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G
ần nửa thế kỷ đã trôi qua, đại thắng mùa Xuân năm 1975 luôn khắc sâu trong tâm trí của mỗi
người Việt Nam với niềm tự hào thiêng liêng. Có thể khẳng định rằng, nguyên nhân của chiến
thắng vĩ đại ấy chính là nhờ sức mạnh ý chí của con người Việt Nam, đặc biệt là tinh thần đại

đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và khát vọng hòa bình của dân tộc ta.
Nhân kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), Tạp

chí Mặt trận số 224 có bài viết: “Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - Bài học kinh nghiệm quý báu về phát huy
sức mạnh đại đoàn kết dân tộc”. Bài viết khẳng định, chiến dịch mùa Xuân năm 1975 đại thắng do có sự hội
tụ của nhiều yếu tố, trong đó sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là một nhân tố đặc biệt quan trọng. Ngày nay,
truyền thống ấy tiếp tục được phát huy cao độ trong sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong mục NNghiên cứu - Lý luận, Tạp chí có các bài viết chuyên sâu, mang tính định hướng cho công tác
Mặt trận: “Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong bảo vệ, tham gia bảo vệ quyền con người,
quyền công dân”; “Định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ công tác bồi dưỡng cán bộ Mặt trận trong
tình hình mới”; “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp, đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”…

“Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết Đại hội XIII
của Đảng” là bài viết nổi bật trong mục Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Bài viết khẳng định đại
đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Thực hiện đại
đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng nước ta, đặc biệt trong bối cảnh sự nghiệp đổi
mới đang đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta những nhiệm vụ nặng nề. 

Mục Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tạp chí có bài “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ
tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng”. Bài viết về thực trạng công tác tuyên
truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố Cần Thơ, từ
đó nêu những vấn đề cần tập trung giải quyết để phòng, chống tham nhũng có hiệu quả.

Trong các mục Diễn đàn Đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận với các phong trào, cuộc vận động; Kinh
nghiệm - Thực tiễn; Những vấn đề quốc tế và đối ngoại nhân dân, Tạp chí đăng tải các bài tổng kết kinh
nghiệm, thực tiễn công tác Mặt trận, trên các khía cạnh nội dung: Hiện tượng tôn giáo mới hiện nay; công tác
dân vận; thực hiện chính sách xã hội; phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; bảo
hộ công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài… 

Nhân vật của mục Nhân vật - Sự kiện số này là cố Tổng Bí thư Trường Chinh trong bài viết “Đồng chí
Trường Chinh với những phẩm chất đặc biệt của nhà lãnh đạo cộng sản”. Bài viết phản ánh quá trình hoạt động
cách mạng, những cống hiến bền bỉ, kiên trung của đồng chí Trường Chinh cho cách mạng Việt Nam; đặc biệt,
phân tích làm rõ tư duy lý luận sắc bén và kinh nghiệm thực tiễn sống động của đồng chí đã đặt nền móng cho
sự nghiệp đổi mới, góp phần mở ra bước phát triển mới của cách mạng Việt Nam… 

Cùng nhiều bài viết chuyên sâu khác, Tạp chí Mặt trận tiếp tục cung cấp những thông tin phong phú, phản
ánh nhiều khía cạnh của công tác Mặt trận, làm tài liệu tham khảo hữu ích cho cán bộ Mặt trận các cấp.

Trân trọng giới thiệu Tạp chí Mặt trận số 224 tới Quý độc giả.

ThS. TRƯƠNG THÀNH TRUNG
Phó Tổng Biên tập phụ trách

L�I TÒA SO�N 
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NGÔ SÁCH THỰC*

Tóm tắt: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bảo vệ, tham gia bảo vệ quyền con người,
quyền công dân trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và vị trí của Mặt trận Tổ quốc
trong hệ thống chính trị. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện chức năng này theo
nguyên tắc chung về quyền con người, quyền công dân được quy định trong Hiến
pháp năm 2013 và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bài viết làm rõ vai trò đại diện,
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các tổ chức thành viên; mối quan hệ giữa Nhà nước với Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể nhân dân trong bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Summary: The Vietnam Fatherland Front protects and participates in the
protection of human rights and citizenship rights on the basis of its functions, tasks,
and position in the political system. The Vietnam Fatherland Front performs this
function according to the general principles of human rights and citizenship rights
which were enshrined in the 2013 Constitution and the Law on Vietnam Fatherland
Front. This article clarifies the role of representing and protecting the legitimate
rights and interests of the People of the Vietnam Fatherland Front and its member
organizations; the relationship between the State, the Fatherland Front, and the
People's organizations in ensuring human rights and citizenship rights.
Từ khóa: Quyền con người, quyền công dân; bảo vệ quyền con người, quyền công dân; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Human rights, citizenship rights; protect human rights and citizenship rights; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 15/3/2022; Sửa chữa: 18/3/2022; Duyệt đăng: 5/4/2022.

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

Phát huy vai trò c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 
trong b�o v�, tham gia b�o v� quy	n con ng
�i, 
quy	n công dân
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Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong việc bảo vệ, tham gia bảo vệ quyền
con người, quyền công dân
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Thực trạng việc bảo vệ, tham gia bảo vệ
quyền con người, quyền công dân của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo Hiến pháp
năm 2013 và một số vấn đề đặt ra

Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ sáu, khóa IX. 
ẢNH: QUANG VINH
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Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao
vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bảo
vệ, tham gia bảo vệ quyền con người,
quyền công dân 



Chú thích:
1. Các điều: 4, 8, 9, 12, 15, 18, 22 - 25, 36, 38, 39, 41- 46, 48 - 50, 52 - 58, 60, 62, 66, 76, 77, 81, 83 - 85, 90 và 98.
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NGUYỄN HUY HIỆU*

Tóm tắt: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là
Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử kết thúc với thắng lợi hoàn toàn thuộc về Nhân dân
Việt Nam. Thắng lợi to lớn đó, bắt nguồn từ đường lối cách mạng, đường lối kháng
chiến đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại thắng mùa Xuân năm
1975 không những ghi vào lịch sử dân tộc ta như mốc son rực sáng nhất trong thế
kỷ XX, mà còn là bài học kinh nghiệm quý báu về phát huy sức mạnh đại đoàn kết
dân tộc, giành thắng lợi quyết định trong trận quyết chiến chiến lược.

