vững vàng.
Trước yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn, đổi mới nội dung, phương pháp giáo
dục lý luận chính trị được xem là cách thức hữu hiệu để góp phần nâng cao chất
lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay.

Summary: Political theory education is equipping cadres and the Party members
with knowledge of Marxism-Leninism, Ho Chi Minh's thought, the Party's lines and
policies, State policies and laws in order to help them improve their theoretical
skills, train their political skills and stance. Faced with increasing requirements of
practice, reforming content and methods of educating political theory is
considered an effective way to contribute to improving the quality of the
contingent of cadres and the Party members today.
Từ khóa: Giáo dục lý luận chính trị; đào tạo; bồi dưỡng; cán bộ; đảng viên.
Keywords: Political theory education; educate; fostering; cadres; the Party members.
Nhận bài: 29/2/2021; Sửa chữa: 2/3/2021; Duyệt đăng: 3/3/2021.

Đổi mới nội dung giáo dục lý luận chính
trị góp phần bồi đắp tri thức lý luận,
nâng cao bản lĩnh chính trị và lập trường
cách mạng

* Tiến sĩ, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Quảng Ninh.
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Đổi mới phương thức giáo dục lý luận
chính trị để lôi cuốn người học 



37TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 211 (3/2021)

�

Chú thích:
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M�t tr�n Đà N$ng v
i công tác 
ch�m lo cho ng��i nghèo

NGÔ XUÂN THẮNG*

Tóm tắt: Những năm qua, Mặt trận các cấp thành phố Đà Nẵng và các tổ chức
thành viên luôn phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức
tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân
dân thành phố trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh. Trong đó, việc thực hiện an sinh xã hội, chăm lo cho
hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được cả
nước biết đến như một điểm sáng của Đà Nẵng.

Summary: Over the last few years, the Fronts at all levels of Da Nang city and
its member organizations have been promoting the strength of great national
unity bloc; by organizing extensive propaganda among all strata of people,
creating consensus of urban citizen in the process of implementing the policy of
building new-style rural areas and civilized city. In particular, the implementation
of social security, supporting poor households, near-poor households, and people
in extremely difficult circumstances is known throughout the country as a bright
spot of Da Nang city.
Từ khóa: An sinh xã hội; giảm nghèo; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng.
Keywords: Social security; poverty reduction; the Vietnam Fatherland Front Committee of Da Nang city.
Nhận bài: 26/2/2021; Sửa chữa: 29/2/2021; Duyệt đăng: 5/3/2021.

* Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng.



39TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 211 (3/2021)

Đồng chí Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng trao quà Tết cho hộ nghèo tại
Chương trình Xuân yêu thương - Tân Sửu 2021. 

ẢNH: PV
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VŨ ĐÌNH LONG*

Tóm tắt: Qua 4 năm triển khai thực hiện, Chương trình phối hợp số 20/CTrPH-
MTTW-BTNMT về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai
đoạn 2017 - 2020 đã huy động được sức mạnh của toàn dân tham gia quản lý, sử
dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí
hậu. Các hoạt động phối hợp được chỉ đạo xuyên suốt từ Trung ương đến địa
phương, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần phát huy vai trò giám sát,
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong
xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Summary: After 4 years of implementation, the Coordination Program No.
20/CTrPH-MTTW-BTNMT on implementing tasks in the field of natural resources
and environment in the period 2017 - 2020 has mobilized the strength of the
entire nation to participate in the management and rational use of natural
resources, protect the environment, and respond to climate change. Coordinated
activities have been directed throughout the central to local levels, achieving a
number of important results, contributing to promoting the role of supervision and
criticism of the Vietnam Fatherland Front and its member organizations in
formulating and implementing policies and laws on natural resource management
and environmental protection.
Từ khóa: Tài nguyên và môi trường; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Natural resources and environment; environmental protection, response to climate change; the Vietnam
Fatherland Front.
Nhận bài: 23/2/2021; Sửa chữa: 26/2/2021; Duyệt đăng: 29/2/2021.

Công tác phối hợp thực hiện thường xuyên,
liên tục, đạt được nhiều kết quả nổi bật

* Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát huy hi�u qu� công tác ph�i h%p 
trong lnh v�c tài nguyên và môi tr��ng
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Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Tài Nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng
kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2020 và ký chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 trong lĩnh vực tài nguyên và
môi trường. 

ẢNH: KỲ ANH
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Trọng tâm phối hợp thực hiện nhiệm vụ
trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
trong thời gian tới
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T�ng c��ng công tác v�n đ�ng, t�p h%p
đoàn k�t đ�ng bào dân t�c thi�u s� 
& khu v�c Tây Nguyên

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HÀ*

Tóm tắt: Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương,
chính sách nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong
đó có khu vực Tây Nguyên. Từ khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, công tác
dân tộc ở Tây Nguyên đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh
tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại, các chính sách về hệ thống
chính trị và đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số.

Summary: Over the last few years, the Party and the State have had many
undertakings and policies aimed at socio-economic development in ethnic minority
areas, including the Central Highlands. Since the country entered the renovation
period, ethnic work in the Central Highlands has achieved important results in the
fields of economy, culture, society, security, defense and foreign affairs, political
system policies and ethnic minority cadres.
Từ khóa: Công tác dân tộc; đoàn kết; đồng bào dân tộc thiểu số; khu vực Tây Nguyên.
Keywords: Ethnic work; unity; ethnic minorities; Central Highlands.
Nhận bài: 3/2/2021; Sửa chữa: 5/2/2021; Duyệt đăng: 26/2/2021.

* Tiến sĩ, Ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Khoa h'c công ngh� là n�n t�ng 
s�n xu�t quy mô l
n - Th�c ti�n 
t( mô hình s�n xu�t T�o xo)n Đ�i Vi�t

BÙI VĂN THỤY*

Tóm tắt: Tảo xoắn Spirulina là một trong những lĩnh vực sản xuất, kinh doanh
được sự quan tâm đặc biệt của các nhà khoa học, các doanh nghiệp, người tiêu
dùng trên toàn thế giới, bởi công dụng đặc biệt của nó. Tuy nhiên, nhìn lại quá
trình phát triển của các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh Tảo xoắn
Spirulina ở Việt Nam trong suốt hơn 15 năm qua, hầu hết đang ở quy mô sản xuất,
kinh doanh nhỏ và chưa đạt được kỳ vọng của các doanh nghiệp cũng như các nhà
khoa học. Thực tiễn sản xuất tại Tập đoàn Tảo xoắn Đại Việt giúp gợi mở nhiều
kinh nghiệm cho lĩnh vực này.

