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N
gay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương
Đảng đã ra Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế Đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của
Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đánh dấu sự phát triển về chất, mang dấu ấn của khối

đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Hàng năm, ngày 18/11 (Ngày
thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất) đã trở thành Ngày truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và cũng là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Với ý nghĩa đó, ở Mục NNghiên cứu - Lý luận của Tạp chí có bài viết: “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân
tộc - Khơi dậy tinh thần đoàn kết và truyền thống thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân”. Bài viết
đã nêu rõ: 19 năm qua, mỗi dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày
truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng là dịp Nhân dân cả nước tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại
đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Từ sự hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nhân dân chuẩn
bị, tổ chức và chung vui trong không khí ấm áp, đoàn kết. Thông qua ngày hội, vai trò, vị trí Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam không ngừng được củng cố trong hệ thống chính trị và trong toàn xã hội. 

Bên cạnh đó, mục Nghiên cứu - Lý luận ở số này còn có các bài viết chuyên sâu, mang tính định hướng
cho công tác Mặt trận hiện nay như: “Nâng cao chất lượng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam trong điều kiện mới”; “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc các
cấp trong thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ”; “Quản trị quốc gia
và việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quản trị quốc gia ở nước ta”.

Ở các mục Diễn đàn đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận với các phong trào, cuộc vận động, Kinh
nghiệm - Thực tiễn, có nhiều bài viết về hoạt động của Mặt trận các cấp trong thực hiện các nhiệm vụ: “Tiếp
tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
chính trị - xã hội”; “Vai trò và trách nhiệm của Mặt trận các cấp trong triển khai thực hiện và giám sát thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi”; “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác dân tộc
tại tỉnh Nghệ An”.

Mục Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Những vấn đề quốc
tế và đối ngoại nhân dân với các bài viết: Công tác tư tưởng với mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh,
hạnh phúc; Vai trò của Nhân dân trong cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam; Thực hiện chính
sách dân tộc về phát triển kinh tế và văn hóa - thông tin ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay…
Đây là những thông tin hữu ích làm tài liệu cho cán bộ Mặt trận các cấp.

Nhân vật của mục Nhân vật - Sự kiện số này là cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong bài viết: "Đồng chí
Võ Văn Kiệt với sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc". Bài viết phản ánh quá trình hoạt động cách mạng, những
tư duy chiến lược về đại đoàn kết dân tộc của đồng chí xuyên suốt trong quá trình hoạch định và tổ chức
thực hiện đường lối đổi mới đất nước. 

Trải qua 92 năm ra đời và phát triển với 19 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng; là cầu nối để
Nhân dân tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng nhau xây dựng cộng đồng dân cư, từ đó góp phần vào
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh. 

Trân trọng giới thiệu Tạp chí Mặt trận đến Quý độc giả.

ThS. TRƯƠNG THÀNH TRUNG
Phó Tổng Biên tập phụ trách

L�I TÒA SO�N 
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ĐỖ VĂN CHIẾN*

Tóm tắt: Phản biện xã hội là một trong những chức năng, nhiệm vụ cơ bản, quan
trọng hàng đầu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; qua đó, tổ chức Mặt trận tích cực
tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh; góp phần
quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất
lượng, hiệu quả phản biện xã hội, để thực hiện tốt các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng
đã đề ra.

Summary: Social criticism is one of the most important and basic functions and tasks
of the Vietnam Fatherland Front; through which, organizing the Front to actively
participate in building and regulating a clean and strong Party and State, making an
important contribution to the cause of building and defending the Vietnamese Socialist
Fatherland. In the coming time, the Vietnam Fatherland Front at all levels should
continue to further improve the quality and effectiveness of social criticism in order
to implement the goals set out by the 13th National Party Congress.
Từ khóa: Phản biện xã hội; tổ chức chính trị - xã hội; Nhân dân; Đại hội XIII của Đảng; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
Keywords: Social criticism; social and political organizations; the People; the 13th National Party Congress; the Vietnam
Fatherland Front.
Nhận bài: 10/10/2022; Sửa chữa: 25/10/2022; Duyệt đăng: 3/11/2022.

Những quy định của Đảng và Nhà nước -
Cơ sở chính trị, pháp lý cho hoạt động
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam

* Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao ch�t l��ng ph�n bi�n 
xã h�i c�a M	t tr
n T� qu�c Vi�t Nam 
trong đi�u ki�n m�i
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Những kết quả có ý nghĩa thiết thực trong
hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam thời gian qua
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Định hướng, giải pháp nâng cao chất
lượng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam trong thời gian tới
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Một số đề xuất để nâng cao chất lượng,
hiệu quả phản biện xã hội của 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 trình bày Báo cáo
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV. 

ẢNH: QUANG VINH
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Chú thích:
(1), (2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 171, 246.
(3) Như: Dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; dự án Luật về hội; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự; dự án

Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); các dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú
Quốc; dự án Luật Giáo dục (sửa đổi); Đề án Đào tạo sau đại học và bồi dưỡng nhân tài; dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông
tổng thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo; dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi); dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; dự thảo Đề án Bộ tiêu chí đô thị văn minh; dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi người
có công với cách mạng (sửa đổi); dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật
Tín ngưỡng, tôn giáo...

(4) Quốc hội khóa XIV đã chính thức bổ sung hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Điều 6, Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

(5) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập I, tr. 190.
(6) Nguyễn Phú Trọng: “Phát huy truyền thống đại đoàn kết, huy động sức mạnh của toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng

lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, ngày 16/8/2021, http://mattran.org.vn/tin-tuc/tong-bi-thu-
nguyen-phu-trong-phat-huy-truyen-thong-dai-doan-ket-huy-dong-suc-manh-cua-toan-dan-toc-no-luc-phan-dau-thuc-hien-than
g-loi-toan-dien-nghi-quyet-dai-hoi-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang-39318.html

(7) Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII xem xét, bổ sung việc ban
hành Nghị quyết chuyên đề về Chiến lược đại đoàn kết dân tộc vào Chương trình làm việc toàn khóa, hoặc thời điểm phù hợp.

(8) Hội đồng Lý luận Trung ương đang triển khai nghiên cứu về “Mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị Việt Nam phù hợp
với yêu cầu, điều kiện cụ thể trong giai đoạn mới”.

