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rong không khí cả nước hăng hái thi đua, phấn đấu, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, ngày 18/9/2020, Đại hội Thi đua yêu nước Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước,
công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020; tôn vinh, biểu dương những điển hình tiên tiến trong các phong

trào thi đua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025.

Nhân dịp này, Tạp chí Mặt trận đăng nguyên văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại
Đại hội, trong đó nhấn mạnh sự tin tưởng của Thủ tướng về việc sau Đại hội, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tiếp
tục được nhân lên; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội và trở
thành động lực quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước. 

Nhân Tháng cao điểm vì người nghèo (17/10 -18/11/2020), mục NNghiên cứu - Lý luận có bài “Chăm lo cho người
nghèo - Việc làm hợp lòng dân”, với những tổng kết, đánh giá về sức lan tỏa của chương trình trong việc vận động nhân
dân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ người nghèo; bên cạnh đó là các bài nghiên cứu mang tính định
hướng hoạt động công tác Mặt trận ở tầm vĩ mô: “Một số kinh nghiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác
cứu trợ nhân dân”; “Giải pháp nâng cao hiệu quả định hướng dư luận xã hội ở nước ta hiện nay”…

Tiếp tục hướng tới các sự kiện lớn của đất nước và Mặt trận, các chuyên mục: Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng; Tiến tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có sự góp mặt của các bài
viết điểm lại quá trình phát triển, kinh nghiệm đúc rút từ thực tiễn công tác Mặt trận - “Những vấn đề lý luận về phương
thức và đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới”;
“Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam - Ngọn cờ tập hợp, đoàn kết nhân dân chống Mỹ, cứu nước”…

Trong khi đó, chuyên mục Phòng chống tham nhũng lãng phí mang dấu ấn riêng của Tạp chí thời gian qua là sự
góp mặt của bài viết ở chủ đề nóng: “Từ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến quan điểm của Đảng ta về công tác
kiểm soát quyền lực cán bộ”. Bài viết nêu sự cần thiết cần phải kiểm soát quyền lực cán bộ và các giải pháp trong tình hình
mới, hướng đến ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tha hóa, tham nhũng quyền lực trong cán bộ, đảng viên, góp phần thiết
thực vào việc thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng. 

Ở các chuyên 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, Nhân vật - Sự kiện, tiếp tục với các bài tổng kết kinh nghiệm, thực tiễn
ở các khía cạnh của công tác Mặt trận, các bài biên dịch từ báo chí nước ngoài có nội dung gần với công tác Mặt trận.

Chỉ còn ít tháng nữa, năm 2020 đầy biến động sẽ đi qua. Những khó khăn do dịch bệnh gây ra sẽ còn ảnh hưởng
không nhỏ đến phát triển kinh tế đất nước, nhưng với tinh thần quyết tâm, chủ động, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã không
ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân
tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội ngay từ mỗi cộng đồng dân cư. Dù trong khó khăn, những hoạt động chăm lo người
nghèo, trọng tâm là xây dựng nhà Đại đoàn kết, tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính
sách, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội được Mặt trận các cấp triển khai hiệu quả. 

Với các bài nghiên cứu chuyên sâu, tổng kết kinh nghiệm, thực tiễn công tác Mặt trận, Tạp chí Mặt trận hy vọng
tiếp tục là tài liệu tham khảo hữu ích, là người bạn đồng hành để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức
thành viên tiếp tục tăng cường các giải pháp để thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020
của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tổng Biên tập
TS. VŨ VĂN TIẾN

T

L�I TÒA SO�N 
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* Tiêu đề do Tạp chí Mặt trận đặt.

BAN BIÊN TẬP: Tại Đại hội Thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn
2020-2025, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng
tại điểm cầu Hà Nội. Tạp chí Mặt trận trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Đại hội Thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức vào sáng 18/9/2020, bằng hình thức trực tuyến tới 64 điểm cầu
trong cả nước, với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và hơn 1.500 đại biểu, đại diện cho đội ngũ trí thức,
các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, các tầng lớp nhân dân, các điển hình tiên tiến. ẢNH: KỲ ANH.

Phát huy vai trò c�a M�t tr�n 
T� qu�c Vi�t Nam trong vi�c đ	y m
nh 
các phong trào thi đua yêu n��c*
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Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen
thưởng Trung ương đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Dịp này, 40 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 136 cá nhân được nhận Bằng
khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. ẢNH: KỲ ANH.
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* Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

HÀ THỊ KHIẾT* 

Tóm tắt: Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 nhấn mạnh
mục tiêu bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và
thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần vào sự
phát triển nhanh và bền vững đất nước. Trên cơ sở phân tích tình hình thực hiện
bình đẳng giới thời gian qua, bao gồm cả mặt được và chưa được trong công tác
này, bài viết đề xuất những giải pháp để tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào
hoạt động của hệ thống chính trị các cấp ở nước ta trong thời gian tới.

Summary: The National Strategy on Gender Equality for the period of 2011-2020
has emphasized the goal of ensuring real equality between men and women in
terms of opportunities, participation and enjoyment in political, economic, cultural
and social fields, contributing to the rapid and sustainable development of the
country. On the basis of analyzing the recent implementation of gender equality,
including the advantages and disadvantages of this work, this article proposes
solutions to enhance women's participation in the activities of the political system at
all levels in our country in the upcoming time.
Từ khóa: Phụ nữ; bình đẳng giới; hệ thống chính trị; Việt Nam.
Keywords: Women; gender equality; political system; Vietnam.
Nhận bài: 9/9/2020; Sửa chữa: 10/9/2020; Duyệt đăng: 5/10/2020.

Tng c��ng s� tham gia c�a
ph� n� trong h� th�ng chính tr�
các c�p � Vi�t Nam
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Chú thích:
1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011. 
2. Điều 26 Hiến pháp năm 2013. 
3. Báo cáo của Chính phủ năm 2017 về việc thực hiện Mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.
4. Báo cáo số 457/BC-CP ngày 9/10/2019 của Chính phủ.
5. Báo cáo kết quả điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số của Ủy ban Dân tộc.
6. Báo cáo tóm tắt việc thực hiện Mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới của Chính phủ ngày 17/10/2017.
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động cuộc
vận động “Ngày vì người nghèo” và phong
trào “Cả nước chung tay vì người nghèo”

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

TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH*

Tóm tắt: Ngày vì người nghèo 17/10 và phong trào xây nhà Đại đoàn kết cho
hộ nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, được Đoàn Chủ tịch Uỷ ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Thông qua Quỹ “Vì người
nghèo” và chương trình an sinh xã hội đã thể hiện tính nhân văn cao cả và mang
ý nghĩa xã hội sâu sắc nhằm huy động các nguồn lực của xã hội để cùng với
Đảng, Nhà nước sớm hoàn thành mục tiêu “xoá đói giảm nghèo”, xây dựng cuộc
sống tốt đẹp cho nhân dân.

