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ách đây 74 năm, ngày 19/8/1945 đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi
- Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, mở ra một
kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của

tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt
Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Vào dịp này hàng năm, từ Trung ương đến các địa phương trên cả nước đều có các hoạt động kỷ niệm
chiến thắng của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tạp chí Mặt trận số 192  dành nhiều trang
cho chủ đề này với các bài viết: “74 năm - Chặng đường đầy chông gai nhưng nhiều chiến công hiển hách”;
“Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc - Cội nguồn thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự vận dụng trong
tình hình hiện nay”.

Sáng 2/8 vừa qua, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam” tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam”. Tạp chí số này có bài: “10 năm khơi dậy niềm tự hào hàng Việt Nam”, đúc kết những
kinh nghiệm, bài học, đồng thời xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn tới để đổi mới cuộc vận
động, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; thực hiện các cam kết bảo
vệ quyền lợi của người tiêu dùng; xây dựng được thương hiệu sản phẩm, hàng hóa Việt Nam trong bối
cảnh cạnh tranh ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.

Chỉ còn  một tháng nữa là Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm
kỳ 2019-2024 sẽ được tổ chức, Tạp chí số này  đăng tải bài viết: “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Đại hội “Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới và Phát triển”, nằm trong loạt bài
điểm lại những nét nổi bật của các kỳ Đại hội Mặt trận.

Trong mục Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quý độc giả sẽ tiếp cận bài viết : “Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam với việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng”,
đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc trong bối cảnh cuộc chiến chống tham
nhũng đang được Đảng ta đẩy mạnh, được đông đảo nhân dân đồng tình, hưởng ứng mạnh mẽ.

Trong các mục Diễn đàn đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận với các phong trào, cuộc vận động, Kinh
nghiệm - Thực tiễn, Tạp chí có nhiều bài nghiên cứu chuyên sâu, đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn  các
lĩnh vực công tác Mặt trận. 

Với các bài nghiên cứu chuyên sâu, đề cập nhiều khía cạnh của công tác Mặt trận, hy vọng Tạp chí Mặt
trận số 192 tiếp tục là tài liệu tham khảo hữu ích đối với quý độc giả đang hoạt động trong lĩnh vực Mặt
trận, cũng như những nhà nghiên cứu quan tâm đến lĩnh vực này. 

Trân trọng giới thiệu Tạp chí Mặt trận số 192 tới đông đảo quý bạn đọc!

TTổng Biên tập
VŨ VĂN TIẾN

C

L�I TÒA SO�N 
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10 n�m kh�i d�y ni�m t� hào
hàng Vi�t Nam

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

TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH*

Tóm tắt: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển
khai theo chủ trương của Bộ Chính trị, là một trong những giải pháp quan trọng góp
phần thúc đẩy thị trường trong nước phát triển bền vững qua việc phát huy mạnh
mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu
dùng của người Việt Nam. Cuộc vận động cũng góp phần động viên các doanh
nghiệp sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng
nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; đồng thời tăng cường các biện pháp
bảo vệ người tiêu dùng… 

Summary: The campaign “Vietnamese people prioritize using Vietnamese goods”
has been deployed under the guideline of the Politburo; which is one of the
important solutions contributing to promote the domestic market to develop
sustainably through a strong promotion of patriotism, self-reliance, national self-
esteem, and building a consumer culture of Vietnamese people. The campaign has
also contributed to encouraging enterprises to produce many Vietnamese goods with
high quality and competitiveness, meeting the demand of domestic consumption and
export; at the same time strengthening measures to protect consumers. 
Từ khóa: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thúc đẩy thị trường, sản xuất, doanh nghiệp,
bảo vệ người tiêu dùng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: The campaign “Vietnamese people prioritize using Vietnamese goods", promoting markets, production,
businesses, consumer protection, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 2/8/2019; Sửa chữa: 5/8/2019; Duyệt đăng: 8/8/2019.
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Kết quả 10 năm thực hiện cuộc vận động
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Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tháng 8/2019. 
ẢNH: QUANG VINH
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Một số giải pháp nhằm thực hiện tốt cuộc
vận động

�
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PHAN TUẤN

Nâng cao ch�t l	
ng Trang thông
tin đi�n t� ca �y ban Trung 	�ng
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao quyết định Trưởng Ban
Biên tập Trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho đồng chí Vũ Văn Tiến. ẢNH: KỲ ANH



13TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 192 (8/2019)

�

Trang thông tin điện tử phiên bản mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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ĐỒNG NGỌC CHÂU*