(9) Ban Tổ chức Trung ương đang chủ trì xây dựng Đề án khung danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị.
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TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH*

Tóm tắt: 19 năm qua, mỗi dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt
Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng là dịp Nhân dân cả nước tưng
bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn, bản, ấp, khu phố, tổ dân phố...
(khu dân cư). Ngày hội đã trở thành nét đẹp văn hóa tại mỗi khu dân cư, từ sự hướng dẫn
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nhân dân chuẩn bị, tổ chức và chung vui trong không khí
ấm áp, đoàn kết. Thông qua Ngày hội, vai trò, vị trí Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không
ngừng được củng cố trong hệ thống chính trị và trong toàn xã hội; cơ sở chính trị để Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cùng
với Đảng, Nhà nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thành công sự nghiệp
đổi mới đất nước, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Summary: Over the last 19 years, the founding of the National United Front in Vietnam has
been celebrated - this traditional day of the Vietnam Fatherland Front is also an occasion for the
whole country to jubilantly organize the Great National Unity Festival in the village, hamlet,
quarter, residential group, (residential area), etc. The festival has become a cultural beauty in
each residential area, under the guidance of the Vietnam Fatherland Front, the People prepare,
organize, and celebrate in a warm and united atmosphere. Through the Festival, the role and
position of the Vietnam Fatherland Front is constantly being consolidated in the political system
and in the whole society; the political basis for the Vietnam Fatherland Front to promote the
strength of the great national unity bloc, contributing together with the Party and the State to
overcome all difficulties and challenges, successfully implemented the cause of national renewal,
for the goal of “wealthy people, strong nation, democracy, equality, and civilisation".
Từ khóa: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, vận động; Nhân dân; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
Keywords: The Great National Unity Day; propaganda and mobilization; the People; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 18/10/2022; Sửa chữa: 25/10/2022; Duyệt đăng: 3/11/2022.

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

Ngày h�i Đ�i đoàn k�t toàn dân t�c - Kh�i
d
y tinh th�n đoàn k�t và truy�n th�ng thi
đua yêu n��c trong các t�ng l�p nhân dân
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Vai trò, ý nghĩa
của “Ngày hội Đại
đoàn kết toàn
dân tộc” trong
xây dựng và phát
huy sức mạnh đại
đoàn kết toàn
dân tộc 

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022),
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã về dự, chung vui Ngày hội
Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư ba xã: Khổng Lào, Mường So, Hoang Thèn, tại huyện
Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. 

ẢNH: THỐNG NHẤT
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Những giải pháp trọng tâm nâng cao chất
lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
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KỲ ANH

Gi�i báo chí “Vì s� nghi�p Đ�i đoàn k�t
toàn dân t�c” l�n th� XV - Vun đ�p cho
s� nghi�p đ�i đoàn k�t toàn dân t�c
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Trải qua gần 20 năm tổ chức, Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” luôn nhận được sự đồng hành, hưởng ứng tích
cực của các cơ quan thông tấn báo chí và đội ngũ những người làm báo trong cả nước với số lượng tác phẩm tham dự năm sau nhiều
hơn năm trước.

Đánh giá về chất lượng các tác phẩm tham dự Giải, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân
Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng chung khảo khẳng định, các
tác phẩm dự thi ở các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình đều có chất lượng nâng lên đáng kể.

Một tiết mục văn nghệ ca ngợi nghề báo tại buổi Lễ trao Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV. 
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Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng
Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư
Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải A.

Nhấn mạnh tới vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của đội ngũ
những người làm báo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch
- Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Lê Tiến Châu, Chủ tịch Hội đồng chung khảo khẳng định: Trong
những năm qua, với tiếng nói chân tình, sâu sắc và trách nhiệm,
báo chí đã là người bạn đồng hành của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam trong thực hiện nhiệm vụ củng cố và phát huy sức mạnh
khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chương trình giao lưu với các nhà báo đoạt giải cao tại buổi Lễ trao
Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chụp
ảnh lưu niệm với nhà báo trong lực lượng vũ trang đoạt giải cao.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chụp
ảnh lưu niệm với đoàn Báo Đại Đoàn kết.

Nét mặt hồ hởi, phấn khởi của các nhà báo khi đoạt giải tại buổi
Lễ trao Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”
lần thứ XV.
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TRẦN NGỌC ĐƯỜNG*

Tóm tắt: Trong điều kiện phát triển đồng bộ ba trụ cột của quốc gia là kinh tế thị trường,
nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và xã hội dân chủ, công bằng, văn minh trong
bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với nền tảng công nghệ số, đòi hỏi phải có
những đổi mới mang tính đột phá trong tư duy và năng lực thực hành dân chủ. Với tính
chất là một liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một
chủ thể quan trọng, không thể thiếu trong quản trị quốc gia ở nước ta hiện nay.

Summary: In the condition of synchronous development of the three pillars of the country,
namely the market economy, the socialist rule-of-law state, and a democratic, fair, and
civilized society in the context of the fourth industrial revolution, with a digital technology
platform, it is necessary to have breakthrough innovations in both democratic mindset and
practice. As a political alliance and a voluntary union, the Vietnam Fatherland Front is an
important and indispensable subject in national governance in our country today.
Từ khóa: Quản trị quốc gia; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tổ chức chính trị - xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: National Governance; the Socialist rule-of-law state; social and political organizations; the Vietnam
Fatherland Front.
Nhận bài: 25/10/2022; Sửa chữa: 28/10/2022; Duyệt đăng: 3/11/2022.

Quan niệm về quản trị quốc gia

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

Qu�n tr� qu�c gia và vi�c phát huy 
vai trò c�a M	t tr
n T� qu�c Vi�t Nam
trong qu�n tr� qu�c gia � n��c ta
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Vai trò của Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa trong quản trị quốc gia

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam trong quản trị quốc gia ở nước ta
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VŨ ĐĂNG MINH*

Tóm tắt: Vùng trung du và miền núi Bắc bộ có vị trí chiến lược quan trọng về quốc
phòng, an ninh. Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm phát triển kinh
tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho đồng bào các dân
tộc, bảo đảm quốc phòng, an ninh nơi “phên dậu” phía Bắc của Tổ quốc. Bài viết đề
xuất một số giải pháp thực hiện hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền, vận động
các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm
bảo an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ trong thời gian tới.