Summary: Spirulina is one of the production and trading fields receiving special
attention from scientists, businesses, and consumers all over the world, because of
its special uses. However, reviewing the development process of businesses
investing in production and trading of Spirulina in Vietnam during the past 15
years, most of them are on a small scale of production and business that have not
met the expectations of businesses as well as scientists. Production practices at Dai
Viet Spirulina Group help suggest a lot of experience in this field.
Từ khóa: Khoa học công nghệ; Tảo xoắn Spirulina; sản xuất, kinh doanh.
Keywords: Science and technology; Spirulina; production; business.
Nhận bài: 29/9/2020; Sửa chữa: 1/10/2020; Duyệt đăng: 3/10/2020.

* Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Tảo xoắn Đại Việt.
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Tập đoàn Tảo xoắn Đại Việt ủng hộ sản phẩm Tảo xoắn Đại Việt trị giá
700 triệu đồng đến bệnh viện tại thành phố Đã Nẵng.

ẢNH: PV

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh tiếp
nhận số tiền ủng hộ 450 triệu đồng từ Tập đoàn Tảo xoắn Đại Việt gửi đến các đại biểu tham dự Lễ công bố “Sách vàng Sáng
tạo Việt Nam” năm 2020 và cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác tiếp nhận, ủng hộ
phòng, chống dịch Covid-19, tháng 8/2020. ẢNH: KỲ ANH
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Tập đoàn Tảo xoắn Đại Việt trao tặng sản phẩm Tảo xoắn Đại Việt trị giá 200 triệu đồng tại Bệnh viện Trung ương Huế.
ẢNH: PV
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H�
ng t
i ti�p c�n công b*ng 
v
i các công c# m
i trong phòng, 
ch�ng đ�i d�ch Covid-19

HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Cuộc chiến phòng, chống đại dịch Covid-19 trong năm 2021 trên
toàn cầu sẽ tập trung vào 6 mục tiêu: Ngăn chặn lây truyền, giảm phơi nhiễm,
loại bỏ các thông tin sai lệch, bảo vệ những người dễ bị tổn thương, giảm tử
vong và bệnh tật. Đồng thời, các quốc gia cũng tăng tốc khả năng tiếp cận
công bằng với các công cụ mới phòng, chống Covid-19, như: vắc xin, chẩn
đoán và điều trị.

Summary: The fight against the Covid-19 pandemic in 2021 in the whole
world is going to focus on six goals: Prevent transmission, reduce exposure,
eliminate false information, protecting vulnerable people, reduce mortality and
morbidity. At the same time, it is necessary to accelerate a fair approach by
new tools in preventing and controlling Covid-19, such as vaccines, diagnosis
and treatment.
Từ khóa: Phòng, chống đại dịch Covid-19; vắc xin ngừa Covid-19; miễn dịch cộng đồng; năm 2021.
Keywords: Prevention and control of pandemic Covid-19; vaccine Covid-19; community immunity; 2021.
Nhận bài: 29/2/2021; Sửa chữa: 2/3/2021; Duyệt đăng: 3/3/2021.

Các quốc gia phát triển đang tiến hành tiêm vắc xin ngừa Covid-19 rộng rãi cho
người dân.

ẢNH: CNN
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Thế giới đang hướng tới mục tiêu miễn dịch cộng đồng.
ẢNH: CNN

Nghiên cứu và sản xuất vắc xin ngừa Covid-19.
ẢNH: FORBES
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Vắc xin Nano Covax do Việt Nam nghiên cứu và sản xuất.
ẢNH: MOST
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Nh�ng tác đ�ng c�a đ�i d�ch Covid-19
đ�n th� tr��ng lao đ�ng n� trên th� gi
i

THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Đại dịch Covid-19 đã giáng một đòn mạnh vào thị trường lao động nữ
trên toàn cầu. Ngoài việc nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa hay cắt giảm lao
động do khủng hoảng tài chính, thì việc các trường học tạm thời đóng cửa cũng
khiến nhiều lao động nữ phải nghỉ làm để chăm sóc con cái.

Summary: The Covid-19 pandemic has dealt a strong blow to the women’s
global labor market. In addition to a number of businesses having to close or
cutting jobs due to financial crisis, the temporary closure of schools has also
caused a lot of female workers have to take time off work to look after children.
Từ khóa: Đại dịch Covid-19; thị trường lao động nữ; mất việc làm; toàn cầu.
Keywords: Covid-19 pandemic; women’s labor market; job loss; Global.
Nhận bài: 26/2/2021; Sửa chữa: 29/2/2021; Duyệt đăng: 5/3/2021.

Nhiều lao động nữ trong ngành may mặc bị mất việc làm do đại dịch. ẢNH: UN NEWS
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Phụ nữ chịu phần lớn trách nhiệm chăm sóc gia đình.
ẢNH: NBC

Lĩnh vực bán lẻ chịu nhiều ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.
ẢNH: AMERICAN PROGRESS



55TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 211 (3/2021)

�

Lao động nữ cần nhận được những hỗ trợ cần thiết.
ẢNH: UN WOMEN
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Giám sát r�i ro ho�t đ�ng đ�i v
i doanh nghi�p 
b�o hi�m nhân th': Kinh nghi�m Trung Qu�c 
và bài h'c chính sách

NGUYỄN ANH ĐỨC*

Tóm tắt: Giám sát rủi ro hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có ý
nghĩa quan trọng đối với tính an toàn và hiệu quả của doanh nghiệp. Trong bối
cảnh hệ thống tài chính ngày càng nhiều rủi ro thì vai trò giám sát của nhà nước
càng quan trọng. Cùng với quá trình phát triển và hội nhập, hệ thống giám sát rủi
ro bảo hiểm nhân thọ của Trung Quốc đã chuyển dần từ giám sát các công ty
riêng lẻ sang giám sát theo nhóm, tập đoàn, từ giám sát tuân thủ sang giám sát
dựa trên rủi ro. Bài viết này đánh giá các chiều hướng cải cách thể chế giám sát
rủi ro của Trung Quốc, qua đó, rút ra các bài học cho Việt Nam.

Summary: Risk monitoring in operation of life insurance companies has important
implications for the safety and efficiency of enterprises. In the context of
increasing risk in the financial system, the role of the State's supervision becomes
more and more important. Along with the development and integration process,
the risk monitoring system of Chinese life insurance companies has gradually
shifted from monitoring individual companies to monitoring group of companies
and Groups, from compliance monitoring to risk-based monitoring. This paper
reviews China's trends in institutional reform of risk monitoring, thereby, drawing
lessons for Vietnam.
Từ khóa: Bảo hiểm nhân thọ, giám sát rủi ro, Trung Quốc.
Keywords: Life insurance, risk monitoring, China.
Nhận bài: 5/2/2021; Sửa chữa: 18/2/2021; Duyệt đăng: 25/2/2021.