Tóm tắt: Đại đoàn kết dân tộc là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của
cách mạng Việt Nam. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Đảng
và Nhà nước coi việc đoàn kết các dân tộc là vấn đề xuyên suốt và mang tính chiến
lược. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển, kiên
quyết đấu tranh với mọi âm mưu chia rẽ dân tộc, cùng nhau phấn đấu thực hiện
thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Summary: Great national unity is one of the factors determining the victory of the
Vietnamese Revolution. In the current cause of national building and defense, the
Party and the State consider the great national unity a throughout and strategic
issue. The ethnic groups are equal, united, supportive, and helping each other to
develop, struggle resolutely with all the plots to divide the nation, and striving to
successfully implement the industrialization and modernization of the country.
Từ khóa: Cách mạng Tháng Tám, đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
Việt Nam.
Keywords: The August Revolution, the great national unity, building and defending the country, President Ho Chi
Minh’s thoughts, Vietnam.
Nhận bài: 5/7/2019; Sửa chữa: 9/7/2019; Duyệt đăng: 2/8/2019.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại
đoàn kết dân tộc 

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trường Đại học Nguyễn Huệ.

S�C M�NH Đ�I ĐOÀN K�T DÂN T�C - 
C�i ngu�n th�ng l
i ca Cách m�ng Tháng Tám 
và s� v�n d�ng trong tình hình hi�n nay
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Đoàn kết các dân tộc - Nhiệm vụ mang
tính chiến lược của Đảng, Nhà nước và Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam
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Tài liệu tham khảo
1. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2000, t.7.
2. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015. 
3. Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011.
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Ch�ng đ	�ng đ�y chông gai
nh	ng nhi�u chi�n công hi�n hách

LÊ ĐỨC TIẾT*

Tóm tắt: Cách mạng không phải là con đường có sẵn hoặc là sự sao chép từ một
mẫu hình ngoại lai, mà đó là cả một quá trình tìm tòi, sáng tạo, không ngừng đúc
kết những kinh nghiệm thành công và không thành công trong quá khứ để đưa đất
nước tiến nhanh lên phía trước. Quá khứ không lặp lại, nhưng biết tận dụng những
bài học trong quá khứ là yếu tố quan trọng, góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội.

Summary: Revolution is not an available way or a copy from a foreign pattern, but
it is a process of discovery and creation that constantly sums up successful and
unsuccessful experiences in the past to bring the country forward quickly. Although
the past does not repeat, taking advantage of past lessons is an important factor,
contributing to promote social progress.
Từ khóa: Cách mạng, đúc kết, sáng tạo, thúc đẩy, tiến bộ xã hội, Việt Nam.
Keywords:Revolution, sum up, creativity, promotion, social progress, Vietnam.
Nhận bài: 10/7/2019; Sửa chữa: 12/7/2019; Duyệt đăng: 5/8/2019.

Chìa khóa của mọi sự tiến bộ là không
ngừng đổi mới

* Luật sư, nguyên Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Thành tựu của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế thời kỳ đổi mới.
ẢNH: KỲ ANH
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Để Việt Nam bứt phá ngoạn mục hơn
trong thời gian tới 
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Chú thích:
1. Sau khi xâm chiếm làm thuộc địa, thực dân Pháp đã đặt tên ba nước Việt Nam, Lào, Cam pu chia là “Indo-China”, có nghĩa là vùng

đất nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc, về sau được gọi Đông Dương - vùng đất gần biển Đông.
2. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, các cuộc nội chiến, các cuộc chiến tranh với mục đích tranh giành lãnh thổ, tài nguyên giữa các

nước đều được một số nước lớn đứng đàng sau ủng hộ, chi viện về tiền bạc, vũ khí là các cuộc “chiến tranh ủy nhiệm”.
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VŨ DƯƠNG CHÂU*

Tóm tắt: Thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015, công tác kiện toàn
tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư
được Mặt trận Tổ quốc các cấp quan tâm, đầu tư với nhiều giải pháp thiết thực.
Hoạt động này đã từng được bước đổi mới, góp phần quan trọng vào việc tập hợp
đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân.