Summary: The Northern Midlands and Mountains region has an important strategic
position in terms of national defense and security. Over the years, our Party and State
have always paid attention to socio-economic development; contributing to improving
the spiritual and material life of ethnic minorities, ensuring national defense and
security in the Northern "fence" of the country. This article proposes a number of
solutions to effectively implement the work of coordinating propaganda and
mobilizing people from all walks of life to perform the tasks of socio-economic
development associated with ensuring security in the Northern Midlands and
Mountains in the coming time.
Từ khóa: Tuyên truyền; vận động; Nhân dân; Nghị quyết của Bộ Chính trị; vùng trung du và miền núi Bắc bộ; Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam. 
Keywords: Propaganda; mobilization; the People; the Resolution of the Politburo; the Northern Midlands and
Mountains; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 18/10/2022; Sửa chữa: 25/10/2022; Duyệt đăng: 5/11/2022.

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

Nâng cao hi�u qu� công tác tuyên truy�n,
v
n đ�ng c�a M	t tr
n T� qu�c các c�p
trong th�c hi�n Ngh� quy�t c�a B� Chính tr�
� vùng trung du và mi�n núi B�c B�
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Chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát
triển vùng trung du và miền núi Bắc Bộ
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Những giải pháp đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ
quốc các cấp trong vận động người dân
tham gia phát triển kinh tế - xã hội gắn
với đảm bảo an ninh vùng trung du và
miền núi Bắc Bộ
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Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao - Bình
đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển”, tháng 10/2022.

ẢNH: QUANG VINH
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LÊ MẬU NHIỆM*, NGÔ THỊ THÚY MAI**

Tóm tắt: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi nhằm thiết lập nền tảng cơ bản, đồng bộ, từng bước
phát triển địa bàn khó khăn này. Trong quá trình thực hiện chương trình, để Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thực hiện hiệu quả và giám sát đối với quá trình tổ
chức thực hiện Chương trình, cần bảo đảm thực hiện các giải pháp từ nâng cao
nhận thức, hoàn thiện cơ chế, quy định, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt
trận, tăng cường thực hiện chức năng giám sát của Mặt trận.

Summary: The National Target Program on socio-economic development in ethnic
minority and mountainous areas aims to establish a basic, synchronous, and step-
by-step development of these difficult areas. During the implementation of the
program, in order for the Vietnam Fatherland Front to effectively organize and
supervise the program implementation, it is necessary to ensure the implementation
of solutions from raising awareness, perfecting mechanisms and regulations,
improving the quality of the Front's cadres, and strengthening the implementation
of the Front's supervisory function.
Từ khóa: Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phát triển kinh tế - xã hội; Chương trình mục tiêu quốc gia; Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam. 
Keywords: Ethnic minorities and mountainous people; social economic development; the National Target Program;
the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 26/10/2022; Sửa chữa: 28/10/2022; Duyệt đăng: 3/11/2022.

* Tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
** Thạc sĩ, Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Kon Tum.

M	t tr
n T� qu�c Vi�t Nam v�i vi�c th�c hi�n
Ch��ng trình m�c tiêu qu�c gia phát tri�n kinh t� -
xã h�i vùng đ�ng bào dân t�c thi�u s� và mi�n núi
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Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.170.

Tài liệu tham khảo:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1,2, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021.
2. Chỉ thị số 18-CT/TW về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
3. Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu

số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.
4. Nghị quyết số 01/NQ-MTTW-UB, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
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CHU VĂN KHÁNH*, BÙI THỊ HOÀN**

Tóm tắt: Xây dựng định hướng phát triển Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến năm
2030 là một nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn đầu tiên sau khi thành lập, để định hình
cho sự phát triển lâu dài, bền vững và đúng hướng của tổ chức. Định hướng phát triển
được xem như “bản thiết kế” chiến lược tổng thể về sứ mệnh, tầm nhìn, bản sắc, mục tiêu,
từ đó xác định mô hình tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, nội dung, phương thức hoạt
động, cơ chế vận hành, cơ sở vật chất, lộ trình và các điều kiện thực hiện. Có một chiến
lược phát triển đúng đắn sẽ giúp Bảo tàng khắc phục được những hạn chế, tận dụng tốt
những cơ hội, thế mạnh và tối ưu hóa nguồn lực, rút ngắn con đường đạt đến mục tiêu.

Summary: Building the development orientation of the Vietnam Fatherland Front Museum
to 2030 is an important task. It is still in the early stages after its establishment, with goals
to shape the organization's long-term, sustainable, and right-oriented development. The
development orientation is considered as the overall strategic "design" in terms of mission,
vision, identity, and goals, thereby defining the organizational model, staff, content, operation
method, operating mechanism, facilities, roadmap, and implementation conditions. Having the
right development strategy will help the Museum overcome limitations, making good use of
opportunities and strengths, optimizing resources, and shortening the path to the goal.
Từ khóa: Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; định hướng phát triển; nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản; lịch sử; Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam. 
Keywords: The Vietnam Fatherland Front Museum; development orientation; research, collect and preserve; history; the
Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 6/10/2022; Sửa chữa: 18/10/2022; Duyệt đăng: 25/10/2022.

Tình hình xây dựng Bảo tàng Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam từ khi thành lập đến nay

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

Đ�nh h��ng phát tri�n B�o tàng M	t tr
n
T� qu�c Vi�t Nam đ�n n�m 2030
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Những yêu cầu đặt ra đối với định hướng
phát triển Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam đến năm 2030
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Định hướng phát triển Bảo tàng Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam đến năm 2030

Nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2030
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Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
tháng 9/2021. 

ẢNH: QUANG VINH
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VŨ THỊ HỒNG TRANG*

Tóm tắt: Để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
đặt ra mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2030, hoàn thành xây dựng Chính phủ số, đứng
trong nhóm 50 quốc gia hàng đầu thế giới và xếp thứ ba trong khu vực ASEAN về
Chính phủ điện tử, kinh tế số”. Để có sự thống nhất trong hành động thì chúng ta phải
có những nhận thức chung về Chính phủ số, xây dựng Chính phủ số và sự cần thiết
của việc xây dựng Chính phủ số.

