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T
inh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” là truyền thống cao quý, tốt đẹp của dân tộc
ta được bồi đắp qua nhiều giai đoạn lịch sử, thế hệ. Truyền thống đó là nguồn sức mạnh cho toàn
dân trong công cuộc giảm nghèo, đổi mới, phát triển đất nước. Trong những năm qua, từ định

hướng của Đảng và Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hàng năm tổ chức Tháng
cao điểm “Vì người nghèo” để kêu gọi toàn xã hội chung tay giúp đỡ những mảnh đời còn nghèo khó. 

Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025
do Thủ tướng Chính phủ phát động, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến
đã có Thư kêu gọi gửi tới các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước, người Việt Nam ở nước
ngoài; người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam với mong muốn có thêm nguồn lực giúp đỡ người
nghèo. Tạp chí Mặt trận trân trọng đăng tải toàn văn bức thư của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. 

Ở mục Nghiên cứu - Lý luận trong số ra tháng này có bài “Hiệu quả từ đổi mới công tác vận động Quỹ
“Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, những đổi mới trong công
tác vận động Quỹ mang tính xã hội cao và phương thức phù hợp nên đã huy động được nguồn lực to lớn, góp
phần cùng Chính phủ thực hiện giảm nghèo và an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, Tạp chí có các bài viết tổng kết thực tiễn về công tác dân tộc, phát huy vai trò của Mặt trận và
các đoàn thể trong chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, làm tài liệu cho cán bộ Mặt trận các cấp: “Tiếp
tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với công tác dân tộc trong thời
kỳ mới”; “Chung sức, đồng lòng thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số”;...

Phòng, chống quan liêu, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, thực sự sát dân,
gần dân, lắng nghe ý kiến của dân là vấn đề cấp thiết, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng
Đảng, bài viết “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phòng, chống bệnh quan liêu trong cán bộ, đảng viên”
ở mục Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phân tích thực trạng phòng, chống bệnh quan liêu trong cán bộ,
đảng viên ở nước ta hiện nay và đề xuất các hướng hoàn thiện. 

Một số mục khác như: Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; Diễn đàn Đại đoàn kết toàn dân tộc;
Mặt trận với các phong trào, cuộc vận động; Kinh nghiệm - Thực tiễn; Những vấn đề quốc tế và đối ngoại
nhân dân; Nhân vật - Sự kiện là sự góp mặt của những bài nghiên cứu chuyên sâu, tổng kết kinh nghiệm,
thực tiễn hoạt động công tác dân tộc trên các địa bàn, và những bài phân tích các phương diện liên quan đến
xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. 

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để cùng chung tay giúp đỡ người nghèo - Không để ai bị bỏ lại
phía sau là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, được Mặt trận Tổ quốc các cấp tích cực triển khai
từ nhiều năm qua và đang từng ngày đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân trên mọi miền Tổ
quốc. Những đóng góp, những tấm lòng hảo tâm của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong
nước, người Việt Nam ở nước ngoài; người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam tiếp tục thắp sáng
truyền thống cao đẹp của dân tộc.

Trân trọng giới thiệu Tạp chí tới Quý độc giả. 

TThS. TRƯƠNG THÀNH TRUNG
Phó Tổng Biên tập phụ trách

L�I TÒA SO�N 
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Ban Biên tập: Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía
sau” giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động, thay mặt Đoàn Chủ tịch
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương
Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi thư kêu gọi tới các
doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài;
người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam với mong muốn có thêm nguồn lực
giúp đỡ người nghèo. Ban Biên tập Tạp chí Mặt trận trân trọng đăng toàn văn bức thư:

Ch� t�ch Đ� V�n Chi�n g�i Th	 kêu g
i
�ng h�, giúp đ ng	�i nghèo

THƯ CỦA CHỦ TỊCH
ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

KÊU GỌI ỦNG HỘ GIÚP ĐỠ NGƯỜI NGHÈO

Kính thư

Đỗ Văn Chiến
Bí thư Trung ương Đảng,

Chủ tịch Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
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HƯỚNG DẪN ỦNG HỘ QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO” TRUNG ƯƠNG VÀ AN SINH XÃ HỘI NĂM 2022

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao hỗ trợ đến tỉnh Nghệ An. 
ẢNH: THÀNH DUY
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TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH*

Tóm tắt: Thực hiện mục tiêu chương trình giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh
xã hội theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội, huy
động được các nguồn lực to lớn, với sự tham gia của các cấp, các ngành, các tổ chức,
đoàn thể, các doanh nghiệp, đơn vị và từng cộng đồng dân cư góp phần cùng với
Chính phủ thực hiện an sinh xã hội. Quỹ không chỉ giúp đỡ người nghèo về vật chất,
thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, phát triển bền vững đất nước, mà còn
phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, khơi dậy tình yêu
thương, giúp đỡ lẫn nhau từ mỗi cộng đồng dân cư, qua đó, củng cố và phát triển khối
đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Summary: To implement the program of sustainable poverty reduction and ensure
social security according to the guidelines of the Party and the State, over the years,
the Vietnam Fatherland Front has mobilized to support the "Fund for the Poor" and
social security programs with great resources and participation of all levels, branches,
organizations, unions, individuals, businesses, units, and each population community
contribute together with the Government to implement social security. The Fund not
only helps the Poor materially, realizing the national goal of poverty reduction and
sustainable development of the country, but also promotes the nation's tradition of
solidarity, mutual love and affection, arouses love and mutual help from each
community, thereby consolidating and developing the great national unity bloc.
Từ khóa: Giảm nghèo bền vững; Quỹ “Vì người nghèo”; chương trình an sinh xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords:  Sustainable poverty reduction; “Fund for the Poor”; social security program; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 19/9/2022; Sửa chữa: 26/9/2022; Duyệt đăng: 6/10/2022.