Summary: Implementing the Law on the Vietnam Fatherland Front in 2015,
consolidating the organization and improving the operational efficiency of the
Front’s Working Committee in residential areas have been interested and invested
with many practical solutions by the Vietnam Fatherland Front at all levels. This
activity has gradually been innovated, making an important contribution to the
gathering of a wide range of people.
Từ khóa: Ban Công tác Mặt trận, khu dân cư, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: The Front’s Working Committee, residential area, content innovation, operation mode, the Vietnam
Fatherland Front.
Nhận bài: 15/7/2019; Sửa chữa: 16/7/2019; Duyệt đăng: 5/8/2019.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban
Công tác Mặt trận ở khu dân cư góp phần
đổi mới nội dung, phương thức hoạt động
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

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

Ki�n toàn t� ch!c và nâng cao hi�u qu"
ho�t đ�ng ca Ban Công tác M�t tr�n 
# khu dân c	 
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Một số giải pháp nâng cao hiệu quả 
hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở
khu dân cư
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* Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đ�i h�i đ�i bi�u toàn qu�c l�n th! VII
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam - 
Đ�i h�i “Đoàn k�t, Dân ch, Đ�i m$i 
và Phát tri�n”

NGUYỄN TÚC*

Tóm tắt: Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới và Phát triển”, Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực sự là Đại hội của khối
đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại hội đã góp phần tạo nên những chuyển biến mới
trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, của các tầng lớp nhân
dân đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong tình hình mới, qua đó tiếp tục nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Summary: With the mind of "Solidarity - Democracy - Innovation and
Development", the 7th National Congress of the Vietnam Fatherland Front was
really the Congress of the great national unity bloc. The Congress has contributed
to creating new changes in the awareness and action of both the political system
and the strata of people for the cause of the great national unity and the Vietnam
Fatherland Front in the new situation, thereby continuing to improve the role and
effectiveness of the operation of the Vietnam Fatherland Front.
Từ khóa: Đại hội, đoàn kết, dân chủ, phát triển, nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Congress, solidarity, democracy, development, people, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 2/8/2019; Sửa chữa: 5/8/2019; Duyệt đăng: 6/8/2019.
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Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII , tổ chức từ 28 - 30/9/2009, tại Hà Nội. ẢNH: TƯ LIỆU



Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII.
ẢNH: TƯ LIỆU
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TẠ VĂN SỸ*

Tóm tắt: Cùng với việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn
thể nhân dân và các cơ quan thông tin đại chúng trong việc phát hiện, đấu tranh
phòng, chống tham nhũng, lãng phí, những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã
tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức thành viên để
tuyên truyền, vận động nhân dân, từng bước nâng cao nhận thức, thái độ của cán
bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội đối với công tác phòng, chống
tham nhũng. Đồng thời, góp phần làm cho sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, sự
phối hợp của chính quyền, các tổ chức thành viên đối với công tác này của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam được nâng cao.

Summary: Along with promoting the role of the Vietnam Fatherland Front, mass
organizations and mass media agencies in detecting, fighting against corruption
and wastefulness, in recent years, the Vietnam Fatherland Front at all levels have
strengthened the coordination with state agencies and member organizations to
propagate and mobilize people and step by step raise awareness and attitudes of
officials and party members, all classes of people, and the whole society for anti-
corruption work. At the same time, contributing to enhancing the interest and
leadership of the Party Committee, the coordination of the authorities, and the
member organizations for this work of the Vietnam Fatherland Front.
Từ khóa: Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện pháp luật, Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam.
Keywords: Preventing, fighting against corruption, wastefulness, propagating, mobilizing people, implementing law, the
Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 25/7/2019; Sửa chữa: 26/7/2019; Duyệt đăng: 8/8/2019.

Thực trạng việc tuyên truyền, vận động
nhân dân thực hiện 

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

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam v$i vi�c 
tuyên truy�n, v�n đ�ng nhân dân th�c hi�n
pháp lu�t v� phòng, ch�ng tham nh%ng
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Một số kết quả đạt được 
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Giải pháp nâng cao hiệu quả của việc tuyên
truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp
luật về phòng, chống tham nhũng
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Lễ trao Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" (lần thứ hai), năm 2018 -
2019, do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

ẢNH: QUANG VINH
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Xây dựng vùng Trung du và miền núi Bắc
bộ vững mạnh toàn diện góp phần phát
triển kinh tế - xã hội đất nước

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

Nhìn l�i 15 n�m th�c hi�n 
chính sách dân t�c vùng Trung du 
và mi�n núi B�c b�

TRẦN VĂN KHÁNH*

Tóm tắt: Sau 15 năm thực hiện chính sách dân tộc, vùng Trung du và miền núi Bắc bộ
đã có nhiều đổi thay, phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc
phòng, an ninh. Trong giai đoạn hiện nay, cần tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác vận động, đoàn kết các tầng lớp
nhân dân, khai thác các thế mạnh của vùng trung du và miền núi Bắc bộ về nguồn tài
nguyên, đất đai, khí hậu, khoáng sản, thủy điện, lợi thế về cửa khẩu để phát triển kinh
tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc tại các địa phương.