Summary: International Day for the Eradication of Poverty, 17 October and the
movement of building solidarity houses for poor households are some of the
major policies of the Party and the State, launched by the Presidium of the
Vietnam Fatherland Front Central Committee. Through the Fund “For the Poor”
and the program of social security, it has shown a great humanity and profound
social significance in order to mobilize the resources of society to accompany the
Party and the State to soon complete the goal of poverty reduction and building
a good life for the people.
Từ khóa: Ngày vì người nghèo 17/10; Quỹ “Vì người nghèo”; chương trình an sinh xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: International day for eradication of poverty October 17th; Fund for the poor; social security program; the
Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 29/9/2020; Sửa chữa: 1/10/2020; Duyệt đăng: 5/10/2020.

Vi�c làm h�p lòng dân



Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp rà soát tiến
độ chuẩn bị cho chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020 diễn ra vào 20h00 ngày 17/10,
tại Hà Nội. ẢNH: KỲ ANH.
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động nhân
dân tích cực tham gia hưởng ứng phong
trào “Cả nước chung tay vì người nghèo -
Không để ai bị bỏ lại phía sau”
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Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận
ủng hộ số tiền 100 triệu đồng từ ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ
phần Tập đoàn Môi trường Nhật Việt JVE Group ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", tháng 10/2020.

ẢNH: KỲ ANH.
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HÀ THỊ LIÊN*

Tóm tắt: Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí
hậu do có bờ biển dài 3.260 km, chạy suốt từ Bắc vào Nam. Tình trạng hạn hán, ngập
lụt, sạt lở, bão lũ diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế vốn phụ
thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với vai trò quan trọng
trong các hoạt động cứu trợ nhân dân gặp thiên tai, hoạn nạn đã vận động sự tham gia
của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt công tác cứu trợ.

Summary: Vietnam is one of the countries most heavily affected by climate change due
to its 3,260 km long coastline, running from north to south. Droughts, floods, landslides,
storms, and floods are complicated, seriously affecting the economy which depends
heavily on agricultural production. The Vietnam Fatherland Front, with its important role
in the relief activities for people experiencing natural disasters, has mobilized the
participation of all levels, branches, and strata to well perform the relief work.
Từ khóa: Cứu trợ nhân dân; thiên tai, hoạn nạn; phát triển kinh tế - xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: People's relief; natural disasters; social economic development; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 15/9/2020; Sửa chữa: 25/9/2020; Duyệt đăng: 29/9/2020.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công
tác cứu trợ, góp phần ổn định đời sống
người dân

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

M�t s� kinh nghi�m c�a M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam trong công tác
c�u tr� nhân dân
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Một số kinh nghiệm trong công tác cứu trợ
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
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Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt
Nam từ Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, tháng 9/2020. ẢNH: KỲ ANH. 

Chú thích:
1. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. 
2. Ban Phong trào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Báo cáo số 97/BC-MTTW-BTT, ngày 27/8/2020.
3. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Báo cáo số 174/BC-MTTW-BTT ngày 28/7/2020.
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Mục đích của Giải báo chí "Vì sự nghiệp
Đại đoàn kết toàn dân tộc" 

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

VŨ VĂN TIẾN*

Tóm tắt: Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” là giải thưởng được
khởi xướng bởi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam
tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Mục đích của giải thưởng nhằm tuyên truyền các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành
động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng và phát huy sức
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Sau 13 lần tổ chức, Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại
đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14, năm 2019-2020 tiếp tục được phát động, và nhận
được sự hưởng ứng tích cực từ các phóng viên, nhà báo, cơ quan thông tấn, báo chí.

Summary: The Press award “For the cause of great national unity” is an award initiated
by the Vietnam Fatherland Front Central Committee and the Vietnam Journalists'
Association, held every two years. The purpose of this award is to propagate the Party's
guidelines and the State's policies and laws, the action plan of the Vietnam Fatherland
Front Central Committee on building and promoting the strength of great national unity.
After 13 times holding, the 14th Natioanl Press award “For the cause of great national
unity” the year 2019-2020 will continue to be launched, and received a positive
response from reporters, journalists, news agencies, and newspapers.
Từ khóa: Báo chí; Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”; tuyên truyền; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Press; Press award “For the cause of great national unity”; propaganda; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 29/9/2020; Sửa chữa: 2/10/2020; Duyệt đăng: 6/10/2020.

Công tác tuyên truy�n h��ng �ng 
Gi�i báo chí “Vì s� nghi�p Đ
i đoàn k�t 
toàn dân t�c”
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Góp phần củng cố niềm tin của nhân dân
với Đảng, Nhà nước và xây dựng khối đại
đoàn kết toàn dân tộc

Đồng chí Vũ Văn Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Phó Chủ tịch Hội đồng sơ khảo báo cáo về kết quả chấm vòng sơ khảo Giải báo chí “Vì sự nghiệp
đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14, năm 2019-2020. ẢNH: KỲ ANH.
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Ban Tuyên giáo với nhiệm vụ tuyên
truyền về Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại
đoàn kết toàn dân tộc” 



Tài liệu tham khảo
1. Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo cáo Kết quả tuyển chọn Sơ khảo và dự kiến nội dung làm việc

Hội đồng Chung khảo Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14, năm 2019-2020. 
2. http://tapchimattran.vn/thoi-su/trien-khai-cham-so-khao-giai-bao-chi-vi-su-nghiep-dai-doan-ket-toan-dan-toc-lan-thu-14-37069.html
3. https://thanhtra.com.vn/xa-hoi/van-hoa/suc-manh-viet-nam-qua-giai-bao-chi-dai-doan-ket-dan-toc-166909.html
4. https://baodantoc.vn/bao-chi-dong-vai-tro-quan-trong-trong-su-nghiep-dai-doan-ket-dan-toc-38857.htm
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Công tác định hướng dư luận xã hội ở
nước ta hiện nay

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

LƯƠNG KHẮC HIẾU*

Tóm tắt: Định hướng dư luận xã hội thực chất là quá trình tác động hợp quy luật
vào diễn biến của nó, nhằm xác định phương hướng đúng để thúc đẩy sự hình
thành dư luận xã hội tích cực, có tính tư tưởng cao, có tác dụng giáo dục, phù hợp
với sự tiến bộ xã hội. Để nâng cao hiệu quả định hướng dư luận xã hội, đáp ứng
yêu cầu của công tác tư tưởng hiện nay cần thực hiện nhiều giải pháp: về lãnh
đạo, quản lý; về nâng cao chất lượng nghiên cứu dư luận xã hội về đào tạo, bồi
dưỡng nâng cao năng lực cán bộ công tác dư luận xã hội và nhiều giải pháp khác.

Summary: Orientation of public opinion is essentially the process of acting in
accordance with rules in its development, in order to determine the right direction
to promote the formation of a positive, high ideological, educational effect, and
suitable for social progress. To improve the efficiency of social public orientation,
meeting the requirements of the current ideological work, it is necessary to
implement a number of solutions on leadership, management; on improving the
quality of social public opinion research; on training and fostering to improve the
capacity of social public opinion workers and many other solutions.
Từ khóa: Định hướng dư luận xã hội; ổn định xã hội; công tác tư tưởng của Đảng.
Keywords: Orientation of social opinion; social stability; ideological work of the Party.
Nhận bài: 29/9/2020; Sửa chữa: 1/10/2020; Duyệt đăng: 3/10/2020.

