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ách đây vừa tròn 90 năm, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Ðảng Cộng sản Đông Dương đã
ban hành Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế Đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân
tộc Thống nhất Việt Nam.
Trải qua 90 năm với nhiều bước thăng trầm của lịch sử, nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức và tên gọi, Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng; tích cực đổi mới, sáng

tạo, từ đó phát huy được vai trò, trọng trách của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội; làm tốt vai trò “cầu nối”
giữa  Đảng, Nhà nước và Nhân dân. 

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), Tạp chí Mặt trận số 207 (tháng 11/2020) đã dành nhiều dung lượng cho
các bài viết ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 90 năm qua của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam ở mục TTiến tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đó là các bài: “Quá trình thống
nhất các tổ chức Mặt trận sau ngày đất nước thống nhất - Ý nghĩa lịch sử”; “Mặt trận Dân tộc Thống nhất: 90 năm giương
cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc”. 

Các nội dung nghiên cứu mang tính định hướng, chỉ đạo công tác Mặt trận tiếp tục góp mặt tại mục Nghiên cứu - Lý
luận, với các bài nghiên cứu chuyên sâu: “Hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động giữa các tổ chức thành
viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”; “Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, một số vấn đề lý luận và bài
học kinh nghiệm”; “Phát huy vai trò của các tổ chức tư vấn, lực lượng cộng tác viên - Một giải pháp quan trọng đổi mới
phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay”.

Chỉ còn ít tháng nữa sẽ diễn ra Đại hội XIII của Đảng, mục Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảngcó bài:
“Vững bước đi lên trong một thế giới biến động”… Trong bối cảnh thế giới bước vào thập niên 2020 với những biến động to lớn, phức
tạp khó lường, bài viết đã thể hiện tâm thế và bản lĩnh Việt Nam. Tỉnh táo, chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong giải quyết từng
vấn đề chính là nội hàm “dĩ bất biến ứng vạn biến” giúp Việt Nam vững bước đi lên trong thế giới đầy biến động ngày nay. 

Ở mục  Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tạp chí số này có bài viết: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác
giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong kiểm soát quyền lực Nhà nước”, nêu thực trạng việc kiểm
soát quyền lực đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt được Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên thực hiện ngày càng đi vào
chiều sâu và có hiệu quả.

Tạp chí tiếp tục có nhiều bài nghiên cứu chuyên sâu đăng tải trên  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. Đây là các
bài viết tổng kết kinh nghiệm, thực tiễn của công tác Mặt trận trên nhiều bình diện từ Trung ương đến địa phương.

Mục Nhân vật - Sự kiện viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh với bài: “Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về nghệ thuật dùng
người trong công tác cán bộ”, nói đến việc phát hiện, đào tạo và trọng dụng người có đức, có tài theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Đây là việc làm có ý nghĩa chiến lược, có tầm nhìn để họ được cống hiến tài năng cho đất nước.      

Có thể nói, chặng đường 90 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Dân tộc Thống nhất đã để lại những bài học
vô cùng quý giá về đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ trong các tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận xã hội.

Trong giai đoạn tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân
dân, tạo sự đồng thuận, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng khóa mới, Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần
thứ IX; đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc lắng
nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân; vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động;
đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội và nhiều công tác khác...

Trân trọng giới thiệu Tạp chí Mặt trận số tháng 11/2020 đến Quý độc giả.

Tổng Biên tập
TS. VŨ VĂN TIẾN

C

L�I TÒA SO�N 
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TRẦN MỸ HƯƠNG DIỆP  

Ngày 11/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp
với Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “90 năm phát huy sức mạnh đại
đoàn kết toàn dân tộc”. Sự kiện nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận
Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
(18/11/1930 - 18/11/2020).

90 n�m phát huy s�c m�nh
đ�i đoàn k�t toàn dân t�c

Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”, tháng 11/2020. ẢNH: QUANG VINH
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* Tiến sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

NGUYỄN HỮU DŨNG*

Tóm tắt: Với tư cách là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam không chỉ là tổ chức của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, mà nói tới
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là nói tới các tổ chức thành viên. Bài viết đánh giá làm rõ
thực trạng và đưa ra một số giải pháp để thực hiện tốt nguyên tắc hiệp thương dân
chủ, phối hợp và phát huy tốt hơn quyền và trách nhiệm của các tổ chức thành viên
đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Summary: As a political alliance and voluntary union, the Vietnam Fatherland
Front is not only an organization of the Vietnam Fatherland Front Committee at all
levels, but talking about the Vietnam Fatherland Front is about the membership
organizations. This article clarifies the current situation and offers a number of
solutions to well implement the principle of democratic consultation and
coordination, better promote the rights and responsibilities of member
organizations for the activities of the Vietnam Fatherland Front in current period. 
Từ khóa: Hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động; các tổ chức thành viên; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Democracy consultation, coordination and unified action; member organizations; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 12/10/2020; Sửa chữa: 19/10/2020; Duyệt đăng: 6/11/2020.