Summary: In order to promote national digital transformation, the 13th Congress
Document set out the goal of "Striving to 2030, completing the building of a digital
government, ranking among the top 50 countries in the world and ranking third in the
ASEAN region in terms of e-government and digital economy." In order to have unity
in action, it is necessary to have common perceptions about digital government, digital
government building and the necessity of digital government building.
Từ khóa: Chính phủ số; chuyển đổi số quốc gia; Đại hội XIII của Đảng; Việt Nam. 
Keywords: Digital government; national digital transformation; the 13th Party Congress; Vietnam.
Nhận bài: 18/10/2022; Sửa chữa: 21/10/2022; Duyệt đăng: 25/10/2022.

Những vấn đề lý luận về Chính phủ số, xây
dựng Chính phủ số

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

M�t s� v�n đ� lý lu
n v� xây d�ng
Chính ph� s� � Vi�t Nam hi�n nay
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Nội dung của xây dựng Chính phủ số 
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Sự cần thiết phải xây dựng Chính phủ số

Báo cáo viên giới thiệu chuyên đề về chuyển đổi số năm 2022 tại buổi sinh hoạt chuyên đề của Cơ
quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
(9/11/2012 - 9/11/2022). 

ẢNH: TIẾN ĐẠT
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Chú thích:
1. http://www.oecd.org/gov/digital-government/Recommendation-digital-government-strategies.pdf
2. Bộ Thông tin và Truyền thông (2020), “Cẩm nang chuyển đổi số”, Bộ Thông tin và Truyền thông (tái bản lần thứ hai năm 2020), tr. 79.
3. TS. Cao Viết Sinh (2019), Việt Nam thời chuyển đổi số, Nxb. Thế giới, Hà Nội, tr 48.
4. Nguyên Đức (2020), “Mạng truyền số liệu chuyên dùng hạ tầng số phát triển Chính phủ số”, Tạp chí Thông tin truyền thông,

số 13+14, tr.74.
5. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 2021, tập 1, tr. 213.
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TRẦN VĂN PHƯƠNG*

Tóm tắt: Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là điểm mới và nội
dung, tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Điểm lại Văn
kiện cho thấy nội dung này được đề cập đến sáu lần trong Báo cáo chính trị: từ
chủ đề Đại hội, đến quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, ở định hướng phát
triển đất nước; đặc biệt còn được xác định ở những nhiệm vụ trọng tâm và đột
phá chiến lược. 

Summary: The desire of developing a prosperous and happy country is a new
point, a content, and a spirit of the Resolution of the 13th Party Congress. Reviewing
the Document shows that this content is mentioned six times in the Political Report,
from the theme of the Congress, to the guiding point of view, the overall goals and
the direction of the country's development; especially identified in key missions and
strategic breakthroughs.
Từ khóa: Công tác tư tưởng; đổi mới đất nước; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
Keywords: Ideological work; national renewal; the Document of the 13th National Party Congress.
Nhận bài: 18/10/2022; Sửa chữa: 20/10/2022; Duyệt đăng: 26/10/2022.

Nhiệm vụ của công tác tư tưởng trong xây
dựng và phát triển đất nước phồn vinh,
hạnh phúc

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

Công tác t� t��ng v�i m�c tiêu phát tri�n
đ�t n��c ph�n vinh, h�nh phúc
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Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tư
tưởng trong tình hình mới



Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 2021,

tập 1, tr.112.
2,3. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 2011, tập 12, tr.358, 
4. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, tập 13, tr.25.
5. Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 Phê duyệt Quy hoạch và phát triển báo chí toàn quốc đến năm

2025.
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NGUYỄN QUANG BÌNH*, VŨ ĐỨC GIA HƯNG**

Tóm tắt: Xây dựng mô hình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
là sự lựa chọn sáng tạo, mang tính đột phá về lý luận, có tính thời sự sâu sắc của Đảng
và Nhà nước ta hiện nay. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế
thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của
kinh tế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhằm thực
hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Summary: Building a socialist-oriented market economy development model is a creative
choice, theoretical breakthroughs, and profound topicality of our Party and State today.
The socialist-oriented market economy is a modern market economy with international
integration, fully and synchronously functioning, according to the rules of the market
economy, under the management of the socialist rule-of-law State, in order to realize the
goal of wealthy people, strong country, democratic, fair, and civilized society.
Từ khóa: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đột phá lý luận; sáng tạo;
Việt Nam.
Keywords: Socialist-oriented market economy; Socialist rule-of-law State; theoretical breakthroughs; creation; Vietnam.
Nhận bài: 10/10/2022; Sửa chữa: 12/10/2022; Duyệt đăng: 25/10/2022.

* Nghiên cứu sinh, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng.
** Trường UNIS Hà Nội.

Kinh t� th� tr��ng đ�nh h��ng xã h�i ch� ngh�a: 
Đ�t phá lý lu
n r�t c� b�n và sáng t�o c�a Đ�ng ta
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Bản chất của kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa

Giá trị của kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam mang lại
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Chú thích:
1. Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 21/NQ-TW “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, Hà

Nội, ngày 3/6/2017.
2. Nguyễn Phú Trọng (2022), Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam,

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.26.
3. Nguyễn Phú Trọng (2022), Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam,

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.33.
4. Nguyễn Phú Trọng (2022), Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam,

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.25-26.
5. 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, Hà Nội, 2021,

tr.337-338.
6. 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.128.
7. C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, tập 23, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2002, tr.872.
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NGUYỄN THỊ ƯNG*

Tóm tắt: Quyền lực nhà nước với tư cách là quyền lực công của xã hội được chế
định bằng luật pháp, do giai cấp thống trị nắm giữ để thực hiện lợi ích của giai cấp
mình trong xã hội. Quyền lực nhà nước không có tính tự thân mà là quyền lực do
Nhân dân ủy quyền. Chính vì Nhân dân ủy quyền cho nhà nước thực thi quyền lực
của mình nên Nhân dân có quyền kiểm soát quyền lực đó được thực thi như thế
nào. Vì quyền lực nhà nước là quyền lực ủy quyền nên sự kiểm soát quyền lực này
là cần thiết và chính đáng.