* Nghiên cứu sinh, Phó Trưởng Ban Đối ngoại và Kiều bào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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N H Ữ N G  V Ấ N  Đ Ề  Q U Ố C  T Ế  V À  Đ Ố I  N G O Ạ I  N H Â N  D Â N

Đại dịch này vừa tác động tiêu cực đối với hoạt động của
các doanh nghiệp BHNT, mặt khác tạo điều kiện tăng
doanh thu bảo hiểm cho các doanh nghiệp này trong bối
cảnh lo ngại về ảnh hưởng của đại dịch tới sức khỏe và đe
dạng tính mạng người dân.

Trung Quốc là quốc gia có tương đối nhiều điều kiện
kinh tế - xã hội cho sự phát triển của thị trường bảo hiểm
nhân thọ. Hiện tại, theo số liệu của Ủy ban Giám quản
ngân hàng và bảo hiểm, trên thị trường BHNT Trung Quốc
có 5 công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất ở Trung Quốc,
bao gồm China Life (chiếm 46% tổng thị phần), tiếp đến
là Ping An Life, New China Life, CIPIC Life và PICC Life, với
thị phần lần lượt là 18%, 14%, 13% và 9%.

Các quy định pháp lý chủ yếu liên quan
đến công tác quản lý, giám sát rủi ro hoạt
động bảo hiểm nhân thọ

Mô hình giám sát hệ thống tài chính của Trung Quốc,
tuy có nhiều nỗ lực đổi mới, song đến nay vẫn là giám
sát theo chức năng riêng biệt, theo đó, Ủy ban Giám
quản ngân hàng (CBRC) giám sát hoạt động hệ thống
ngân hàng (những năm 1980-1990, Ngân hàng Nhân dân
Trung Quốc giám sát gần như toàn hệ thống tài chính),
Ủy ban Giám quản Chứng khoán (CSRC) giám sát, quản
lý lĩnh vực chứng khoán, và Ủy ban Giám sát Bảo hiểm
Trung Quốc (CIRC) có chức năng quản lý và kiểm soát
các công ty bảo hiểm và trung gian bảo hiểm, bao gồm
các đại lý, môi giới, giám định độc lập và hoạt động kinh
doanh bảo hiểm. Các tập đoàn tài chính, kể cả tập đoàn
bảo hiểm nước này hoạt động trên nhiều lĩnh vực (kể cả
tài chính và phi tài chính); tuy nhiên, việc giám sát
trong thời gian dài được thực hiện bởi các cơ quan giám
sát chuyên ngành tách biệt. Việc phối kết hợp thực hiện
giám sát hệ thống tài chính được thực hiện thông qua
những ủy ban liên bộ, với các thành viên chính bao gồm
các ủy ban nêu trên và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc
(CBOC), cũng như các tổ chức, cơ quan liên quan khác.
Chi tiết về chức năng, mô hình và pháp luật điều chỉnh
hoạt động của các cơ quan nói trên đối với hệ thống tài
chính, tập đoàn tài chính nói chung và tập đoàn tài
chính bảo hiểm nói riêng. 

Các quy định về gia nhập thị trường có ảnh hưởng tới
hiệu quả hoạt động, mức độ an toàn hoạt động đối với
doanh nghiệp bảo hiểm nói riêng và các tập đoàn tài
chính, thậm chí là nền kinh tế nói chung. Một trong
những nhân tố đảm bảo tính hiệu quả và an toàn là quy
định về vốn tối thiểu đối với doanh nghiệp bảo hiểm.

Trung Quốc đã từng đặt ra yêu cầu vốn rất cao cho
việc xin giấy phép kinh doanh bảo hiểm. Cả Quy định
Bảo hiểm Tạm thời của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc
(PBOC) vào tháng 7/1996 và Quy định Quản lý Công ty

Bảo hiểm của Ủy ban Giám quản Bảo hiểm Trung Quốc
(năm 2000) đều yêu cầu 500 triệu NDT cho các công ty
mới thành lập hoạt động trên toàn quốc hoặc 200 triệu
NDT để kinh doanh trong phạm vi khu vực, và thêm 50
triệu RMB nữa cho một chi nhánh phụ từ chi nhánh thứ
tư cho công ty toàn quốc và từ chi nhánh thứ ba cho
công ty khu vực. Thực tế cho thấy, yêu cầu này là một
gánh nặng rất lớn đối với các công ty bảo hiểm mới hoạt
động kinh doanh, đặc biệt là các công ty bảo hiểm nước
ngoài trên thị trường Trung Quốc. Xét thấy mức lợi suất
đầu tư và hiệu quả sử dụng vốn của các công ty bảo
hiểm trên thị trường Trung Quốc tương đối thấp, CIRC
đã giảm yêu cầu về vốn trong phiên bản sửa đổi của Quy
chế quản lý các công ty bảo hiểm, từ năm 2004 chỉ yêu
cầu vốn đầu tư 200 triệu NDT cho giấy phép kinh doanh
như hiện nay.

Trung Quốc có một số quy định gia nhập thị trường
đối với các doanh nghiệp có vốn nước ngoài (FDI) như
chỉ được đầu tư tối đa 50% trong một doanh nghiệp; tuy
nhiên, gần đây công ty bảo hiểm FDI phải duy trì yêu
cầu vốn tối thiểu 200 triệu NDT hoặc số tiền tương
đương bằng đồng tiền tự do chuyển đổi. Một công ty
con hoặc chi nhánh của công ty bảo hiểm bất kỳ có vốn
đầu tư nước ngoài trên 25% được coi là “có vốn nước
ngoài”. Đáng lưu ý là các văn phòng đại diện được áp
dụng cơ chế quản lý giống nhau, không phân biệt đó là
doanh nghiệp FDI hay doanh nghiệp của Trung Quốc. Xu
hướng chung là Trung Quốc ngày càng tạo điều kiện gia
nhập thị trường bảo hiểm hơn cho các doanh nghiệp FDI.
Nước này đã nới lỏng các yêu cầu nghiêm ngặt (về ít
nhất 30 năm kinh nghiệm hoạt động) trước khi tham gia
thị trường Trung Quốc; nới lỏng điều kiện bắt buộc đối
với các công ty bảo hiểm nước ngoài phải thành lập văn
phòng đại diện tại Trung Quốc trong ít nhất hai năm
trước khi nộp đơn xin cấp phép. Nhìn chung, quá trình,
thủ tục và các yêu cầu đối với doanh nghiệp bảo hiểm
FDI tuy đã dần nới lỏng song đến nay vẫn được coi là
khá chặt chẽ, phức tạp. 