Đổi mới công tác vận động Quỹ “Vì người
nghèo” và chương trình an sinh xã hội
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

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

Hi�u qu� t� đ�i m�i công tác v�n đ�ng 
Qu� “Vì ng	�i nghèo” và ch	�ng trình an sinh
xã h�i c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
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Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trao hỗ trợ cho Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Hòa Bình tại lễ phát động Tháng cao điểm ủng hộ xây dựng Quỹ "Vì người nghèo” năm 2022. 

ẢNH: PV
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Một số giải pháp đẩy mạnh công tác vận
động Quỹ “Vì người nghèo” và chương
trình an sinh xã hội
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BẾ XUÂN TRƯỜNG*

Tóm tắt: Giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là chủ trương lớn
của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân
tộc thiểu số, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng, miền. Trong giai
đoạn tới, cần tiếp tục hoàn thiện chính sách kết nối phát triển kinh tế - xã hội giữa vùng
khó khăn với vùng phát triển. Nâng cao ý chí tự vươn lên thoát nghèo, phát huy vai trò,
nội lực của người nghèo và cộng đồng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Summary: Sustainable poverty reduction in ethnic minority areas is a major policy of
the Party and the State in order to improve the material and spiritual life of ethnic
minorities, and narrow the gap in development level between regions. In the coming
period, it is necessary to continue to perfect the policy of connecting socio-economic
development between disadvantaged areas and developed areas and improve the will
to lift themselves out of poverty, bringing into play the role and internal resources of
the Poor and the community to achieve the goal of sustainable poverty reduction.
Từ khóa: Giảm nghèo bền vững; vùng đồng bào dân tộc thiểu số; miền núi; phát triển kinh tế - xã hội; Việt Nam.  
Keywords: Sustainable poverty reduction; ethnic minority areas; mountainous areas; social economic development; Vietnam.
Nhận bài: 9/9/2022; Sửa chữa: 15/9/2022; Duyệt đăng: 5/10/2022.

Quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước
ta về giảm nghèo bền vững vùng đồng bào
dân tộc thiểu số

* Thượng tướng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Chung s�c, đ�ng lòng th�c hi�n chính sách
gi�m nghèo b�n v�ng vùng đ�ng bào 
dân t�c thi�u s�
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Thực trạng và kết quả xóa đói, giảm nghèo
bền vững

Đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được nâng lên. 
ẢNH: KỲ ANH
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Chú thích:
1,2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập II, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2021, tr.71, 96.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H. 2021, 

tr. 211, 212.

Định hướng, giải pháp cơ bản để nâng cao
hiệu quả giảm nghèo bền vững
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VŨ ĐĂNG MINH*

Tóm tắt: Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục đổi mới nội
dung, phương thức hoạt động đối với công tác dân tộc, nhất là hướng mạnh về cơ
sở. Từ nhu cầu thực tiễn của công tác dân tộc, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần đẩy
mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước về tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc tới đồng bào các dân tộc thiểu
số. Phát huy ý chí tự lực, tự cường của đồng bào dân tộc thiểu số trong thực hiện
mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội.
Đề cao vai trò và vị trí, trách nhiệm của đồng bào trong cộng đồng các dân tộc Việt
Nam, trong chiến lược phát triển đất nước. 

Summary: In recent years, the Vietnam Fatherland Front at all levels has continued
to innovate the contents and methods of operation for ethnic affairs, especially
towards the grassroots. From the practical demands of ethnic affairs, the Fronts at
all levels need to step up the propaganda of the Party's guidelines and directions, and
the State's policies and laws on the ideology of the great national unity towards
ethnic minorities. It is necessary to promote the will of self-help and self-reliance of
ethnic minorities in realizing the goals of sustainable poverty reduction, building new-
style rural areas, socio-economic development, and uphold the role, position, and
responsibilities of the People in the Vietnamese ethnic communities in the national
development strategy.
Từ khóa: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; công tác dân tộc; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Innovate the contents and methods of operation; ethnic affairs; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 23/9/2022; Sửa chữa: 28/9/2022; Duyệt đăng: 6/10/2022.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đổi mới nội
dung và phương thức tuyên truyền vận
động đồng bào các dân tộc

Ti�p t�c đ�i m�i n�i dung, ph	�ng th�c
ho!t đ�ng c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
đ�i v�i công tác dân t�c trong th�i k" m�i

* Trưởng Ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam dự Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần
thứ II tại tỉnh Thái Nguyên, tháng 10/2022. 

ẢNH: QUANG VINH
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Một số vấn đề đặt ra trong công tác tuyên
truyền, vận động của Mặt trận ở vùng dân
tộc thiểu số 

Một số giải pháp đổi mới nội dung,
phương thức thực hiện công tác dân tộc
trong thời kỳ mới
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CHU VĂN KHÁNH* 

Tóm tắt: Đoàn kết là một hiện tượng xã hội mang tính lịch sử, được hình thành, phát
triển và mất đi trong những điều kiện nhất định. Được dùng phổ biến trong đời sống
hàng ngày, song, đoàn kết lại được xem là một thuật ngữ khó nắm bắt và có nhiều
quan niệm khác nhau. Nghiên cứu về thuật ngữ “đoàn kết”, cung cấp những nhận
thức đúng đắn, sâu sắc và đa diện về nội hàm của thuật ngữ này, từ đó xác định nội
dung, phương pháp của việc xây dựng tình đoàn kết, tinh thần hợp tác trong các tổ
chức, cộng đồng và rộng hơn là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Summary: Unity is a historical social phenomenon, formed, developed, and lost
under certain conditions. It is commonly used in everyday life, unity is considered an
elusive term and has a number of different conceptions. It is necessary to do research
on the term “unity”, providing correct, profound, and multifaceted understandings of
this term's contents, thereby determining the contents and methods of unity building,
spirit of cooperation in organizations and communities, and more broadly, building of
the great national unity bloc.
Từ khóa: Thuật ngữ “đoàn kết”; khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.  
Keywords: The term "unity"; the great national unity bloc; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 20/9/2022; Sửa chữa: 28/9/2022; Duyệt đăng: 5/10/2022.

