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ách mạng Tháng Tám thành công, là một sự kiện trọng đại của dân tộc, gắn với vai trò không thể thiếu
của Mặt trận Việt Minh - tổ chức tiền thân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay.

Thành công của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của việc phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp với sức
mạnh thời đại. Thông qua Mặt trận Việt Minh, Đảng ta đã tập hợp được đông đảo quần chúng nhân

dân, tạo thành sức mạnh vô địch của khối đoàn kết toàn dân. Bài học đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị trong bối
cảnh đất nước đang hội nhập ngày càng sâu rộng, tranh thủ được nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt
với không ít khó khăn, thách thức, mà trực tiếp trước mắt chính là đại dịch Covid-19.

Kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) thành công, Tạp chí Mặt trận số 204
dành nhiều trang đăng tải các bài nghiên cứu của các nhà khoa học về vai trò của Mặt trận Việt Minh với thắng lợi
của Cách mạng Tháng Tám như: Vai trò của Mặt trận Việt Minh trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945; Vai
trò của quần chúng nhân dân trong cao trào cách mạng 1930-1931 và bài học về phát huy vai trò của quần chúng
nhân dân trong giai đoạn hiện nay… 

NNghiên cứu - Lý luận - mục mở đầu của Tạp chí với các bài nghiên cứu chuyên sâu, mang tính định hướng cho
công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay, như: Đoàn kết các dân tộc trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các
dân tộc; Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác tham mưu tuyên truyền
phòng, chống dịch Covid-19.

Kịp thời cập nhật diễn biến các sự kiện trọng đại của đất nước dưới góc nhìn lý luận và tổng kết thực tiễn, tại
các mục Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, và Tiến tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền
thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có các bài: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nâng cao hiệu quả tham gia góp ý xây
dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (Liên Việt): Bước phát triển mới của Mặt
trận Dân tộc Thống nhất.

Hưởng ứng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng do Đảng ta phát động, nhằm từng bước kiềm chế,
tiến tới ngăn chặn nạn tham nhũng, mục Phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Tạp chí số này có bài: Trách
nhiệm kỷ luật đối với công chức vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

Bên cạnh đó là rất nhiều bài nghiên cứu chuyên sâu, tổng kết kinh nghiệm, thực tiễn hoạt động công tác Mặt
trận từ cơ sở, góp mặt trong các mục Diễn đàn Đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận với các phong trào, cuộc vận
động; Kinh nghiệm - Thực tiễn… 

Ở mục Những vấn đề quốc tế và đối ngoại nhận dân là các bài biên dịch từ báo chí nước ngoài, với các nội dung
ít nhiều liên quan đến công tác Mặt trận, như: Thế giới đối mặt với nhiều thảm họa thiên nhiên trong năm 2020;
Xóa đói, giảm nghèo ở khu vực châu Á - Thực trạng và giải pháp.

Chuyên mục Nhân vật - Sự kiện với bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh: Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí
Minh, công tác thương binh liệt sỹ trở thành một nội dung của phong trào thi đua yêu nước. 

Với những bài nghiên cứu chuyên sâu, phong phú và đa dạng về hình thức biểu đạt trên các khía cạnh của công
tác Mặt trận, Ban Biên tập Tạp chí Mặt trận hy vọng sẽ đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao cũng
như nhu cầu của bạn đọc. Trân trọng giới thiệu Tạp chí Mặt trận số 204 đến Quý độc giả, và kính mong tiếp tục
nhận được các ý kiến góp ý để Tạp chí ngày càng hoàn thiện hơn.

Tổng Biên tập
TS. VŨ VĂN TIẾN

C

L�I TÒA SO�N 
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NGUYỄN HỮU DŨNG* 

Tóm tắt: Trong nhiều năm qua, việc thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân
tộc vùng đồng bào các dân tộc thiểu số cho thấy tầm quan trọng của việc giữ vững
ổn định chính trị, xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc, không để xảy ra các “điểm
nóng” về an ninh trật tự. Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến đổi hiện nay, công
tác dân tộc cần được đặc biệt quan tâm, giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các
dân tộc.

Summary: For many years, the implementation of ethnic policies and ethnic affairs
in ethnic minority areas shows the importance of maintaining political stability,
building great national unity bloc, and preventing “hot spots” occur. In the context of
the world has many changes today, ethnic affairs need to be paid special attention
to, harmoniously addressing the relations of interests between ethnic groups.
Từ khóa: Dân tộc; chính sách dân tộc; lợi ích giữa các dân tộc; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Ethnicity; ethnic policies; interests between ethnic minorities; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 9/7/2020; Sửa chữa: 15/7/2020; Duyệt đăng: 3/8/2020.

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

Đoàn k�t các dân t�c trên c� s�
b�o đ�m hài hòa l	i ích gi
a 
các dân t�c
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Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, tháng 9/2019. ẢNH: KỲ ANH
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* Thạc sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

NGÔ SÁCH THỰC*

Tóm tắt: Qua 6 năm triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, đến nay cả nước
ghi nhận hiệu quả từ công tác này với tỷ lệ hòa giải thành công 80,9%. Thực tiễn
công tác này cũng cho thấy vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các tổ chức thành viên, góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó trong nhân
dân. Bài viết phân tích mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan
tư pháp về hoạt động của các tổ chức thành viên trong thực hiện pháp luật về
hòa giải ở cơ sở và những giải pháp thực hiện hiệu quả công tác này.