Hi�p th	
ng dân ch�, ph�i hp và th�ng
nh�t hành đ�ng gi�a các t� ch�c thành viên 
c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam

Hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống
nhất hành động vừa là nguyên tắc tổ chức
vừa là phương thức hoạt động cơ bản của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
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Thực hiện nguyên tắc hiệp thương dân
chủ, phối hợp và thống nhất hành động
giữa các tổ chức thành viên của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam 
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Những giải pháp để thực hiện tốt nguyên
tắc hiệp thương dân chủ, phối hợp và
thống nhất hành động giữa các tổ chức
thành viên 
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* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

LÊ BÁ TRÌNH* 

Tóm tắt: Phong trào thi đua yêu nước là một trong những phương thức vận động
nhân dân hữu hiệu, thiết thực để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã
hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trong
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bài viết nhìn lại một số vấn đề lý luận và
các bài học kinh nghiệm trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước để góp
phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong nhân
dân, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020 và kỷ niệm
90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

Summary: The patriotic emulation movement is one of the effective and practical
methods of mobilizing people to successfully complete socio-economic tasks,
ensure national defense and security, and build a strong political system in the
cause of national building and defense. This article reviews some theoretical issues
and lessons learned in the organization of patriotic emulation movements to
contribute to improving the quality and effectiveness of patriotic emulation
movements among people towards the 10th National Patriotic Emulation Congress
in 2020 and celebrating the 90th Traditional days of the Vietnam Fatherland Front
(November 18, 1930 - November 18, 2020).
Từ khóa: Phong trào thi đua yêu nước; cuộc vận động; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Patriotic emulation movement; the movement; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 16/10/2020; Sửa chữa: 20/10/2020; Duyệt đăng: 6/11/2020.

Nâng cao hi�u qu� các phong trào
thi đua yêu n	�c - M�t s� v�n đ� 
lý lu�n và bài h�c kinh nghi�m
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Chú thích:
1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 7, tr. 407.
2. Sđd, tập 7, tr. 406.
3. Sđd, tập 5, tr. 557
4. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 5, tr. 556.
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Sự cần thiết thành lập các tổ chức tư vấn,
cộng tác viên

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

BÙI THỊ THANH*

Tóm tắt: Đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn gắn
chặt với đổi mới về tổ chức bộ máy, đặc biệt là chất lượng cán bộ làm công tác Mặt
trận và phương pháp, cách thức phát huy lực lượng đó. Cùng với nâng cao hiệu quả
hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đội ngũ cán bộ Mặt trận các
cấp, việc phát huy vai trò các tổ chức tư vấn và cộng tác viên là một trong những
giải pháp hiệu quả, góp phần đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Summary: The reform of the operation method of the Vietnam Fatherland Front is
always closely linked with the reform of organizational apparatus, especially the
quality of the Front staff and the methods of promoting that force. Along with
improving the performance of the Vietnam Fatherland Front Committee and the
Front's staff at all levels, promoting the role of consulting organizations and
collaborators is one of the effective solutions, in order to contribute to reforming
methods and improving the performance of the Vietnam Fatherland Front in the
current period.
Từ khóa: Cán bộ Mặt trận; tổ chức tư vấn, cộng tác viên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam.
Keywords: The Front’s staff; consulting organizations, collaborators; renewing content, method of operation; the
Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 2/10/2020; Sửa chữa: 15/10/2020; Duyệt đăng: 28/10/2020.

Phát huy vai trò c�a các t� ch�c t	 v�n, 
l�c l	ng c�ng tác viên - M�t gi�i pháp 
quan tr�ng đ�i m�i  ph	
ng th�c ho�t đ�ng
c�a M�t tr�n hi�n nay 
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Vai trò, tác dụng của tổ chức tư vấn và đội
ngũ cộng tác viên đối với công tác Mặt
trận hiện nay
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Một số giải pháp phát huy vai trò các tổ
chức tư vấn, lực lượng cộng tác viên trong
hệ thống Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam



Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia, tr156.
2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, tr 69.



17TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 207 (11/2020)

NGUYỄN LAN HƯƠNG*

Tóm tắt: Những năm gần đây, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” trên địa bàn
Thành phố Hà Nội luôn gắn với việc triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thu hút đông đảo người dân tham gia,
góp phần gắn kết cộng đồng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bài viết đề
xuất các giải pháp nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong
thời gian tới trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Summary: In recent years, the Great National unity festival in Hanoi has always been
associated with the campaign “All people unite to build new style rural areas and civilized
urban” attracted a large number of people to participate, contributing to community
cohesion and building a great national unity bloc. This article proposes solutions to improve
the quality of the Great National unity festival in Hanoi capital area in upcoming time.
Từ khóa: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh”; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội.
Keywords: The Great National unity festival; the campaign “All people unite to build new style rural areas and civilized
urban”; the Vietnam Fatherland Front Central Committee of Hanoi.
Nhận bài: 12/10/2020; Sửa chữa: 15/10/2020; Duyệt đăng: 5/11/2020.

* Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội.

Nâng cao ch�t l	ng
“Ngày h�i Đ�i đoàn k�t toàn dân t�c”
� Thành ph� Hà N�i trong th�i k� m�i
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Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
tổ dân phố số 6 phường Quán Thánh (quận Ba Đình, Hà Nội) trang trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

ẢNH: QUANG VINH
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Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh
tặng quà cho các gia đình có thành tích tiêu biểu khu dân cư số 14, phường Phú Thượng
(quận Tây Hồ, Hà Nội) tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tháng 11/2020.