Lịch sử thuật ngữ “đoàn kết” 

* Thạc sĩ, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

V� thu�t ng� “Đoàn k�t”
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Các quan niệm về đoàn kết 
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Đặc trưng của đoàn kết 
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Contemporary Culture, Vol. 5. Dordrecht/Boston/London: Kluwer, 217-218.

10. Lawrence Wilde: The concept of solidarity: Emerging from the theoretical shadows?
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11. Fireman, B. and W. A. Garrison. 1979. “Utilitarian Logic in the Resource Mobilization Perspective.” In The Dynamics of Social
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14. Scholz, Sally (2008). Political Solidarity. University Park: Pennsylvania University Press. 233-236.
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NGUYỄN VĂN HÙNG*

Tóm tắt: Phát triển thị trường trong nước được Ðảng và Nhà nước ta xác định là một
giải pháp chiến lược hướng vào mục tiêu phát triển bền vững có tác động nhiều mặt
đến thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của toàn dân, nâng
cao mức sống và góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Do đó, cuộc vận động “Người Việt
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã luôn bám sát chủ trương của Đảng trong phát
triển thị trường trong nước nhằm kích thích và tạo động lực mới cho tiêu dùng nội địa.
Điều này đã tác động đến những doanh nghiệp Việt Nam quan tâm phát triển thị
trường trong nước. Thực tế cho thấy, xây dựng thị trường nội địa là giải pháp giúp
nhiều doanh nghiệp vượt qua khó khăn và góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam phát
triển bền vững. 

Summary: Developing the domestic market has been identified by our Party and
State as a strategic solution towards the goal of sustainable development, which has
a multifaceted impact on promoting production and business, meeting the
consumption needs of the entire population, improving living standards, and
contributing to ensuring social security. Therefore, the "Vietnamese people give
priority to using Vietnamese goods" campaign has always followed the Party's policy
in developing the domestic market in order to stimulate and create new motivations
for domestic consumption. This has affected Vietnamese enterprises that have
interests in developing the domestic market. In fact, building the domestic market is
a solution to help many businesses overcome difficulties and contribute to the
sustainable development of Vietnam's economy.
Từ khóa: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; giải pháp; doanh nghiệp; thương hiệu; Việt Nam. 
Keywords: The "Vietnamese people give priority to using Vietnamese goods" campaign; solution; enterprise; trademark; Vietnam. 
Nhận bài: 15/9/2022; Sửa chữa: 16/9/2022; Duyệt đăng: 28/9/2022.

* Tiến sĩ, nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Uỷ viên Hội đồng tư vấn Văn hoá - Xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam.

M�t s� gi�i pháp h� tr# doanh nghi�p 
xây d�ng và phát tri�n th	�ng hi�u
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Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tổ chức Hội thảo “Kết nối cung - cầu: Giải
pháp thúc đẩy tăng trưởng, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tháng 4/2022. 

ẢNH: KỲ ANH
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NGUYỄN TRẦN THÀNH*

Tóm tắt: Ngày nay, các nhà quản lý và doanh nhân đều thống nhất nhận định rằng,
để cho doanh nghiệp nói chung cũng như doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng phát
triển được thì không chỉ phụ thuộc vào yếu tố nội tại bên trong của doanh nghiệp,
mà còn phụ thuộc vào mối quan hệ, tương tác giữa doanh nghiệp với các nhân tố liên
quan bên ngoài. Bài viết phân tích những thành tựu về cải thiện môi trường, điều kiện
doanh nghiệp khởi nghiệp trong công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước; những
khó khăn rào cản về môi trường, điều kiện khởi nghiệp, trên cơ sở đó đưa ra những
giải pháp cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo. 

Summary: Today, managers and entrepreneurs agree that, for enterprises in general
and start-ups in particular to develop, it depends not only on the internal factors of
the business, but also depends on the relationship and interaction between the
business and related external factors. This article analyzes achievements in improving
the environment and conditions for start-ups in the innovation of the Party and the
State; environmental barriers, and start-up conditions, on that basis, providing
solutions for innovative and creative start-ups.
Từ khóa: Doanh nghiệp; khởi nghiệp; Luật Doanh nghiệp; đổi mới, sáng tạo; Việt Nam.
Keywords: Enterprise; start-ups; the Law on enterprises; innovation and creativity; Vietnam.
Nhận bài: 9/9/2022; Sửa chữa: 19/9/2022; Duyệt đăng: 28/9/2022.

Những thành tựu về cải thiện môi trường,
điều kiện doanh nghiệp khởi nghiệp 

* Tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

C� h�i cho doanh nghi�p kh$i nghi�p
phát tri�n
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Những rào cản về môi trường, điều kiện
khởi nghiệp
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Một số giải pháp tháo gỡ để doanh
nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo
phát triển



Chú thích:
1. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội. 2016, tr. 107.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị Trung ương 5 khóa XII. Nxb. Sự thật, Hà Nội. 2017, tr. 7.
3,4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2020, Nxb. Thống kê, Hà Nội. 2020.
5. Doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động cao kỷ lục. Arttime.vn/ kinh tế/ doanh nghiệp, truy cập ngày 2/9/2022.
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PHẠM XUÂN HOÀNG*, PHẠM THỊ NHÂM ANH**

Tóm tắt: Tây Nguyên là khu vực có diện tích rừng lớn thứ hai cả nước (chiếm
khoảng 17,5%), có tiềm năng lớn về phát triển tài nguyên rừng và nhiều lợi thế về
phát triển kinh tế, phát triển lâm nghiệp. Rừng Tây Nguyên có ảnh hưởng lớn tới đời
sống kinh tế - xã hội của các dân tộc thiểu số, có vị trí quan trọng về an ninh chính
trị, môi trường sinh thái, đa dạng sinh học và bảo vệ nguồn nước, điều tiết khí hậu
cho vùng. Tuy nhiên, diện tích và trữ lượng rừng Tây Nguyên bị suy giảm là thách
thức trong công tác bảo vệ và phát triển rừng. Vấn đề đặt ra đối với Tây Nguyên là
để phát triển bền vững thì phải giữ diện tích rừng hiện có và tiếp tục tăng diện tích
che phủ rừng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng
lần thứ XIII về bảo vệ và phát triển rừng.