Gi�i pháp nâng cao hi�u qu�
đ�nh h��ng d� lu�n xã h�i
� n��c ta hi�n nay
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Giải pháp nâng cao hiệu quả định hướng
dư luận xã hội phục vụ công tác tư tưởng
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Tài liệu tham khảo
1. Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (2020), Dư luận xã hội – một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh. 
2. Phạm Di (2010), Dư luận xã hội và ổn định xã hội, Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông, số 11.
3. Đỗ Thị Thanh Hà (2012), Vai trò của nghiên cứu dư luận xã hội đối với hoạt động của Quốc hội, Tạp chí Tuyên giáo, số 6.
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LÊ BÁ TRÌNH*

Tóm tắt: Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị về đổi mới nội
dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể
nhân dân đã nhấn mạnh vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể
trong tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Tuy nhiên, việc
đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
chính trị - xã hội còn chưa theo kịp yêu cầu của tình hình mới. Làm rõ những vấn đề
lý luận về đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dưới sự
lãnh đạo của Đảng, góp phần quan trọng trong việc thực hiện vai trò, nhiệm vụ của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội hiện nay.

Summary: The Politburo's Conclusion No. 62-KL/TW dated December 8, 2009 on
renewing the contents and models of operation of the Vietnam Fatherland Front and
mass organizations emphasized the role of the Vietnam Fatherland Front and mass
organizations in organizing patriotic emulation campaigns and movements. However,
the renewal of the content and operating models of the Vietnam Fatherland Front
and socio-political organizations has not kept up with the requirements of the new
situation. Clarifying theoretical issues about the reform of operation models of the
Vietnam Fatherland Front under the leadership of the Party has made an important
contribution to the implementation of the role and the duties of the Vietnam
Fatherland Front in the current political system and social life.
Từ khóa: Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam.
Keywords: Renovating content and operating models; patriotic emulation campaigns and movements; the Vietnam
Fatherland Front.
Nhận bài: 25/9/2020; Sửa chữa: 28/9/2020; Duyệt đăng: 2/10/2020.

Những vấn đề lý luận về phương thức

hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

dưới sự lãnh đạo của Đảng

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nh�ng v�n đ� lý lu�n v� ph��ng th�c và 
đ�i m�i ph��ng th�c ho
t đ�ng c�a M�t tr�n 
T� qu�c Vi�t Nam d��i s� lãnh đ
o c�a Đ�ng 
trong đi�u ki�n m�i
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Đổi mới phương thức hoạt động của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam dưới sự lãnh đạo
của Đảng
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Chú thích:
1. Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991); Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên

chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011) và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015.
2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kết luận của Bộ Chính trị Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ

quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, số 62- KL/TW, ngày 8/12/2009.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-

trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-xi
5. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016.
6. Trích Điều 9, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày

28/11/2013.
7. Quốc hội, Luật số 75/2015/QHXIII, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII,

kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 9/6/2015.



30 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 206 (10/2020)

NGUYỄN TÚC*

Tóm tắt: Trước sự phát triển mạnh mẽ của phong trào “Đồng khởi”, đáp ứng
yêu cầu lịch sử và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, ngày 20/12/1960
tại vùng giải phóng Tây Ninh, theo sáng kiến của những người cộng sản, Mặt
trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập. Mặt trận có nhiệm
vụ tập hợp nhân sĩ, trí thức tiêu biểu, là biểu tượng của việc xây dựng khối đại
đoàn kết toàn dân tộc, tập trung vào nhiệm vụ kháng chiến chống xâm lược.

Summary: The strong development of the “Dong Khoi” movement had met
the historical requirements and aspirations of all strata of the people, on
December 20, 1960 in the Tay Ninh liberation area, on the initiative of the
Communists, the National Front for Liberation of South Vietnam was
established. The Front had the task of gathering typical people and
intellectuals, and being the symbol of building great national unity bloc,
focusing on the mission of resistance against the invaders.
Từ khóa: Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam; đoàn kết nhân dân; chống Mỹ, cứu nước; Việt Nam.
Keywords: The National Liberation Front of South Vietnam; people unity; fight against the United States; save
the country; Vietnam.
Nhận bài: 8/9/2020; Sửa chữa: 10/9/2020; Duyệt đăng: 29/9/2020.

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

M�t tr�n Dân t�c Gi�i phóng mi�n Nam
Vi�t Nam - Ng�n c� t�p h�p, đoàn k�t
nhân dân ch�ng M�, c�u n��c
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Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra mắt tại Đại hội lần thứ Nhất.
ẢNH: TƯ LIỆU
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Chú thích:
1, 2. Lê Duẩn tuyển tập, tập 1 (1950-1965), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, tr.129, 130.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 29, tr.62.
4, 5. Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1961, tr.9, 13.
6. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, tập 13, tr.119.
7. Chung một bóng cờ, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993, tr.12.
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VŨ TIẾN DŨNG*, HOÀNG TRUNG DŨNG**

Tóm tắt: Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh
luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ. Tư tưởng của Người về công tác cán
bộ là hệ thống những vấn đề trọng yếu, cấp thiết đối với mọi đảng cầm quyền,
trong đó nổi bật lên vấn đề kiểm soát quyền lực cán bộ. Việc nhận diện những
căn bệnh trong sự tha hóa quyền lực để đi đến có phương pháp kiểm soát,
ngăn chặn, bài trừ sự tha hóa quyền lực là một trong những điều kiện tiên
quyết để củng cố và phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và quản lý
của Nhà nước ta trong thời kỳ mới.

Summary: During his life of revolutionary activities, President Ho Chi Minh
always focused on building a contingent of officials. His thoughts on cadres
work was a system of critical and urgent issues for all ruling parties, in which
the issue of controlling power of cadres. Identifying diseases in the corruption
of power in order to have a method of controlling, preventing and eliminating
the corruption of power is one of the prerequisites for strengthening and
promoting the leadership and direction of the Party and the management of
our State in the new era.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh; công tác cán bộ; kiểm soát quyền lực; Đảng Cộng sản Việt Nam.
Keywords: President Ho Chi Minh; staff work; power control; the Communist Party of Vietnam.
Nhận bài: 8/9/2020; Sửa chữa: 1/10/2020; Duyệt đăng: 2/10/2020.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm
soát quyền lực cán bộ

* Tiến sĩ, Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Xây dựng.
** Thạc sĩ, Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Xây dựng.