ẢNH: TIẾN ĐẠT
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TRẦN MINH

Thời kỳ của những biến động lớn

V�NG B��C ĐI LÊN
trong m�t th� gi�i bi�n đ�ng 
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Châu Á - Thái Bình Dương: tâm điểm bất
ổn mới

Vững bước đi lên trong một thế giới 
biến động
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên lãnh đạo Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam các thời kỳ vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. ẢNH: KỲ ANH
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NGUYỄN TÚC*

Tóm tắt: Bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, yêu cầu thực tiễn đặt ra là
phải sớm có tổ chức Mặt trận thống nhất làm chỗ dựa vững chắc cho sự lãnh đạo
của Đảng, làm cơ sở chính trị cho chính quyền nhân dân. Từ ngày 24 - 28/1/1977,
Hội nghị trù bị lần 3 Đại hội Mặt trận Dân tộc Thống nhất họp phiên toàn thể tại
Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi cân nhắc, hầu hết các đại biểu thống nhất lấy tên
mới là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Hai tiếng “Tổ quốc” thiêng liêng trong mỗi người
dân Việt Nam và đây cũng là tên do Bác Hồ kính yêu đã đặt trước đây.

Summary: Entering the transition period to socialism, the practical requirement is
to soon organize the United Front as a solid foundation for the leadership of the
Party as a political basis for the people's administration. From January 24 to January
28, 1977, the 3rd preparatory meeting of the National United Front Congress held a
plenary session in Ho Chi Minh City. After consideration, most delegates agreed to
adopt the new name of the Vietnam Fatherland Front – the sacred word
“Fatherland” in every heart of  Vietnamese people and this is also the name given by
beloved Uncle Ho before.
Từ khóa: Mặt trận Dân tộc Thống nhất; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tổ quốc; Việt Nam.
Keywords: The National United Front; the Vietnam Fatherland Front; Fatherland; Vietnam.
Nhận bài: 5/10/2020; Sửa chữa: 9/10/2020; Duyệt đăng: 28/10/2020.

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

Quá trình th�ng nh�t các t� ch�c 
M�t tr�n sau ngày đ�t n	�c th�ng nh�t - 
Ý ngh�a l�ch s�



25TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 207 (11/2020)



26 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 207 (11/2020)

Đại hội Mặt trận thống nhất Việt Nam được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 31/1 - 4/2/1977,
hợp nhất 3 tổ chức. ẢNH: TƯ LIỆU
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NGUYỄN VĂN NHẬT*

Tóm tắt: Mặt trận Dân tộc Thống nhất được thành lập ngày 18/11/1930. Trải qua
90 năm với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, từ Hội Phản đế Đồng
minh - hình thức tổ chức đầu tiên - đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, Mặt
trận không ngừng lớn mạnh, luôn tuân thủ đường lối giương cao ngọn cờ tập hợp,
đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, có đóng góp to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp
đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, trở thành một
trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong sự nghiệp
đổi mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đóng vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động
nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết
toàn dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Summary: The United National Front was established on November 18, 1930. Over 90
years with different organizational forms and names, from the Anti-imperialist Alliance -
the first organization - to the Vietnam Fatherland Front today, the Front has been
constantly growing, always obeying the guideline of raising the flag of gathering,
uniting all classes of people, making a great contribution to the victory of the cause of
the struggle for independence, national liberation and reunification, becoming one of
the decisive factors for the victory of the Vietnamese revolution. In the innovation
cause, the Vietnam Fatherland Front plays a pivotal role in gathering and mobilizing the
people, promoting the patriotic emulation movement, enhancing great national unity,
contributing to building and defending the Socialist Vietnamese Fatherland.
Từ khóa: Mặt trận Dân tộc Thống nhất; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại đoàn kết toàn dân tộc.
Keywords: The United National Front; the Vietnam Fatherland Front; great national unity.
Nhận bài: 15/10/2020; Sửa chữa: 26/10/2020; Duyệt đăng: 6/11/2020.

Mặt trận Dân tộc Thống nhất trong sự
nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải
phóng dân tộc và thống nhất đất nước

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Sử học.

M�T TR	N DÂN T
C TH�NG NH�T
90 n�m gi	
ng cao ng�n c� 
đ�i đoàn k�t toàn dân t�c 
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực
hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội
nhập quốc tế
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NGUYỄN THỊ ƯNG*

Tóm tắt: Giám sát và phản biện xã hội là một trong những hoạt động trọng tâm
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đó là cơ chế quan trọng để Mặt trận tham gia
kiểm soát quyền lực nhà nước. Trong những năm qua, việc kiểm soát quyền lực
đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt được Mặt trận và các tổ chức thành viên thực hiện
ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả. Bài viết đề xuất một số giải pháp để
thực thi hiệu quả và đồng bộ hơn công tác này.

Summary: Social supervision and criticism is one of the core activities of the
Vietnam Fatherland Front. That is an important mechanism for the Front to
participate in controlling the State’s power. Over the last few years, the control of
power over the key staff carried out by the Front and its member organizations
much more deeply and effectively. This article proposes a number of solutions to
more effectively and synchronously implement this work.
Từ khóa: Cán bộ; giám sát; phản biện xã hội; kiểm soát quyền lực; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Officer; social supervision and criticism; power control; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 6/10/2020; Sửa chữa: 26/10/2020; Duyệt đăng: 5/11/2020.

Những kết quả đạt được trong hoạt động
giám sát, kiểm soát của Mặt trận Tổ quốc
và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với
quyền lực của cán bộ chủ chốt

* Tiến sĩ, Khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế, Học viện Chính trị khu vực I.

M�t s� gi�i pháp nâng cao hi�u qu�
công tác giám sát, ph�n bi�n xã h�i
c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
trong ki�m soát quy�n l�c nhà n	�c
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi,
tháng 2/2020.