Summary: After 15 years of implementing the ethnic policy, the Northern Midlands and
Mountains region has changed and developed in all fields of economy and society,
ensuring national defense and security. In the current period, it is necessary to continue
promoting the role of the Vietnam Fatherland Front and political and social organizations
in mobilizing and uniting the people of all strata, exploiting the advantages of the
Northern Midlands and Mountains region in terms of resources, land, climate, minerals,
hydropower, and advantages of border gates for economic development, improving
material and spiritual life for ethnic minorities in the local areas.
Từ khóa: Chính sách dân tộc, vùng Trung du và miền núi Bắc bộ, phát triển kinh tế, đồng bào dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Ethnic policy, Northern Midland and Mountainous regions, economic development, ethnic minorities, the
Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 19/7/2019; Sửa chữa: 25/7/2019; Duyệt đăng: 29/7/2019.
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Một số giải pháp nhằm thực hiện tốt chính
sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số

�

Chú thích:
1. Cao Bằng 95%, Điện Biên 90%, Hà Giang 87%, Bắc Kạn 86%, Lai Châu 86%, Lạng Sơn 83%, Sơn La 84%, Hòa Bình 72%, Lào Cai 64%,

Tuyên Quang 54%, Yên Bái 54%, Thái Nguyên 27%, Phú Thọ 21%, Bắc Giang 15%. 
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M�t s� v�n đ� đ�t ra đ�i v$i 
công tác tín ng	&ng, tôn giáo
vùng Tây Nam b� hi�n nay 

HOÀNG MINH ĐÔ* 

Tóm tắt: Đối với đồng bào Khmer vùng Tây Nam bộ, tín ngưỡng, tôn giáo chi
phối mạnh mẽ đời sống tâm linh, trong đó Phật giáo Nam tông được lấy làm
trung tâm quy tụ. Hiện có 97,06% người Khmer ở Tây Nam bộ theo Phật giáo
Nam tông. Bài viết nêu ra một số vấn đề cần giải quyết, từ đặc điểm tín ngưỡng,
tôn giáo và đặc điểm của Phật giáo Nam tông Khmer trong thực hiện chính sách
tôn giáo, chính sách đại đoàn kết dân tộc hiện nay.

Summary: For Khmer people in the Southwest region, beliefs and religions
dominate the spiritual life, in which Nam Tong Buddhism is centered. Currently
97.06% of Khmer people in the Southwest follow Nam Tong Buddhism. This
paper points out some issues to be solved, from the characteristics of beliefs,
religions and characteristics of Khmer Nam Tong Buddhism in the implementation
of religious policies and national unity policies today.
Từ khóa: Tín ngưỡng, tôn giáo, đồng bào Khmer, Phật giáo Nam tông, Tây Nam bộ, Việt Nam.
Keywords: Beliefs, religions, Khmer people, Nam Tong Buddhism, Southwestern, Vietnam.
Nhận bài: 3/7/2019; Sửa chữa: 5/7/2019; Duyệt đăng: 29/7/2019.

* Phó giáo sư, Tiến sĩ, Viện Nghiên cứu Tôn giáo và Tín ngưỡng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
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Về đặc điểm tín ngưỡng, tôn giáo của
người Khmer 

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đến thăm và chúc mừng
Hòa thượng Dương Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội trưởng Hội Đoàn kết Sư sãi
Yêu nước tỉnh Sóc Trăng nhân mùa Phật đản năm 2018 - Phật lịch 2562. ẢNH: QUỐC TRUNG
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Về đặc điểm của Phật giáo Nam tông
Khmer 
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Những vấn đề đặt ra hiện nay 

�

Chú thích:
1. Điều tra lịch sử chùa tỉnh Trà Vinh 1999 - V2. 
2. Điều tra lịch sử chùa Phật giáo Khơ me Đồng bằng sông Cửu Long 1999 - V2.
3. Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ: Báo cáo tình hình Phật giáo Nam tông Khmer và đồng bào Khmer miền Tây Nam bộ, năm 2012.
4. Tiếng Pàli là một trong số các ngôn ngữ xưa nhất của ngữ hệ Ấn Âu. Các văn bản bằng chữ Pàli được thực hiện từ rất sớm và rất

phổ biến.
5. Sau trường hợp chùa Dơi ở Sóc Trăng bị cháy, được Nhà nước đầu tư khôi phục, gần đây đã thấy xuất hiện một vài chùa ở Tây Nam

bộ "tự cháy" mà chưa rõ nguyên nhân. Đây là điều mà các cấp quản lý cần phải suy ngẫm.
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M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 
v$i công tác giám sát, v�n đ�ng
nhân dân xây d�ng nông thôn m$i 