T� quan đi!m c�a Ch� t�ch H" Chí Minh 
đ�n quan đi!m c�a Đ�ng ta v� công tác 
ki!m soát quy�n l�c cán b�
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Quan điểm của Đảng ta về công tác kiểm
soát quyền lực cán bộ
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Một số kiến nghị và giải pháp

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (Khóa XII) cho ý kiến về đề án Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. 
ẢNH: PV 
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Chú thích:
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.4, tr.64-65.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, tr.27.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, tr.54.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, tr.55.
5. Văn phòng Trung ương Đảng: Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Hà Nội, 2018, tr.48-50.
6. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, tr.72-73.
7. Văn phòng Trung ương Đảng: Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Hà Nội, 2018, tr.55.
8. Văn phòng Trung ương Đảng: Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Hà Nội, 2018, tr.56.
9. Đảng Cộng sản Việt Nam: Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, tháng 2/2020, tr.144,146.
10. V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, t.45, tr.19.
11. Đảng Cộng sản Việt Nam: Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, tháng 2/2020, tr.143.
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* Nghiên cứu sinh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 

Đóng góp c�a đ"ng bào Công giáo 
Vi�t Nam đ�i v�i s� phát tri!n 
c�a đ�t n��c

PHÙNG DUY HIỂN*

Tóm tắt: Từ khi có chính sách đổi mới về công tác tôn giáo (năm 1990), việc
triển khai đường hướng mục vụ đồng hành cùng dân tộc của Giáo hội Công giáo
Việt Nam được chú trọng hơn với những nội dung cụ thể, thiết thực. Xác định rõ
đường hướng Công giáo gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, thúc đẩy các phong
trào, hoạt động hướng đích xã hội của người Công giáo trên các lĩnh vực của đời
sống, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển bền vững đất
nước trong giai đoạn mới.

Summary: Since the renovation policy of religious work (1990), implementation
purpose line, mission accompanying the nation of the Vietnamese Catholic
Church has been focused more on specific and practical content. Clearly defining
the Catholic direction is to accompany the nation, promote movements and
social-oriented activities of Catholics in all areas of life, contributing positively to
the building and sustainable development of the country in the new period.
Từ khóa: Đồng bào Công giáo; đồng hành cùng dân tộc; Giáo hội Công giáo Việt Nam; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.
Keywords: Catholics; accompany the nation; Vietnamese Catholic Church; Law on Beliefs and Religions.
Nhận bài: 15/9/2020; Sửa chữa: 16/9/2020; Duyệt đăng: 5/10/2020.
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Chú thích:
1. Hội đồng Giám mục Việt Nam (2016), Giáo hội Công giáo Việt Nam niên giám 2016, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội. tr.482.
2. Xem, Báo Người Công giáo Việt Nam (11/2018), Mô hình hay trong phong trào “Kính Chúa, yêu nước” của người Công giáo Việt Nam.
3. Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (2013), Văn kiện Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ

VI, Hà Nội, tr.31.
4. Nguyễn Công Huyên: Phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo trong hoạt động từ thiện xã hội, Công tác Tôn giáo, số 10/2009, tr.13. 
5. Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giáo hội Công giáo Việt Nam-Niên giám 2016, Nxb Tôn giáo, Hà Nội, 2016, tr.487, 490, 493. 
6. Đào Thị Đượm: Vài nét về hiện trạng, nguồn lực của Công giáo trong lĩnh vực y tế, giáo dục, từ thiện xã hội, Tạp chí công tác tôn giáo,

số 8/2019, tr.27.

Hội nghị thi đua toàn quốc “Biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo” lần thứ V, giai đoạn 2015-2020.
ẢNH: KỲ ANH.
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Thực trạng sự tham gia của người dân
trong triển khai các dự án PPP trong cung
ứng dịch vụ công ở Việt Nam thời gian qua

* Thạc sĩ, Học viện Chính trị khu vực IV.
** Thạc sĩ, Học viện Chính trị khu vực I.

TRỊNH XUÂN THẮNG*, VŨ THỊ HỒNG TRANG** 

Tóm tắt: Mặc dù hợp tác công - tư là hợp đồng dự án giữa nhà nước và nhà
đầu tư tư nhân trong cung ứng dịch vụ công, nhưng nhân dân là người thụ
hưởng các dịch vụ công đó, đồng thời phải trả phí cho những dịch vụ mà họ
được hưởng. Do đó, sự tham gia của người dân vào quá trình triển khai các dự
án hợp tác công - tư (PPP) trong cung ứng dịch vụ công là rất cần thiết. Điều
này không chỉ khẳng định về mặt lý luận, mà thực tiễn triển khai các dự án PPP
ở Việt Nam đã chứng minh.

Summary: Although public-private partnership is a project contract between the
public and private investors in the provision of public services, the people are the
beneficiaries of those public services at the same time have to pay fees for the
services they are entitled to. Therefore, the participation of people in the
implementation of public - private partnership projects (PPP) in public service
delivery is essential. This not only confirms theoretically, but the practical
implementation of PPP projects in Vietnam has also proved.
Từ khóa: Hợp tác công - tư; PPP; dịch vụ công; cung ứng dịch vụ; nhân dân.
Keywords: Public - private partnership; PPP; public service; service provision; people.
Nhận bài: 9/9/2020; Sửa chữa: 15/9/2020; Duyệt đăng: 5/10/2020.

Nhân dân tham gia vào quá trình tri!n khai 
các d� án cung �ng d�ch v� công theo 
hình th�c đ�i tác công - t� � Vi�t Nam
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Giải pháp tăng cường sự tham gia của
người dân trong các dự án PPP cung ứng
dịch vụ công thời gian tới
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Nút giao Long Biên - Nguyễn Văn Cừ (Hà Nội) được hoàn thiện đồng bộ gồm cầu vượt thép, hầm chui đường sắt. 
ẢNH: PV
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* Tiến 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.

LÊ MẬU NHIỆM*

Tóm tắt: Những năm qua, với sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
các cấp và các tổ chức thành viên, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo,
không để ai bị bỏ lại phía sau” và các hoạt động an sinh xã hội đã đạt được những
kết quả quan trọng. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp
thiết thực, hiệu quả, trong đó vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ qua Quỹ “Vì
người nghèo” và chương trình an sinh xã hội, qua đó tạo thêm nguồn lực thực hiện
chính sách an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

Summary: In the last few years, with the active participation of the Vietnam
Fatherland Front at all levels and its member organizations, the movement “The
whole country joins hands for the poor, not letting anyone be left behind” and social
security activities have achieved important results. The Vietnam Fatherland Front at
all levels has actively implemented a number of practical and effective solutions, in
which mobilization of all classes of people to support through the Fund “For the
Poor” and the social security program, thereby creating more resources to
implement social security policies, hunger eradication and poverty reduction.
Từ khóa: Xóa đói, giảm nghèo; Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; Quỹ “Vì người nghèo”; Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Hunger eradication, poverty reduction; National target program for sustainable poverty reduction; Fund for
the poor; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 11/9/2020; Sửa chữa: 16/9/2020; Duyệt đăng: 29/9/2020.

Vai trò c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 
v�i Ch��ng trình m�c tiêu qu�c gia v�
xóa đói, gi�m nghèo



45TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 206 (10/2020)



46 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 206 (10/2020)



Chú thích:
1. Báo cáo số 131 /BC-MTTW-BTT, ngày 4/3/2011 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2019, tr.46, 47.
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Vai trò công tác tuyên truyền, vận động
trong tổ chức thực hiện cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 
Việt Nam” 

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

NGUYỄN VĂN VẺ* 

Tóm tắt: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngoài ý nghĩa
phát triển nền kinh tế nhanh, bền vững còn góp phần xây dựng và hình thành nét đẹp
văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam. Công tác tuyên truyền, vận động có vai trò, ý
nghĩa đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong tổ chức thực hiện Cuộc
vận động. Nếu mỗi người dân, mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều quan
tâm ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt Nam sẽ đem lại lợi ích cho đất nước, cho
cộng đồng doanh nghiệp và cả người tiêu dùng về trước mắt cũng như lâu dài.