ẢNH: KỲ ANH
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Những hạn chế và nguyên nhân
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Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công
tác giám sát và phản biện xã hội 



Chú thích:
1, 2. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.5, tr.309, 280.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII,  Văn phòng Trung ương Đảng, Hà

Nội, 2018, tr.72.
4. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2017), Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung

ương Đảng Khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu
lực, hiệu quả. 
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Một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ
Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

* Tiến sĩ, Phó Trưởng Khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
** Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.

VÕ THỊ HOA*, TRỊNH THỊ THU HẰNG**

Tóm tắt: Đại đoàn kết toàn dân tộc là tư tưởng cơ bản, nhất quán và xuyên
suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên cơ sở phân
tích những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc,
bao gồm: vai trò, nội dung, hình thức, nguyên tắc, phương pháp đại đoàn kết
dân tộc, bài viết làm rõ sự vận dụng sáng tạo một số nội dung nêu trên trong
cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 hiện nay.

Summary: Great national unity was the basic, consistent and throughout life of
President Ho Chi Minh's revolutionary activities. On the basis of analyzing the
basic contents of Ho Chi Minh's thought on great national unity, including role,
content, form, principles and methods of national solidarity, this article clarifies
the creative application of some of the above contents in the current fight
against the Covid-19 pandemic.
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; đại dịch Covid-19; đại đoàn kết toàn dân tộc; Việt Nam.
Keywords: Ho Chi Minh’s thought; the Covid-19 pandemic; great national sunity; Vietnam.
Nhận bài: 19/10/2020; Sửa chữa: 12/10/2020; Duyệt đăng: 5/11/2020.

V�n d!ng sáng t�o t	 t	�ng H" Chí Minh 
v� đ�i đoàn k�t toàn dân t�c trong cu�c chi�n 
ch�ng đ�i d�ch Covid-19 � Vi�t Nam
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Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh
về đại đoàn kết dân tộc trong cuộc chiến
phòng, chống Covid-19 ở Việt Nam
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Chú thích:
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập (năm 2011), Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, tập 9, tr.177.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, t.13, tr.119.
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, t.9, tr.145.
4, 6, 7. Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, t.4, tr.246, 247, 64, 175.
5. Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, t.6, tr.331.
8. Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, t.2, tr.289.
9. Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, t.3, tr.230.
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* Trưởng Ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

VŨ DƯƠNG CHÂU*

Tóm tắt: Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã vận động nhân
dân đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc thiểu số và miền
núi phía Bắc. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã phối hợp tuyên truyền,
vận động nhân dân thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tổ chức giám
sát, phản biện xã hội các chính sách về nông thôn mới và tổ chức đánh giá sự hài
lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới. Bài viết đề xuất một số
giải pháp để làm tốt công tác này.

Summary: Over the last few years, the Vietnam Fatherland Front at all levels has
mobilized the people to promote the movement of building new style of rural areas of
ethnic minorities and northern mountainous regions. The Vietnam Fatherland Front
and its member organizations have collaborated to propagate and mobilize the people
to implement 19 criteria for  new style of rural area building, organizing social
supervision and criticism on new style of rural area building’s policies and organizing
evaluation of people's satisfaction with the results of new style of rural area building.
Từ khóa: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vùng dân tộc thiểu số và miền
núi phía Bắc; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: The campaign “All people unite to build new style rural areas and civilized urban; ethnic minorities and
northern mountainous areas; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 5/10/2020; Sửa chữa: 9/10/2020; Duyệt đăng: 5/11/2020.

Phát huy vai trò c�a M�t tr�n T� qu�c 
Vi�t Nam trong xây d�ng nông thôn m�i 
vùng dân t�c thi�u s� và mi�n núi phía B#c
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Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài trao quà cho nhân dân xóm Đồng Lá 2, xã Điềm Mặc,
huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tháng 11/2020. ẢNH: PV
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* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Học viện Chính trị Công an nhân dân.

LÊ TRỌNG HANH*

Tóm tắt: Đội ngũ công an chính quy được điều động về các xã, thị trấn được đào
tạo cơ bản về nghiệp vụ, có kiến thức pháp luật, năng lực, kinh nghiệm công tác
nên phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền
xã, thị trấn ban hành và triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp nhằm bảo đảm trật tự
an toàn xã hội và củng cố phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương. Tăng
cường công an chính quy về cơ sở là giải pháp quan trọng, góp phần củng cố, thắt
chặt mối quan hệ giữa công an với nhân dân.

Summary: The regular police team is transferred to communes and towns with basic
professional training, legal knowledge, capacity and working experience to promote
their core role in advising the Party committees, commune and town authorities to
promulgate and implement a number of plans and measures to ensure social order
and safety and strengthen the movement to protect national security in the area.
Enhancing regular police at grassroots level is an important solution, contributing to
strengthening and tightening the relationship between the police and the people.
Từ khóa: Công an; công an chính quy về cơ sở; trật tự an toàn xã hội; bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Keywords: Police; regular police at grassroots level; safety and order of society; national security protection.
Nhận bài: 2/10/2020; Sửa chữa: 6/10/2020; Duyệt đăng: 28/10/2020.

T�ng c	�ng công an chính quy v� c
 s� - 
Gi�i pháp quan tr�ng góp ph$n c�ng c�,
th#t ch�t m�i quan h� gi�a công an 
v�i nhân dân
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Đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã được triển khai hiệu quả tại
tỉnh Quảng Ninh,(Công an xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ thường xuyên nắm địa bàn).