NGUYỄN VIẾT CHỨC*

Tóm tắt: Những năm qua, cùng với công tác tuyên truyền, vận động, Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam đã tích cực thực hiện trách nhiệm giám sát Chương trình mục tiêu
Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ
sở, vận động nhân dân tham gia giám sát, công tác này đã góp phần làm thay đổi
nhận thức của người dân, phát huy được vai trò chủ thể của nhân dân trong xây
dựng nông thôn mới.

Summary: Over the last few years, along with propaganda and mobilization, the
Vietnam Fatherland Front has actively implemented the responsibility of supervision
the National Target Program on building new-style rural areas. Through the
implementation of grassroots democracy regulations and mobilization of people to
participate in supervision, this work has contributed to changing people's awareness,
promoting the role of the people in building new-style rural areas.
Từ khóa: Xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân, giám sát, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Building new-style rural areas, people mobilization, supervision, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 5/7/2019; Sửa chữa: 9/7/2019; Duyệt đăng: 29/7/2019.

* Tiến sĩ, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Văn hóa - Xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Xây dựng nông thôn mới để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống
cho người dân. ẢNH: KỲ ANH
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HÀ VĂN THỦY*

* Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Nh'ng k�t qu" n�i b�t ca M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam  t(nh Thanh Hóa,
nhi�m k) 2014 - 2019
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D� th"o B� lu�t Lao đ�ng 
và nh'ng ki�n ngh* s�a đ�i

PHÙNG THỊ NGỌC YẾN*

Tóm tắt: Qua 25 năm thực thi đến nay, Bộ luật Lao động đã bộc lộ nhiều bất
cập, đáng chú ý là luật chưa thể chế hết được các nội dung liên quan đến
quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Vì vậy theo ý kiến
các nhà chuyên môn, việc sửa đổi Bộ luật Lao động là cần thiết, nhằm đáp
ứng yêu cầu của cả người lao động và người sử dụng lao động.

Summary: Over 25 years of implementation so far, the Labor Code has
revealed many shortcomings, remarkably, the law has not been able to
institute all the contents related to human rights, basic rights and obligations
of the people. Therefore, in the opinion of experts, the amendment of the
Labor Code is necessary, in order to meet the requirements of both employees
and employers.
Từ khóa: Bộ luật Lao động, sửa đổi, người lao động, người sử dụng lao động, Việt Nam.
Keywords: Labor Code, amendment, employees, employers, Vietnam.
Nhận bài: 16/7/2019; Sửa chữa: 18/7/2019; Duyệt đăng: 2/8/2019.

* Thạc sĩ, Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Chú thích:
1. Trong trường hợp được doanh nghiêp thuê.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát nếu có liên quan về việc có

trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ mỗi bên trong quan hệ lao động, thuộc đối tượng phải ký hợp đồng lao động.
3. Điều 36 Dự thảo.
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M�t s� v�n đ� v� tâm lý 
trong ho�t đ�ng phòng ng+a 
t�i ph�m # Vi�t Nam

BÙI THỊ HỒNG HẠNH*

Tóm tắt: Tội phạm là hiện tượng xã hội tiêu cực, mang tính lịch sử và gắn liền với
xã hội có giai cấp. Tội phạm bắt nguồn từ khi xã hội phân chia giai cấp và xuất hiện
nhà nước. Bản chất của tội phạm không phải là cái gì đó tuyệt đối, bất biến, mà
cần được xem xét trong mối quan hệ biện chứng với các hiện tượng xã hội khác
trong sự vận động, phát triển và biến đổi không ngừng của xã hội tại những thời kỳ
lịch sử nhất định.

Summary: Crime is a negative, historical and social phenomenon associated with
class society. Crime has happened since society divided class and the State was
founded. The nature of crime isn’t an absolute and invariant thing, but should be
considered in dialectical relationship with other social phenomena in the movement,
development and constant change of society at certain historical periods.
Từ khóa: Tội phạm, phòng ngừa tội phạm, tâm lý học, pháp luật, Việt Nam.
Keywords: Crime, crime prevention, psychology, law, Vietnam.
Nhận bài: 23/7/2019; Sửa chữa: 25/7/2019; Duyệt đăng: 2/8/2019.