Summary: The 1975 Spring General Offensive and Uprising, culminating with the
historic Ho Chi Minh Campaign and ended with a complete victory for the
Vietnamese people. That great victory stemmed from the right and creative
revolutionary and resistance guidelines of the Communist Party of Vietnam. The
Great Spring Victory of 1975 not only recorded in our nation's history as the most
brilliant milestone in the 20th century, but also brought up a valuable lesson
learned in promoting the strength of the great national unity, winning decisive
victory in the decisive strategic battle.
Từ khóa: Đại thắng mùa Xuân năm 1975; bài học kinh nghiệm; đại đoàn kết dân tộc; Đảng Cộng sản Việt Nam.
Keywords: The Great Spring Victory of 1975; lessons learned; the great national unity; the Communist Party of Vietnam.
Nhận bài: 9/3/2022; Sửa chữa: 15/3/2022; Duyệt đăng: 5/4/2022.

* Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đi th�ng mùa Xuân n�m 1975 -
Bài h�c kinh nghi�m quý báu v	 phát huy 
s�c mnh đi đoàn k�t dân t�c
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Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu (thứ hai, phải sang) tham quan triển lãm ảnh “Hà Nội -
Điện Biên Phủ trên không”. 

ẢNH: PV
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Chú thích:
1,2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr.472, 484.
3,4,5. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 20, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.82-85.
6. Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Việt Nam những sự kiện quân sự thế kỷ XX, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2001, tr.499.
7. Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 1991, tập 2, tr.178.  
8,9. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 36, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, tr.90, 167.
10. Đại tướng Hoàng Văn Thái, Những năm tháng quyết định, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1990, tr.210.
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TẠ VĂN SỸ*

Tóm tắt: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm
hiện thực hóa mục tiêu theo Nghị quyết của Đảng, phấn đấu đến năm 2025 Việt
Nam cơ bản hoàn thành chuyển đổi số để chủ động, tích cực tham gia cuộc cách
mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng. Việc từng bước
chuyển đổi các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong môi trường số
không chỉ nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, mà còn thúc đẩy đổi mới
phương thức hoạt động dựa trên công nghệ số và dữ liệu.

Summary: Promoting digital transformation in the activities of the Vietnam
Fatherland Front Central Committee has been identified as a key task in order to
realize the goals set out in the Party's Resolution, striving to achieve the goal of
Vietnam by 2025 basically complete digital transformation in order to actively
participate in the fourth Industrial Revolution in association with deep international
integration. The step-by-step transformation of the Vietnam Fatherland Front's
activities in the digital environment not only improves operational effectiveness,
but also fosters innovation in digital and data-driven operations. 
Từ khóa: Công nghệ thông tin; chuyển đổi số; đổi mới phương thức hoạt động; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Information technology; digital transformation; innovate the mode of operation; the Vietnam
Fatherland Front.
Nhận bài: 11/3/2022; Sửa chữa: 15/3/2022; Duyệt đăng: 6/4/2022.

Đảm bảo hạ tầng và thiết bị công nghệ
thông tin trong cơ quan đáp ứng các yêu
cầu của chuyển đổi số

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

Đ�y mnh chuy�n đ�i s� trong c� quan 
�y ban Trung 
�ng M�t tr�n T� qu�c 
Vi�t Nam
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Số hóa tài liệu, xây dựng hệ cơ sở dữ liệu số

Ứng dụng hệ phần mềm quản lý văn bản
và điều hành E.Office

Xây dựng các ứng dụng số triển khai các
nhiệm vụ của Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam

Thuận lợi và khó khăn của Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp khi
tham gia vào cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ tư
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LÊ MẬU NHIỆM*

Tóm tắt: Để nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ Mặt trận cần tăng cường,
đổi mới công tác bồi dưỡng theo định hướng tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, trong đó nhấn mạnh yêu cầu: “Xây dựng kế hoạch,
đề án cụ thể để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận”. Chất lượng, hiệu quả của công
tác bồi dưỡng cán bộ Mặt trận do nhiều yếu tố tạo nên: chất lượng nội dung chương
trình, chất lượng đội ngũ giảng viên, uy tín của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, mức độ cập
nhật tri thức, kết quả nghiên cứu khoa học… Do đó, muốn nâng cao chất lượng, hiệu
quả bồi dưỡng cán bộ Mặt trận cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, đặc biệt chú
trọng ứng dụng, cập nhật thường xuyên các kết quả nghiên cứu khoa học.

Summary: In order to improve the overall quality of the Vietnam Fatherland Front’s
cadres, it is necessary to strengthen and renew the training work in the direction of
the 9th Vietnam Fatherland Front Congress, in the term of 2019 - 2024, which
emphasized the requirement: "Elaborating specific plans and schemes for training and
fostering the Front’s cadres". The quality and effectiveness of the training of the
Front’s cadres are caused by a number of factors, such as the quality of the program
content, the quality of the lecturers, the reputation of the training and fostering
institutions, the level of updating knowledge, scientific research results, and etc.
Therefore, in order to improve the quality and effectiveness of training the Front’s
cadres, it is necessary to implement a system of synchronous solutions, paying special
attention to the application and regularly updating of scientific research results.
Từ khóa: Cán bộ Mặt trận; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận; nghiên cứu khoa học; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: The Front’s cadres; training and fostering the Front’s cadres; scientific research; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 2/3/2022; Sửa chữa: 9/3/2022; Duyệt đăng: 28/3/2022.