Summary: The State power as the public power of society is regulated by law and
held by the ruling class to implement its class' interests in society. The State power
is not self-contained but is authorized by the People. It is because the People
authorize the State to exercise their power that the People have control over how
that power is exercised. Since the State power is delegated power, control over this
power is necessary and justifiable.
Từ khóa: Quyền lực nhà nước; kiểm soát quyền lực nhà nước; cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước; Nhân dân; Việt Nam.
Keywords: The State power; control state power; mechanism to control the State power; the People; Vietnam.
Nhận bài: 5/10/2022; Sửa chữa: 12/10/2022; Duyệt đăng: 25/10/2022

Về kiểm soát quyền lực và cơ chế kiểm
soát quyền lực

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

Vai trò c�a Nhân dân trong c� ch�
ki�m soát quy�n l�c nhà n��c �
Vi�t Nam



43TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 231 (11/2022)

Chương trình Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, đầu phiên họp sáng ngày 10/11/2022, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đã được Quốc
hội thông qua.

ẢNH: QUANG VINH
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Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước của
Nhân dân
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Chú thích:
1. C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994, tập 17, tr. 719.
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QUẢN THỊ THANH HẢI*

Tóm tắt: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội là một trong những nhiệm vụ quan
trọng, cấp thiết của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội theo yêu
cầu tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp
tục nâng cao chất lượng công tác phản biện xã hội và giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và Nhân dân. Trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam cần có định hướng và đề ra nhiệm vụ cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả
công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, đáp
ứng yêu cầu của Đảng, đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Summary: Renovating and improving the quality of social supervision and criticism of
the Vietnam Fatherland Front and socio-political organizations is one of the important
and urgent tasks of the Vietnam Fatherland Front and socio-political organizations at the
request of the Resolution of the 13th Party Congress, and the Conclusion No. 19-KL/TW
of the Politburo on continuing to improve the quality of social supervision and criticism
work of the Vietnam Fatherland Front Committee, its member organizations, and the
People. In the coming time, the Vietnam Fatherland Front needs to have orientations and
set specific tasks to improve the quality and effectiveness of supervision of the Vietnam
Fatherland Front and socio-political organizations, meeting the requirements of the Party,
and representing to protect the legitimate interests of the People.
Từ khóa: Giám sát; phản biện xã hội; đổi mới; tổ chức chính trị - xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
Keywords: Social supervision; criticism; renew; social and political organizations; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 21/10/2022; Sửa chữa: 25/10/2022; Duyệt đăng: 3/11/2022.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với việc nâng
cao chất lượng, hiệu quả công tác giám
sát, phản biện xã hội 

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

Ti�p t�c đ�i m�i, nâng cao ch�t l��ng, hi�u qu�
công tác giám sát c�a M	t tr
n T� qu�c Vi�t Nam
và các t� ch�c chính tr� - xã h�i
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Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội
trong giám sát bảo vệ quyền và lợi ích
chính đáng của các thành viên
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Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng,
hiệu quả công tác giám sát của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị -
xã hội, đáp ứng được yêu cầu của Đảng
thời gian tới
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VŨ THỊ NHƯ HOA*

Tóm tắt: Phương thức lãnh đạo của Đảng là vấn đề quan trọng trong sự lãnh đạo của
Đảng. Vai trò lãnh đạo của Đảng muốn đạt được hiệu quả cao không chỉ do đường lối,
chủ trương đúng đắn, mà còn phải có phương thức lãnh đạo phù hợp. Vì vậy, tiếp tục
đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ địa phương đối với hệ thống chính trị ở địa
phương là yêu cầu cấp bách hiện nay ở nước ta.

Summary: The Party's leadership method is an important issue of the Party's
leadership. The leadership role of the Party, in order to achieve high efficiency, is not only
due to the right guidelines and policies, but also must have an appropriate leadership
method. Therefore, continuing to innovate the leadership method of the local Party
Committee for the local political system is a current urgent requirement in our country.
Từ khóa: Phương thức lãnh đạo; Đảng bộ địa phương; hệ thống chính trị; Đảng Cộng sản Việt Nam.
Keywords: Leadership method; the local Party Committee; political system; the Communist Party of Vietnam.

Nhận bài: 10/10/2022; Sửa chữa: 12/10/2022; Duyệt đăng: 25/10/2022.

Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị

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

Ph��ng th�c lãnh đ�o c�a Đ�ng b� đ�a ph��ng
đ�i v�i h� th�ng chính tr� � c� s�
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Sự lãnh đạo của Đảng bộ địa phương đối
với hệ thống chính trị ở cơ sở
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Chú thích:
1. Viện Ngôn ngữ học (Hoàng Phê chủ biên): Từ điển Tiếng Việt, Nxb. Đà Nẵng - Trung tâm Từ điển, 2002, tr.793.
2. Vũ Hữu Ngoạn (chủ biên), Ngô Văn Dụ… (2001), Tìm hiểu một số khái niệm trong Văn kiện Đại hội IX của Đảng, Nxb. Chính trị quốc

gia, Hà Nội. tr.48.
3. Trần Đình Huỳnh (2001), Phương thức Đảng lãnh đạo Nhà nước, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.114.

Tài liệu tham khảo
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2017.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2018.
3. 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 1, tập 2.
4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tập 9.
5. Trần Đình Huỳnh, Phương thức Đảng lãnh đạo Nhà nước, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2021.
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NGUYỄN MẠNH QUANG*

Tóm tắt: Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động xây
dựng kế hoạch phối hợp với chính quyền các cấp và Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức
triển khai phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên
giới quốc gia trong tình hình mới" đến đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các tổ
chức chính trị - xã hội và lực lượng công an, biên phòng trên địa bàn các huyện,
các xã có đường biên giới trên bộ, trên biển. Tổ chức phổ biến, quán triệt triển khai
đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện phong trào, góp phần bảo vệ an ninh
biên giới quốc gia.