* Thạc sĩ, Bộ môn Tâm lý, Học viện Cảnh sát nhân dân.
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Cơ sở tâm lý của hoạt động phòng ngừa
tội phạm

Một số yêu cầu tâm lý khi thực hiện các
biện pháp phòng ngừa tội phạm
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DOUANGCHANH NANTHA*

Tóm tắt: Viêng Chăn là một tỉnh nằm ở miền Trung nước Cộng hòa Dân chủ
Nhân dân Lào, địa hình chủ yếu là đồi núi với nhiều điều kiện thuận lợi để phát
triển kinh tế nông nghiệp. Tuy nhiên, trong những năm qua, tình hình phát triển
nông nghiệp của tỉnh còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Để
thúc đẩy kinh tế Viêng Chăn phát triển, cần thiết phải thúc đẩy việc chuyển dịch
cơ cấu kinh tế nông nghiệp cho phù hợp.

Summary: Vientiane is a province located in the Centre of Lao People's
Democratic Republic, its terrain is mainly mountainous with many favorable
conditions for the development of agricultural economics. However, in recent
years, the province's agricultural development situation still faces many difficulties,
affecting people's lives. In order to promote Vientiane's economic development, it
is necessary to promote restructuring agricultural economics accordingly.
Từ khóa: Nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, Viêng Chăn, Lào.
Keywords: Agriculture, restructuring agricultural economics, Vientiane, Laos.
Nhận bài: 29/7/2019; Sửa chữa: 2/8/2019; Duyệt đăng: 5/8/2019.

Khái lược điều kiện kinh tế - xã hội ảnh
hưởng đến vấn đề chuyển dịch cơ cấu
kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Viêng Chăn 

V�n đ� chuy�n d*ch c� c�u kinh t�
nông nghi�p # t(nh Viêng Ch�n, 
n	$c C�ng hòa Dân ch Nhân dân Lào
hi�n nay

* Thạc sĩ, Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào.
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Tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông
nghiệp của tỉnh Viêng Chăn 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Trung ương Tổ quốc Việt Nam tiếp đoàn đại
biểu cấp cao Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam, tháng 12/2018.

ẢNH: KỲ ANH
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Một số giải pháp thúc đẩy quá trình
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp
của tỉnh Viêng Chăn
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HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Thế giới ngày nay đang phải đối mặt với nhiều vấn đề được xem là mối
đe dọa nghiêm trọng nhất đối với loài người, như: tỷ lệ thất nghiệp cao, nghèo
đói, trình độ học vấn thấp, trình độ công nghệ kém, phân biệt giới tính, bất bình
đẳng về dân tộc và tôn giáo... Trong đó, tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục là
một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, đồng thời gây ra những
tác động tiêu cực đến sự tồn tại và phát triển của nhiều quốc gia.

Summary: The world today is faced with a large number of problems that
threaten mankind, such as high rates of unemployment, poverty, low level of
education, poor technological development level, gender discrimination, ethnic
and religious inequality and so on.In which, corruption in the education sector is
one of the reasons leading to this current situation, also causing negative impacts
to the survival and development of many countries.
Từ khóa: Phòng, chống tham nhũng, ngành giáo dục, học sinh, phụ huynh, thế giới.
Keywords: Anti-corruption, education, students, parents, the world.
Nhận bài: 25/7/2019; Sửa chữa: 26/7/2019; Duyệt đăng: 29/7/2019.

M�t s� gi"i pháp phòng, ch�ng
tham nh%ng trong l.nh v�c 
giáo d�c trên th� gi$i 
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Tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục hủy hoại tương
lai của các quốc gia. ẢNH: SCMP

Các khoản hối lộ trong ngành Giáo dục khá phổ biến.
ẢNH: INTELLINEWS
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Học sinh cần môi trường giáo dục trong sạch, công bằng.
ẢNH: ANDINA

Ngành Giáo dục cần thực hiện nghiêm túc các quy định về công
khai, minh bạch. ẢNH: THE ASIA FOUNDATION



61TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 192 (8/2019)

THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Đông Nam Á có nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, là khối
kinh tế lớn thứ ba châu Á, sau Trung Quốc và Ấn Độ. Trong vài thập kỷ qua, khu
vực này đã phát triển mạnh mẽ, chuyển mình từ một khu vực nông nghiệp nghèo
đói, trở thành một trong những thị trường năng động và đa dạng nhất thế giới. Bất
chấp những thành tựu về kinh tế ở khu vực có hơn 640 triệu dân, tình trạng bất
bình đẳng giới vẫn đang diễn ra phổ biến cả ở nơi làm việc và trong xã hội.