Summary: After 6 years of implementing the Law on Grassroots Conciliation, the
country has acknowledged the effectiveness of this work so far with the
successful conciliation rate of 80.9%. This practice also shows the important role
of the Vietnam Fatherland Front and its member organizations in grassroots
conciliation, contributing to strengthening solidarity and cohesion among the
people. This paper analyzes the relationship between the Vietnam Fatherland
Front and the judiciary on the activities of member organizations in the
implementation of the law on grassroots conciliation and the solutions to
effectively implement this work.
Từ khóa: Luật Hòa giải ở cơ sở; chấp hành pháp luật; các tổ chức thành viên; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Law on grassroots conciliation; law observance; member organizations; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 15/7/2020; Sửa chữa: 16/7/2020; Duyệt đăng: 3/8/2020.

Phát huy vai trò nòng c�t 
c�a Mt tr�n T� qu�c Vi�t Nam
và các t� ch�c thành viên trong
công tác hòa gi�i � c� s�
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Vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam trong công tác hòa giải ở cơ sở 
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Một số giải pháp nâng cao chất lượng
công tác hòa giải ở cơ sở
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Những kết quả quan trọng của công tác
Tuyên giáo

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

VŨ VĂN TIẾN*

Tóm tắt: Hòa chung không khí kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên
giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020), Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam nói riêng, ngành Tuyên giáo trong hệ thống Mặt trận Tổ
quốc nói chung rất đỗi tự hào với những thành tựu đạt được trong những năm
qua, đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung của ngành Tuyên giáo cả
nước. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, những năm tới, Ban Tuyên giáo Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung,
phương thức hoạt động; tích cực, chủ động và sáng tạo trong triển khai nhiệm
vụ; đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung của công tác Mặt trận,
cũng như của toàn ngành.

Summary: In the atmosphere of the 90th anniversary of the Party's Traditional
Propaganda Day (August 1, 1930 - August 1, 2020), the Propaganda Committee of
the Vietnamese Fatherland Front Central Committee in particular, Propaganda branch
in the Front system in general is very proud of its achievements in recent years,
making a worthy contribution to the general achievements of the national
propaganda branch. Promoting that glorious tradition, in the coming years, the
Propaganda Committee of the Vietnam Fatherland Front Central Committee will
continue to strongly innovate the content and mode of operation; proactive and
creative in implementing tasks; making an important contribution to the overall
achievements of the Front work as well as of the whole sector in the coming time.
Từ khóa: Ban Tuyên giáo; tuyên truyền; phòng, chống dịch Covid-19; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Propaganda Committee; propaganda; prevention and control of the Covid-19 epidemic; the Vietnam.
Fatherland Front Central Committee.
Nhận bài: 3/7/2020; Sửa chữa: 5/7/2020; Duyệt đăng: 3/8/2020.

Ban Tuyên giáo �y ban Trung ��ng Mt tr�n 
T� qu�c Vi�t Nam v�i công tác tham m�u 
tuyên truy�n phòng, ch�ng d�ch Covid-19 
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Phối hợp tuyên truyền phòng, chống dịch
Covid-19 và giám sát thực hiện các chính
sách hỗ trợ người dân 
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Kinh nghiệm rút ra và vận dụng vào việc
triển khai các nhiệm vụ trọng tâm
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Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chụp ảnh cùng các cán bộ Tuyên
giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo", tháng 8/2019. 

ẢNH: KỲ ANH
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TẠ VĂN SỸ*

Tóm tắt: Điều tra, nghiên cứu ý kiến đánh giá của nhân dân về vai trò của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay được Trung tâm Bồi dưỡng
cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện với mục
tiêu, làm rõ ý kiến đánh giá của nhân dân về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị. Bài viết làm rõ ý kiến đánh giá của
nhân dân về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính
trị gắn với việc thực hiện các quyền và trách nhiệm của Mặt trận đã được quy
định cụ thể trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015, trên cơ sở đó đề
ra các giải pháp thực hiện tốt hơn các quyền và trách nhiệm của Mặt trận trong
giai đoạn hiện nay.

Summary: Investigating and researching people's opinions on the role of the
Vietnam Fatherland Front in the current period conducted by the Vietnam
Fatherland Front Training and Research Center with the goal of clarifying people's
assessment of the position and role of the Vietnam Fatherland Front in the
political system. This article clarifies people's opinions on the position and role of
the Vietnam Fatherland Front in the political system associated with the
implementation of the Front's rights and responsibilities as specified in the 2015
Law on the Vietnam Fatherland Front, on that basis, proposing solutions to better
implement the rights and responsibilities of the Front in the current period.
Từ khóa: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015; nhân dân; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: The 2015 Law on the Vietnam Fatherland Front; people; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 20/7/2020; Sửa chữa: 23/7/2020; Duyệt đăng: 6/8/2020.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
thông qua kết quả điều tra, khảo sát ý
kiến của nhân dân

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

Đánh giá c�a nhân dân v� m�c đ�
th�c hi�n các quy�n và trách nhi�m
c�a Mt tr�n T� qu�c Vi�t Nam
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Sự tham gia của nhân dân trong các hoạt
động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
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Một số giải pháp nâng cao vai trò và 
hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Quyết định thành lập Bảo tàng Mặt Trận 
Tổ quốc Việt Nam tới đội ngũ lãnh đạo Bảo tàng, tháng 5/2020. 

ẢNH: KỲ ANH
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PHẠM THỊ KIM CÚC*

Tóm tắt: Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một trong
những nội dung quan trọng trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Bài viết nêu một số giải pháp để nâng cao hiệu quả việc Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây
dựng Đảng, chính quyền và để công tác này thực sự đi vào đời sống, nhất là
ở cấp cơ sở.