Summary: The campaign “Vietnamese people give priority to using Vietnamese
goods” not only has a meaning in rapid and sustainable economic development, but
also contributes to building and forming the beauty of consumer culture of
Vietnamese people. Propaganda and advocacy have a particularly important role and
meaning, both being the main task and solution in the implementation of the
Campaign. If every person, family, agency, unit or business is interested in prioritizing
the purchase and usage of Vietnamese goods, it will bring benefits to the country, the
business community and consumers in the immediate and long term.
Từ khóa: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; sản xuất, kinh doanh; người tiêu dùng; doanh
nghiệp; Việt Nam.
Keywords: The campaign “Vietnamese people give priority to using Vietnamese goods”; manufacturing; business;
consumers; enterprise; Vietnam.
Nhận bài: 3/9/2020; Sửa chữa: 8/9/2020; Duyệt đăng: 29/9/2020.

Nâng cao hi�u qu� tuyên truy�n, v�n đ�ng 
trong th�c hi�n cu�c v�n đ�ng "Ng��i Vi�t Nam 
�u tiên dùng hàng Vi�t Nam"
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Khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào,
tự tôn dân tộc của người tiêu dùng
hưởng ứng Cuộc vận động 
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Đề xuất giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền,
vận động Cuộc vận động 



Chú thích:
1. Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2011, tr.38.
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KỲ ANH

Nhằm nâng cao nhận thức và vận động người dân phân loại rác ngay tại nguồn,
chung tay bảo vệ môi trường, các tổ chức tại Thành phố Hà Nội đang thí điểm
“đổi rác lấy quà” và nhận được sự hưởng ứng của người dân.

Hà N�i khuy�n khích ng��i dân

Chương trình “đổi rác lấy quà” nhận được sự hưởng ứng của người dân.



Quà quy đổi từ rác là những sản phẩm thân thiện với môi trường.
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Người dân Hà Nội phân loại rác tại nhà.

Rác thải gồm vỏ chai nhựa, túi nilon, bìa
giấy và nhiều sản phẩm kim loại được thu
gom tại các điểm.

Một điểm thu gom rác thải đổi lấy quà
tại Hà Nội.

Nhiều người dân thích thú với những sản phẩm quà được quy
đổi ra từ rác thải.

Người dân mang những loại rác qua phân
loại đến đổi lấy quà tặng.

Các loại rác của người dân mang đến đều được đơn vị môi trường cân và sắp xếp theo
các loại khác nhau để mang đi tái chế.

Với những biện pháp đồng bộ từ quá trình phân loại, đến thu gom và xử lý rác thải,
chương trình được kỳ vọng sẽ từng bước nâng cao nhận thức và thay đổi thói quen của
người dân về phân loại rác tại nguồn, giảm bớt lượng rác thải ra môi trường.
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* Thạc sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị. 

LÊ HỒNG SƠN*

Tóm tắt: Nhiều năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã vận động các
tôn giáo tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhiều mô hình
hay, cách làm sáng tạo, nhiều hoạt động có ý nghĩa của các tôn giáo đã đóng góp tích
cực cho cuộc vận động. Sự đóng góp này đã làm cho cuộc vận động nói riêng cũng như
các phong trào thi đua yêu nước nói chung đạt được hiệu quả cao trong đời sống xã hội,
góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Summary: In the last few years, the Vietnam Fatherland Front of Quang Tri
province has mobilized religions to participate in patriotic emulation campaigns and
movements, especially the campaign “All people unite to build new-style rural and
civilized urban areas”. There are a number of good models, creative ways, and
meaningful activities of religions contributed positively to the campaign. This
contribution has made the campaign in particular as well as the patriotic emulation
movement in general achieve high efficiency in social life, contributing to the
successful implementation of local socio-economic development tasks.
Từ khóa: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tôn giáo; Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh Quảng Trị.
Keywords: Campaign “All people unite to build new-style rural and civilized urban areas”; religions; the Vietnam
Fatherland Front of Quang Tri province.
Nhận bài: 25/9/2020; Sửa chữa: 29/9/2020; Duyệt đăng: 5/10/2020.

Phát huy vai trò tôn giáo trong th�c hi�n cu�c v�n đ�ng
“Toàn dân đoàn k�t xây d�ng nông thôn m�i, đô th� 
vn minh” � t$nh Qu�ng Tr� 
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Đại biểu dự Hội nghị biểu dương chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, tháng 6/2020. ẢNH: PV
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* Giám đốc Điều hành Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam.

LÊ ĐỨC HOÀNG*

Tóm tắt: Những năm qua, Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam tiếp tục
củng cố tổ chức, mạng lưới theo hướng hoạt động thực chất và hiệu quả;
nâng cao năng lực chuyên môn, tăng cường công tác quản lý đội ngũ cán
bộ chuyên trách Hội ở Trung ương và các tỉnh, thành phố. Hội phấn đấu
đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục về dân số, cung cấp dịch
vụ sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, góp phần nâng cao chất
lượng dân số Việt Nam.

Summary: In the last few years, the Vietnam Family Planning Association
has continued to strengthen its organization and network towards practical
and effective operations; improving professional capacity, strengthening the
management of the contingent of full-time association cadres at central,
provinces, and cities. The Association strives to promote communication
and education activities on population, provide reproductive health services,
and family planning, contributing to improving the quality of Vietnam's
population.
Từ khóa: Dân số, kế hoạch hóa gia đình; dịch vụ sức khỏe sinh sản; Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam.
Keywords: Population, family planning; reproductive health services; the Vietnam Family Planning Association.
Nhận bài: 16/9/2020; Sửa chữa: 2/10/2020; Duyệt đăng: 5/10/2020.

H�i K� ho
ch hóa gia đình Vi�t Nam 
v�i công tác dân s� 
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Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức hội nghị “Tập huấn công tác tuyên
truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác dân số cho cán bộ Mặt trận các tỉnh phía Bắc”, tháng 10/2020, tại Phú Thọ.

ẢNH: HƯƠNG DIỆP.
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HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Dân số trong độ tuổi lao động là khái niệm trung tâm trong thống kê
lao động. Những thay đổi về quy mô dân số trong độ tuổi lao động (từ 15 - 64
tuổi) có tác động đáng kể đến thị trường lao động và nền kinh tế của tất cả các
quốc gia trên thế giới. Do sự biến đổi về cơ cấu tuổi của dân số theo xu hướng tỷ
trọng trẻ em dưới 15 tuổi giảm và tỷ trọng dân số từ 60 tuổi trở lên tăng nhanh
chóng trong những thập kỷ qua. Đây vừa là thành tựu nhưng cũng vừa là thách
thức, đòi hỏi có những chiến lược thích ứng và phát triển phù hợp.