Thực trạng ứng dụng kết quả nghiên cứu
khoa học vào hoạt động giảng dạy, 
bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam

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

Đ�nh h
�ng hot đ�ng nghiên c�u 
khoa h�c ph�c v� công tác b�i d
�ng 
cán b� M�t tr�n trong tình hình m�i
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Một số định hướng hoạt động nghiên cứu
khoa học phục vụ công tác bồi dưỡng cán bộ 



Chú thích:
1. Dự án điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ công

nghiệp theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế (năm 2021).
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NGUYỄN KIM THOA*

Tóm tắt: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành một trong
những bài học kinh nghiệm lớn, là phương thức và điều kiện bảo đảm thực hiện
thành công sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Với vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức thành viên tiếp tục làm tốt hơn vai trò là nòng cốt chính trị trong khối đại đoàn
kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu
nước, thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng
lợi các mục tiêu phát triển đất nước.

Summary: Promoting the strength of the great national unity has become one of the
great lessons learned, a method and also a condition to ensure the successful
implementation of the cause of the national liberation struggle, and firmly building and
defending the socialist Vietnamese Fatherland. With the role of representing and
protecting the legitimate rights and interests of all classes of people, the Vietnam
Fatherland Front and its member organizations continue to do better their role as the
political core in the great national unity bloc, gathering and mobilizing the People to step
up patriotic emulation movements, practicing democracy, and building social consensus
to contribute to the successful implementation of the country's development goals.
Từ khóa: Đại đoàn kết toàn dân tộc; sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: The great national unity; the cause of national building and defense; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 10/3/2022; Sửa chữa: 15/3/2022; Duyệt đăng: 29/3/2022.

* Văn phòng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đ�i m�i n�i dung, ph
�ng th�c hot đ�ng 
c�a M�t tr�n T� qu�c các c�p, đáp �ng yêu c�u, 
nhi�m v� xây d!ng kh�i đi đoàn k�t toàn dân t�c
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Tuyên truyền, vận động
các tầng lớp nhân dân
đoàn kết, thi đua yêu nước
và phát huy vai trò chủ thể
của người dân trong sự
nghiệp xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc

Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2021, trọng tâm phối hợp công tác năm 2022. 

ẢNH: QUANG VINH
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Tăng cường vận động, tập hợp lực lượng
trong tổ chức Mặt trận

Phát huy vai trò Nhân dân tham gia xây
dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, góp phần
tăng cường đồng thuận xã hội

Đổi mới, đa dạng phương thức nắm, tập
hợp tình hình Nhân dân, tổng hợp ý kiến,
kiến nghị của cử tri và Nhân dân và phản
ánh kịp thời với Đảng, Nhà nước 
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Mặt trận Tổ quốc các cấp giám sát và
phản biện xã hội, tham gia góp ý hoàn
thiện chính sách, pháp luật, qua đó đại
diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp,
chính đáng của Nhân dân

Bài học kinh nghiệm từ thực tiễn tổ chức
công tác Mặt trận các cấp 

Một số giải pháp hoạt động của Mặt trận Tổ
quốc các cấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ
xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
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TRẦN NAM CHUÂN*

Tóm tắt: Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là cội nguồn sức
mạnh của dân tộc Việt Nam. Truyền thống đó được hun đúc, hình thành và phát
triển bởi tinh thần yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ của dân tộc ta qua lịch sử hàng
nghìn năm dựng nước và giữ nước. Thực hiện đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu,
nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng nước ta, do đó, Đảng ta khẳng định, mọi
đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phải phản ánh được
nguyện vọng, quyền lợi của đại đa số dân chúng để có thể tập hợp, đoàn kết mọi
lực lượng cho cách mạng.

Summary: The great national unity is a precious tradition and a source of the
strength of Vietnam. That tradition was embedded, formed, and developed by the
patriotism, independent, and self-reliant over the thousands of years of history of
national building and defense. Realizing national unity is the top goal and task of
our country's revolution. Therefore our Party affirms that all guidelines,
undertakings, and policies of the Party and the State must reflect the aspirations
and interests of the majority of the population in order to be able to gather and
unite all forces for the revolution.
Từ khóa: Đại đoàn kết dân tộc; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Việt Nam.
Keywords: The great national unity; building and defending the Fatherland; the Resolution of the 13th Party
Congress; Vietnam.
Nhận bài: 15/3/2022; Sửa chữa: 18/3/2022; Duyệt đăng: 5/4/2022.

Đại đoàn kết toàn dân tộc - truyền thống
quý báu của dân tộc Việt Nam

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nguyên cán bộ Viện Chiến lược Quốc phòng, Bộ Quốc phòng.

Phát huy s�c mnh đi đoàn k�t dân t�c 
trong xây d!ng và b�o v� T� qu�c theo 
Ngh� quy�t Đi h�i XIII c�a Đ�ng
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Tầm nhìn và quan điểm của Đảng về 
tăng cường đại đoàn kết dân tộc trong
giai đoạn cách mạng mới
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Một số giải pháp tăng cường sức mạnh
đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng
và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã
hội chủ nghĩa

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. ẢNH: QUANG VINH
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Chú thích:
1. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, Tập 12, tr.672.
2. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, Tập 6, tr.587.
3. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, Tập 4, tr.96.
4,5,6,7. 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, H.2021, tr.109,

116, 117, 157.
8. Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam ngày 16/8/2021.
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NGUYỄN THÚY HẰNG*

Tóm tắt: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ
thống chính trị, trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành
viên có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền các quy định về phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường giám sát, phản biện xã hội. Thời
gian qua, với chức năng và nhiệm vụ của mình, Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam thành phố Cần Thơ đã thực hiện và phối hợp thực hiện tốt việc tuyên
truyền, vận động Nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng,
tiêu cực.

Summary: The fight against corruption is the responsibility of the whole
political system, in which the Vietnam Fatherland Front and its member
organizations play an important role in propagating regulations on anti-
corruption and negative phenomena as well as strengthening social
supervision and criticism. Over the last few years, with its functions and tasks,
the Vietnam Fetherland Front in Can Tho City has performed and coordinated
effectively in propagating and mobilizing the People to participate in the fight
against corruption and negative phenomena.
Từ khóa: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiểm soát quyền lực; Luật Phòng, chống tham nhũng; Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.
Keywords:  Prevent and fight against corruption, negativity; power control; the Law on Anti-Corruption; The Vietnam
Fetherland Front in Can Tho City.
Nhận bài: 18/3/2022; Sửa chữa: 25/3/2022; Duyệt đăng: 6/4/2022.