ẢNH: PV
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Chú thích:
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, H. 2011, tập 6, tr.232.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 6, tr.233-234.
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 6, tr.234.
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Nguy cơ chưa xây mới đã cũ

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

CHU VĂN KHÁNH*

Tóm tắt: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - tiền thân là Hội Phản đế Đồng minh -
thành lập ngày 18/11/1930. 90 năm qua, Mặt trận đã không ngừng được củng cố,
mở rộng và đã có những cống hiến quan trọng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc,
trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Sưu tầm, bảo quản và phát huy giá trị di sản về truyền thống đại đoàn kết toàn
dân tộc, về lịch sử Mặt trận vì thế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Summary: The Vietnam Fatherland Front - formerly known as the Anti-imperialist
Alliance was established on November 18, 1930. Over the last 90 years, the Front has
been constantly strengthened and expanded and made important contributions to the
great cause of the nation, becoming one of the decisive factors for the victory of the
Vietnamese revolution. Collecting, preserving and promoting the heritage value of the
tradition of great national unity and the history of the Front has a special significance.
Từ khóa: Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật Di sản văn hóa; truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: The Vietnam Fatherland Front Museum; Law on Cultural Heritage; the tradition of great national unity;
the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 6/10/2020; Sửa chữa: 12/10/2020; Duyệt đăng: 6/11/2020.

Đ� B�o tàng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 
tránh đ	c nguy c
 ch	a xây m�i đã c%
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Hướng đi mới
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Lễ công bố Quyết định thành lập Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tháng 5/2020. ẢNH: KỲ ANH
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Hoạt động tự quản ở xã, phường, thị trấn

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

NGUYỄN THỌ ÁNH*

Tóm tắt: Hoạt động tự quản ở cơ sở có vai trò quan trọng trong quản lý xã hội,
giúp điều chỉnh, điều hòa các mối quan hệ xã hội, giữa những người dân với nhau
và có quan hệ tích cực, trực tiếp đến xây dựng, củng cố bộ máy chính quyền cấp
xã với phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phát huy tốt vai trò nòng
cốt của Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở trong chủ trì hoạt động tự quản ở xã, phường,
thị trấn chính là phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Summary: Self-governance at grassroots level plays an important role in social
management, helping to regulate and adjust social relationships, among people. It
has a positive, direct relationship to build and strengthen communal government
apparatus, and promote the role of the Vietnam Fatherland Front. Promoting the
core role of the Front at grassroots  level in leading self-governance activities in
communes, wards and towns is to promote the people's mastery.
Từ khóa: Hoạt động tự quản; quản lý xã hội; làm chủ; nhân dân; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Self-governing activities; social management; owning; people; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 12/10/2020; Sửa chữa: 15/10/2020; Duyệt đăng: 5/11/2020.

Vai trò c�a M�t tr�n T� qu�c
tham gia vào ho�t đ�ng t� qu�n
� xã, ph	�ng, th� tr�n
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Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung
ương về Đề án mô hình tự quản làm việc với huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ về công tác thực hiện mô hình tự quản trên
địa bàn, tháng 10/2020. ẢNH: PV
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Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các
cấp trong hoạt động tự quản ở xã,
phường, thị trấn
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HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Theo một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí khoa học
Scientific Reports, tình trạng lũ lụt sẽ trở nên tồi tệ hơn do tác động tiêu cực của
biến đổi khí hậu. Dự báo đến năm 2100, tổng thiệt hại về tài sản do lũ lụt gây ra
trên toàn thế giới ước tính lên tới 14,2 nghìn tỷ USD. Nếu chúng ta không có
những biện pháp chống biến đổi khí hậu mạnh mẽ hơn thì sẽ có đến một nửa
diện tích đất trên thế giới, một nửa dân số và gần một nửa tài sản trên toàn cầu
sẽ có nguy cơ bị ngập lụt vào năm 2100.

Summary: According to a new study published in the scientific journal Scientific
Reports, flood conditions will worsen due to the negative effects of climate change.
It is forecast that by 2100, the total property damage caused by flooding worldwide
is estimated to reach 14.2 trillion USD. If we don't implement stronger measures
against climate change, there would be half the world's land, half of the world's
population and nearly half of properties globally will be at risk of flooding by 2100.
Từ khóa: Môi trường; biến đổi khí hậu; chống biến đổi khí hậu; lũ lụt; thế giới.
Keywords: Environment; Climate Change; fight against climate change; flood; world.
Nhận bài: 10/10/2020; Sửa chữa: 15/10/2020; Duyệt đăng: 5/11/2020.

Tác đ�ng tiêu c�c c�a bi�n đ�i khí h�u 
đ�i v�i tình tr�ng l% l!t trên th� gi�i

Biến đổi khí hậu gây ra nhiều tác động tiêu cực.
ẢNH: AP
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Lũ lụt ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.
ẢNH: THE DAILY STAR
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Sử dụng năng lượng sạch giúp giảm biến đổi khí hậu.
ẢNH: GIVING COMPASS

Băng tan với tốc độ nhanh ở Greenland .
ẢNH: CNN
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THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Để kiềm chế sự lây lan của virus Corona, hầu hết các quốc gia trên thế
giới đã quyết định đóng cửa tạm thời các cơ sở giáo dục. Hiện nay, ở một số quốc
gia như: Việt Nam, Đức, Ý, Tây Ban Nha… trường học được mở cửa trở lại, trong
khi đó ở nhiều nơi, việc dạy và học vẫn đang hoàn toàn diễn ra trực tuyến. Đại dịch
đã có ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tổ chức và quản lý đào tạo, giáo dục
cũng như chất lượng dạy và học ở tất cả các quốc gia mà nó đi qua.