Summary: The Central Highlands region has the second largest forest area in the
country (accounting for about 17.5%), with great potential for forest resource
development and many advantages in economic development and forestry
development. Forests in the Central Highlands have a great influence on the socio-
economic life of ethnic minorities, playing an important role in political security,
ecological environment, biodiversity, water source protection, and climate regulation
for the region. However, the reduction of forest areas and volume in the Central
Highlands is a challenge in forest protection and development. The problem of the
Central Highlands is that for sustainable development, it is necessary to keep the
existing forest area and continue to increase the forest cover area, successfully
implementing the goals stated in the Resolution of the 13th Party Congress on forest
protection and development. 
Từ khóa: Rừng; phát triển rừng bền vững; Tây Nguyên; Đại hội XIII của Đảng.
Keywords: Forest; sustainable forest development; the Central Highlands; the 13th Party Congress.
Nhận bài: 20/9/2022; Sửa chữa: 26/9/2022; Duyệt đăng: 28/9/2022.

Quan điểm Đại hội XIII của Đảng về bảo
vệ và phát triển tài nguyên rừng

* Tiến sĩ, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.
** Thạc sĩ, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai.

B�o v� và phát tri�n r�ng vùng 
Tây Nguyên theo tinh th%n V�n ki�n
Đ!i h�i XIII c�a Đ�ng
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Hiện trạng rừng khu vực Tây Nguyên
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Một số giải pháp bảo vệ, phát triển rừng
vùng Tây Nguyên 
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post972951.html, truy cập ngày 6/5/2022.
9. Tây Nguyên mất gần 34000ha rừng năm”, https://tuoitre.vn, truy cập ngày 6/5/2022.
10. Tây Nguyên mất 46.267 ha rừng tự nhiên mỗi năm, https://www.bienphong.com.vn/rung-tay-nguyen-dang-suy-kiet-post430388.html,

truy cập ngày 6/5/2022.
11. https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/tay-nguyen-no-luc-phong-chong-chay-rung-536808.
12. Đinh Văn Tuyến, Bùi Thị Minh Nguyệt, Lã Nguyên Khang, Trần Quang Bảo (2019), Thực trạng sản xuất nông nghiệp trên đất lâm

nghiệp ở khu vực Tây Nguyên, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 13. 
13. Tây nguyên mất 46.267 ha rừng tự nhiên mỗi năm, https://thanhnien.vn/, truy cập ngày 6/5/2022.
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NGUYỄN QUANG BÌNH*

Tóm tắt: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Bệnh quan liêu là kẻ
thù của nhân dân, của bộ đội và của Chính phủ”, là một trong 12 bệnh mà nếu mắc
phải sẽ làm hỏng việc. Hiện nay, việc phòng, chống bệnh quan liêu, xây dựng đội
ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, thực sự sát dân, gần dân, lắng
nghe ý kiến của dân là vấn đề cấp thiết, thường xuyên, có tính quy luật trong công
tác xây dựng Đảng.

Summary: During his lifetime, President Ho Chi Minh emphasized that
"Bureaucracy is the enemy of the People, the Army, and the Government", is one
of 12 illnesses that, if acquired, will ruin the career. Currently, the prevention and
control of bureaucratic illness and building a contingent of qualified and capable
cadres and Party members who are really close to the People and listen to the
People's opinions is an urgent, regular, and important issue in Party building work.
Từ khóa: Bệnh quan liêu; cán bộ; đảng viên; tư tưởng Hồ Chí Minh.
Keywords: Bureaucratic illness; officers; the party members; Ho Chi Minh’s thoughts.
Nhận bài: 19/9/2022; Sửa chữa: 20/9/2022; Duyệt đăng: 5/10/2022.

* Thạc sĩ, Trường Sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng.

T	 t	$ng c�a Ch� t�ch H� Chí Minh 
v� phòng, ch�ng b�nh quan liêu trong
cán b�, đ�ng viên
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Lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ ba, năm 2020 - 2021. 
ẢNH: KỲ ANH
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16,18. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà

Nội, 2016, tr.21, 22.
17. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.75.
19. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm

chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hà Nội, ngày 19/5/2018, tr.2.
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LƯU NGỌC TỐ TÂM*

Tóm tắt: Sự phối hợp hoạt động giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính
trị - xã hội không chỉ dựa trên nền tảng cơ sở về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, mà còn dựa trên nền tảng
nguyên tắc phân công phối hợp trong việc bảo đảm thực hiện quyền lực nhà nước đã
được pháp luật Việt Nam ghi nhận và bảo đảm thực hiện. Thời gian qua, sự phối hợp
giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong phòng, chống đại
dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy hiệu quả tích cực. 

Summary: The coordination of activities between the Vietnam Fatherland Front and socio-
political organizations is not only based on the basic foundation of the position, roles, functions,
and tasks of the Vietnam Fatherland Front and socio-political organizations, but also on the
basis of the principle of assignment and coordination in ensuring the execution of the State’s
power, recognized and guaranteed by the Vietnamese law. Recently, the coordination between
the Vietnam Fatherland Front and socio-political organizations in the prevention and control
of the Covid-19 pandemic in Ho Chi Minh City has brought about positive results.
Từ khóa: Phòng, chống đại dịch Covid - 19; các tổ chức chính trị - xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
Keywords: The Covid-19 pandemic prevention and control; socio-political organizations; the Vietnam Fatherland Front in
Ho Chi Minh City.
Nhận bài: 23/9/2022; Sửa chữa: 26/9/2022; Duyệt đăng: 6/10/2022.