Gần đây, để cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, Ủy
ban Quản lý Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc (CBIRC)
đã tăng giới hạn sở hữu nước ngoài trong ngành bảo hiểm
nhân thọ từ 51% lên 100%, có hiệu lực từ ngày 1/1/2020. 

Tuy có nhiều cải thiện, song quy trình cấp phép cho
các công ty bảo hiểm nước ngoài, cũng như các văn phòng
chi nhánh và trung tâm hỗ trợ của họ ở Trung Quốc vẫn
còn tương đối phức tạp và mất nhiều thời gian.

Giám sát rủi ro hoạt động 
Giám sát tuân thủ, rủi ro thanh toán dài hạn

Trung Quốc chính thức ban hành Các Nguyên tắc Cơ
bản về Bảo hiểm của IAIS vào tháng 10/2003, trong đó có



58 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 211 (3/2021)



59TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 211 (3/2021)

Đánh giá chung và bài học chính sách

Bài học chính sách về quản lý, giám sát
rủi ro hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm
nhân thọ 

�
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DƯƠNG THỊ THỤC ANH*

Tóm tắt: Ngay từ buổi đầu lập nước, người Việt Nam đã biết tự nhận thức về
nguồn gốc “con Rồng cháu Tiên” của mình. Dân tộc hình thành sớm, quốc gia
thống nhất ra đời sớm cho nên người Việt sớm có ý thức cộng đồng dân tộc và
chủ quyền quốc gia. Khát vọng tự do, ý chí kiên cường, bất khuất luôn là động
lực thôi thúc các thế hệ người Việt đứng lên đấu tranh chống lại ách đô hộ của
kẻ thù. Chính những yếu tố cội nguồn đó cùng với những chiến công hiển hách
trong lịch sử chống giặc ngoại xâm đã hun đúc nên tinh thần yêu nước, niềm
kiêu hãnh và tự hào dân tộc.

Summary: Right from the beginning of the founding of the country, the
Vietnamese people have been self-aware of the origin of their “descendants of
the Dragon and the Fairy”. The nation was formed early, the unified nation was
born early, so the Vietnamese soon became aware of the national community
and national sovereignty. Desire for freedom, willpower, indomitableness has
always been the driving force for generations of Vietnamese to stand up and
fight against the enemy's domination yoke. Those original factors, along with
the glorious victories in history against foreign invaders, have fostered the spirit
of patriotism, national pride and pride.
Từ khóa: Dân tộc; quy tụ người hiền; đổi mới; Việt Nam.
Keywords: Country; gathering talented people; renovation; Vietnam.
Nhận bài: 29/2/2021; Sửa chữa: 2/3/2021; Duyệt đăng: 3/3/2021.

* Tiến sĩ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

T� hào dân t�c, t� tôn n�n v�n hi�n qu�c gia,
tr'ng trí tu�, quy t# ng��i hi�n - Nét đ�c s)c
c�a chính tr� Vi�t Nam truy�n th�ng
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Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tháng 2/2021. 
ẢNH: KỲ ANH
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NGUYỄN TUẤN ANH*

Tóm tắt: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm
thành lập nước, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Hướng tới mục tiêu hiện thực
hóa khát vọng phát triển Đất nước hùng cường, thịnh vượng thì ngoài những chiến lược lớn khác
chúng ta vẫn cần phải giải quyết những “vấn nạn” đang ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của
nhân dân như “ô nhiễm môi trường nước”, “ùn tắc giao thông”, “úng ngập khi mưa bão” để tương
xứng với chất lượng cuộc sống của nước phát triển cần có. Tuy nhiên, để giải quyết được các “vấn
nạn” này không chỉ là đòi hỏi cấp thiết đối với các cấp quản lý, mà cần có sự vào cuộc của các
chuyên gia, doanh nghiệp và toàn xã hội để cùng đưa ra những đề xuất, sáng kiến nhằm cùng
chung sức, đồng lòng để hiện thực hóa khát vọng cháy bỏng của dân tộc ta. Theo dòng chảy đó,
JVE Group cùng Tổng thầu Nhật Bản đã nghiên cứu và mạnh dạn đề xuất tài trợ lập Quy hoạch Hệ
thống hầm ngầm khổng lồ chống ngập kết hợp cao tốc ngầm chống ùn tắc nội đô dọc Công viên
Tô Lịch để góp phần giải quyết tận gốc 3 “vấn nạn” trên.

Summary: The Resolution of the 13th National Party Congress has set a target to 2045, the
100th anniversary of the founding of the country, our country becomes a developed country with
high income. Towards the realization of the aspirations for the development of a powerful and
prosperous country, in addition to other great strategies, we still need to solve a number of
issues that are affecting the daily lives of people such as water pollution, traffic jams, and urban
flooding to match the quality of life needed by developed countries. However, solving these
issues is not only an urgent requirement for management levels, but also requiring the
participation of experts, businesses and the whole society to propose proposals and initiatives to
join forces and unanimously to realize our nation's burning aspirations. Following that flow, JVE
Group and the Japanese General Contractor have researched and boldly proposed to finance
planning the system of giant underground tunnels to combat flooding combined with
underground highways to combat inner city congestion along To Lich Park to contribute to
solving the root of the three issues above.

Từ khóa: Công viên Tô Lịch; hầm ngầm chống ngập; ùn tắc giao thông nội đô; JVE.
Keywords: To Lich Park; anti-flooding underground tunnels; inner city traffic jams; JVE.
Nhận bài: 1/3/2021; Sửa chữa: 5/3/2021; Duyệt đăng: 10/3/2021.

Khát vọng và tâm huyết của người con 
xa quê

Nhớ lại những năm tháng đầu tiên khi bước chân sang Nhật
Bản với tư cách là lưu học sinh được nhận học bổng toàn phần
của Chính phủ Nhật Bản (MEXT), tôi cảm thấy vinh dự, tự hào,
nhưng cũng cảm thấy mình phải có trách nhiệm với Tổ quốc,
Đất nước - nơi mình sinh ra.

Với 15 năm sống và làm việc tại đất nước Nhật Bản, được trải

nghiệm và tận mắt chứng kiến các công trình hệ thống chống

ngập khổng lồ và hệ thống cao tốc ngầm nội đô của Thủ đô

Tokyo, Nhật Bản, tôi đã có khát khao cháy bỏng là trong tương

lai, đất nước mình cũng sẽ xây dựng được hệ thống như vậy để

giải quyết các “vấn nạn” về “ô nhiễm môi trường nước”, “ùn tắc

giao thông nội đô” và “úng ngập mỗi khi xảy ra mưa bão”.