Summary: The working age population is a central concept in labor statistics. Changes
in the size of the working age population (15 - 64 years old) have a significant impact
on the labor markets and economies of all countries around the world. Due to the
changes in the age structure of the population with the tendency of the proportion of
children under the age of 15 has decreased and the proportion of the population aged
60 and over has increased rapidly in recent decades. This is both an achievement but
also a challenge, requiring appropriate development and adaptation strategies.
Từ khóa: Dân số; phát triển bền vững dân số; độ tuổi lao động; thế giới.
Keywords: Population; sustainable population development; working age; world.
Nhận bài: 29/9/2020; Sửa chữa: 1/10/2020; Duyệt đăng: 2/10/2020.

Phát tri!n b�n v�ng dân s� 
trong đ� tu�i lao đ�ng

Quy mô dân số trong độ tuổi lao động đang có xu hướng giảm.
ẢNH: THE ASEAN POST
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Dân số già là thách thức của nhiều quốc gia. ẢNH: TIMES NEW



Việt Nam cần nắm bắt giai đoạn dân số vàng. ẢNH: UNFPACần nâng cao năng lực của lực lượng lao động trẻ . ẢNH: UN
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THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến nền kinh
tế toàn cầu. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), toàn thế giới có khoảng
93% lao động đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh ở các mức độ khác nhau, tính
đến quý II năm nay, có 480 triệu người trên thế giới mất việc làm. Hệ thống
phúc lợi xã hội của các quốc gia trên thế giới đang chịu áp lực lớn trong việc hỗ
trợ người dân chịu những tác động tiêu cực từ đại dịch vẫn chưa có hồi kết này.

Summary: The Covid-19 outbreak has affected the global economy.
According to the International Labor Organization (ILO), there has been about
93% of workers worldwide affected by epidemics in varying degrees, by the
second quarter of this year, there are 480 million people worldwide lost their
jobs. The social welfare systems of countries around the world are under
great pressure to support people suffering the negative effects of this
epidemic which has yet to end.
Từ khóa: Đại dịch Covid-19; khủng hoảng; đói nghèo; phúc lợi xã hội; thế giới.
Keywords: Covid-19 pandemic; crisis; poverty; welfare; world.
Nhận bài: 25/9/2020; Sửa chữa: 28/9/2020; Duyệt đăng: 2/10/2020.

Phúc l�i xã h�i trong kh�ng ho�ng 
đ
i d�ch Covid-19

Thế giới đang chịu khủng hoảng từ đại dịch Covid-19.
ẢNH: ILO
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Tình trạng thất nghiệp do Covid-19 ngày càng tăng.
ẢNH: NIKKEI

Rất nhiều người nghèo đang cần được hỗ trợ.
ẢNH: THE WIRE
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Người dân nhận gạo miễn phí từ cây ATM gạo.
ẢNH: EFE
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Khát vọng và tâm huyết của người con
xa quê

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

NGUYỄN TUẤN ANH* 

Tóm tắt: Hướng tới hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ
Thành phố Hà Nội, kỷ niệm 1010 năm Thăng Long-Hà Nội, JVE Group cùng đối tác
là một trong những tổng thầu lớn nhất Nhật Bản đã đề xuất “Giải pháp tổng thể” để
cải tạo toàn bộ sông Tô Lịch trở thành “Công viên Lịch sử-Văn hoá-Tâm linh Tô
Lịch” bằng nguồn vốn từ phía Nhật Bản. Theo các chuyên gia Nhật Bản, để có thể
làm “sống lại” và “hồi sinh” sông Tô Lịch đúng nghĩa thì cần phải có giải pháp tổng
thể để giải quyết toàn bộ các vấn đề. Theo đánh giá của các nhà sử học, “Nếu dự
án có thể thực hiện được thì đây có thể xem là “Dấu ấn nghìn năm” chứ không phải
dấu ấn trăm năm của Hà Nội”1.

Summary: Towards the celebration of the 17th Congress of the Party Committee of
Hanoi and the 1010th anniversary of Thang Long-Hanoi, JVE Group and its partner,
one of the largest general contractors in Japan, proposed “Total solution” to renovate
the whole To Lich river into “To Lich Park of History-Culture-Spirituality” with funds
from Japan. According to Japanese experts, to be able to “reborn” and “revive” the To
Lich river properly, it is necessary to have a comprehensive solution to solve all the
problems. According to historians, “If the project can be implemented, this can be
considered as “the thousand-year mark”, not “the hundred-year mark” of Hanoi”.
Từ khóa: Giải pháp tổng thể; cải tạo sông Tô Lịch; công viên Lịch sử - Văn hóa - Tâm Linh; JVE.
Keywords: Total solution; improving To Lich river; History - Culture - Spirituality Park; JVE. 
Nhận bài: 1/10/2020; Sửa chữa: 2/10/2020; Duyệt đăng: 5/10/2020.

Gi�i pháp t�ng th! c�i t
o sông Tô L�ch 
tr� thành “Công viên L�ch s% - Vn hoá - 
Tâm linh Tô L�ch” 
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Tổng quan về Dự án

Ông Nguyễn Tuấn Anh-Chủ tịch JVE Group.

Cảnh quan mô phỏng Công viên Tô Lịch trong tương lai.
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Sự cần thiết có Giải pháp tổng thể để xử lý
ô nhiễm sông Tô lịch - Nguyên lý và tính
khả thi

Cảnh quan “Thời đại Hồ Chí Minh” tại Công viên Tô Lịch
tương lai.
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So sánh giữa sục khí thông thường và sục khí nano về khả năng
xử lý mùi hôi thối.



68 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 206 (10/2020)

So sánh bọt khí thông thường và bọt khí nano.
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Cảnh quan khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh tại Công viên
Tô Lịch tương lai.

Hệ thống hầm ngầm chống ngập khổng lồ tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản.
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Ý kiến đánh giá sơ bộ của các nhà khoa
học, chuyên gia

Ý kiến đánh giá của người dân

Người dân, du khách thực hành phân loại rác kiểu Nhật Bản. Bãi đỗ xe tự động tích hợp các tấm pin năng lượng mặt trời.



Cảnh quan dọc hai bên bờ sông khu Triều đại nhà Trần.
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Cảnh quan dọc hai bên bờ sông khu Triều đại nhà Hậu Lê
(Lê Sơ).