  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức
chính trị - xã hội phối hợp hoạt động đảm
bảo an toàn xã hội trong phòng, chống đại
dịch Covid-19 

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Học viện Chính trị khu vực II.

Ho!t đ�ng ph�i h#p gi�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 
v�i các t� ch�c chính tr� - xã h�i trong đ�m b�o an toàn
phòng, ch�ng đ!i d�ch Covid-19 t!i Thành ph� H� Chí Minh
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≥
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Một số kinh nghiệm phối hợp hoạt động
hiệu quả giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
với các tổ chức chính trị - xã hội trong
đảm bảo an toàn phòng, chống đại dịch
Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh
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Chú thích:
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hcm-va-binh-duong-a-gan-10-000-ca
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3. Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
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19-post703502.html
8. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập I, tr. 172.
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NGUYỄN THÚY QUỲNH*

Tóm tắt: Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay, do âm mưu
“diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nên đã xảy ra một số “điểm nóng” liên
quan đến việc lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo. Nhận diện và chủ động đấu tranh
với hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo có ý nghĩa quan trọng trong phát
huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Bài viết
đề xuất một số giải pháp ngăn chặn nguy cơ tiềm ẩn các vấn đề phức tạp về dân tộc
và tôn giáo. 

Summary: In the current period of innovation and international integration in our
country, due to the conspiracy of "peaceful evolution" by hostile forces, there have
been a number of "hot spots" related to taking advantage of ethnic and religious issues.
Identifying and actively fighting against activities that take advantage of ethnic and
religious issues plays an important role in promoting the strength of the great national
unity bloc, building and developing the country. This article proposes a number of
solutions to prevent potential risks of complicated ethnic and religious issues.
Từ khóa: Dân tộc; tôn giáo; âm mưu “diễn biến hòa bình; đại đoàn kết toàn dân tộc; Việt Nam.
Keywords: Ethnicity; religion; plot “peaceful evolution”; the great national unity; Vietnam.
Nhận bài: 9/9/2022; Sửa chữa: 19/9/2022; Duyệt đăng: 28/9/2022.

* Tiến sĩ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Ng�n ch�n l#i d�ng v&n đ� dân t�c
và tôn giáo, âm m	u phá ho!i kh�i
đ!i đoàn k�t toàn dân t�c
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Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tiếp xúc lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tháng
10/2022. 

ẢNH: QUANG VINH
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HỒNG KIỀU

Tóm tắt: Các nghiên cứu cho thấy, phụ nữ Việt Nam ít có khả năng tiếp cận các
cơ hội kinh tế hơn nam giới và thường đảm nhiệm công việc có mức lương thấp hơn.
Đặc biệt, phụ nữ trong cộng đồng dân tộc thiểu số gần như không có việc làm được
trả lương, không có tiếng nói đối với việc ra quyết định trong gia đình và ngoài
cộng đồng. Trong bối cảnh đó, trao quyền kinh tế cho phụ nữ là con đường trực tiếp
hướng tới bình đẳng giới, giúp xóa nghèo và tăng trưởng kinh tế bền bững. 

Summary: Studies show that Vietnamese women are less likely to access economic
opportunities than men and often take on lower-paying jobs. In particular, women
in ethnic minority communities have almost no paid work, and no voice in decision-
making in the family and in the community. In this context, economic empowerment
for women is a direct path towards gender equality, poverty eradication, and
sustainable economic growth.
Từ khóa: Phụ nữ; phụ nữ dân tộc thiểu số; bình đẳng giới; trao quyền kinh tế cho phụ nữ; giảm nghèo bền vững;
Việt Nam. 
Keywords: Women; ethnic minority women; gender equality; economic empowerment for women; sustainable poverty
reduction; Vietnam. 
Nhận bài: 26/9/2022; Sửa chữa: 28/9/2022; Duyệt đăng: 5/10/2022.

Những rào cản và gánh nặng đối với phụ
nữ dân tộc thiểu số 

TRAO QUY�N KINH T� CHO PH� N�: 
Đ�ng l�c gi�m nghèo và phát tri�n
b�n v�ng
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Trao quyền kinh tế cho phụ nữ là con đường trực tiếp hướng tới bình đẳng giới, giúp xóa nghèo và tăng trưởng kinh tế bền bững. 
ẢNH: QUANG VINH
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Chính sách ngày càng chú trọng trao
quyền kinh tế cho phụ nữ
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NGUYỄN QUANG HÒA*

Tóm tắt: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư ra đời xuất phát từ yêu
cầu thực tiễn, nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại
đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời
kỳ mới. Sau gần 20 năm triển khai và phối hợp tổ chức, Ngày hội đã cho thấy sự
tác động nhiều mặt trong đời sống chính trị, xã hội của đất nước, cổ vũ, động viên
tinh thần của Nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, sự phối hợp, triển khai
và tổ chức thực hiện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, chính quyền và các tổ
chức chính trị - xã hội, Ngày hội đã tạo nên những điểm nhấn, theo những sắc thái
riêng của mỗi địa phương, cộng đồng dân tộc.

Summary: The Great National Unity festival in residential areas was born out of
practical requirements, in order to continue building, consolidating, promoting the
strength of the great national unity bloc, and enhancing the role of the Vietnam
Fatherland Front in the new period. After nearly 20 years of implementation and
coordination, the Festival has shown a multifaceted impact in the political and social
life of the country, cheering, and encouraging the People's spirit. Under the
leadership of the Party, the coordination, implementation and organization of the
implementation of the Vietnam Fatherland Front at all levels, authorities and socio-
political organizations, the Festival has created highlights, according to the specific
nuances of each locality and ethnic community.
Từ khóa: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; Nhân dân; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
Keywords: The Great National Unity festival; the People; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 20/9/2022; Sửa chữa: 26/9/2022; Duyệt đăng: 6/10/2022.