Thực trạng công tác tuyên truyền, 
vận động Nhân dân tham gia phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn
thành phố Cần Thơ

* Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam thành ph� C�n Th� 
tuyên truy	n, v�n đ�ng Nhân dân tham gia 
phòng, ch�ng tham nh"ng
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Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ
chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, tháng 3/2022. 

ẢNH: PV
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Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp tuyên 
truyền Nhân dân tham gia phòng, chống
tham nhũng
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Tài liệu tham khảo
1. Bộ Chính trị (2013), Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.
2. Bộ Chính trị (2013), Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 về ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn

thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
3. Quốc hội (2015), Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015.
4. Quốc hội (2015), Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2015.
5. Thủ tướng Chính phủ (2019), Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền,

phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”.
6. TS. Trịnh Thị Xuyến (Chủ biên), Cơ chế  tham gia của người dân trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay, Nxb. Chính

trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2014.
7. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, II, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021.
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NGUYỄN NGỌC QUỲNH*

Tóm tắt: “Hiện tượng tôn giáo mới” ở Việt Nam rất đa dạng, một mặt đáp ứng
nhu cầu tâm linh của một bộ phận Nhân dân, mặt khác đã có một số tác động
tiêu cực đến đời sống xã hội. Bài viết góp phần nhận diện những vấn đề đang đặt
ra cho công tác nghiên cứu và quản lý với hiện tượng tôn giáo mới để có thể vừa
đảm bảo tự do tôn giáo, tín ngưỡng, vừa bảo tồn, phát triển văn hóa truyền
thống, ổn định an ninh, trật tự xã hội và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Summary: The "new religious phenomenon" in Vietnam is very diverse, on the
one hand it meets the spiritual needs of a part of the people, on the other hand,
there are some negative impacts on social life. This article contributes to
identifying the problems that are posed in the research and management of the
new religious phenomenon so that it can not only ensure freedom of religion and
belief, but also preserve and develop traditional culture, stabilize security and
social order, and strengthen the great national unity bloc.
Từ khóa: Tôn giáo; hiện tượng tôn giáo mới; tuyên truyền, vận động; khối đại đoàn kết dân tộc.
Keywords: Religion; new religious phenomenon; propaganda and mobilization; the great national unity bloc.
Nhận bài: 2/3/2022; Sửa chữa: 8/3/2022; Duyệt đăng: 28/3/2022.

Các khái niệm liên quan đến hiện tượng
tôn giáo mới và một số vấn đề đặt ra
trong việc sử dụng khái niệm, thuật ngữ
hiện tượng tôn giáo mới 

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

Hi�n t
#ng tôn giáo m�i hi�n nay: 
Th!c trng và gi�i pháp
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Một số đặc điểm các hiện tượng tôn giáo
mới ở Việt Nam 



36 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 224 (4/2022)

Nguyên nhân ra đời và phát triển các hiện
tượng tôn giáo mới ở Việt Nam

Ảnh hưởng của các hiện tượng tôn giáo
mới đối với xã hội và đối với khối đại
đoàn kết dân tộc hiện nay
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Những kiến nghị về giải pháp đối với
công tác quản lý và vận động trong 
vấn đề hiện tượng tôn giáo mới thời gian
tới, góp phần củng cố khối đại đoàn kết
dân tộc 



Chú thích:
1. Các phong trào Thời đại mới (New Age movements) có thể chỉ là cổ súy cho một triết lý sống hay cách nhìn nào đó mới lạ về thế

giới, mang chiều kích tâm linh nhưng không nhất thiết có đối tượng và hành vi thờ cúng hay tổ chức cộng đồng cụ thể.
2. Trần Nghĩa Phương (2001), “Vấn đề tôn giáo mới trong công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc”, Tạp chí Nghiên
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năm 1990 và tác động xã hội của chúng”, Luận văn Thạc sĩ châu Á học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc
gia Hà Nội, Hà Nội, 2012; PGS.TS. Trương Văn Chung (2014), “Về thuật ngữ tôn giáo mới”, tr.143.

3. Ban Dân vận Trung ương (2007), Hỏi đáp một số vấn đề về đạo lạ ở nước ta hiện nay, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội; Phạm Văn Phóng,
Nguyễn Văn Nhụ (2008), “Nhìn nhận về đạo lạ ở nước ta trong những năm gần đây”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 9. 

4. Võ Minh Tuấn (1996), “Những hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam”, trong: Đặng Nghiêm Vạn chủ biên, Về tôn giáo tín ngưỡng Việt
Nam hiện nay, Nxb. Khoa học xã hội; Đỗ Quang Hưng (2001), “Hiện tượng tôn giáo mới: mấy vấn đề lý luận và thực tiễn”, Tạp chí
Nghiên cứu Tôn giáo, số 5; Nguyễn Quốc Tuấn (2011), “Về hiện tượng tôn giáo mới”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 12.

5. Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (2014),
Chủ nghĩa hậu hiện đại và phong trào tôn giáo mới ở Việt Nam và thế giới, Nxb. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

6. Đỗ Quang Hưng (2001), “Hiện tượng tôn giáo mới” mấy vấn đề lý luận và thực tiễn”. Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo, số 5. Tr 3-12.
7. Thuật ngữ này đã được Viện Nghiên cứu Tôn giáo sử dụng như thuật ngữ chính để chỉ các hiện tượng tôn giáo mới nổi, nhất là

sau Hội thảo khoa học về hiện tượng tôn giáo mới năm 2001 của Viện Nghiên cứu Tôn giáo.
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HÀ THỊ KHIẾT*

Tóm tắt: Trong nhiều năm qua, nhận thức được tác hại của tảo hôn và hôn nhân
cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hệ thống chính trị các cấp ở
các địa phương vùng dân tộc thiểu số đã tăng cường công tác dân vận để tuyên
truyền, vận động đồng bào các dân tộc, nhất là đối với đồng bào dân tộc có tỷ lệ
tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cao nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng này. Tuy
nhiên, công tác này còn gặp nhiều khó khăn, vì vậy hệ thống chính trị các cấp ở
vùng dân tộc thiểu số cần đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận ở vùng
đồng bào dân tộc thiểu số, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản ngăn chặn, đẩy lùi tình
trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số, góp phần
nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số.