Summary: Contributing ideas to build the Party and Government is one of the
most important contents in the activities of the Vietnam Fatherland Front. This
article outlines some solutions to improve the effectiveness of the Vietnam
Fatherland Front, socio-political organizations, and people to contribute to
building the Party and Government and let this work really come to life,
especially at the grassroots level.
Từ khóa: Xây dựng Đảng, chính quyền; đoàn thể chính trị - xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Building the Party and Government; socio-political organizations; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 15/7/2020; Sửa chữa: 20/7/2020; Duyệt đăng: 3/8/2020.

Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền là một trong những nội dung
quan trọng trong hoạt động của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam 

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

M�T TR�N T� QU�C VI�T NAM 
nâng cao hi�u qu� tham gia góp ý 
xây d�ng Đ�ng, xây d�ng chính quy�n 
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết
định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền,
tháng 2/2019. 

ẢNH: QUANG VINH
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Một số vấn đề đặt ra
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Một số giải pháp để Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam nâng cao hiệu quả tham gia góp ý xây
dựng Đảng, xây dựng chính quyền 
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NGUYỄN TÚC*

Tóm tắt: Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam thành lập ngày 29/5/1946. Hội là sự
phát triển của Mặt trận Dân tộc Thống nhất. Sau Chiến thắng Biên giới năm
1950, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta bước
sang một giai đoạn mới - giai đoạn Tổng phản công. Ðáp ứng yêu cầu cấp bách
đặt ra của cách mạng nước ta lúc đó để phát huy cao độ sức mạnh dân tộc cho
công cuộc kháng chiến, Mặt trận Liên Việt đã ra đời trên cơ sở thống nhất Mặt
trận Việt Minh và Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Liên Việt) tại Ðại
hội toàn quốc thống nhất hai Mặt trận vào ngày 7/3/1951 ở tỉnh Tuyên Quang. 

Summary: The National Union of Vietnam was established on May 29, 1946.
The Union was the development of the United National Front. After the 1950
Border Campaign, the resistance against the French colonialist invasion of our
people entered a new phase - the period of General counterattack. Responding
to the urgent requirements of our country's revolution at that time to bring into
full play the national strength for the resistance war, the Lien Viet Front was born
on the basis of the unity of the Viet Minh Front and the National Union of
Vietnam (referred to as Lien Viet) at the National Conference of Unifying the two
Fronts on March 7, 1951 in Tuyen Quang province. 
Từ khóa: Mặt trận Việt Minh; Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam; Mặt trận Liên Việt.
Keywords: The Viet Minh Front; the National Union of Vietnam; the Lien Viet Front.
Nhận bài: 15/7/2020; Sửa chữa: 16/7/2020; Duyệt đăng: 5/8/2020.

Nhu cầu và điều kiện mới đặt ra đối với
việc củng cố, phát triển khối đại đoàn kết
và Mặt trận Dân tộc Thống nhất

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

H�i Liên hi�p Qu�c dân Vi�t Nam
(Liên Vi�t): B��c phát tri�n m�i
c�a Mt tr�n Dân t�c Th�ng nh�t
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Mặt trận Việt Minh - Liên Việt tập hợp,
đoàn kết toàn dân kháng chiến, kiến quốc
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Hội Liên Việt triển khai xây dựng tổ chức
từ Trung ương đến cơ sở
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Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đảng toàn tập, tập 8, trang 152.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đảng toàn tập, tập 12, trang 201.
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CAO VŨ MINH*, PHẠM DUY QUANG**

Tóm tắt: Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng
chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi. Như vậy, tham nhũng là những hành vi vi phạm
gắn liền với quyền lực công, nảy sinh từ quá trình hoạt động công vụ. Bài viết
phân tích những bất cập trong các quy định pháp luật về xử lý kỷ luật công chức
có hành vi tham nhũng, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện
pháp luật về công tác này.

Summary: Corruption is the act of a person whose position and authority has
taken advantage of that position or authority for self-seeking purposes. Currently,
a large portion of the civil servants, including those who hold leadership positions,
manage to fall into individualism, selfishness and corruption. This article analyzes
the shortcomings in the legal regulations on disciplining public officials who
commit corrupt acts and proposes some solutions to improve the law.
Từ khóa: Tham nhũng; phòng, chống tham nhũng; công chức; hình thức kỷ luật; xử lý kỷ luật công chức.
Keywords: Corruption, civil servants, disciplinary form, disciplining a civil servant.
Nhận bài: 16/7/2020; Sửa chữa: 20/7/2020; Duyệt đăng: 29/7/2020.

Nhận thức về trách nhiệm kỷ luật đối với
công chức vi phạm pháp luật về phòng,
chống tham nhũng

Bất cập trong các quy định pháp luật về trách
nhiệm kỷ luật đối với công chức vi phạm
pháp luật về phòng, chống tham nhũng

* Tiến sĩ, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
** Thạc sĩ, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Trách nhi�m k� lu�t đ�i v�i công ch�c 
vi ph�m pháp lu�t v� phòng, ch�ng
tham nh�ng
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Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải
báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020-2021. 

ẢNH: KỲ ANH
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Một số giải pháp hoàn thiện



Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, 2016, tr. 18. 
2. Khoản 2 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2017).
3. Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2017).
4. Khoản 13 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.
5. Nguyễn Cảnh Hợp (chủ biên), Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam, Nxb. Hồng Đức, 2017, tr. 561.
6. Waldemanr Beson - Gorthard Jasper, Nhà nước pháp quyền, Nxb. Chính trị quốc gia, 2002, tr. 188.
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Đại đức THÍCH QUẢNG HIỀN* 

Tóm tắt: Thời gian qua, chính sách, pháp luật về tôn giáo của Đảng, Nhà nước ngày
càng được hoàn thiện, góp phần phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó đồng hành
cùng dân tộc của các chức sắc, tín đồ tôn giáo, đoàn kết đồng bào tôn giáo và không
theo tôn giáo. Việc thuyên chuyển các chức sắc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có
sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, cơ quan, ban, ngành và đã thu được những
kết quả tích cực. Bài viết nêu một số kinh nghiệm trong công tác thuyên chuyển tăng,
ni; đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động, đoàn kết các
tôn giáo ở nước ta hiện nay.