Kết quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn
dân tộc, góp phần quan trọng vào công tác
vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân
vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

* Thạc sĩ, Ban Phong trào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đ�i m�i và nâng cao ch&t l	#ng t� ch�c
Ngày h�i Đ!i đoàn k�t toàn dân t�c
trong tình hình m�i
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Một số vấn đề đặt ra
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Giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng
tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân
tộc ở khu dân cư
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NGUYỄN THỌ ÁNH*

Tóm tắt: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
là sự tiếp tục thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng về nông nghiệp, nông dân,
nông thôn. Bằng những kinh nghiệm thực tiễn tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và trước những yêu cầu mới hiện
nay, đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc các cấp cần có những nội dung và cách thức tham gia thực
hiện chương trình một cách phù hợp. Bài viết đề xuất một số giải pháp để Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam các cấp tham gia thực hiện có hiệu quả chương trình này.

Summary: The National Target Program on building new-style rural areas for the period
of 2021-2025 is the continuation of the implementation of the Party's viewpoints and policies
on agriculture, farmers, and rural areas. With practical experiences in participating in the
implementation of the National Target Program on building new-style rural areas for the
period of 2010-2020 and facing the current new requirements, demanding the Front at all
levels to have appropriate contents and methods of participating in the implementation of
the program. This article proposes a number of solutions for the Vietnam Fatherland Front
at all levels to effectively participate in the implementation of this program.
Từ khóa: Xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Building new-style rural areas; National Target Program on building new-style rural areas for the period of 2021-
2025; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 19/9/2022; Sửa chữa: 20/9/2022; Duyệt đăng: 28/9/2022.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong xây dựng nông thôn mới

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

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam tham gia th�c hi�n
Ch	�ng trình m�c tiêu qu�c gia xây d�ng 
nông thôn m�i
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Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V và Ngày hội Tam nông: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn
năm 2022. 

ẢNH: PV



53TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 230 (10/2022)

Một số giải pháp để Mặt trận Tổ quốc
tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới giai
đoạn 2021-2025 



Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà

Nội, tr.123-124.
2,3,8. Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng

khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
4,5. Tạp chí Dân vận, thứ Ba, 12/5/2020 8:57'(GMT+7)10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai

đoạn 2010 - 2020: Kết quả và bài học kinh nghiệm.
6,7. Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022 về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông

thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
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LÒ GIÀNG PÁO*

Tóm tắt: Cao nguyên đá Đồng Văn hay còn gọi là Công viên địa chất toàn cầu Unesco
Cao nguyên đá Đồng Văn là nơi sinh sống của 17 dân tộc anh em. Trong những năm
qua, tỉnh Hà Giang triển khai thực hiện công tác bảo tồn các giá trị di sản địa chất,
giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc để xây dựng trở thành sản phẩm du lịch.
Phát triển của ngành du lịch đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội,
mang lại ấm no cho cuộc sống của người dân nơi địa đầu Tổ quốc.

Summary: Dong Van Rock Plateau, also known as Dong Van Karst Plateau UNESCO
Global Geopark, is home to 17 ethnic groups. In recent years, Ha Giang province has
implemented conservation work of geological heritage values and cultural values of
ethnic communities to build into tourism products. The development of the tourism
industry has contributed positively to socio-economic development, bringing
prosperity to the lives of people in the top regions of the country.
Từ khóa: Cao nguyên đá Đồng Văn; Công viên địa chất toàn cầu Unesco; bảo tồn di sản văn hóa; làng văn hóa du lịch
cộng đồng; tỉnh Hà Giang.
Keywords: Dong Van rock plateau; Unesco Global Geopark; preservation of cultural heritage; community cultural tourism
village; Ha Giang province.
Nhận bài: 9/9/2022; Sửa chữa: 15/9/2022; Duyệt đăng: 26/9/2022.

* Tiến sĩ, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Phó Viện Trưởng Viện
Dân tộc, Ủy ban Dân tộc.

B�o t�n di s�n v�n hóa dân t�c, phát tri�n
du l�ch c�ng đ�ng trên Cao nguyên đá
Đ�ng V�n



55TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 230 (10/2022)

Sự bảo tồn di sản văn hóa  Lô Lô Chải xã
Lũng Cú  

Xuân về trên Cao nguyên đá (Công viên địa chất toàn cầu Unesco Cao nguyên đá Đồng Văn). 
ẢNH: PV
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Phát triển làng du lịch văn hóa cộng đồng
Lô Lô Chải theo chủ trương của Đảng
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VŨ THỊ NHƯ HOA*, NGUYỄN THỊ ƯNG*

Tóm tắt: Đảng và Nhà nước ta xác định công tác giảm nghèo bền vững là chủ
trương lớn, quan trọng, nhất quán, xuyên suốt trong quá trình thực hiện công cuộc
đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, điều này được thể hiện thông qua các
chính sách, các chương trình hành động và các dự án hỗ trợ cho người nghèo.
Thành công của chính sách xóa đói, giảm nghèo của nước ta giai đoạn vừa qua đã
phần nào làm giảm bớt những rủi ro và nguy cơ đói nghèo cho người dân, nhất là
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều cơ hội
nâng cao trình độ học vấn, tiếp cận với việc làm, ổn định cuộc sống.

Summary: Our Party and State define sustainable poverty reduction as a major,
important, and consistent policy throughout the process of implementing the
innovation, national building and development process. This is demonstrated
through policies, action programs and projects that support the Poor. The success
of the policy on hunger eradication and poverty reduction of our country in the
recent period has partly reduced the mischances and risks of poverty for people,
especially ethnic minorities and mountainous people. Ethnic minorities have many
opportunities to improve their education, access to jobs, and stabilize their lives.
Từ khóa: Giảm nghèo đa chiều; an sinh xã hội; vùng dân tộc thiểu số, miền núi; Việt Nam.
Keywords: Multidimensional poverty reduction; social security; ethnic minority areas, mountainous areas; Vietnam.
Nhận bài: 26/9/2022; Sửa chữa: 28/9/2022; Duyệt đăng: 5/10/2022.