Summary: For many years, being aware of the harmful effects of child marriage
and consanguineous marriage in ethnic minority areas, the political system at all
levels in the ethnic minority regions has strengthened the mass mobilization work to
propagate and mobilize ethnic minorities, especially ethnic minorities with high rates
of child marriage and consanguineous marriage in order to prevent and reverse this
situation. However, this work still faces up with a number of difficulties,  the political
system at all levels in ethnic minority areas needs to reform the content and
methods of mass mobilization work in ethnic minority areas, striving by 2025 to
basically prevent and reverse the situation of child marriage and consanguineous
marriage in ethnic minority areas, contributing to improving the quality of population
and human resources in ethnic minority areas.
Từ khóa: Dân vận; thay đổi hành vi; tảo hôn; hôn nhân cận huyết thống; đồng bào dân tộc thiểu số.
Keywords: Mobilization; behavior change; child marriage; consanguineous marriage; ethnic minority.
Nhận bài: 11/3/2022; Sửa chữa: 16/3/2022; Duyệt đăng: 5/4/2022.

* Nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

T�ng c
�ng công tác dân v�n nh$m thay đ�i 
hành vi t�o hôn, hôn nhân c�n huy�t th�ng % 
vùng đ�ng bào dân t�c thi�u s�
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TRẦN QUỐC DÂN*

Tóm tắt: Tổ chức thực hiện tốt chính sách xã hội, góp phần xây dựng và củng
cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa của sự
nghiệp cách mạng. Trong hơn 35 năm đổi mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn
quan tâm vận động các tầng lớp nhân dân tổ chức thực hiện tốt chính sách xã
hội nhằm xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới.

Summary: Effectively organizing the implementation of social policies,
contributing to building and consolidating the great national unity bloc has an
important meaning in the revolutionary cause. During more than 35 years of
renovation, the Vietnam Fatherland Front has always been interested in
mobilizing people from all walks of life to organize well the implementation of
social policies, in order to build and strengthen the great national unity bloc, to
meet the requirements and tasks of the revolution in the new era.
Từ khóa: Chính sách xã hội; đại đoàn kết; Nhân dân; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Social policies; the great national unity; the People; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 15/3/2022; Sửa chữa: 18/3/2022; Duyệt đăng: 28/3/2022.

Quan điểm của Đảng ta về chính sách xã hội

* Nguyên Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Th!c hi�n t�t chính sách xã h�i, góp ph�n
c�ng c� kh�i đi đoàn k�t toàn dân t�c
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Thành tựu, hạn chế của việc tổ chức thực
hiện chính sách xã hội trong hơn 35 năm
đổi mới và vấn đề đặt ra cho việc xây
dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc



43TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 224 (4/2022)

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Đỗ Văn Chiến trao số tiền 5 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương hỗ trợ trẻ em
mồ côi do dịch bệnh Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10/2021. 

ẢNH: KỲ ANH
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Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong việc vận động các tầng lớp nhân
dân tổ chức thực hiện tốt chính sách xã
hội nhằm xây dựng và củng cố khối đại
đoàn kết toàn dân tộc
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Chú thích:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2019, Phần

I, tr.84-85, 85, 433, 433-434, 397, 712, 923.
9, 10, 11. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2019, Phần II, tr. 115-

116, 508, 675. 
12,13, 14, 15, 16, 17. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội,

2021, tập I, tr.147-148, 65-66, 85, 85-86, 88, 173.
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PHÙNG THỊ NGỌC YẾN*

Tóm tắt: Luật Đất đai là một đạo luật quan trọng liên quan trực tiếp đến người dân.
Nhân dân vừa là chủ sở hữu đất đai, vừa là đối tượng chịu sự quản lý của Nhà nước. Có
thể thấy, so với Luật Đất đai năm 2003 thì Luật Đất đai năm 2013 đã có nhiều sửa đổi,
bổ sung liên quan đến việc lấy ý kiến của người dân trong lĩnh vực đất đai. Điều này thể
hiện sự tôn trọng đối với người dân và mang lại cơ hội cho người dân trong việc thực
hiện quyền xây dựng chính sách, góp ý xây dựng chính quyền. Sau gần 10 năm thực
hiện, bên cạnh những ưu điểm thì Luật Đất đai năm 2013 bộc lộ những hạn chế, bất
cập, cần sửa đổi nhằm hoàn thiện khung pháp lý để đáp ứng yêu cầu phát huy tốt nhất
nguồn lực của đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Summary: The Law on Land is an important law that directly deals with the
People. The People are both landowners and subjects under the management of the
State. It can be seen that, compared with the 2003 Law on Land, the 2013 Law on
Land has a number of amendments and supplements related to collecting the
People's opinions in the field of land. This shows respect for the People and provides
opportunities for the People to exercise their rights to develop policies and
contribute ideas to build the Government. After nearly 10 years of implementation,
in addition to the advantages, the 2013 Law on Land revealed limitations and
inadequacies, which need to be revised in order to perfect the legal framework to
meet the requirements of making the best use of land resources according to the
spirit of the Resolution of the 13th Party Congress.
Từ khóa: Luật Đất đai năm 2013; ý kiến; Nhân dân; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: The 2013 Law on Land; opinions; the People; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 2/3/2022; Sửa chữa: 9/3/2022; Duyệt đăng: 29/3/2022.