Summary: Southeast Asia is the home to some of the world’s fastest expanding
economies, the third fastest growing major Asian economy bloc after China and
India. In the last few decades, the region has grown from strength to strength,
transforming itself from a poverty-ridden agrarian backwater to one of the most
dynamic and diverse emerging markets in the world. Despite these achievements
in a region with more than 640 million people, gender inequality still prevails at the
workplace and in society.
Từ khóa: Bất bình đẳng giới, nhận thức, nghèo đói, phát triển, Đông Nam Á, thế giới.
Keywords: Gender inequality, awareness, poverty, development, Southeast Asia, the world.
Nhận bài: 23/7/2019; Sửa chữa: 25/7/2019; Duyệt đăng: 29/7/2019.

B�t bình đ/ng gi$i # Đông Nam Á: 
Th�c tr�ng và gi"i pháp

Phụ nữ làm việc trong ngành Dệt may ở Campuchia.
ẢNH: ASEAN TODAY
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Bất bình đẳng giới ảnh hưởng đến sự phát triển của khu vực. ẢNH: OXFAM
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Philippines là quốc gia bình đẳng giới tốt nhất châu Á. ẢNH: GETTY IMAGE

Cần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới tại Việt Nam. ẢNH: OXFAM
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Bi�u t	
ng s!c m�nh 
đ�i đoàn k�t dân t�c

TRẦN ANH TUẤN* 

Tóm tắt: Chủ tịch Tôn Đức Thắng là một trong những chiến sĩ lớp đầu tiên của
phong trào công nhân và phong trào cách mạng vô sản Việt Nam, người đã cống
hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức
Thắng (1888 - 2019), bài viết ghi lại những dấu ấn đáng nhớ trong cuộc đời hoạt
động phong phú, nhiều biến động của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, mà người dân
yêu quý gọi là Bác Tôn.

Summary: President Ton Duc Thang was one of the first class fighters of the
Vietnamese labor movement and the proletarian revolutionary movement. He had
devoted his life to the national revolution of people's democracy and the socialist
revolution. On the occasion of 131 years of President Ton Duc Thang's birth
(1888 - 2019), the article records memorable marks in the rich and volatile life of
President Ton Duc Thang, who people belovedlycalled Uncle Ton.
Từ khóa: Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Bác Tôn, cống hiến, dấu ấn, cách mạng, Việt Nam.
Keywords: President Ton Duc Thang, Uncle Ton, dedication, remark, revolution, Vietnam.
Nhận bài: 2/8/2019; Sửa chữa: 5/8/2019; Duyệt đăng: 8/8/2019.

* Tiến sĩ, Phó trưởng Ban Phong trào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Chủ tịch Tôn Đức Thắng với các đại biểu tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI (năm 1976).
ẢNH: TƯ LIỆU
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S!c s�ng ca m�t tác ph3m 
báo chí 70 n�m qua

TRẦN ĐÌNH ANH*

Tóm tắt: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đau đáu một lòng vì dân, vì nước.
Để dân tin, dân theo, dân hưởng ứng thì mọi cán bộ, đảng viên, người làm công
tác dân vận luôn phải hết sức vì nhân dân, triển khai công việc nào cũng cần hỏi
nhân dân. Bác nói: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng
xong”. Qua 70 năm, bài học Người dạy trong bài báo “Dân vận” vẫn luôn là cẩm
nang quý giá cho Đảng ta.

Summary: President Ho Chi Minh gavea single-hearted service to the Homeland
and the people throughout his lifetime. In order to get trust, following, and the
response of the people, all cadres, party members, and people who work in
civilian affairs must always do their best for the people. Uncle Ho said: "Without
the people even a super easy thing couldn’t be completed, with the people even a
thousand times more difficult work could be done". Over 70 years, the lesson,
Uncle Ho taught in the article "People’s mobilisation" has alwaysbeen a valuable
handbook for our Party.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, bài báo “Dân vận”, cẩm nang, vì dân, vì nước, Việt Nam.
Keywords: President Ho Chi Minh, article "People’s mobilization, handbook, for the people, for the country,Vietnam.
Nhận bài: 25/7/2019; Sửa chữa: 26/7/2019; Duyệt đăng: 8/8/2019.