Vai trò của hệ thống chính trị trong thực
hiện giảm nghèo đa chiều ở vùng dân tộc
thiểu số ở nước ta hiện nay

* Tiến sĩ, Học viện Chính trị khu vực I.

Vai trò c�a h� th�ng chính tr� trong phát huy
ngu�n l�c và t� ch�c th�c hi�n gi�m nghèo
đa chi�u $ vùng dân t�c thi�u s�
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Kết quả giảm nghèo đa chiều ở các vùng
dân tộc thiểu số
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Những cơ hội và thách thức trong việc
thực hiện chính sách giảm nghèo đa chiều
đối với đồng bào dân tộc thiểu số
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TỪ THÀNH HUẾ*

Tóm tắt: Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có đường biên giới tiếp giáp
kéo dài 10 tỉnh của phía Việt Nam và 10 tỉnh của Campuchia, hai nước có truyền thống
gắn bó và giúp đỡ lẫn nhau trong suốt chiều dài lịch sử. Nhìn lại chặng đường hợp tác,
phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc
Campuchia trong những năm qua, hai tổ chức Mặt trận đều nỗ lực để tập hợp, đoàn
kết đông đảo các lực lượng, các tầng lớp nhân dân vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì
hạnh phúc của Nhân dân.

Summary: Vietnam and Cambodia are two neighbors with a contiguous border
spanning 10 provinces of Vietnam and 10 provinces of Cambodia, the two countries
have a tradition of attaching and helping each other throughout history. Looking back
on the cooperation and development journey of the Vietnam Fatherland Front and the
Solidarity Front for Development of Cambodian Motherland over the years, both Front
organizations have made great efforts to gather and unite a large number of forces and
classes of people for the independence and freedom of the Fatherland, and for the
happiness of the People.
Từ khóa: Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia; hòa bình; hữu nghị; Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc
Campuchia; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Building the Vietnam - Cambodia border; peace; friendship; the Solidarity Front for Development of Cambodian
Motherland; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 26/9/2022; Sửa chữa: 28/9/2022; Duyệt đăng: 5/10/2022.

* Thạc sĩ, Trưởng Ban Đối ngoại và Kiều bào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Xây d�ng đ	�ng biên gi�i Vi�t Nam - Campuchia
hòa bình, h�u ngh�, h#p tác cùng phát tri�n



63TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 230 (10/2022)

Đại biểu tại Hội nghị quốc tế Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ
6, giai đoạn 2022-2025. ẢNH: QUANG VINH
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HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Mặc dù, chúng ta đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc xây dựng một thế
giới tốt đẹp hơn, nhưng vẫn còn nhiều người không được hưởng lợi từ sự đổi mới,
tăng trưởng kinh tế và phát triển con người. Hàng triệu người trên thế giới không
có một chế độ ăn uống lành mạnh, đối mặt với nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực
phẩm và suy dinh dưỡng cao. Mất an ninh lương thực trên toàn cầu là tình trạng
mà Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc đưa ra cảnh báo
tới tất cả các quốc gia.

Summary: Although we have made much progress in building a better world, there
are still many people who are not benefiting from innovation, economic growth,
and human development. Millions of people around the world do not have a healthy
diet, facing a high risk of food insecurity and malnutrition. Global food insecurity is
a situation for which the United Nations World Food Program (WFP) issues a
warning to all countries.
Từ khóa: Ngày lương thực thế giới (16/10); cứu trợ; Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc.
Keywords: World Food Day (October 16); aid; the United Nations World Food Program (WFP).
Nhận bài: 16/9/2022; Sửa chữa: 19/9/2022; Duyệt đăng: 6/10/2022.

NGÀY L��NG TH�C TH� GI	I - 
Không đ� ai b� b' l!i phía sau

Thế giới đang đối mặt với khủng hoảng lương thực.
ẢNH: THE NEW YORK TIMES
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Xung đột tại Ukraine ảnh hưởng tới an ninh lương thực toàn cầu.
ẢNH: REUTERS

Lạm phát tăng cao khiến khủng hoảng càng trầm trọng.
ẢNH: AFP
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Biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan khiến sản xuất nông nghiệp khó khăn.
ẢNH: THE NEW YORK TIMES
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TRẦN THỊ MAI*

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam đã để lại
những di sản vô cùng quý báu, là kim chỉ nam, định hướng cho quá trình xây dựng
và đổi mới đất nước. Tư tưởng “Dân là chủ và dân làm chủ” là một trong những di
sản quý báu đó. Trong giai đoạn hiện nay, những tư tưởng của Người càng có ý
nghĩa sâu sắc, cần được tìm hiểu và vận dụng trong quá trình xây dựng Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Summary: President Ho Chi Minh - the great leader of Vietnam had left extremely
valuable legacies, guidelines, and orientations for the process of building and
renewing the country. The point of view on  "The People are the masters and the
People must be the masters" is one of those valuable legacies. In the current period,
his ideas are more meaningful and need to be understood and applied in the process
of building a socialist rule-of-law State in Vietnam.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh; "Dân là chủ và dân làm chủ"; quyền làm chủ của Nhân dân; Nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa; Việt Nam.
Keywords: President Ho Chi Minh; " The People are the masters and the People must be the masters"; the People's right
to mastery; a socialist rule-of-law State; Vietnam.
Nhận bài: 5/9/2022; Sửa chữa: 15/9/2022; Duyệt đăng: 26/9/2022.

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về
“Dân là chủ và dân làm chủ”

* Tiến sĩ, Học viện Ngân hàng.