Summary: In recent years, the Party and State's policies and laws on religion have
been increasingly improved, promoting the patriotic tradition, companion with the
nation of religious dignitaries and followers, uniting religious and non-religious people.
The transfer of religious dignitaries of the Vietnam Buddhist Sangha that has been
concerned and facilitated by all levels, agencies, departments and branches, achieved
positive results. This article outlines some experiences in the transfer of monks and
nuns; at the same time helping the Religious Committee and the Vietnam Fatherland
Front at all levels more aware of what to do in order to contribute to strengthen
mobilization and solidarity of religions in our country today.
Từ khóa: Tôn giáo; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; thuyên chuyển tăng, ni; Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Keywords: Religion; Law on Beliefs and religions; transfer of monks and nuns; Vietnam Buddhist Sangha.
Nhận bài: 6/7/2020; Sửa chữa: 9/7/2020; Duyệt đăng: 3/8/2020.

Vấn đề thuyên chuyển tăng, ni giữa các
địa phương, các vùng miền hiện nay

* Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Đăk Nông.

V�n đ� thuyên chuy�n t�ng, ni gi
a các
đ�a ph��ng, các vùng mi�n c�a Giáo h�i
Ph�t giáo Vi�t Nam hi�n nay 
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Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban
công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm 2020. 

ẢNH: KỲ ANH
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Công tác thuyên chuyển sinh hoạt tăng, ni
tại tỉnh Đăk Nông

Một số giải pháp cần thực hiện trong việc
thuyên chuyển tăng, ni hiện nay
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Suy nghĩ về một số nội dung của Pháp
lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực
hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

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

ĐẶNG THỊ KIM NGÂN*

Tóm tắt: Qua thực tiễn thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội quy định về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, bên
cạnh những điểm tích cực, còn những hạn chế, vướng mắc cần được bàn thảo,
trong đó có những vấn đề liên quan đến nội dung công khai để dân biết… Trên cơ
sở phân tích các điều khoản của Pháp lệnh 34 và các văn bản luật, bài viết đề xuất
một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh hiện nay.

Summary: Through the practical implementation of Ordinance No.34/2007 / PL-
UBTVQH11 of the Standing Committee of the National Assembly stipulating the
exercise of democracy in communes, wards and townships, besides the positive
points, there are limitations and obstacles that need to be discussed, including
issues related to the public content for people to know. Based on the analysis of
the provisions of Ordinance No.34 and the legal documents, this article proposes a
number of recommendations to amend and supplement the current Ordinance.
Từ khóa: Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về thực hiện dân chủ ở xã,
phường, thị trấn; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Ordinance No.34/2007 / PL-UBTVQH11 of the Standing Committee of the National Assembly stipulating
the exercise of democracy in communes, wards and townships; Vietnam Fartherland Font.
Nhận bài: 15/7/2020; Sửa chữa: 16/7/2020; Duyệt đăng: 29/7/2020.

Suy ngh� v� m�t s� n�i dung c�a Pháp l�nh 
s� 34 v� th�c hi�n dân ch� � xã, ph��ng, 
th� tr�n và ki�n ngh� s!a đ�i, b� sung
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Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng
đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. ẢNH: QUANG VINH
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Chú thích:
1. Mặt trận Tổ quốc các tỉnh: Đà Nẵng, Tiền Giang, Lâm Đồng...

Một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung Pháp
lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực
hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 
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* Đại tá, Tiến sĩ, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai. 

LƯU HỒNG QUẢNG*

Tóm tắt: Lào Cai là tỉnh vùng cao biên giới có vị trí chiến lược về quốc phòng, an
ninh với 25 dân tộc sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 64,09%. Do đó vị
trí, vai trò của người có uy tín trên địa bàn tỉnh ngày càng quan trọng, đặc biệt là
trong hoạt động bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo
vệ an ninh Tổ quốc.

Summary: Lao Cai is a border province with a strategic position on national
defense and security with 25 ethnic groups, of which ethnic minorities account for
64.09%. Therefore, the position and role of prestigious people in the province are
increasingly important, especially in activities of ensuring security and order, and
building a movement of “All People protect national security”.
Từ khóa: Người có uy tín; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tỉnh Lào Cai.
Keywords: Prestigious people; “All people protect national security” movement; Lao Cai Province.
Nhận bài: 3/7/2020; Sửa chữa: 9/7/2020; Duyệt đăng: 3/8/2020.

Phát huy vai trò ng��i có uy tín trong
phong trào Toàn dân b�o v� an ninh
T� qu�c trên đ�a bàn t"nh Lào Cai
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Một buổi họp mô hình Dòng họ tự quản trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
ẢNH: PV



40 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 204 (8/2020)

Công an tỉnh Lào Cai thăm và tặng quà cho người có uy tín trên địa bàn tỉnh. ẢNH: PV
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Tài liệu tham khảo
1. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 16/1/2020 về phê duyệt đưa ra khỏi danh sách người có uy tín

và bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai năm 2020.
2. Công an tỉnh Lào Cai, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ năm 2014 - 2019. 
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Thực trạng việc phát huy dân chủ trong
quá trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh
Sơn La từ năm 2010 đến nay

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

TRẦN THỊ THÚY CHINH*

Tóm tắt: Thời gian qua, tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động
nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức đúng đắn về
mối quan hệ giữa phát huy dân chủ ở cơ sở với xây dựng nông thôn mới. Bài viết
đánh giá những kết quả đạt được của việc phát huy dân chủ ở cơ sở trong quá trình
xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy dân
chủ ở cơ sở trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Sơn La.