Summary: In recent years, the Vietnam Fatherland Front Committee in Ha Tinh
province has been actively developing a plan to coordinate with authorities at all
levels and the provincial border guards to organize the implement of the movement
"All people participate in protecting territorial sovereignty and national border
security in the new situation" to the staff of the Front, socio-political organizations
and police forces and border guards in districts and communes with land and sea
borders. Organizing the dissemination and implementation to cadres, the Party
members, and the People to implement the movement, contributing to protecting
national border security.
Từ khóa: Bảo vệ an ninh biên giới; phối hợp; tuyên truyền, vận động; Nhân dân; Bộ đội biên phòng; Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh. 
Keywords: Border security protection; combination; propaganda and mobilization; the People; Border Guard; the
Vietnam Fatherland Front, Ha Tinh province.
Nhận bài: 26/10/2022; Sửa chữa: 28/10/2022; Duyệt đăng: 3/11/2022.

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

Vai trò c�a M	t tr
n T� qu�c t!nh Hà T�nh
trong công tác ph�i h�p tuyên truy�n, 
v
n đ�ng Nhân dân b�o v� an ninh biên gi�i
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NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HÀ*

Tóm tắt: Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc
thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” đã
tác động mạnh mẽ đến đời sống ngươì dân ở các thôn, làng trên địa bàn tỉnh Kon
Tum. Nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo được hình thành và nhân rộng, góp
phần sớm đưa các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác dân
tộc tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Summary: The campaign "Changing the way of thinking and doing of ethnic
minorities, helping ethnic minorities rise out of poverty sustainably" has had a strong
impact on people's lives in villages and hamlets in Kon Tum province. A number of
effective models and creative practices have been formed and replicated,
contributing to the early introduction of the Party’s guidelines and the State's policies
on ethnic affairs to ethnic minorities and mountainous areas.
Từ khóa: Giảm nghèo bền vững; đồng bào dân tộc thiểu số; thay đổi nếp nghĩ, cách làm; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh Kon Tum.
Keywords: Sustainable poverty reduction; ethnic minorities; change the way of thinking and doing; the Vietnam
Fatherland Front, Kon Tum province.
Nhận bài: 19/10/2022; Sửa chữa: 21/10/2022; Duyệt đăng: 25/10/2022.

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

M	t tr
n T� qu�c t!nh Kon Tum v
n đ�ng Nhân dân 
th�c hi�n cu�c v
n đ�ng “Làm thay đ�i n�p ngh�, cách làm
c�a đ�ng bào dân t�c thi�u s�, làm cho đ�ng bào dân t�c
thi�u s� v��n lên thoát nghèo b�n v"ng”



56 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 231 (11/2022)

Những kết quả đạt được từ việc triển khai
thực hiện cuộc vận động

Công tác xây dựng các mô hình điển hình
tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc
thiểu số
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Tiếp tục triển khai
thực hiện có hiệu quả
cuộc vận động trong
thời gian tới



Bà Y Yin (69 tuổi), nghệ nhân dệt thổ cẩm, làng Kon K"tu, xã Đắk Rơ Wa, Thành phố Kon
Tum: Người dệt truyện cổ lên thổ cẩm.

ẢNH: PV
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ĐẶNG HỒNG VÂN*

Tóm tắt: Phát huy nội lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển nhanh và bền vững
cùng phát triển với đất nước là một trong những chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà
nước ta trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Trong nhiều năm qua, Nhà nước
đã ban hành hệ thống cơ chế chính sách phát triển mọi mặt của đời sống cho vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập
quốc tế sâu rộng hiện nay, việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Chính phủ có ý nghĩa đặc biệt
quan trọng trong việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững niềm
tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước, bảo vệ an toàn an ninh biên giới quốc gia.

Summary: Promoting internal resources of ethnic minorities for fast and sustainable
development together with the country is one of the consistent policies of our Party and
State in the process of national building and development. Over the years, our State has
promulgated a system of mechanisms and policies to develop all aspects of social life for
ethnic minorities and mountainous areas. In the current context of industrialization,
modernization, and deep international integration in our country, the implementation of
the National Target Program for socio-economic development in ethnic minority and
mountainous areas of Vietnam Government is particularly important in strengthening and
enhancing the great national unity bloc, maintaining the People's faith in the Party and
State, and protecting the safety and security of the national border.
Từ khóa: Chương trình mục tiêu quốc gia; vùng dân tộc thiểu số và miền núi; phát triển toàn diện, bền vững; Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam.
Keywords: The National target program; ethnic minority and mountainous areas; comprehensive and sustainable
development; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 21/10/2022; Sửa chữa: 25/10/2022; Duyệt đăng: 28/10/2022.

Vai trò và trách nhiệm của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam 

* Tạp chí Mặt trận, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Vai trò và trách nhi�m c�a M	t tr
n các c�p 
trong tri�n khai th�c hi�n và giám sát th�c hi�n
Ch��ng trình m�c tiêu qu�c gia phát tri�n kinh t� -
xã h�i vùng đ�ng bào dân t�c thi�u s� và mi�n núi
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Việc triển khai thực hiện Chương trình trên
địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc
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Những giải pháp trọng tâm thực hiện
Chương trình trong thời gian tới



Chú thích:
1. Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh

tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 2021 - 2025.
2. Kế hoạch số 595/KH-MTTW-BTT (6/9/2022) của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về triển khai

thực hiện và giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
năm 2022.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội thảo
“Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác triển khai thực hiện
và giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khu vực phía Bắc” tại tỉnh Tuyên Quang,
tháng 10/2022. 

ẢNH: HẢI YẾN
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CAO THỊ NGỌC THỦY*

Tóm tắt: Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng và chính quyền đã có nhiều chủ
trương, chính sách quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc
thiểu số, Mặt trận Tổ quốc các cấp và đoàn thể các cấp trong tỉnh đã tích cực, sôi nổi
tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh phát
huy nội lực, vượt qua khó khăn, tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong
trào thi đua yêu nước để phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa
dân tộc. Qua đó, góp phần làm thay đổi cơ bản đời sống vật chất, tinh thần của người
dân khu vực miền núi nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng.

Summary: Over the years, the Party committees and authorities at all levels have made
a number of important undertakings and policies for socio-economic development in
ethnic minority areas. The Vietnam Fatherland Front and mass organizations at all levels
in the province have actively and enthusiastically organized propaganda and mobilization
activities for ethnic minorities in the area to promote their internal resources, overcome
difficulties, organize effectively the implementation of patriotic emulation movements and
campaigns for socio-economic development, preserve and promote national cultural
identity. Thereby, contributing to fundamentally changing the material and spiritual life of
people in mountainous areas in general and ethnic minorities in particular.
Từ khóa: Công tác dân tộc; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An.
Keywords: Ethnic work; innovation of content and method of operation; the Vietnam Fatherland Front in Nghe An province.
Nhận bài: 18/10/2022; Sửa chữa: 21/10/2022; Duyệt đăng: 25/10/2022.