* Thạc sĩ, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội.
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Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2018 và “Năm dân
vận chính quyền 2018”.

ẢNH: QUANG VINH
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Người mẹ trẻ cùng con trai xem sơ đồ quy trình xử lý rác thải
của thành phố Hà Nội.
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Khoảng 500kg rác thải đã được thu gom và xử lý để tạo nên
những tác phẩm sắp đặt ấn tượng tại triển lãm.

C�NH BÁO MÔI TR��NG QUA TRI�N LÃM 

Hiểm họa “rác thải” 

Triển lãm sắp đặt "Xả rác ít thôi!".

KỲ ANH

Mỗi ngày, ở Hà Nội có đến hơn 6.400 tấn rác sinh hoạt được thải ra. Con số đó
vẫn không ngừng gia tăng qua mỗi năm, gây ra những ảnh hưởng tiêu cực
đến môi trường và sức khoẻ người dân.



Sản phẩm vỏ nhựa,
ống hút rất gần gũi
với cuộc sống chúng
ta nhưng chính
chúng ta đã quên
mất đây là rác thải
gây ảnh hưởng trực
tiếp đến sức khỏe và
đời sống.

Thông điệp của triển lãm: Xả rác ít thôi! Em Trần Tuấn Anh 15 tuổi đến triển lãm
để  hiểu thêm tác hại của rác thải nhựa.

Mỗi ngày, ở Hà Nội
có đến hơn 6.400
tấn rác sinh hoạt
được thải ra. 

Trong khuôn khổ triển lãm, BTC đem
đến một tác phẩm sắp đặt mang tên
"Sóng dâng trào".
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Những mẹo vặt tại triển lãm giúp người dân thay thế sản phẩm túi
nilon, cốc nhựa…

Triển lãm cung cấp cho
người xem những thông
tin liên quan đến tác
hại của rác thải đối với
môi trường và sức khỏe
của chúng ta.
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HASKY Group được thành lập từ năm 2007 với 
chuyên ngành xây dựng dân dụng, hoàn thiện kiến 
trúc, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và giao thông. Với 
đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm, sáng tạo, đội ngũ 
công nhân lành nghề và hệ thống thiết bị công 
nghệ thi công tiên tiến, HASKY Group được các chủ 
đầu tư đánh giá cao về các giải pháp công nghệ, 
biện pháp và chất lượng thi công. Đặc biệt, các công 
trình đòi hỏi thẩm mỹ và kỹ thuật cao như: vách kính 
mặt dựng, hệ thống trần nhôm, tấm ốp nhôm…

Ngoài việc cung cấp các dịch vụ chuyên môn, 
Hasky Group còn làm chủ đầu tư một số dự án: Khu 
đô thị, khu dịch vụ vui chơi giải trí, khu công nghiệp, 
trang trại, nhà vườn sinh thái, vv… trên các địa bàn 
Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hải Dương... 

Hasky Group hiện có 02 đơn vị thành viên là: 
Công ty Cổ phần Vách kính Hasky (HASKY FACADE) 
và Công ty TNHH Kính Hasky (HASKY GLASS).  Đặc 
biệt, Hasky Glass còn sở hữu nhà máy rộng 5,5ha tại 
Tứ Kỳ - Hải Dương, được trang bị dây chuyền gia 
công nhôm và kính nhập khẩu từ châu Âu. Với hệ 

thống gia công tự động, được điều khiển bởi hệ 
thống mạng trung tâm, các sản phẩm của Hasky 
thỏa mãn các tiêu chuẩn khắt khe nhất của ASTM, 
EN, TCVN và được khách hàng đánh giá cao về chất 
lượng, tiến độ, cách thức phục vụ. 

Đi tiên phong trong việc áp dụng vật liệu mới 
trong lĩnh vực thi công hoàn thiện kiến trúc, bằng 
tinh thần trách nhiệm, bám sát công việc, đáp ứng 
tiến độ thi công, HASKY Group tự tin sẽ mang đến 
cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, phù hợp 
nhất và hài lòng nhất.

Trụ sở chính: Lô CN5 và CN6, Cụm công nghiệp Nguyên Giáp, xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
Văn phòng đại diện: Tầng 14, Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Tel: (+84).243.7856268 - Fax: (+84).243.7856266 - Website: hasky.com.vn - Email: mail@hasky.com.vn

HASKY GROUP
Sức mạnh sáng tạo, Vươn tới tầm cao
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