Summary: In recent years, Son La province has promoted propaganda and
mobilization activities in order to support cadres, Party members and the masses to
be aware of the relationship between promoting grassroots democracy and building
new-style rural areas. This paper assesses the results of promoting grassroots
democracy in the process of building new-style rural areas, on that basis, proposing a
number of solutions to promote grassroots democracy in the process of building new-
style rural areas at Son La province.
Từ khóa: Phát huy dân chủ; dân chủ ở cơ sở; xây dựng; nông thôn mới; tỉnh Sơn La.
Keywords: Promoting democracy; grassroots democracy; building new-style rural areas; Son La province.
Nhận bài: 21/7/2020; Sửa chữa: 23/7/2020; Duyệt đăng: 5/8/2020.

Phát huy dân ch� � c� s� 
trong xây d�ng nông thôn m�i 
� t"nh S�n La 
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Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đến thăm và làm việc tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La. 
ẢNH: KỲ ANH
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Một số giải pháp nhằm phát huy dân chủ
trong quá trình xây dựng nông thôn mới
ở tỉnh Sơn La thời gian tới
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1. Hoàng Chí Bảo: Dân chủ và dân chủ ở cơ sở nông thôn trong tiến trình đổi mới, Nxb. Chính trị quốc gia, H 2010.
2. Vũ Văn Phúc: Xây dựng nông thôn mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb. Chính trị quốc gia, H 2013. 
3. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La: Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai

đoạn 2011-2020; định hướng thực hiện Chương trình, giai đoạn 2021-2025.
4. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La: Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và

đề xuất cho giai đoạn 2021-2025.
5. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La: Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm

năm 2019.
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Chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước và công tác
vận động người có uy tín của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam

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

NGUYỄN MẠNH QUANG*

Tóm tắt: Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ động xây dựng các chương trình phối
hợp với Ủy ban Dân tộc, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng... hướng dẫn Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc các địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số lựa chọn,
xây dựng, bồi dưỡng, phát huy vai trò của người có uy tín. Hoạt động này đã có
những đóng góp tích cực vào công tác giám sát cán bộ, đảng viên ở địa bàn dân cư
và thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân.

Summary: Following the Party's guidelines and the State's policies and laws on
promoting the role of prestigious people in ethnic minorities, the Vietnam Fatherland
Front Central Committee together with the Committee on Ethnic Minority Affairs, the
Ministry of Public Security and the High Command of Border Guard have actively
building cooperation programs, guiding the Vietnam Fatherland Front Committees of
localities with a large number of ethnic minority people choose, build, foster and
promote the role of prestigious people. This activity has made positive contributions
to the supervision of cadres and the Party members in the residential areas and
attracted the attention of the people.
Từ khóa: Người có uy tín; đồng bào dân tộc thiểu số; giám sát cán bộ, đảng viên; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Prestigious people; ethnic minority; supervising cadres and the Party members; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 15/7/2020; Sửa chữa: 16/7/2020; Duyệt đăng: 29/7/2020.

M�t s� gi�i pháp phát huy vai trò
ng��i có uy tín trong đ#ng bào
dân t�c thi�u s� 
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Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho người
có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2017.

ẢNH: PV
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Một số giải pháp phát huy vai trò
người có uy tín trong cộng đồng dân tộc
thiểu số 
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2. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX.
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4. Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa X: Chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước về dân tộc, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2005.
5. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2015.
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* Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hậu Giang.

VÕ HOÀI HẬN*

Tóm tắt: Trong những năm qua, hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh Hậu Giang đã có nhiều đổi mới, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, vận
động tập hợp được các tầng lớp nhân dân, tạo thành sức mạnh của khối đại
đoàn kết toàn dân tộc. Bài viết đề xuất một số giải pháp để phát huy và thực
hiện hiệu quả nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang trong giai
đoạn hiện nay.

Summary: In recent years, the activities of the Vietnam Fatherland Front
Committee in Hau Giang province have achieved a number of innovations,
contributing to promoting propaganda and mobilizing people of all classes, and
forming the strength of great national unity bloc. This paper proposes a number
of solutions to promote and effectively implement the tasks of the Vietnam
Fatherland Front in Hau Giang province in the current period.
Từ khóa: Khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh Hậu Giang.
Keywords: Great national unity bloc; innovating content, mode of operation; the Vietnam Fatherland Front.
Committee of Hau Giang province.
Nhận bài: 2/7/2020; Sửa chữa: 3/7/2020; Duyệt đăng: 28/7/2020.

Nâng cao ch�t l�	ng ho�t đ�ng 
c�a Mt tr�n T� qu�c Vi�t Nam 
t"nh H�u Giang trong giai đo�n 
hi�n nay
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Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận
năm 2019 Cụm thi đua các tỉnh Nam sông Hậu. ẢNH: PV
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Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.
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HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Đã qua hơn nửa đầu năm 2020, cả thế giới vẫn đang phải gồng mình
chống chọi với đại dịch Covid-19, chưa có nhiều tín hiệu tích cực thì người dân ở
nhiều nơi trên trái đất lại phải đối mặt với những thảm họa thiên nhiên có sức
tàn phá khủng khiếp không kém. Trận lũ nghiêm trọng xảy ra ở Trung Quốc vừa
qua có sức tàn phá khủng khiếp, đã gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người
dân nước này.