Vấn đề lấy ý kiến của Nhân dân trong lập
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

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

V�n đ	 l�y ý ki�n Nhân dân và s! tham gia c�a 
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam trong Lu�t Đ�t đai 
n�m 2013
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Lấy ý kiến người dân trong lập phương án
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà
nước thu hồi đất
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Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong Luật Đất đai 

Một số kiến nghị về việc nâng cao vai trò
của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong dự thảo sửa đổi Luật Đất đai
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NGUYỄN THỊ LAN*

Tóm tắt: Những năm qua, tỉnh Nghệ An luôn chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ,
người có uy tín tiêu biểu trong vùng dân tộc thiểu số. Đội ngũ người có uy tín
trong đồng bào dân tộc thiểu số đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền,
vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã
hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Summary: Over the last few years, Nghe An province has always taken care of
building a contingent of cadres and typical prestigious people in ethnic minority
areas. The contingent of prestigious people among ethnic minorities has regularly
carried out effectively propagation and mobilization of the People to implement
the Party's guidelines and the State's policies and laws, making important
contributions in the cause of socio-economic development, maintaining security
and order in the locality.
Từ khóa: Người có uy tín; đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách dân tộc; tỉnh Nghệ An.
Keywords: Prestigious people; ethnic minority; ethnic policy; Nghe An province.
Nhận bài: 11/3/2022; Sửa chữa: 18/3/2022; Duyệt đăng: 6/4/2022.

* Tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

Phát huy vai trò c�a ng
�i có uy tín 
trong đ�ng bào dân t�c thi�u s� % Ngh� An
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Tài liệu tham khảo
1. Báo cáo Tuyên dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2019 - 2021, tại Hội nghị

tuyên dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ III, thành phố Vinh, ngày 25/11/2021.
2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 23/9/1994, Về một số công tác ở vùng dân tộc

Mông.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016. 
4. 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.
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NGUYỄN THẮNG CẢNH*

Tóm tắt: Trong triển khai chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, cộng
đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn giữ vị trí quan trọng. Từ khi đất nước
tiến hành công cuộc đổi mới, công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài
được xác định gắn liền với nhiệm vụ phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, phục
vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong giai đoạn mới, Đảng và
Nhà nước ta tiếp tục chủ trương phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn
dân tộc, trong đó có vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhằm
tạo động lực mạnh mẽ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Summary: In the implementation of foreign policies of the Party and the State,
the overseas Vietnamese community always holds an important position. Since
the country carried out Doi Moi, the mobilization of the overseas Vietnamese has
been identified with the task of promoting the strength of the entire nation,
serving the cause of national building and defense. In the new period, our Party
and State continue to advocate promoting the strength of the great national unity
bloc, including the role of the overseas Vietnamese community, in order to create
a strong impetus for the cause of national industrialization and modernization.
Từ khóa: Chính sách đối ngoại; cơ chế pháp lý; cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; Việt Nam.
Keywords: Foreign policy; legal mechanism; the overseas Vietnamese community; Vietnam.
Nhận bài: 10/3/2022; Sửa chữa: 15/3/2022; Duyệt đăng: 29/3/2022.

Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà
nước Việt Nam đối với người Việt Nam
định cư ở nước ngoài

* Tiến sĩ, Ủy viên Hội đồng tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đ�ng và Nhà n
�c ta luôn có c� ch�
pháp lý đ� b�o h� công dân Vi�t Nam
đ�nh c
 % n
�c ngoài
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Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước
đối với trí thức người Việt Nam ở nước ngoài
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Cơ chế pháp lý của Đảng và Nhà nước 
về bảo hộ công dân Việt Nam di cư ra
nước ngoài

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức gặp mặt, vinh danh tập thể, cá nhân kiều bào tiêu biểu năm 2021. 
ẢNH: QUANG VINH
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Chú thích:
1. Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài,

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/Nghi-quyet-36-NQ-TW-cong-tac-nguoi-Viet-Nam-o-nuoc-ngoai-66727.aspx
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HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine từ cuối tháng 2/2022
đến nay đã dẫn tới một làn sóng di cư lớn nhất khu vực châu Âu kể từ Thế chiến
thứ hai. Trong vòng chưa đầy 3 tuần đầu tiên của cuộc khủng hoảng đã có
khoảng 3 triệu người dân Ukraine phải rời bỏ đất nước đi tị nạn tại các quốc gia
lân cận. Các nước Đông Âu, đặc biệt là Ba Lan, Hungary, Slovakia, Moldova và
Romania đang nằm trên tuyến đầu của cuộc khủng hoảng.

Summary: Russia's special military campaign in Ukraine from the end of
February 2022 until now has led to the largest migration wave in Europe since the
Second World War. In the first 3 weeks of the crisis, about 3 million Ukrainians
had to leave the country and seek refuge in neighboring countries. Eastern
European countries, especially Poland, Hungary, Slovakia, Moldova, and Romania
are on the front lines of the crisis.
Từ khóa: Xung đột Nga - Ukraine; khủng hoảng di cư; châu Âu.
Keywords: Russia - Ukraine conflict; migration crisis; Europe.
Nhận bài: 15/3/2022; Sửa chữa: 18/3/2022; Duyệt đăng: 6/4/2022.

Xung đ�t Nga - Ukraine
và kh�ng ho�ng di c
 % châu Âu

Người dân Ukraine rời khỏi đất nước khi xung đột xảy ra.
ẢNH: BLOOMBERG
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Người tị nạn đang xếp hàng chờ xử lý thủ tục tại Ba Lan.
ẢNH: GETTY IMAGES

Người tị nạn cần hỗ trợ nhân đạo.
ẢNH: GETTY IMAGES
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Hành trình tị nạn còn khó khăn hơn với những người châu Phi,
Trung Đông và châu Á.

ẢNH: GETTY IMAGES



60 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 224 (4/2022)

THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Cuộc xung đột ở Ukraine là ngòi nổ cho cuộc khủng hoảng năng lượng
toàn cầu, các quốc gia trên thế giới đang phải ứng phó bằng nhiều biện pháp khác
nhau như giảm sử dụng dầu và khí đốt, tăng cường nghiên cứu, khai thác các
nguồn năng lượng mới. Tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng đã khiến
nhiều nhà cung cấp năng lượng quy mô lớn, nhỏ phải chịu thiệt hại.