Thực thi chính sách phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

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

Đ�i m�i n�i dung và ph��ng th�c ho�t đ�ng
c�a M	t tr
n T� qu�c Vi�t Nam trong công tác
dân t�c t�i t!nh Ngh� An
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Một số vấn đề đặt ra 
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Một số giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực
hiện Kết luận số 01 của 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 tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) trước kỳ họp
thứ 4, Quốc hội khóa XV. 

ẢNH: THÀNH DUY
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NGUYỄN THỊ BÍCH THU*, HOÀNG THỊ XUÂN**

Tóm tắt: Tại khu vực Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng, dệt thổ cẩm
được coi là một nghề truyền thống mang đậm bản sắc của đồng bào bản địa. Thổ
cẩm không chỉ được dùng để làm trang phục, mà còn là sản phẩm văn hóa tộc
người dùng trong sinh hoạt thường ngày và trong sinh hoạt văn hóa truyền thống.
Trong bối cảnh phát triển hiện nay, quá trình giao lưu văn hóa giữa các tộc người
đang diễn ra mạnh mẽ, văn hóa thổ cẩm, nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng
bào các dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk đang có nhiều nguy cơ mai một. Bài viết đề xuất
một số giải pháp bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm trong cộng đồng dân tộc
thiểu số tại tỉnh Đắk Lắk.

Summary: In the Central Highlands region in general, and Dak Lak province in
particular, brocade weaving is considered a traditional profession imbued with the
identity of the indigenous people. Brocade is not only used to make costumes, but
also a cultural product used in daily life and in traditional cultural activities. In the
current development context, the process of cultural exchange between ethnic
groups is taking place strongly, brocade culture and traditional brocade weaving of
ethnic minorities in Dak Lak are facing a number of risks of being lost gradually. This
article proposes some solutions to preserve and develop brocade weaving in ethnic
minority communities in Dak Lak province.
Từ khóa: Nghề dệt thổ cẩm; văn hóa truyền thống; bảo tồn, phát triển; đồng bào dân tộc thiểu số; tỉnh Đắk Lắk.
Keywords: Brocade weaving; traditional culture; preservation and development; ethnic minority; Dak Lak province
Nhận bài: 10/10/2022; Sửa chữa: 12/10/2022; Duyệt đăng: 25/10/2022.

Thực trạng bảo tồn, phát triển nghề dệt
thổ cẩm trong cộng đồng dân tộc thiểu số
tại Đắk Lắk 

* Tiến sĩ, Học viện Dân tộc.
** Thạc sĩ, Học viện Dân tộc.

M�t s� gi�i pháp b�o t�n và phát tri�n 
ngh� d�t th� c#m trong c�ng đ�ng dân t�c 
thi�u s� t�i t!nh Đ�k L�k
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Tìm hiểu nhu cầu sử dụng thổ cẩm trong
tộc người thiểu số Đắk Lắk hiện nay

Thành viên Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và thổ cẩm Ea Tul, huyện Cư M’gar dệt thổ cẩm , tháng 7/2022.
ẢNH: PV
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Giải pháp phát triển nghề dệt thổ cẩm của
đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương
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NGUYỄN THỊ LÝ* 

Tóm tắt: Qua hơn 35 năm đổi mới, việc tổ chức thực hiện chính sách dân tộc của
Đảng và Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đạt được những thành tựu
quan trọng trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, quá trình thực hiện chính sách dân tộc ở Lào
thời gian qua chưa khai thác được mọi tiềm năng, thế mạnh của các vùng, các dân
tộc, do đó điều kiện sống của nhân dân các dân tộc còn khó khăn. Bài viết nghiên cứu
chính sách dân tộc của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trên hai phương diện chính:
kinh tế, văn hoá - thông tin. Các chính sách dân tộc này được thực hiện thông qua
quá trình thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước Lào.

Summary: After more than 35 years of innovation, the organization and
implementation of the ethnic policies of the Party and State of the Lao People's
Democratic Republic has gained important achievements in various fields. However,
the process of implementing ethnic policies in Laos in recent years has not exploited
all the potentials and strengths of regions and ethnic groups, so the living conditions
of people of all ethnic groups are still facing a number of difficulties. This article studies
the ethnic policies of the Lao People's Democratic Republic in two main aspects:
economy, culture - information. These ethnic policies are implemented through the
implementation of the socio-economic development policies of Laos.
Từ khóa: Chính sách dân tộc; phát triển kinh tế - xã hội; văn hóa - thông tin; Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Keywords: Ethnic policies; socio-economic development; culture - information; the Lao People's Democratic Republic.
Nhận bài: 18/10/2022; Sửa chữa: 25/10/2022; Duyệt đăng: 3/11/2022.

Nội dung chính sách dân tộc về phát triển
kinh tế và văn hóa - thông tin ở Cộng hòa
Dân chủ Nhân dân Lào

* Thạc sĩ, Viện nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Th�c hi�n chính sách dân t�c v� phát tri�n kinh t�
và v�n hóa - thông tin � C�ng hòa Dân ch� 
Nhân dân Lào hi�n nay
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Thực tiễn triển khai thực hiện chính sách
dân tộc về phát triển kinh tế và văn hóa -
thông tin ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 

Thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện
chính sách dân tộc về phát triển kinh tế
và văn hóa - thông tin ở Cộng hòa Dân
chủ Nhân dân Lào
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Chú thích:
1. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Quốc gia Lào, Viêng Chăn, tr.14. 
2,3,4. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia 5 năm lần thứ IX (2021-2025) ( Thông qua trong kì họp Quốc hội khóa IX từ ngày