Summary: Over the first half of 2020, the world is still struggling to cope with
the Covid-19 pandemic. While the containment of the Covid-19 pandemic has
not shown remarkable positive signals, people in many parts of the earth still
face natural disasters with intense devastation. The serious flood in China lasting
from the beginning of June has been devastatingly devastating, greatly affecting
people's lives.
Từ khóa: Thiên nhiên; thảm họa thiên nhiên; đại dịch Covid-19; thế giới.
Keywords: Nature; natural disaster; Covid-19 pandemic; world
Nhận bài: 28/7/2020; Sửa chữa: 29/7/2020; Duyệt đăng: 5/8/2020.

Th� gi�i đ�i mt v�i nhi�u th�m h$a 
thiên nhiên trong n�m 2020

Bão lớn đổ bộ lên nước Mỹ. 
ẢNH: NY TIMES
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Lũ lụt nghiêm trọng tại Trung Quốc mùa hè năm nay . ẢNH: CNN



Thiệt hại do thiên tai ở Việt Nam.
ẢNH: VIETNAM NEWS

Động đất mạnh nhất thế kỷ xảy ra tại Croatia.
ẢNH: CROATIA WEEK
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THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Khu vực châu Á được ca ngợi trên toàn cầu bởi sự tăng trưởng kinh tế
nhanh chóng trong những thập kỷ gần đây và đã giúp một số lượng không nhỏ
người dân thoát khỏi cảnh nghèo cùng cực và thiếu đói kể từ năm 1990. Tuy
nhiên, khu vực này vẫn tiếp tục có số lượng người nghèo lớn nhất thế giới. Các
nước châu Á đang tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống đói nghèo.

Summary: Asia has been praised globally for its rapid economic growth in recent
decades and has helped a large number of people out of extreme poverty and
hunger since 1990. However, this region continues to have the largest number of
poor people in the world. Asian countries are continuing to intensify their struggle
against poverty.
Từ khóa: Xóa đói, giảm nghèo; thách thức; châu Á.
Keywords: Hunger eradication and poverty reduction; challenge; Asia.
Nhận bài: 15/7/2020; Sửa chữa: 16/7/2020; Duyệt đăng: 29/7/2020

Xóa đói, gi�m nghèo � khu v�c châu Á -
Th�c tr�ng và gi�i pháp

Xóa đói, giảm nghèo là thách thức của khu vực châu Á.
ẢNH: WORLD VISION
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Xây dựng năng lực con người là một yếu tố then chốt để chống đói nghèo.
ẢNH: UNICEF
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Trẻ em là đối tượng chịu tổn thương do đói nghèo.
ẢNH: ASIA NEWS NETWORK

Tình trạng đói nghèo khó có thể cải thiện trong đại dịch.
ẢNH: THE JAKARTA POST
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* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, 

NGUYỄN THẮNG LỢI* 

Tóm tắt: Lịch sử dân tộc Việt Nam trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ
nước, với những cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm trong nhiều thế kỷ, đã
hun đúc nên truyền thống yêu nước nồng nàn, chủ nghĩa anh hùng, ý chí quật
cường, đoàn kết thống nhất, sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc. “Uống nước nhớ
nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, tri ân người có công hy sinh vì nước, vì
dân đã trở thành một truyền thống văn hóa tiêu biểu, giá trị nhân văn sâu sắc
của dân tộc Việt Nam.

Summary: Vietnamese national history of thousands of years of national
construction and defense, with struggles against foreign invaders for centuries,
has shaped the tradition of passionate patriotism, heroism, willpower excavation,
unity, ready to give up for the Fatherland. “When you eat a fruit, think of the
man who planted the tree”, be grateful to those who have made sacrifices for
the country, for the people have become a typical cultural tradition and profound
human values of the Vietnamese people.
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; công tác thương binh, liệt sĩ; phong trào thi đua yêu nước; Việt Nam.
Keywords: Ho Chi Minh’s thought; work of war invalids and martyrs; patriotic emulation movement; Vietnam.
Nhận bài: 27/7/2020; Sửa chữa: 27/7/2020; Duyệt đăng: 29/7/2020.

H	C T�P VÀ LÀM THEO 
T
 T
�NG H� CHÍ MINH,
công tác th��ng binh, li�t s% tr� thành m�t 
n�i dung c�a phong trào thi đua yêu n��c 
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Nhân Ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam Hầu A Lềnh đến thăm và tặng quà cho 67 người có công, đại diện gia đình chính sách tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, 
tháng 7/2020. ẢNH : PV
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3. Những lời kêu gọi của Hồ Chí Minh, Nxb Sự thật,HN 1962.
4. 117 Chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Ban Tuyên giáo Trung ương), Nxb. Chính trị Quốc gia, H. 2007.
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Cao trào cách mạng 1930-1931, sự vùng
dậy quật cường của quần chúng công
nông chống đế quốc và phong kiến

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

NGUYỄN VĂN NHẬT*

Tóm tắt: Cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh đã
để lại bài học có ý nghĩa to lớn và sâu sắc về sức lôi cuốn, tập hợp đông đảo các
tầng lớp nhân dân trong một khối đấu tranh thống nhất của Đảng thông qua
đường lối, chủ trương, khẩu hiệu đúng đắn, đáp ứng được khát vọng cháy bỏng
của nhân dân là độc lập dân tộc và dân chủ. Cao trào cách mạng 1930-1931 đã
diễn ra cách đây 90 năm, nhưng bài học kinh nghiệm về đại đoàn kết dân tộc,
về phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân vẫn còn nguyên giá trị đối với
Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ
nghĩa hiện nay.