Summary: The conflict in Ukraine is the trigger for a global energy crisis,
countries around the world are having to respond with various measures such as
reducing the use of oil and gas, as well as strengthening research and exploitation
of new energy sources. The impact of the energy crisis has caused a number of
large and small energy suppliers to suffer.
Từ khóa: Năng lượng; khủng hoảng; đại dịch Covid-19; xung đột ở Ukraine; thế giới.
Keywords: Energy; crisis; Covid-19 pandemic; conflict in Ukraine; world.
Nhận bài: 11/3/2022; Sửa chữa: 18/3/2022; Duyệt đăng: 5/4/2022.

Thế giới đối mặt với khủng hoảng năng lượng.
ẢNH: CNN

Th� gi�i đang đ�i m�t v�i cu�c 
kh�ng ho�ng n�ng l
#ng
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Xung đột tại Ukraine châm ngòi cho khủng hoảng năng lượng toàn cầu.
ẢNH: CNN

Giá xăng, dầu tăng mạnh.
ẢNH: THE INDEPENDENT
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Năng lượng tái tạo là giải pháp cho cuộc khủng hoảng toàn cầu.
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ẢNH: GLOBAL CITIZEN
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NHÂN VẬT - SỰ KIỆN

Phạm hồng Chương*
Tóm tắt: Không phải ngẫu nhiên ba lần đồng chí Trường Chinh được tín nhiệm
bầu vào vị trí Tổng Bí thư của Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện.
Đồng chí Trường Chinh là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương (1941-1951),
Tổng Bí thư Đảng Lao động Việt Nam (1951-1957), Tổng Bí thư Đảng Cộng sản
Việt Nam (1986). Bài viết góp phần làm sáng tỏ phẩm chất đặc biệt của nhà lãnh
đạo Trường Chinh trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng ta với những đóng góp to
lớn vào hiện thực hóa thắng lợi tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng vì sự
nghiệp giải phóng dân tộc và con người ở nước ta trong thế kỷ XX.

Summary: It was not coincidence that comrade Truong Chinh was trusted and
elected three times as the General Secretary of the Party, founded and trained by
President Ho Chi Minh. Comrade Truong Chinh was the General Secretary of the
Communist Party of Indochina (1941-1951), the General Secretary of the Labor
Party of Vietnam (1951-1957), and the General Secretary of the Communist Party
of Vietnam (1986). This article contributes to clarifying the special qualities of
leader Truong Chinh as the General Secretary of our Party with great contributions
to the successful realization of Ho Chi Minh's thought and the Party's ideals for the
liberation of the nation and people in our country in the 20th century.
Từ khóa: Đồng chí Trường Chinh; Chủ tịch Hồ Chí Minh; phẩm chất; đổi mới; Việt Nam.
Keywords: Comrade Truong Chinh; President Ho Chi Minh; quality; Doi Moi; Vietnam.
Nhận bài: 15/3/2022; Sửa chữa: 18/3/2022; Duyệt đăng: 28/3/2022.

Quyết định mọi vấn đề đúng đắn trước
những khó khăn

Đây là phẩm chất đặc biệt hàng đầu của đồng chí
Trường Chinh trong vai trò của một nhà lãnh đạo, đã góp
phần to lớn trong hoạch định đúng đắn và chính xác
đường lối, chính sách của Đảng trước những chuyển biến
cực kỳ phức tạp của tình hình cách mạng Việt Nam và
trên thế giới, đồng thời cũng là nhà tổ chức tài năng đã
lãnh đạo, tổ chức toàn Đảng, toàn dân ta thực hiện thắng
lợi đường lối giải phóng dân tộc, bảo vệ, phục hưng và
phát triển đất nước trong thế kỷ XX.

Từ sau khi Đảng ta ra đời đến cuối năm 1940, trước sự
khủng bố trắng cực kỳ tàn bạo của thực dân Pháp, hầu

hết các tổ chức Đảng từ Trung ương tới cơ sở bị phá vỡ,
bốn Tổng Bí thư của Đảng và các Ủy viên Ban Chấp hành
Trung ương Đảng bị địch bắt đã chết trong tù ngục hoặc
bị hãm hại. Là Xứ ủy viên Xứ ủy Bắc Kỳ tham gia Hội nghị
Trung ương lần thứ 7 (tháng 11/1940), được cử giữ trọng
trách Quyền Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Trường Chinh
đã kiên cường lãnh đạo khôi phục, xây dựng lại hệ thống
tổ chức của Đảng và các lực lượng cách mạng trong cả
nước, đồng thời cử người sang Quảng Tây (Trung Quốc)
đón lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước... 

Sau khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước (tháng
1/1941), đồng chí Trường Chinh đã cùng các đồng chí
trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng vượt qua sự truy

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

Đồng chí Trường Chinh 
với những phẩm chất đặc biệt của 
nhà lãnh đạo cộng sản
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Nhà lý luận và chỉ đạo thực tiễn xuất sắc
của Đảng
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Tầm cao văn hóa

Tổng Bí thư Trường Chinh chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc dự Đại hội 
lần thứ VI của Đảng. 

ẢNH TƯ LIỆU
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Chú thích:
1. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc đi công tác lần thứ nhất và bị chính quyền Tưởng Giới Thạch vô cớ bắt ở Trung Quốc từ tháng 8/1942

đến tháng 10/1944. Từ tháng 2 - 5/1945, Người đi Côn Minh để liên lạc với quân Đồng minh. 
Trong thời gian này, Thường vụ Trung ương có 3 đồng chí: Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ và Hoàng Quốc Việt, nhưng đồng chí
Hoàng Văn Thụ bị bắt tháng 12/1943 và bị địch xử bắn tháng 5/1944; đồng chí Hoàng Quốc Việt cũng được cử đi công tác nước
ngoài từ tháng 12/1944 đến cuối tháng 4/1945. 

2,3. Đỗ Mười: Trường Chinh - một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam (Hồi ký nhiều tác giả), Nxb.
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.26, 38.