H� th�ng h�m ng�m kh	ng l� ch�ng ng�p k�t h%p cao t�c ng�m 
ch�ng ùn t)c n�i đô d'c Công viên Tô L�ch

* Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Môi trường Nhật Việt JVE (JVE Group).



66 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 211 (3/2021)

Liên quan đến hoạt động cải tạo sông Tô Lịch, ngày
15/9/2020, JVE Group đã có văn bản số 569/2020/CV-JVE về
việc báo cáo đề xuất "Giải pháp tổng thể" cải tạo toàn bộ sông
Tô Lịch bằng Đề án "Công viên Lịch sử - Văn hóa - Tâm linh Tô
Lịch". Ngày 5/10/2020, Văn phòng Thành ủy đã có Công văn báo
cáo Bí thư Thành ủy Hà Nội giao Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân
dân Thành phố chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn của Thành
phố nghiên cứu kỹ Đề án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Môi
trường Nhật Việt JVE; đồng thời phân tích, đánh giá những thuận
lợi, khó khăn, ưu và nhược điểm, tính khả thi của Đề án, đề xuất
các giải pháp cụ thể theo từng giai đoạn; tổng hợp ý kiến của các
bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, ý kiến
người dân (nếu có); dự trù kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện
Đề án để tổng hợp, hoàn thiện báo cáo trình Thường trực Thành
ủy xem xét, cho ý kiến theo Quy chế làm việc.

Sự cần thiết phải có giải pháp giải quyết các
vấn đề dân sinh bức xúc nổi cộm hiện nay

Sau khi mạnh dạn đề xuất tài trợ miễn phí và JVE Group đã
xử lý thành công mùi nước rỉ rác tại bãi rác Nam Sơn (giảm mùi
gần 100%). Dự án tài trợ miễn phí xử lý mùi bãi rác Nam Sơn
thành công là nhờ vào sự chỉ đạo hết sức quyết liệt và tâm huyết
vì người dân Thủ đô của GS.TS.Vương Đình Huệ, Bí thư Thành
ủy Hà Nội, sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, sự phối
hợp tạo điều kiện của các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và
công nghệ Nano Nhật Bản mà JVE Group đã đề xuất và thực
hiện. Liên quan đến Dự án Công viên Tô Lịch để tiếp tục hoàn
thiện Đề án, ngày 16/2/2021 vừa qua, JVE Group đã gửi văn bản
số 689/2021/CV-JVE báo cáo đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội về
việc Đề xuất tài trợ miễn phí lập Quy hoạch xây dựng “Hệ thống
hầm ngầm khổng lồ chống ngập kết hợp cao tốc ngầm chống ùn
tắc nội đô đầu tiên của Hà Nội dọc Công viên Tô Lịch” và tài trợ
miễn phí lập Quy hoạch “Công viên Lịch sử - Văn hóa - Tâm linh
Tô Lịch” bằng nguồn vốn viện trợ từ phía Nhật Bản. Đặc biệt, do
sử dụng nguồn vốn viện trợ từ phía Nhật Bản nên Dự án này
không phải dự án BOT, vì vậy JVE Group đề xuất không tổ chức
thu phí cao tốc ngầm, mà người dân sẽ được sử dụng miễn phí
khi đi qua cao tốc ngầm nội đô đặc biệt này.

Nguyên nhân ngập úng tại lưu vực sông
Tô Lịch và sự cần thiết phải có “dòng sông
ngầm” là hệ thống hầm ngầm khổng lồ
chống ngập

Các con sông thoát nước chính cho khu vực nội thành Hà Nội
thuộc lưu vực sông Tô Lịch, cùng với sông Nhuệ, sông Hồng đều
là các “dòng sông hở”. Ngày nay, do sự biến đổi khí hậu, mùa
mưa lũ, các trận mưa bão với cường độ lớn, dồn dập, trong thời
gian dài thì không chỉ mực nước của các sông thuộc lưu vực sông
Tô Lịch dâng cao, mà mực nước của cả các “dòng sông hở” khác,
như: sông Nhuệ (vị trí hạ lưu sông Tô Lịch, sau đập Thanh Liệt
nối với sông Nhuệ) và sông Hồng đều dâng ở mức cao dẫn đến
lượng nước tại sông Tô Lịch không tiêu thoát được ra sông Nhuệ,
nên phải dẫn nước về trạm bơm Yên Sở, rồi bơm cưỡng bức xả
ra sông Hồng. 

Mặc dù trong những ngày đó, trạm bơm thoát nước Yên Sở
được vận hành hết công suất tiêu thoát nước, nhưng vẫn còn
một lượng nước lớn nằm trong hệ thống cống chưa tiêu thoát
kịp, ùn ứ và tràn ngược lên trên qua các hố ga thoát nước dẫn
tới hình thành các điểm ngập úng cục bộ tại các tuyến phố, khu
dân cư nội đô thuộc lưu vực sông Tô Lịch.

Theo thông tin thống kê, tính đến năm 2020 vẫn còn tồn tại
12 điểm đen úng ngập trên địa bàn Thành phố. Do vậy, nếu chỉ
phụ thuộc vào việc tiêu thoát nước của sông Tô Lịch như hiện tại
là “dòng sông hở” thì khó có thể giải quyết được vấn đề úng
ngập của lưu vực sông Tô Lịch. 

Có lẽ cũng cần nói thêm, một số chuyên gia giao thông phát
biểu khi chưa hiểu đúng về mục đích chống ngập của Dự án. Dự
án không chỉ đơn thuần phục vụ mục đích chống ngập cho hai
bên sông Tô Lịch, mà phục vụ chống ngập cho toàn bộ lưu vực
sông (bao gồm các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng,

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch JVE Group.

Hình ảnh úng ngập trên đường phố Hà Nội khi mưa lớn.

Hình ảnh đường Láng mở rộng vẫn bị tắc đường vào giờ cao điểm.
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Đống Đa, Cầu Giấy, một phần quận Tây Hồ, một phần huyện
Thanh Trì với tổng diện tích lưu vực là 77,5km2). Do vậy, một số
chuyên gia giao thông cho rằng “đường Láng chưa phải rốn lũ
nên chưa cần thiết” là chưa hiểu đầy đủ về khái niệm “lưu vực
sông Tô Lịch” trong thoát nước đô thị. Bởi, cứ đến mùa mưa
bão, người dân hết sức vất vả với cảnh úng ngập, đường phố
biến thành sông, giao thông hỗn loạn... vậy sao có thể nói là
“chưa cần thiết” được?