Summary: In order to curb the spread of the Coronavirus, most countries around
the world decided to temporarily close educational institutions. Currently, in some
countries such as Vietnam, Germany, Italy, Spain, and etc schools are reopened,
while in many places, teaching and learning is still entirely happening online. The
pandemic has had a significant impact on the organization and management of
training, education as well as the quality of teaching and learning in all the countries
it passes through.
Từ khóa: Đại dịch Covid-19; tác động; giáo dục; giáo dục trực tuyến; toàn cầu.
Keywords: Covid-19 pandemic; impact; education; online education; Global.
Nhận bài: 15/10/2020; Sửa chữa: 16/10/2020; Duyệt đăng: 28/10/2020.

Đ�i d�ch Covid-19 
tác đ�ng l�n đ�n giáo d!c toàn c$u

Trẻ em học tại nhà khi các trường học đóng cửa vì đại dịch.
ẢNH: GSTIC
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Trẻ em đeo khẩu trang khi học tại trường.
ẢNH: DW

Nhiều trường đại học sẽ thiếu vắng sinh viên,
giảng viên quốc tế.

ẢNH: CHICAGO TRIBUNE
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Học qua đài phát thanh ở châu Phi.
ẢNH: UN
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Quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về công
tác cán bộ và nghệ thuật dùng người
trong sự nghiệp cách mạng

Về công tác cán bộ

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

NGUYỄN TẤT ĐẠT* 

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng vai trò của công tác cán bộ.
Chính vì thế, Người luôn đặt công tác này lên vị trí hàng đầu trong hoạt động xây
dựng Đảng và Nhà nước. Bài viết phân tích quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ
Chí Minh về vai trò của công tác cán bộ trong sự nghiệp cách mạng, những bài học
về cách thức đánh giá, nghệ thuật dùng người trong công tác cán bộ để đem lại lợi
ích cao nhất cho sự nghiệp chung.

Summary: President Ho Chi Minh always attached special importance to the role of
personnel work. Therefore, he always put this work on the top position in the
activities of building the Party and the State. This article analyzes the views and
thoughts of President Ho Chi Minh on the role of cadre work in the revolutionary
cause, lessons on evaluation and personnel work in cadre issue to bring the highest
benefit for general careers.
Từ khóa: Cán bộ; công tác cán bộ; nghệ thuật dùng người; tư tưởng Hồ Chí Minh.
Keywords: Personnel work, personnel work; Ho Chi Minh’s thoughts.                                                   
Nhận bài: 29/9/2020; Sửa chữa: 15/10/2020; Duyệt đăng: 5/11/2020.

H�c t�p t	 t	�ng H" Chí Minh 
v� ngh� thu�t dùng ng	�i 
trong công tác cán b� 
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Về cách dùng người trong công tác cán bộ
của Chủ tịch Hồ Chí Minh
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Một số bài học thực tế về sử dụng dùng
người trong công tác cán bộ của Chủ tịch
Hồ Chí Minh



Chú thích:
1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.5, tr.273,
2. Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến

lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
3. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.5,  tr. 243.
4. Trí Thắng- Kim Dung, Danh ngôn Hồ Chí Minh, Nxb. Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2000, tr.18.
5. Trí Thắng- Kim Dung. Danh ngôn Hồ Chí Minh, Nxb. Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2000, tr.17.

Tài liệu tham khảo
1. Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp

chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
2. Hồ Chí Minh, (2000) Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
3. Trí Thắng - Kim Dung (2000), Danh ngôn Hồ Chí Minh, Nxb. Văn hóa Thông tin, Hà Nội.
4. Ngọc Tước, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân chỉ có 34 người? Báo điện tử Gia đình và xã hội, ngày 2/9/2010.
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* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
** Ban Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

HOÀNG MINH ĐÔ*, HÀ THỊ XUYÊN**

Tóm tắt: V.I.Lênin là vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và nhân dân lao
động thế giới. Sinh thời, Người đã để lại di sản to lớn là tư tưởng về tôn giáo và
phương cách để giải quyết vấn đề tôn giáo trong đời sống xã hội. Di sản đó có
những luận giải thiên tài về khái niệm, nguồn gốc, bản chất, lập trường, nguyên tắc
giải quyết vấn đề tôn giáo trong xã hội xã hội chủ nghĩa, cũng như thái độ của
những người cộng sản đối với tôn giáo mà chúng ta cần trân trọng, bảo vệ và
khẳng định trong bối cảnh lịch sử mới của thế kỷ XXI.

Summary: V.I.Lenin was the genius leader of the working class and the working
people of the world. In his life, he left a great legacy of religious ideas and ways to
solve religious problems in social life. His legacy contained genius interpretations on
the concept, origin, nature, viewpoint, and principles of dealing with religious
problems in socialist societies, as well as the communist attitudes towards the
religion that we need to respect, protect and affirm in the new historical context of
the 21st century.
Từ khóa: Lênin; Chủ nghĩa xã hội và tôn giáo; Về thái độ của Đảng công nhân đối với tôn giáo.
Keywords: Lenin; Socialism and religion; the Attitude of the Workers’ Party to Religion.
Nhận bài: 2/10/2020; Sửa chữa: 15/10/2020; Duyệt đăng: 28/10/2020.