4,5,6,7,8,9,11. Trường Chinh: Đổi mới là đòi hỏi bức thiết của đất nước và của thời đại. Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 1987,
tr.10-18, 23.

10. Báo Nhân Dân, số 10753, ngày 6/12/1983, tr.1, 4.
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LÊ THỊ CHIÊN*, PHẠM THỊ THÁI HÒA**

Tóm tắt: Trong các bài nói, bài viết của mình, rất nhiều lần Chủ tịch Hồ Chí Minh
sử dụng từ “nêu gương”, “làm gương”. Điều đó cho thấy, Người rất coi trọng việc
“nêu gương”, “làm gương” của mọi tổ chức, mọi lực lượng cách mạng và mọi cá
nhân trong xã hội. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nêu gương có ý nghĩa rất
quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Việt Nam hiện nay.

Summary: In his speeches and articles, President Ho Chi Minh a number of times
used the phrases "set an example" and "be a role model". That shows that he
attached great importance to "set an example" and "be a role model" of all
organizations, revolutionary forces, and individuals in society. President Ho Chi
Minh's thought on setting an example is very important in building a contingent of
the Party’s cadres and members in Vietnam today.
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; nêu gương; cán bộ; đảng viên; Việt Nam.
Keywords: Ho Chi Minh’s thought; set an example; cadres; the Party members; Vietnam.
Nhận bài: 11/3/2022; Sửa chữa: 15/3/2022; Duyệt đăng: 6/4/2022.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương

* Tiến sĩ, Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
** Thạc sĩ, Học viện Cảnh sát nhân dân.

T
 t
%ng H� Chí Minh v	 nêu g
�ng 
và ý ngh'a đ�i v�i vi�c xây d!ng đ�i ng" 
cán b�, đ�ng viên % Vi�t Nam hi�n nay
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Đội ngũ cán bộ, đảng viên đề cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; gương mẫu đi đầu, tận tụy với công
việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

ẢNH: QUANG VINH
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Ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh về “nêu
gương” với việc xây dựng đội ngũ cán bộ,
đảng viên ở Việt Nam hiện nay
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Chú thích:
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2,3,4,11. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội 2011, tập 2, tr.280-281, 289, 290, 126.
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12,13,15,16. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 2, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà

Nội, tr.174-175, 164, 208.
14,17. http://www.tuyengiao.vn/dua-nghi-quyet-cua-dang-vao-cuoc-song/ket-luan-cua-bo-chinh-tri-ve-tiep-tuc-day-manh-hoc-tap-

va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-133448

Tài liệu tham khảo
1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.
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5.  Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 1, tập 2, tập 4, tập 5, tập 6, tập 12, tập 14, tập 15, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011.
6. Nguyễn Phú Trọng (2019), Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
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TRẦN THỊ TUYẾT MAI*

Tóm tắt: Cùng với sự phát triển của đất nước, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt
Đền Hùng và Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành biểu tượng của ý chí độc lập, tự
chủ, tự cường dân tộc, của sự hội tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Nơi đây
là một điểm tựa tâm linh để cả nước hướng về. Vùng đất địa linh nhân kiệt này
cũng nhiều lần được Bác Hồ và các thế hệ lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến để bày
tỏ lòng tri ân công lao to lớn của các Vua Hùng đã có công dựng nước.

Summary: Along with the development of the country, the special national
historical relic site of the Hung Temple and the Hung King's death anniversary have
become a symbol of the will of independence, national self-reliance, and the
converging power of the great national unity. This place is a spiritual fulcrum for
the whole country to look forward. This sacred land with extraordinary people has
been visited a number of times by Uncle Ho and generations of the Party and the
State leaders to express their gratitude for the great merits of the Hung Kings who
built the country.
Từ khóa: Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng; Giỗ Tổ Hùng Vương; Bác Hồ; lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Keywords: The special National Historic Relic Site of the Hung Temple; the Hung King's death anniversary; Uncle Ho;
the Party and the State leaders.
Nhận bài: 15/3/2022; Sửa chữa: 18/3/2022; Duyệt đăng: 5/4/2022.

Bác Hồ về với Đền Hùng

* Tiến sĩ, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Bác H� và các th� h� lãnh đo Đ�ng, 
Nhà n
�c v	 v�i Đ	n Hùng
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Lời tri ân của các thế hệ Lãnh đạo Đảng,
Nhà nước với các Vua Hùng

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và  Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, tháng 4/2021. ẢNH: QUANG VINH
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Về với Đền Hùng là về với cội nguồn dân tộc. 
ẢNH: QUANG VINH
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tr.122, 123.
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4. Lê Tượng - Phạm Hoàng Oanh (2010), Đền Hùng di tích lịch sử văn hóa đặc biệt quốc gia, Nxb. Văn hóa - Thông tin, Hà Nội.
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KỲ ANH



Nhóm các bạn trẻ mang nhạc cụ biểu diễn, thu hút nhiều khán giả tới xem và tham gia hát cùng. 

Cuối tuần số lượng lớn khách tới tham quan và thưởng thức
các sự kiện hoạt động tại phố đi bộ.

Người tham gia không gian đi bộ quét mã QR, đo thân nhiệt và
sát khuẩn tay nhằm bảo đảm phòng ngừa lây nhiễm dịch.

Hà N�i m% c(a li ph� đi b� 
sau g�n 1 n�m d)ng hot đ�ng
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Người dân mua hàng tại chợ đêm.Phố đi bộ nhộn nhịp, đông vui trở lại.

Nhiều bạn trẻ hứng thú với trò chơi dân
gian kéo co.

Chương trình xiếc thú thu hút rất nhiều
em nhỏ tới xem.

Biểu diễn nhạc cụ dân tộc được người dân
quan tâm.

Nặn Tò he, một trò chơi truyền thống.Một góc sinh hoạt thể thao của nhóm các bạn trẻ tại khuôn
viên phố đi bộ.

Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận hoạt động
từ 19 giờ ngày thứ Sáu đến 24 giờ ngày Chủ nhật hàng tuần.

Các chương trình gameshow cũng mượn không gian phố đi bộ
để thực hiện.
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