Do vậy, giải pháp xây dựng “dòng sông ngầm” để mực nước
của dòng sông ngầm không bị ảnh hưởng, bởi mực nước của
các “dòng sông hở” như sông Tô Lịch, sông Nhuệ… thì sẽ giải
quyết được vấn đề tiêu thoát nước, để chống úng ngập khi xảy
ra mưa bão.

Nguyên nhân ùn tắc giao thông trên tuyến
đường Láng - Ngã Tư Sở và sự cần thiết phải
có “cao tốc ngầm” chống ùn tắc nội đô

Để giải quyết “vấn nạn” ùn tắc giao thông nội đô, đặc biệt là
tại ngã tư các tuyến giao thông huyết mạch trong khu vực nội đô
thì chỉ mở rộng mặt đường là chưa đủ và chưa phải giải pháp giải
quyết tận gốc vấn đề. Thực tế, mặt đường Trường Chinh đã mở
rộng từ 4 làn/2 chiều lên tới 10 làn/2 chiều, nhưng tại khu vực
ngã tư Láng - Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh, Láng - Ngã
Tư Sở -Trường Chinh… vẫn luôn xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm
trọng vào giờ cao điểm.

Việc dừng, chờ tại các điểm giao ngã tư, nút giao thông lớn
theo đèn tín hiệu dẫn đến việc ùn ứ các phương tiện đi lại, năng
lực thông hành xe giảm, tình trạng tắc đường xảy ra thường
xuyên và trầm trọng nhất tại các khung giờ cao điểm và tê liệt
trong những ngày mưa lớn. Để dễ hình dung, chúng ta tưởng
tượng có một lượng lớn xe ô tô đang phải dừng ở ngã tư đèn
đỏ Láng - Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh, nhưng trong số
đó theo ước tính chỉ khoảng 10% tổng số xe là có nhu cầu rẽ
phải hay rẽ trái tại ngã tư này, còn khoảng 90% xe có nhu cầu
đi thẳng khoảng 2km, 5km, 7km... nữa mới tới nơi cần đến,
nhưng tất cả số xe đó đều phải nối đuôi nhau “đứng im” vài
chục giây tại điểm ngã tư có lắp đèn tín hiệu này và việc ùn tắc
giao thông tất yếu sẽ xảy ra. Do vậy, để giải quyết tận gốc vấn
đề ùn tắc giao thông nội đô thì chúng ta cần có giải pháp để
số lượng xe không có nhu cầu dừng ở ngã tư đèn đỏ đó có thể
đi xuyên qua ngã tư và di chuyển tới địa điểm mong muốn ở
phía trước.

Theo thống kê, tính đến năm 2020, thành phố vẫn còn tồn tại
26 điểm ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Do vậy, để giải quyết
tận gốc tình trạng này, chúng ta phải xây dựng hệ thống “cao tốc
ngầm” ở dưới để giúp các xe ô tô không có nhu cầu dừng ở ngã
tư nút giao để rẽ phải hay rẽ trái, xuyên qua ngã tư và di chuyển
nhanh tới địa điểm muốn đến ở phía trước, và như vậy thì sẽ giải
quyết được tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường Láng
và các ngã tư của các tuyến giao thông huyết mạch này.

Khái quát về Hệ thống hầm ngầm khổng lồ
chống ngập kết hợp cao tốc ngầm chống
ùn tắc nội đô 

Một là, hệ thống đường cao tốc ngầm 2 tầng hoạt động hai
chiều riêng biệt kết nối vào - ra tại các điểm nút giao thông huyết
mạch của Thủ đô, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ cửa
ngõ cầu Nhật Tân đến đường Vành đai 3 trên cao và ngược lại
cũng như giảm tải lưu lượng xe ô tô lưu thông ở trên tuyến
đường để giảm ùn tắc. 

Hình ảnh toàn tuyến hầm ngầm khổng lồ chống ngập dọc 
Công viên Tô Lịch.

Hình ảnh toàn tuyến cao tốc ngầm dọc Công viên Tô Lịch.

Mặt cắt ngang hệ thống hầm ngầm khổng lồ chống ngập kết hợp
cao tốc ngầm chống ùn tắc nội đô đầu tiên của Hà Nội dọc Công

viên Tô Lịch.

Mô hình mặt cắt mô phỏng hệ thống hầm ngầm “2 trong 1”.
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Hai là, hệ thống chống ngập khổng lồ bao gồm các giếng thu
nước, hầm ngầm thoát nước (đặt phía dưới tầng cao tốc ngầm)
và bể điều áp khổng lồ, góp phần giải quyết tận gốc vấn đề ngập
úng trong khu vực nội đô.

Hai hệ thống trên được bố trí trong một đường hầm khổng lồ
có đường kính 16,8m chạy dài khoảng 11,65km dọc Công viên
Tô Lịch và được thi công bởi máy đào hầm TBM hiện đại nhất
hiện nay từ Nhật Bản. 

Hệ thống chống ngập đồng bộ, không chồng
chéo với Dự án cống ngầm thu gom nước thải
dọc sông Tô Lịch của Dự án Yên Xá

Hiện nay, để giải quyết vấn đề ô nhiễm sông Tô Lịch, Thành
phố Hà Nội đang thực hiện Dự án lắp đặt hệ thống cống bao thu
gom nước thải dọc sông Tô Lịch. Đây là dự án hết sức quan
trọng và ý nghĩa để thu gom toàn bộ nước thải không cho chảy

vào sông Tô Lịch, giúp cải thiện ô nhiễm của sông Tô Lịch. Tuy
nhiên, theo thiết kế của Dự án Yên Xá, khi xảy ra mưa bão, nước
thải sẽ hòa lẫn nước mưa và cho xả vào sông Tô Lịch và việc xảy
ra úng ngập vẫn hoàn toàn dựa vào tốc độ tiêu thoát nước trên
sông Tô Lịch (tuy nhiên như đã nói ở trên, do là “sông hở” nên
tốc độ tiêu thoát rất chậm do mực nước sông Nhuệ, sông Hồng
đều dâng cao khi xảy ra mưa bão).

Do vậy, ngay cả khi chúng ta xây dựng xong Hệ thống cống
bao thu gom dọc sông Tô Lịch để đưa về Nhà máy xử lý nước thải
Yên Xá thì mặc dù bài toán thu gom nước thải được giải quyết
xong, nhưng bài toán chống úng ngập vẫn còn đó và chưa thể
giải quyết, bởi nhiệm vụ của Dự án Yên Xá là không phải thu gom
nước mưa để chống ngập, mà phục vụ thu gom nước thải. 