22-26/3/2021 theo Nghị quyết số 20/QH, ký ngày 26/3/2021), tr.12.
5. Tổng cục Thống kê quốc gia - Bộ Kế hoạch và đầu tư, Niên giám thống kê 2021, Thủ đô Viêng Chăn, 3/2022, tr. 8.
6. Eryso PHANTIVONG (2018), Luận án tiến sĩ Chủ nghĩa xã hội khoa học  “Thực hiện chính sách dân tộc ở các tỉnh miền Bắc nước Cộng

hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay”, tr. 96.
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HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Trải qua 3 năm sống trong đại dịch Covid-19, năm 2022 là một năm quan
trọng đối với giáo dục toàn cầu. Trên khắp thế giới, các hệ thống giáo dục đã phải đối
mặt với tình trạng xáo trộn bởi việc phong tỏa, giãn cách nhằm ngăn chặn dịch bệnh
lây lan, sự thiếu bình đẳng về khả năng tiếp cận giáo dục, công nghệ giáo dục và các
công cụ đào tạo từ xa khác, bên cạnh những thách thức trong việc duy trì sức khỏe
thể chất và tinh thần cho cả giáo viên và học sinh. Tuy nhiên, không phải tất cả những
thay đổi đột ngột do đại dịch gây ra đều là xấu, một số đổi mới đầy hứa hẹn, mang
lại những cơ hội mới cho nền giáo dục toàn cầu trong thời gian tới.

Summary: After three years of the Covid-19 pandemic, 2022 is an important year for
global education. Around the world, education systems have had to face disorder due
to lockdown and social distancing to prevent the spread of disease, inequitable access
to education technology and other distance learning tools, and deep challenges in
maintaining both students’ and teachers’ physical and emotional health. However, not
all the sudden changes caused by the pandemic are bad, some innovations are
promising, bringing new opportunities for global education in the near future.
Từ khóa: Giáo dục; giáo viên; học sinh; đại dịch Covid-19; học trực tuyến; toàn cầu.
Keywords: Education; teachers; students; the Covid-19 pandemic; online learning; Global. 
Nhận bài: 25/10/2022; Sửa chữa: 28/10/2022; Duyệt đăng: 3/11/2022.

Nh"ng c� h�i và thách th�c đ�i v�i giáo d�c
toàn c�u trong giai đo�n hi�n nay

Đại dịch Covid-19 có tác động đến giáo dục toàn cầu.
ẢNH: MAIL & GUARDIAN
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Việc học tập gặp nhiều khó khăn trong đại dịch.
ẢNH: CGIAR

Không phải trẻ em nào cũng có thể học trực tuyến.
ẢNH: TABLEAU
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Kỹ năng mềm rất cần thiết đối với học sinh, sinh viên. ẢNH: GETTING SMART
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NGUYỄN TÚC*

Tóm tắt: Đồng chí Võ Văn Kiệt là nhà lãnh đạo cách mạng kiên trung trong hai cuộc
kháng chiến chống xâm lược của dân tộc trong thế kỷ XX. Những tư duy chiến lược về đại
đoàn kết dân tộc của đồng chí xuyên suốt trong quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện
đường lối đổi mới đất nước. Đồng chí Võ Văn Kiệt đã trở thành một trong những nhà lãnh
đạo xuất sắc của Ðảng và Nhà nước ta trong giai đoạn quan trọng của thời kỳ Ðổi mới.

Summary: Comrade Vo Van Kiet was a steadfast revolutionary leader in the two
resistance wars against national invaders in the 20th century. His strategic thinking on
great national unity had been throughout the process of planning and organizing the
implementation of the national renewal policy. Comrade Vo Van Kiet had become one of
the outstanding leaders of our Party and State in the important period of Doi Moi.
Từ khóa: Đồng chí Võ Văn Kiệt; đại đoàn kết dân tộc; thời kỳ Ðổi mới; cách mạng Việt Nam. 
Keywords: Comrade Vo Van Kiet; great national unity; Doi Moi; Viet Nam's revolution.
Nhận bài: 25/10/2022; Sửa chữa: 28/10/2022; Duyệt đăng: 3/11/2022.

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

Đ�ng chí Võ V�n Ki�t v�i s� nghi�p
đ�i đoàn k�t dân t�c
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Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt với bà con dân tộc huyện Chư Pảh, Gia Lai năm 1996.
ẢNH: TL



76 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 231 (11/2022)



Chú thích:
1. Những chuyện kể về anh Sáu Dân, Nxb. Thông tấn xã, Hà Nội. 2008, tr. 75.



77TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 231 (11/2022)

VÕ THỊ HOA*

Tóm tắt: Đảng và Nhà nước ta xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật là một bộ phận không thể tách rời của quá trình xây dựng, hoàn thiện và
tổ chức thực hiện pháp luật. Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
được đề ra, đòi hỏi tính tối thượng của pháp luật, mọi công dân sống và làm việc theo
Hiến pháp và pháp luật. Bài viết phân tích những nội dung cơ bản quan điểm của Chủ
tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và sự vận
dụng của Đảng, Nhà nước trong phổ biến, giáo dục pháp luật ở nước ta hiện nay, trên
cơ sở đó nêu các giải pháp tiếp tục vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh
trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân.

Summary: Our Party and State define the work of law propaganda, dissemination,
and education as an integral part of the process of building, perfecting, and organizing
the implementation of the law. The building of a socialist rule-of-law State is proposed,
requiring the supremacy of the law. All citizens live and work according to the
Constitution and the law. This article analyzes the basic contents of President Ho Chi
Minh's views on the propagation, dissemination, and education of the law and the
application of the Party and State in law dissemination and education in our country
today, on that basis, proposing solutions to continue applying the views of President
Ho Chi Minh in the work of law dissemination and education for the People.
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Nhân dân; Việt Nam.
Keywords: Ho Chi Minh’s thought; propagating, disseminating and educating the law; the People; Vietnam.
Nhận bài: 19/10/2022; Sửa chữa: 25/10/2022; Duyệt đăng: 3/11/2022.

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

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

V
n d�ng quan đi�m c�a Ch� t�ch H� Chí Minh
vào công tác tuyên truy�n, ph� bi�n, giáo d�c
pháp lu
t � n��c ta hi�n nay
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Thực trạng công tác tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật 
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Một số giải pháp nhằm nâng cao chất
lượng công tác tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật theo quan điểm của
Chủ tịch Hồ Chí Minh
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