Summary: The 1930-1931 high-tide that culminated in the Nghe-Tinh Soviet
had left a great and profound lesson in charisma, gathering a large number of
people of all classes in a unified struggle of the Party through the right guidelines
and slogans, meeting the burning aspiration of the people to be national
independence and democracy. The revolutionary high-tide of 1930-1931 took
place 90 years ago, but lessons learned about great national unity and promotion
of the strength of the masses remain value our Party and people in the cause of
building and defending the Socialist Fatherland today.
Từ khóa: Cao trào cách mạng 1930-1931; Xô viết Nghệ Tĩnh; đoàn kết dân tộc; Đảng Cộng sản Việt Nam; Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Revolutionary high-tide of 1930-1931; the Nghe- Tinh Soviet; national unity; the Communist Party of
Vietnam; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 2/7/2020; Sửa chữa: 3/7/2020; Duyệt đăng: 28/7/2020.

Vai trò c�a qu&n chúng nhân dân trong 
cao trào cách m�ng 1930 - 1931 và bài h$c 
v� phát huy vai trò c�a qu&n chúng nhân dân 
trong giai đo�n hi�n nay
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Ý nghĩa của cao trào cách mạng năm
1930 - 1931 và bài học kinh nghiệm về
phát huy vai trò của quần chúng nhân
dân trong bối cảnh hiện nay



66 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 204 (8/2020)



Chú thích:
1. Lịch sử phong trào công nhân cao su Việt Nam, Nxb. Lao động, Hà Nội, 2003, tr. 102, 103.
2. Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản tỉnh Nghệ An, Lịch sử Đảng bộ Nghệ An, tập I (1930-1954), Nxb Chính trị quốc gia, Hà

Nội, 1997, tr. 94.
3. Lê Duẩn, Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới, Nxb. Sự thật, Hà

Nội, 1970, tr. 36.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999,  tập 4, tr. 251.
5. Hồ Chí Minh, toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 12, tr. 407-408.
6. Hồ Chí Minh, toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 12, tr.417.
7. Hồ Chí Minh, toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 10, tr.376.
8. Phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam (19/9/2019). Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia
- Sự thật, Hà Nội, 2019, tr. 20.

9. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2019, tr. 107.
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Sự ra đời của Mặt trận Việt Minh và chủ
trương đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng
dân tộc

* Đại tá, Tiến sĩ, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng.
** Thiếu tá, Thạc sĩ, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng.

TRẦN NGỌC HỒI*, ĐOÀN THANH THỦY**

Tóm tắt: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa ra đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, trong
đó Mặt trận Việt Minh là nhân tố quan trọng góp phần tập hợp đông đảo quần
chúng, hình thành lực lượng chính trị hùng hậu để xây dựng khối đoàn kết toàn
dân, đưa Cách mạng Tháng Tám đi tới thắng lợi vẻ vang. 

Summary: The 1945 August Revolution succeeded, the birth of the Democratic
Republic of Vietnam marked a great turning point in the history of Vietnam. The
victory of the August Revolution was the result of a combination of many factors,
of which the Viet Minh Front was an important factor contributing to the mass
gathering and forming a powerful political force to build great national unity bloc to
bring the August Revolution to a glorious victory.
Từ khóa: Cách mạng Tháng Tám năm 1945; xây dựng khối đoàn kết toàn dân; Mặt trận Việt Minh. 
Keywords: The 1945 August Revolution; building great national unity bloc; the Viet Minh Front.
Nhận bài: 15/7/2020; Sửa chữa: 16/7/2020; Duyệt đăng: 3/8/2020.

VAI TRÒ CA M�T TR�N VI�T MINH 
trong Cách m�ng Tháng Tám n�m 1945
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Mặt trận Việt Minh góp phần xây dựng và
phát triển lực lượng chính trị, lực lượng vũ
trang chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa
Tháng Tám

Phát động toàn dân nổi dậy kháng Nhật
cứu nước và Tổng khởi nghĩa Tháng Tám
thành công
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Nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi
của Cách mạng Tháng Tám năm 1945



Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 7, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 465.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, Tập 7, tr. 470.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, Tập 7, tr. 474.
4. Lê Duẩn: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội tiến lên giành những thắng lợi mới, Nxb. Sự thật, Hà

Nội, 1970, tr. 43.
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KỲ ANH

HÀ N�I C�T T�A CÂY XANH
ứng phó mùa mưa bão



Trong mùa mưa bão, Sở Xây dựng cũng chỉ đạo các cơ quan liên quan huy động
100% quân số, ưu tiên xử lý các cây đổ nguy hiểm đe dọa đến tài sản, tính mạng
nhân dân, gây cản trở giao thông… bảo đảm giao thông nhanh nhất và trồng
thay thế sau 10 ngày.
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Công tác duy tu, cắt sửa cây xanh
bảo đảm an toàn mùa mưa bão
được triển khai.

Việc cắt sửa cây tập trung vào cây có đường
kính và chiều cao lớn, với phương thức là hạ
thấp độ cao với cây có chiều cao lớn, cây nặng
tán, cây mọc lệch tán thì cắt tỉa. Đặc biệt là
sớm phát hiện cành cây khô tránh gây nguy
hiểm khi có mưa gió lớn.

Giờ phút nghỉ ngơi của các công nhân Công ty
Công viên cây xanh Thành phố Hà Nội.

Theo các chuyên gia, khi mưa lớn, đất nền yếu,
lại thêm việc chặt rễ cây khi thi công công trình
ngầm đã làm giảm độ vững chắc của cây, nên
khi có gió giật cây rất dễ đổ, cản trở giao thông.