V�n d�ng quan đi�m c�a Ch� t�ch H� Chí Minh 
v� “Dân là ch� và dân làm ch�” trong phát huy quy�n
làm ch� c�a Nhân dân
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Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng quan
điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “dân là
chủ và dân làm chủ” trong thời kỳ đổi mới 
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Một số giải pháp phát huy quyền làm chủ
của Nhân dân trong giai đoạn hiện nay



Chú thích:
1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb, Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000. tập 8, tr. 276.
2,3,6,7. Hồ Chí Minh toàn tập, Sđd, tập 5, tr. 293, 409-410, 698-700.
4. Hồ Chí Minh toàn tập, Sđd, tập 6, tr. 515, 276. 
5. Hồ Chí Minh toàn tập, Sđd, tập 7, tr. 499, 572.
8,9. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2016, tr. 169, 170.
10. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2021, tr. 173.
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NGUYỄN TÚC*

Tóm tắt: Đồng chí Xuân Thủy là một trong những cán bộ thực hiện xuất sắc đường
lối đại đoàn kết dân tộc và chính sách Mặt trận Dân tộc thống nhất của Bác Hồ và của
Đảng ta. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Xuân Thủy là tấm gương về một trí tuệ
và nhân cách lớn với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của
Đảng và dân tộc.

Summary: Comrade Xuan Thuy was one of the cadres who excellently implemented
the direction of the great national unity and the policy of the United National Front of
Uncle Ho and our Party. The life and career of Comrade Xuan Thuy was an example
of a great intellect and personality with great contributions to the glorious
revolutionary cause of the Party and the nation.
Từ khóa: Đồng chí Xuân Thủy; chiến sỹ cách mạng; nhà ngoại giao; nhà báo; Mặt trận Dân tộc thống nhất; Việt Nam. 
Keywords: Comrade Xuan Thuy; revolutionary soldiers; diplomat; journalist; the United National Front; Vietnam.
Nhận bài: 5/9/2022; Sửa chữa: 12/9/2022; Duyệt đăng: 26/9/2022.

Cuộc đời hoạt động của đồng chí 
Xuân Thủy gắn liền với sự nghiệp đại
đoàn kết dân tộc và Mặt trận Dân tộc
thống nhất

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

Đ�ng chí Xuân Th�y v�i s� nghi�p
đ!i đoàn k�t dân t�c và M�t tr�n
Dân t�c th�ng nh&t
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Đồng chí Xuân Thủy với việc thống nhất
các đoàn thể và Mặt trận

Đồng chí Xuân Thủy, Trưởng Phái đoàn Việt Nam đến Điện Elysee, sau cuộc gặp gỡ với Tướng Charles De Gaulle.
ẢNH: TƯ LIỆU
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Chú thích:
1. Văn kiện Đảng về Mặt trận Dân tộc thống nhất. Nxb Sự thật, Hà Nội, 1971, tr 198.
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VŨ DƯƠNG CHÂU*

Tóm tắt: Trong những năm qua, các cấp Hội Người cao tuổi ở các địa phương đã
tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Hội Người cao tuổi ở cơ sở đã tuyên
truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động dân chủ ở cơ sở, góp ý kiến, đề
xuất các giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, giữ gìn các giá trị truyền
thống của dân tộc. Những việc làm đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí quan trọng
của Hội Người cao tuổi trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

Summary: Over the years, the Vietnam Association of the Elderly at all levels have
actively participated in building the Party and the Government. The Vietnam
Association of the Elderly at the grassroots has propagated and mobilized the People
to implement the Party's guidelines and directions, the State's policies and laws;
participating in grassroots democracy activities, giving opinions and proposing
solutions to improve the leadership role of the Party, and preserving the traditional
values of the nation. These activities continue to affirm the important role and
position of the Vietnam Association of the Elderly in the fields of social life.
Từ khóa: Người cao tuổi; xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền; Hội Người cao tuổi Việt Nam.
Keywords: Elderly people; building the Party and the Government; the Vietnam Association of the Elderly.
Nhận bài: 26/9/2022; Sửa chữa: 28/9/2022; Duyệt đăng: 5/10/2022.

* Nguyên Trưởng Ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát huy vai trò ng	�i cao tu�i
tham gia xây Đ�ng, chính quy�n
$ c� s$
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Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
ẢNH: PV
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Cứ 8h sáng thứ Tư hàng tuần nhóm Thiện Tâm lại nổi lửa bắt tay
vào chuẩn bị những suất ăn tới tay người dân và bệnh nhân nghèo.

Nhóm hoạt động thường xuyên nên nhiều người nhà bệnh nhân
lúc rảnh cũng phụ giúp nhóm như nhặt rau, rửa khay chén…

Khâu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được nhóm đặt lên hàng đầu.

KỲ ANH



Hàng tr�m su&t c�m mi(n phí đ�n tay
ng	�i dân và b�nh nhân nghèo
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Gần đến giờ phát cơm, các thành viên trong nhóm khẩn trương đưa đồ ăn lên khay để chia từng hộp nhỏ. 

Bảng thông báo ngày, giờ phát cơm được treo trước cổng Bệnh viện để bà
con tiện theo dõi.

Đa phần là người nhà bệnh nhân tới đây nhận những
suất cơm miễn phí.

Hàng trăm suất cơm tới tay người dân và người nhà bệnh nhân đang chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
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Những suất cơm dinh dưỡng đến tay người dân và người nhà bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Đặc biệt nhóm ưu tiên phát cơm trước cho người nhà bệnh
nhân có con nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện.

Chị Nguyễn Thị Dung quê Thái Bình cùng con nhỏ 6 tháng tuổi đang
điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương vẫn thường xuyên tới đây nhận
cơm và chị cho biết: “cơm rất ngon và đầy đặn, mong có nhiều nhà hảo tâm
đến đây giúp đỡ những bệnh nhân nghèo nhiều hơn nữa”. 

Khoảng 300 đến 400 suất cơm miễn phí tới tay người dân cũng như bệnh nhân nghèo tại cổng Bệnh viện Nhi Trung ương.
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