Chú thích:
1. PGS Hà Đình Đức: “Cải tạo được sông Tô Lịch là dấu ấn ngàn năm của Thủ đô chứ không phải trăm năm”

http://giadinh.net.vn/xa-hoi/pgs-ha-dinh-duc-cai-tao-duoc-song-to-lich-la-dau-an-ngan-nam-cua-thu-do-chu-khong-phai-tram-
nam-20201001161322946.htm?fbclid=IwAR1WNdapOctoPV3qojKQzNni2CR1dsvS1Y0bELCwx4FGnxE2JMoFrpSDhSI

2. Cống ngầm có làm sống lại sông Tô Lịch?
https://khoahocdoisong.vn/cong-ngam-co-lam-song-lai-song-to-lich-133261.html

3. Chi 150 tỷ bơm nước sông Hồng 'hồi sinh' Tô Lịch, chưa nước nào làm
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/moi-truong/chi-150-ty-bom-nuoc-song-hong-hoi-sinh-to-lich-chua-nuoc-nao-lam-593293.html

4. Cải tạo sông Tô Lịch không nhằm kinh doanh tâm linh?
https://www.tienphong.vn/nhip-song-thu-do/cai-tao-song-to-lich-khong-nham-kinh-doanh-tam-linh-1725031.tpo

5. “Biến”sông Tô Lịch thành công viên: Hà Nội sẽ mộng mơ hơn!
https://dantri.com.vn/xa-hoi/bien-song-to-lich-thanh-cong-vien-ha-noi-se-mong-mo-hon-20200927144824985.htm

6. PGS. TS Hà Đình Đức: Nếu khả thi, dự án cải tạo sông Tô Lịch thành công viên sẽ là ‘dấu ấn nghìn năm’ 
https://vietnamfinance.vn/pgs-ts-ha-dinh-duc-neu-kha-thi-du-an-cai-tao-song-to-lich-thanh-cong-vien-se-la-dau-an-nghin-nam-
20180504224244252.htm

7. Chuyên gia, nhà sử học nói gì về việc "biến" sông Tô Lịch thành công viên?
https://dantri.com.vn/xa-hoi/chuyen-gia-nha-su-hoc-noi-gi-ve-viec-bien-song-to-lich-thanh-cong-vien-
20200923002456656.htm?fbclid=IwAR3eOVzFoqX3Hq3Usq0YjLm9v0c3ko41VLWPCGkyx71H9f7ZBMxXWPrcTUQ

8. QPVN - Rubik Cuộc sống 25-9-2020] Cải tạo Sông Tô Lịch thành Công viên Lịch sử-Văn hóa-Tâm Linh
https://www.youtube.com/watch?v=sTwU2BzSwA0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0K83csKdzoJihflDXvt0Lm-
mrNs5wwr_qqwQYP1NTYDs8UnuY5dwSz7i8

9. Người Hà Nội kỳ vọng gì về đề xuất “biến” sông Tô Lịch thành công viên?
https://dantri.com.vn/xa-hoi/nguoi-ha-noi-ky-vong-gi-ve-de-xuat-bien-song-to-lich-thanh-cong-vien-20201008134137723.htm
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Ngày 1/10/2020, tại lễ công bố Bảng xếp hạng FAST500 - Top 500 Doanh nghiệp
tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam & Top 10 Công ty uy tín ngành Bất động sản –
Xây dựng – Vật liệu xây dựng – Ngân hàng – Bảo hiểm – Công nghệ – Niêm yết
năm 2020, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH
MTV đã vinh dự nhận giải thưởng Top 10 nhà thầu uy tín 2020.

UDIC nh�n gi�i th��ng Top 10
nhà th&u uy tín 2020

Ông Nguyễn Văn Luyến - Tổng Giám đốc Tổng công ty nhận Giấy chứng nhận Top 10
nhà thầu xây dựng uy tín từ Ban tổ chức.



73TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 206 (10/2020)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10-10 
10-10 TEXTILE JOINT STOCK COMPANY

Những năm qua, tổng mức đầu tư lên tới 300 tỉ 
đồng, năng lực sản xuất mỗi năm đạt trên 450 
triệu mét vải tuyn, giá trị sản xuất công nghiệp 
đạt 900 tỉ đồng, doanh thu đạt gần 2.000 tỉ đồng, 
trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt gần 100 triệu 
USD. Công ty đã áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng tiêu chuẩn ISO 9001-2015 và chương trình 
SA 8000 vào quản lý để nâng cao hiệu quả sản 
xuất, kinh doanh. 
Đến nay, Công ty đã cho ra đời hơn 220 mẫu sản 
phẩm mới và sản phẩm cải tiến, với công suất 60 
triệu sản phẩm quy đổi mỗi năm. Màn tuyn 10-10 
đa dạng về mẫu mã, phong phú về kiểu dáng, ổn 
định về chất lượng. Hệ thống kênh phân phối 
rộng khắp, mang đến tận tay người tiêu dùng các 
sản phẩm chất lượng, dịch vụ hoàn hảo nhất.
Bên cạnh đó, Công ty đã và đang đẩy mạnh xuất 
khẩu sang các thị trường châu Âu, châu Phi, châu 
Mỹ. Những bước đi tiên phong ở thị trường trong 
nước và quốc tế đã giúp cho Công ty duy trì tốc 
độ phát triển ổn định với doanh thu tăng cao. 
Năm 2018 doanh thu đạt mốc 1.734 tỉ đồng.
Trải qua 46 năm không ngừng phấn đấu, Công ty 
đã được trao tặng: Huân chương Độc lập Hạng I, 
II, Huân chương Lao động Hạng I, II, III cùng nhiều 
cờ Thi đua của Chính phủ, UBND TP Hà Nội, Tổng 
Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên đoàn lao động 
TP Hà Nội. Sản phẩm của Công ty là một trong 
những mặt hàng chủ lực của thành phố và là 
thương hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao.

Xí nghiệp Dệt 10-10 thành lập ngày 
10/10/1974, mang tên ngày Giải phóng thủ 
đô, theo quyết định của UBND TP Hà Nội. 
Tháng 12/1992, xí nghiệp được nâng cấp và 
trở thành Công ty Dệt 10-10. Tháng 1/2000, 
Công ty là đơn vị cổ phần hoá đầu tiên của 
TP Hà Nội. Nhờ quá trình đầu tư thiết bị, mở 
rộng mặt bằng sản xuất, Công ty vươn lên 
thành doanh nghiệp nghìn tỉ vào năm 2007 
và đạt kỷ lục 4.300 tỉ đồng vào năm 2010. 

Chúc mừng 46 năm Công ty CP Dệt 10-10 ra đời và phát triển

Địa chỉ: 9/253 Minh Khai, 
P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024.38624097/ 
38621923/ 36363867

Chủ tịch HĐQT
Dương Văn Bình
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CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN & CHẾ TẠO BIẾN THẾ HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 12, Ngõ 36, Phố Ngô Sỹ Liên, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, Hà Nội

Nhà máy sản xuất: KCN Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, H. Mê Linh, Hà Nội
Điện thoại: 024.3366.1119 - Email: ctc.bienthehanoi@gmail.com - Website: http://ctcgroup.vn

Công ty Cổ phần Thiết bị điện & Chế tạo biến thế Hà Nội (CTC) là Công ty chuyên nghiệp trong
lĩnh vực chế tạo máy biến áp và thiết bị điện lực được thành lập năm 2008. CTC khẳng định được

uy tín của mình thông qua hàng nghìn sản phẩm chất lượng cao đã và đang vận hành ổn định
trên lưới điện Việt Nam, đáp ứng các tiêu chuẩn tổn thất thấp nhất trên thị trường.