Phó Tổng Giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội Nguyễn Xuân Hưng
cho biết: đơn vị đã kiến nghị với thành phố cho phép công ty mua bảo hiểm hoặc
được tính quỹ dự phòng 2% trên tổng kinh phí cắt sửa, chặt hạ cây để giải quyết
hỗ trợ cho người đi đường bị thiệt hại mà nguyên nhân do khách quan, thiên tai.

Sở Xây dựng Hà Nội khuyến cáo các chủ sở
hữu rà soát, phối hợp cơ quan chức năng,
nhất là Công ty Công viên cây xanh Hà
Nội để thực hiện cắt tỉa, hoặc đốn hạ với
những cây có nguy cơ gãy đổ cao.
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Trong 3 ngày 10 - 12/8,
Đảng bộ thị xã Từ Sơn (Bắc
Ninh) tổ chức Đại hội đại
biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ
2020 - 2025. 

Trong năm 2020, thị xã sẽ
có tỉ lệ đô thị hóa đạt 100%

Đưa Từ Sơn trở thành
thành phố trực thuộc tỉnh
Bắc Ninh



B�C NINH:

Ông Lê Xuân Lợi - Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn
được bầu giữ chức Bí thư Thị ủy Từ Sơn

Ban Chấp hành Đảng bộ Thị ủy Từ Sơn khóa XVIII gồm 39 đồng chí ra mắt Đại hội.
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Tân Bí thư Quận ủy Tây Hồ (khóa VI)
Đỗ Anh Tuấn phát biểu tại Đại hội.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Quận ủy Tây Hồ
khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ngày 5/8/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ
2020-2025 đã tiến hành công tác nhân sự, bầu Ban chấp hành Đảng bộ quận
Tây Hồ khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát tri�n qu�n Tây H#
thành trung tâm d�ch v' du l�ch,
v�n hóa c�a Th� đô
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KITA Group: Không ngừng nỗ lực kiến tạo
nhằm mang đến cuộc sống tốt đẹp cho
cư dân



Công ty Cổ phần KITA Land (thuộc KITA Group) tặng cho Đà Nẵng các trang thiết bị
y tế phòng chống dịch COVID-19 trị giá 1 tỉ đồng.

KITA Land �ng h� 1 t" đ#ng
ch�ng d�ch COVID-19 t�i Đà N*ng

KITA Land ủng hộ 1 tỉ đồng chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng.
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Bất động sản phía Tây “thay
da đổi thịt” từng ngày

“Thỏi nam châm” hút sóng
đầu tư



Giữa dịch COVID-19, nhà đầu tư
săn lùng bất động sản Hoài Đức

Tuyến Metro Nhổn – ga Hà Nội dự kiến
khai thác thương mại vào năm 2021. 

Phối cảnh Khu đô thị mới Kim Chung Di Trạch. 
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Ngày 15 và 16-7-2020, Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) đã
tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Thành công
của Đại hội tiếp tục tạo nên khí thế mới, sự tin tưởng vào sự phát triển của UDIC
trong thời gian tới, qua đó khẳng định vị thế và thương hiệu UDIC trên thị trường
đầu tư - xây dựng.

Tiếp tục khẳng định vị thế
và thương hiệu UDIC trên thị trường
đầu tư - xây dựng 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành
viên Tổng Công ty UDIC Giang Quốc Trung
phát biểu tại Đại hội.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào
Đức Toàn tặng hoa chúc mừng Ban
Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025.
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Khẳng định thương hiệu
HANDICO

Đẩy mạnh phát triển sản
xuất kinh doanh theo
hướng bền vững



Quyết tâm xây dựng HANDICO là một trong
những tổng công ty hàng đầu Thủ đô

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội tặng hoa
chúc mừng các đồng chí trong Ban chấp
hành Đảng bộ Tổng công ty khóa V,
nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh Đại hội.
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Ông Bùi H#ng Minh ti�p t'c làm Bí th� 
Đ�ng �y Vicem khóa III, nhi�m k+ 2020-2025

Ngày 10/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia (Hà Nội), Tổng công ty Xi
măng Việt Nam (Vicem) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ đơn vị lần
thứ III nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Bùi Hồng Minh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung
ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem trình bày Báo cáo chính
trị tại Đại hội.
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Ra mắt BCH chi bộ VPĐD Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng.

T�p đoàn Đ�t Qu�ng đt m'c tiêu
t�ng l	i nhu�n 8-15% m/i n�m



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

iệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (tên 
viết tắt: VFCA) là tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp của công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động 
có liên quan đếnh lĩnh vực tư vấn tài chính thuộc 
mọi thành phần kinh tế, tự nguyện thành lập nhằm 
mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bào vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động 
có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - 
xã hội của đất nước.

H

Ngày 25/8/2019 đã diễn ra Đại hội thành lập Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA). Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành, đồng thời bầu 
ông Lê Long Giang giữ chức Chủ tịch.

Ông Lê Long Giang - Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam.

Tầ 8 ố 152 Phó Đứ Chí h P T ú B h Q B Đì h TP H
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Công ty cổ phần VinaGenset được 
thành lập năm 2016 bởi đội ngũ đông đảo các 
thành viên đều có trên 10 năm kinh nghiệm yêu 
nghề máy phát điện. 
VinaGenset chuyên cung cấp các loại máy phát điện 
chính hãng của các thương hiệu hàng đầu: VMAN, Cum-
mins, 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 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
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VP Hà Nội: Số 6A, ngõ 508, Đường Láng, Q. Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 024.3562 5766 - 024.3562 7001 - Fax: 024.3562 7005

Chi nhánh: 194/3 Trần Huy Liệu, P.15, Q. Phú Nhuận. TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 028.2216 8967 - Fax: 028.6264 9400

Website: nhatnhat.com - Email: lienhe@nhatnhat.com

CÔNG TY TNHH NHẤT NHẤT
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