Do vậy, sứ mệnh của Dự án Hầm ngầm chống ngập này là để
tiêu thoát, tích trữ nước trong hệ thống và khi mưa bão qua đi,
mực nước sông Nhuệ xuống thấp thì hệ thống mới bơm xả nước
ra sông Nhuệ. Dự án hầm ngầm chống ngập không xung đột về
mục đích, nhiệm vụ hay hạ tầng của Dự án cống bao thu gom
“nước thải” mà là phục vụ tiêu thoát “nước mưa” khi xảy ra mưa
bão để giải quyết “vấn nạn” úng ngập.

Mô phỏng quá trình tiêu thoát nước khi
xảy ra mưa bão tại sông Tô Lịch

Khi xảy ra mưa bão, nước trên sông Tô Lịch sẽ tràn qua máng
thu dọc sông, sau đó tiếp tục chảy vào 9 giếng thu khổng lồ
được bố trí tại 9 vị trí dọc theo sông Tô Lịch. Từ đây, nước tiếp
tục chảy vào hầm ngầm thoát nước, cuối cùng chảy về bể điều
áp đặt phía cuối hệ thống. Bể điều áp khổng lồ được thiết kế với
dung tích chứa được hàng triệu m3 nước, đáp ứng được các trận
mưa lớn với cường độ mưa lên tới 500mm. 

Mô phỏng thi công hầm ngầm bởi máy đào hầm TBM 
hiện đại nhất hiện nay từ Nhật Bản.

Mô hình “2 trong 1” thu nước từ trên sông vào máng thu dọc
một bên sông, rồi chảy qua giếng thu xuống hầm ngầm và kết

hợp cao tốc ngầm.

Mô hình tổng thể hệ thống cao tốc và chống ngập, tiêu thoát
nước ra sông Nhuệ

Khi có mưa bão, nước trên sông Tô Lịch sẽ tràn qua máng 
thu dọc sông.

Mô phỏng dòng nước tiếp tục chảy vào máng thu dọc 
sông Tô Lịch.
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Nước được tích trữ trong bể điều áp khổng lồ sẽ được tiêu
thoát ra sông Nhuệ bằng hệ thống bơm khổng lồ với công suất
lên tới 200m3/giây sau khi mực nước sông Nhuệ xuống thấp để
đảm bảo chống ngập cho toàn bộ lưu vực sông Tô Lịch nhưng
không gây ngập úng khu vực hạ lưu và giảm áp lực tiêu thoát
nước cho trạm bơm Yên Sở.

Ý nghĩa quan trọng trong tương lai của hệ
thống chống ngập 

Việc xây dựng công trình này không chỉ giải quyết được vấn
đề hiện tại về úng ngập nội đô, mà còn có ý nghĩa quan trọng
trong việc đảm bảo an toàn không bị ngập úng cho các công
trình hạ tầng ngầm hiện đại trong tương lai như hệ thống các
tuyến tàu điện ngầm của thành phố.

Mô phỏng dòng nước chảy vào giếng thu khổng lồ.

Phối cảnh so sánh trước khi có hệ thống chống ngập để giúp 
an toàn cho hệ thống các tuyến đường sắt đô thị tàu điện ngầm

trong tương lai.

Phối cảnh so sánh trước và sau khi có hệ thống chống ngập 
để giúp an toàn cho hệ thống các tuyến đường sắt đô thị 

tàu điện ngầm trong tương lai.

Nước tiếp tục chảy vào hầm ngầm thoát nước.

Nước chảy về giếng thu cuối cùng và tràn vào bể điều áp 
khổng lồ đặt phía cuối hệ thống.

Nước được tích trữ trong bể điều áp khổng lồ 
(chứa được hàng triệu m3 nước).
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Hệ thống cao tốc ngầm tại sông Tô Lịch
Phối cảnh tầng trên cao tốc ngầm (hướng đi Võ Chí

Công - Cầu Nhật Tân)

Phía trên hệ thống hầm ngầm chống ngập là tuyến đường
cao tốc ngầm được thiết kế theo tiêu chuẩn Nhật Bản với 2 tầng
độc lập dành cho 2 chiều xe chạy. Tầng trên bố trí chiều xe chạy
theo hướng đường Vành đai 3 - Võ Chí Công - sân bay Nội Bài.
Tầng dưới bố trí chiều xe chạy theo hướng đường Võ Chí Công
- đường Vành đai 3 - Linh Đàm. Mỗi tầng được thiết kế với 3 làn
xe, trong đó 2 làn di chuyển chính với tốc độ tối đa cho phép là
80km/h và 60km/h và 1 làn dừng xe khẩn cấp.

Phối cảnh tầng dưới cao tốc ngầm (hướng đi Vành
đai 3 - Linh Đàm)

Tuyến cao tốc ngầm có bố trí các điểm ra vào kết nối
các trục đường giao thông chính như: 

- Võ Chí Công;
- Nguyễn Khánh Toàn - Đào Tấn;
- Cầu Giấy - Kim Mã;
- Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh;
- Nguyễn Trãi - Ngã Tư Sở;
- Đường Vành đai 3 - Linh Đàm.

Phối cảnh lối vào tầng trên cao tốc ngầm 
(hướng đi Võ Chí Công - Cầu Nhật Tân).

Phối cảnh lối vào tầng dưới cao tốc ngầm 
(hướng đi Vành đai 3 - Linh Đàm).

Phối cảnh bên trong hầm cao tốc hướng đi Vành đai 3 - Linh Đàm
(Tầng dưới) và tốc độ tối đa cho phép là 80km/h và 60km/h.

Mô phỏng rút ngắn thời gian di chuyển của chặng đường Vành
đai 3 trên cao - Võ Chí Công trong giờ cao điểm từ 45 phút

xuống còn khoảng 15 phút.

Phối cảnh bên trong hầm hướng đi Võ Chí Công - Cầu Nhật Tân
(Tầng trên).

Phối cảnh lối ra Đào Tấn - Lotte Tower (Tầng trên).
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Hệ thống an toàn, thông gió, chiếu sáng,
thoát hiểm

Hạ tầng đường cao tốc ngầm bố trí đầy đủ hệ thống kỹ thuật
thông gió, chiếu sáng, hệ thống cảnh báo cháy - chữa cháy, hệ
thống cảnh báo nguy hiểm và lối thoát hiểm, cũng như hệ thống
biển báo hiệu cung cấp đầy đủ thông tin đến các phương tiện lưu
thông trên tuyến theo tiêu chuẩn hiện hành.

Trung tâm điều khiển được đặt ở cuối hệ thống, gần khu vực
bể điều áp với hàng trăm camera và màn hình hoạt động 24/24h,
được vận hành bởi các chuyên gia, kỹ sư được đào tạo và chuyển
giao công nghệ từ Nhật Bản. Tất cả các hoạt động diễn ra trong
hệ thống đều được giám sát tại đây để có thể xử lý an toàn, kịp
thời những vấn đề, sự cố liên quan trong quá trình vận hành.