Ngành nghề kinh doanh chính của CTC
bao gồm: 
- Sản xuất máy biến áp điện lực công suất đến 25.000kVA, điện

áp đến 35kVA
- Sản xuất tủ, bảng điện các loại: Điện áp đến 35kV, dòng định

mức đến 5.000A
- Thi công công trình điện có điện áp lên đến 35kV
- Cung cấp các thiết bị điện trung - hạ thế, cáp điện...

Trong những năm qua, CTC không ngừng đầu tư trang thiết bị
hiện đại và liên tục cập nhật thiết kế mới nhất trên thế giới nhằm nâng
công suất nhà máy lên 300 máy/tháng và đưa ra thị trường những sản
phẩm chất lượng hàng đầu. Từ đó tạo tiền đề cho viêc đưa sản phẩm
của CTC ra thị trường nước ngoài trong những năm tới.

Với năng lực hiện có về trang thiết bị và nhân lực chất lượng
cao, CTC đủ khả năng nhận thầu các công trình điện quy mô
lớn, đáp ứng mọi yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn hiện hành với
tiến độ nhanh nhất, chi phí hợp lý nhất.
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   ông ty Cổ phần CIC Việt Nam được thành lập ngày 
06/12/2007, là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây 
dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, dân dụng và 
công nghiệp, trong đó tập trung vào chuyên ngành: Tư 
vấn thiết kế, tư vấn giám sát và thi công xây dựng công 
trình điện đến 35kV; Các công trình cấp điện cho các 
khu đô thị, các khu công nghiệp, thi công xây dựng 
công trình tự động hóa, cơ điện (M&E) cho các tòa nhà 
chung cư, cao ốc văn phòng; Hệ thống chiếu sáng 
công cộng, hệ thống chiếu sáng giao thông; Các công 
trình dân dụng, công nghiệp; Kinh doanh vật tư, thiết 
bị ngành điện lực...

Với đội ngũ kỹ thuật có trình độ cao và kinh nghiệm 
lâu năm, khả năng sáng tạo không ngừng, tinh thần 
làm việc nghiêm túc và phương pháp làm việc chuyên 
nghiệp, các công trình do CIC Việt Nam thi công luôn 
đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ 
thuật, được các chủ đầu tư tin tưởng và đánh giá cao.

Với định hướng rõ ràng, mang tính chiến lược của Ban 
lãnh đạo cùng sự quyết tâm, nhiệt tình, sáng tạo của đội 
ngũ kỹ sư, CIC Việt Nam tự tin tiếp tục lớn mạnh; đồng 
thời cam kết sẽ mang đến cho khách hàng sự hài lòng về 
sản phẩm.

Địa chỉ: Shophouse 06, tòa nhà CT1B, KĐT Tân Tây Đô, Đan Phượng, Hà Nội
Điện thoại: 024.6259.8828 - 024.6259.8818

Website: cicvn.vn - Email: cicvn2007@gmail.com

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC VIỆT NAM
Ông Nguyễn Quang Tiến - Giám đốc Công ty Cổ phần CIC Việt Nam



Địa chỉ: Số 8, hẻm 233/27/21

Đường Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu,

Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội

VPGD: Số 44 ngách 1 ngõ 129 Phố Đại Linh,

P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243.2219 5858

Fax: 0243.3541 0198  

Email: thanhanjsc2568@gmail.com

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN THÀNH AN
T H À N H  A N  E I N . , J S C

Doanh nhân Nguyễn Văn Huynh, Giám đốc công ty Thành An
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CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚ HƯNG

Địa chỉ: Tầng 5, Toà nhà 101 
Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 024.3562 5351 - 
Fax: 024.3562 5367
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Ông Lê Long Giang -
Chủ tịch Hiệp hội

Tư vấn Tài chính Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8, số 152 Phó Đức Chính, P. Trúc Bạch,
Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0942 460 350 - (024) 3823 9030
Email: vfca@gmail.com;  Website: vfca.vn
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T R A N G I A  C O N S T R U C T I O N  J O I N  S TO C K  C O M PA N Y

Giám đốc: Trần Văn Hảo 
Địa chỉ: 1605 Tòa nhà Tecco Tower A - Lô CC2 - P. Đông Vệ - TP. Thanh Hóa

ĐT: 0948 90 22 82 - 0907 920 996
Email: tvhconstruction@gmail.com - tranvanhao568@gmail.com

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN TRẦN GIA
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CÔNG VIÊN
LỊCH SỬ - VĂN HÓA
TÂM LINH TÔ LỊCH
dấu ấn nghìn năm của hà nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ÐOÀN MÔI TRƯỜNG NHẬT VIỆT JVE
Tầng 30 tháp Tây & 31 tháp Đông, Trung tâm Lotte Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Tel: 024-3556-8888 | Fax: 024-3661-3666 | Website: www.jvegroup.com.vn | Email: info@jvegroup.com.vn

GIẢI PHÁP TỔNG THỂ 
CẢI TẠO SÔNG TÔ LỊCH

(xem tiếp trang 64)
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Địa chỉ: 57 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;
Điện thoại: 024.3943 9063 / 024.3822 7432;

Email: info@hancorp.com.vn; Website: www.hancorp.com.vn.

Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP 
(HANCORP) luôn nỗ lực vươn lên, khẳng định tầm vóc 
của một doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực thi 
công xây lắp và nhà đầu tư về hạ tầng và khu đô thị 
mới - nhà ở có tiềm lực với tầm nhìn quy hoạch xa, rộng 
và cung cách kinh doanh độc đáo.

Được thành lập năm 1982, gần 40 năm qua, những 
công trình, biểu tượng của Thủ đô đã được xây dựng, 
tôn tạo bởi khối óc, bàn tay của cán bộ, công nhân 
HANCORP: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí 
Minh, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Văn phòng Trung 
ương Đảng, Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình mới, 
Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Đường Hồ Chí Minh... 

Từ năm 2007, Tổng Công ty hoạt động theo mô 
hình công ty mẹ - công ty con, mô hình quản trị mới 
cho phép các công ty thành viên chủ động trong việc 
bố trí và tái cơ cấu đầu tư, đưa Tổng Công ty vào giai 

đoạn tăng trưởng và phát triển nhảy vọt. Đến năm 
2014, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ 
phần hóa Tổng Công ty, mở ra một chương mới trong 
chặng đường phát triển của Tổng Công ty.

Thế mạnh của HANCORP là thi công các công trình 
dân dụng và công nghiệp với mũi nhọn là nhà cao 
tầng và siêu cao tầng, trong đó có 7 công trình đã được 
công nhận là công trình tiêu biểu và được tặng Cúp 
vàng chất lượng.

Lĩnh vực bất động sản cũng là thế mạnh mang lại 
lợi nhuận cao cho Tổng Công ty. Các đơn vị thành viên 
và Tổng Công ty đã hỗ trợ lẫn nhau tích cực về 
nguyên vật liệu, thi công xây lắp, đầu tư các dự án. 
Chính nhờ sự tương trợ lẫn nhau này mà các thành 
viên của Tổng Công ty đã cùng nhau tạo dựng nên 
thương hiệu HANCORP uy tín trong lĩnh vực xây dựng 
và đầu tư dự án.

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP 
HANOI CONSTRUCTION CORPORATION
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