Tìm c�n nguyên thái đ� t� khuynh, m�c c�m, 
đ�nh ki�n v�i tôn giáo t& vi�c ti�p c�n hai tác ph'm 
“Ch� ngh�a xã h�i và tôn giáo” và “V� thái đ� 
c�a Đ�ng công nhân đ�i v�i tôn giáo”c�a Lênin
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Lênin – Nhà tư tưởng vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.
ẢNH: TƯ LIỆU
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Tài liệu tham khảo
1. Lênin, Chủ nghĩa xã hội và tôn giáo, Toàn tập, tập 12, Nxb. Tiến bộ, Mát-xcơ-va 1979, tr .170.
2. Lênin, Về thái độ của Đảng công nhân đối với tôn giáo, Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mát-xcơ-va 1979, tập17, tr. 511.
3,4. Lênin, Về thái độ của Đảng công nhân đối với tôn giáo, Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mát-xcơ-va-1979, tập 17, tr. 514.
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Quan niệm về giá trị và định hướng giá trị

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Ủy viên Hội đồng tư vấn Khoa học - Giáo dục và Môi trường, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

LÊ VÂN ANH*

Tóm tắt: Khi tiếp cận đối tượng thanh niên, học sinh hiện nay, nhiều hướng
nghiên cứu khác nhau đã được đặt ra. Trong đó hướng tiếp cận trên bình diện
giá trị và định hướng giá trị luôn được chú trọng và được xem như là nhân tố
quan trọng, chủ yếu, bởi vì bản thân giá trị và định hướng giá trị có vai trò đặc
biệt quan trọng trong sự hình thành nhân cách, lối sống và có ảnh hưởng đến
toàn bộ hành vi cá nhân. Mặt khác, khi tiếp cận trên bình diện giá trị và định
hướng giá trị, chúng ta có thể hiểu sâu sắc hơn những quá trình xã hội điều
khiển sự hoạt động của các cộng đồng, các nhóm xã hội.

Summary: When approaching young people, students today, there are a
number of different research directions that have been set out. In which the
value approach and value orientation are always focused and considered as an
important factor, mainly because the values themselves and the value orientation
play a particularly important role in personality formation and lifestyle and
influence overall behavior. On the other hand, when approaching value and value
orientation, we can understand more deeply the social processes governing the
functioning of communities and social groups.
Từ khóa: Giáo dục giá trị; định hướng giá trị; thanh niên; học sinh; Việt Nam.
Keywords: Value education; value orientation; youth; students; Vietnam.
Nhận bài: 15/10/2020; Sửa chữa: 28/10/2020; Duyệt đăng: 6/11/2020.

V�n đ� giáo d!c giá tr� và đ�nh h	�ng 
giá tr� cho thanh niên, h�c sinh hi�n nay



65TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 207 (11/2020)

Một số định hướng giá trị cần giáo dục
cho thanh niên, học sinh 
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Các vấn đề của Khu liên hợp xử lý chất
thải Nam Sơn

JVE Group đ� xu�t tài tr mi(n phí x� lý mùi
c�a  bãi rác Nam S
n b)ng công ngh� 
Bio-Nano Nh�t B�n

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch JVE Group.
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Dù hoàn thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn
thì vẫn cần xử lý mùi hôi thối

Đề xuất tài trợ thí điểm miễn phí xử lý
mùi của bãi rác Nam Sơn bằng công nghệ
Bio-Nano Nhật Bản

So sánh giữa bọt khí thông thường và bọt khí nano.



So sánh giữa sục khí thông thường và sục khí nano Nhật Bản.
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Kết luận 







VIẾT CHUNG

Từ cuối tháng 9 đến nay, mưa lũ lớn lịch sử, kéo dài, các cơn bão có cường độ
mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi rộng với sức tàn phá rất lớn đã gây nên những
thiệt hại nặng nề đối với các tỉnh miền Trung.

MI�N TRUNG 
kh#c ph!c h�u qu� sau bão

Quang cảnh bão lũ đi qua tại xã Trà Leng -
Trà My - Quảng Nam.
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Một nạn nhân nhỏ tuổi đã sống sót sau
cơn bão tại Trà Leng - Quảng Nam.

“Sau tiếng nổ lớn, chúng tôi chạy ra thì đã bị nước, đất, đá từ phía đầu làng ào xuống
cuốn đi, tấp vào hàng cây sau nhà. Tay ôm chặt cây, tay níu nhau, chúng tôi gắng nhất
mình ra khỏi lớp bùn đất dày tới bắp chân. Cuối cùng cũng thoát được, leo lên ngọn đồi
cao nhưng khi nhìn xuống, cả làng chỉ còn là đống hoang tàn…”. Tâm sự của người dân
tại xã Trà Leng - Trà My - Quảng Nam.

Lực lượng bộ đội đang sơ cứu cho các nạn
nhân thoát chết sau cơn bão lũ.

Lực lượng bộ đội giúp dân trong công tác
cứu hộ và khắc phục hậu quả sau bão lũ.

Lực lượng công an cùng nhân dân đang
khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn
mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Lực lượng bộ đội đang khẩn trương tìm
kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong
đống đổ nát.

Giao thông bị tê liệt cục bộ khiến công tác
ứng cứu gặp khó khăn.

Bão lũ đi qua các tỉnh miền Trung để lại
đống hoang tàn đổ nát, gây thiệt hại nặng
nề cả người và vật chất.

Một số người dân đang ngóng chờ tin tức
tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt.