So sánh giữa 3 công trình tại Tokyo, Kuala
Lumpur, Hà Nội

Khác với hầm ngầm chống ngập khổng lồ tại Tokyo, Nhật Bản
chỉ vận hành vào mùa mưa và không kết hợp với cao tốc ngầm
(do Thủ đô Tokyo đã có hệ thống đường cao tốc ngầm nội đô

hoàn thiện) hay Dự án tại Kuala Lumpur, Malaysia thì tùy vào
cường độ của trận mưa bão mà một phần hay toàn bộ hầm
ngầm cao tốc sẽ không sử dụng được mà chuyển sang trạng thái
chỉ phục vụ chống ngập thì hầm ngầm khổng lồ chống ngập kết
hợp đường cao tốc ngầm chống ùn tắc nội đô tại Hà Nội được
vận hành khai thác trong suốt 365 ngày/năm nên hiệu quả kinh
tế - xã hội của dự án đầu tư rất cao trong điều kiện nước ta còn
khó khăn như hiện nay.

Kết luận

Mô hình "2 trong 1" này sẽ không chỉ giải quyết triệt để được
hai "vấn nạn" úng ngập và tắc đường đã tồn tại nhiều năm qua
cho khu vực nội đô Hà Nội, mà còn là mô hình để giải quyết vấn
nạn tương tự ở các đô thị lớn khác, góp phần vào sự phát triển
bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường của đất nước ta, nhằm
"hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh
vượng" như mục tiêu đã nêu tại Nghị quyết Đại hội XIII của
Đảng vừa qua.

Đây là đề án có nhiều ý nghĩa cho sự phát triển của Hà Nội và
góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ “Đối tác chiến lược sâu
rộng Việt Nam - Nhật Bản”. Thời gian tới, nếu được sự chấp thuận
về chủ trương của các cấp lãnh đạo Thành phố, JVE Group sẽ xúc
tiến các thủ tục liên quan để triển khai Dự án tài trợ miễn phí lập
quy hoạch này theo đúng quy định của pháp luật. Việc triển khai
thành công Đề án sẽ giúp hồi sinh và khẳng định vị thế của dòng
sông đã gắn liền với lịch sử hình thành, phát triển của Thủ đô Hà
Nội ngàn năm văn hiến, cũng như góp phần giải quyết triệt để được
3 vấn đề bức xúc dân sinh lớn nhất hiện nay là ô nhiễm môi trường
nước, ùn tắc giao thông nội đô và úng ngập khi mưa bão.�

Hệ thống màn hình tại trung tâm điều khiển hệ thống chống ngập.

Bảng so sánh với công trình tại các nước khác

Hệ thống màn hình tại trung tâm điều khiển hệ thống cao tốc.

Hệ thống cửa thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn trong đường hầm
cao tốc.

Mô hình "2 trong 1" giải quyết triệt để được hai "vấn nạn" 
úng ngập và tắc đường đã tồn tại nhiều năm qua tại Hà Nội.

ST
T

N�i dung 
so sánh Tokyo, Nh�t B�n Kuala Lumpur, Malaysia Hà N�i, Vi�t Nam

1 Gi�ng thu Có, nh�ng thu n��c t� 5 con
sông qua c�a thu t�i gi�ng

Không có, nh�ng thu n��c
ngang t	 1 con sông

Có, nh�ng thu n��c d
�i lòng 1
con sông qua máng dài d�c sông

2 Hm ngm Ch� ch�a n��c Dùng chung ch�a n��c và
cao t�c Tách riêng ch�a n��c và cao t�c

3 B� đi�u áp Có Không Có

4 Cao t�c ngm Không Có, nh�ng không v�n hành
khi ng�p úng Có và v�n hành khi ng�p úng

5 Th�i gian 
v�n hành Ch� v�n hành vào mùa m�a Cao t�c ng	m s
 không

v�n hành đ��c khi m�a
V�n hành s d�ng h� th�ng 

365 ngày/n�m

6 Hi�u qu� 
kinh t� - xã h�i Khá Khá cao R�t cao
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CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIDEC
Địa chỉ: Số 349 phố Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, 

TP. Hà Nội
Điện thoại: 024.35774.666 - 024.35775.666 - 024.35773.666

Website: info@videc.com.vn - www.videc.com.vn

ông ty Cổ phần Tập đoàn VIDEC

Tiêu chí thứ nhất: Vị trí.

Riverside Garden nằm ở
vị trí đắc địa
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Tiêu chí thứ hai: Vượt tiến độ thi công.

Tiêu chí thứ ba: Vượt
trội về thiết kế.

Tiêu chí thứ tư: Vì khách
hàng,

�

Các dự án của Tập đoàn VIDEC được thiết kế với đầy đủ tiện ích cho khách hàng 
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CÔNG TY CỔ PHẦN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC GIA BẢO
� Đ�a ch�: Ô s� 5, tng 5 - Tòa nhà D2, Gi�ng Võ, Ba Đình, Hà N�i  � Đi�n tho�i: 086.605.0109

� Email: tgd.giabao@gmail.com

“Một lòng vì Đảng, vì Đất nước, vì Nhân dân”

Công ty CP Quy hoạch Kiến trúc Gia Bảo được thành lập theo Giấy phép kinh doanh số
0100.9838.36 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 25/2/2000. Các lĩnh vự hoạt
động chính của Công ty gồm: Quy hoạch đường giao thông; Quy hoạch khu dân cư; Quy
hoạch và Chỉ huy việc Phục hồi “Sông Nhuệ hết ô nhiễm"; Quy hoạch và chỉ huy: Đấu giá
đất nhà liền kề để Nhà nước thu được giá trị cao nhất.

CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM:
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�



Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) được thành lập ngày 4/10/1995
trên cơ sở sát nhập 10 Tổng công ty trực thuộc Bộ Lâm nghiệp cũ, nay là Bộ
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hoạt động chính trong lĩnh vực trồng, bảo
vệ rừng và chế biến lâm sản với quy mô trên toàn quốc. Năm 2016, Tổng công ty
Lâm nghiệp Việt Nam chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, số
vốn điều lệ 3.500 tỷ đồng.

TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

�

Nhà máy MDF Gia Lai của VINAFOR có công suất 54.000m3 sản
phẩm/năm sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại của Châu Âu.

Trên dây chuyền công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại, gỗ được
cưa, bào, phay, ép, chà và sơn phủ trang trí.
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