Khắc phục hậu quả sau bão lũ tại Hội An
- Đà Nẵng.
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Lễ cắt băng khai trương chi nhanh thứ 5 Công ty Vàng bạc Đá quý
Bảo Tín Mạnh Hải tại số 44 Cầu Gỗ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Ông Vũ Mạnh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty Bảo Tín
Mạnh Hải phát biểu tại buổi lễ.



Sáng 6/10, Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải chính thức khai trương cơ sở
5 tại địa chỉ 44 Cầu Gỗ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới
của hệ thống chi nhánh Bảo Tín Mạnh Hải và mang đến sự tiện lợi cho khách hàng.

Công ty Vàng b�c Đá quý B�o Tín M�nh H�i
khai tr	
ng chi nhánh th� 5 t�i Hà N�i

Đông đảo khách hàng đến tham dự lễ
khai trương cửa hàng Bảo tín Mạnh Hải.

- Chi nhánh 1: 39 Nguyễn Trãi -
Thanh Xuân, Hà Nội 

- Chi nhánh 2: 15 Quang Trung -
Hà Đông, Hà Nội 

- Chi nhánh 3: 16 Trần Duy Hưng
- Cầu Giấy, Hà Nội 

- Chi nhánh 4: 8 Hoàng Cầu -
Đống Đa, Hà Nội 

- Chi nhánh 5: 44 Cầu Gỗ - Hoàn
Kiếm, Hà Nội. 
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TẬP ĐOÀN PHƯƠNG ĐÔNG 
VPGD: Số 18 Tràng Thi, P. Hàng Trống, Q. Hoàn kiếm TP. Hà Nội

Điện thoại: 0931.893.888 - 093.314.9999
Email: info@phuongdonggroup.com; Website: www.phuongdonggroup.com
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XUẤT NHẬP KHẨU

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

KINH DOANH 
BẤT ĐỘNG SẢN

DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

HỢP TÁC ĐẦU TƯ



Địa điểm: Ô đất A8/ODK1 Khu đô thị mới Nam Hồ Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Tổng diện tích: 3,44 ha
Khối cao tầng: HH1, HH2&HH3 gồm: 3 tầng hầm và 33 tầng nổi (3 tầng Dịch vụ thương mại, 1.200 căn hộ)
Khối thấp tầng: 68 nhà lô phố 4 tầng
Khối dịch vụ, thương mại: 835 m2, 5 tầng.

LINH ĐÀM PREMIER CITY
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PHƯƠNG ĐÔNG GREEN PARK
Địa điểm: Số 1 Trần Thủ Độ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội
Tổng diện tích: 1,4ha
Khối cao tầng: 2 Tòa tháp chung cư gồm 03 tầng hầm và 29 tầng nổi (3 tầng dịch vụ thương mại,
1.428 căn hộ)
Khối thấp tầng: 13 nhà lô phố 5 tầng
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PHƯỚC THỚI RERIDENCE
Địa điểm: Quốc lộ 91, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành Phố Cần Thơ
Tổng diện tích đất: 2,85 ha
Quy mô: Các khu nhà liền kề, nhà ở xã hội, Shophouse, trung tâm thương mại,…
(142 căn nhà ở liền kề, 52 căn nhà ở xã hội và 24 lô nhà phố thương mại)

BÌNH HÒA PARK CITY
Địa điểm: Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, TP Cần Thơ
Địa điểm: Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành Phố Cần Thơ
Tổng diện tích đất: 9,9 ha
Loại hình phát triển: các khu nhà liền kề, nhà ở xã hội, trung tâm thương mại,…
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Công ty Cổ phần VinaGenset được 
thành lập năm 2016 bởi các thành viên đều có trên 
10 năm kinh nghiệm với nghề máy phát điện. 
VinaGenset chuyên cung cấp các loại máy phát điện 
chính hãng của các thương hiệu hàng đầu: VMAN, 
Cummins, Doosan, Mitsubishi, Perkins, Kubota, Yanmar, 
Yuchai, Baudouin… đi cùng giải pháp tiên tiến, thiết kế và lắp 
đặt trọn gói cho các loại hình dự án cần đến máy phát điện dự 
phòng. 
Tập thể lãnh đạo và công nhân viên VINAGENSET quyết tâm đồng 
lòng vì mục tiêu trở thành đơn vị số 1 Việt Nam về lắp ráp máy phát 
điện "Made in Vietnam" chất lượng cao, với giá cả cạnh tranh, dịch vụ 
chuyên nghiệp, phấn đấu vươn tới thị trường quốc tế.

Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ: Ông Đặng Đức Hạnh
Trụ sở: Số 22/100 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh 
Xuân, Hà Nội
Nhà xưởng: CC2 Gamuda Garden, Trần Phú, Hoàng 
Mai, Hà Nội
Điện thoại: 0243.225.2253; Fax: 0243.552.8335
Website: www.vinagenset.com 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAGENSET

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 207 (11/2020)



   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
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D E O C A  G R O U P  J O I N T  S T O C K  C O M P A N Y

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ÐOÀN ÐÈO CẢ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
-  Đầu tư, xây dựng công trình hạ tầng giao thông

-  Tổng thầu thiết kế, thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị

-  Đầu tư tài chính

-  Dịch vụ tư vấn, thiết kế, giám sát

-  Quản lý vận hành công trình giao thông

Địa chỉ: 32 Thạch Thị Thanh, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 3820 3388 - Fax: (84-28) 3514 1999
Website: www.deoca.vn

Nghĩ khác biệt; tạo cách biệt
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