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T
rong các thời kỳ cách mạng, đặc biệt là trong bối cảnh đổi mới, Đảng ta luôn coi trọng vai trò của
đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân. Trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, đội
ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam luôn là lực lượng xung kích đi đầu, đóng góp to lớn vào

sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, đội ngũ doanh nghiệp,
doanh nhân Việt Nam đã nêu cao tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm với xã hội, thể hiện
bằng việc quyên góp tiền và hiện vật trị giá hàng nghìn tỉ đồng, triển khai hàng loạt chương trình thiện nguyện
trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. 

Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 năm nay, Tạp chí Mặt trận số 218 có các bài viết: “Cần
nhìn nhận, đánh giá khách quan về vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới”; “Giải
pháp phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh mới”… nhằm khẳng định vai trò, tôn vinh đóng
góp của doanh nghiệp, doanh nhân vào công cuộc phát triển chung của đất nước.

Cũng trong tháng 10 lịch sử này,  kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, mục Nhân vật - Sự kiện của Tạp
chí có bài “Về ngày tiếp quản Thủ đô 10/10/1954 và người tham gia đàm phán ký kết Hiệp nghị Tiếp quản Thành
phố”… Bài viết ôn lại lịch sử 67 năm trước, sau khi Hiệp định Giơ ne vơ được ký kết, quân Pháp tìm mọi cách phá
hoại thành phố, phá hoại việc tiếp quản Thủ đô của quân ta; trong bối cảnh ấy, trên cương vị Giám đốc Ty Công
an thành phố, ông Nguyễn Tài được cử tham gia đàm phán với Pháp ký Hiệp nghị tiếp quản Thủ đô.

Trong mục NNghiên cứu - Lý luận có các bài  định hướng về công tác Mặt trận trong bối cảnh hiện nay và thời gian
tới: “Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp giải quyết những vấn đề cấp thiết trong đời sống nhân dân”;
“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia khôi phục sản xuất kinh doanh và đảm bảo an sinh xã hội trong điều kiện bình
thường mới”; “Giải pháp đổi mới công tác tổ chức bồi dưỡng cán bộ chuyên trách Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”…

Ở mục Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Tạp chí số này có bài: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng
cường thống nhất hành động giữa các thành viên, phối hợp chặt chẽ với chính quyền đấu tranh phản bác các
quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Bài viết đề cập bối cảnh hiện nay, các thế lực
thù địch đang tìm mọi cách xuyên tạc, bôi nhọ uy tín của Đảng, kích động chia rẽ  Đảng, Nhà nước với nhân
dân; đồng thời nhấn mạnh vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc huy động sức mạnh toàn dân đập
tan mọi âm mưu phá hoại của địch.

Tố cáo là một quyền cơ bản của công dân, biểu hiện của nền dân chủ trong đấu tranh với các tiêu cực; Bảo vệ
người tố cáo là yêu cầu cấp thiết trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân,
bài viết “Hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo vệ người tố cáo” ở mục Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
phân tích các vướng mắc trong quy định pháp luật về bảo vệ người tố cáo và đề xuất các hướng hoàn thiện.

Trong các mục Diễn đàn Đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận với các phong trào, cuộc vận động; Kinh nghiệm -
Thực tiễn, Tạp chí  có các bài viết về Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam; về hoạt động tự quản bảo vệ môi trường ở địa
phương; vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với hoạt động tự quản ở cơ sở… 

Mục Những vấn đề quốc tế và đối ngoại nhân dân với bài về công tác bảo vệ sức khỏe và quyền của phụ nữ
trong đại dịch Covid-19; thế giới hướng tới mục tiêu chấm dứt tình trạng đói nghèo dai dẳng… cung cấp một
số kinh nghiệm thế giới, có giá trị tham khảo nhất định cho người làm công tác Mặt trận và nghiên cứu về thực
tiễn công tác Mặt trận hiện nay.

Trân trọng giới thiệu Tạp chí cùng Quý độc giả.

ThS. TRƯƠNG THÀNH TRUNG
Phó Tổng Biên tập phụ trách

L�I TÒA SO�N 
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LÊ TIẾN CHÂU*

Tóm tắt: Thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đặc
biệt là tại các tỉnh phía Nam, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và mọi người dân Việt Nam
đều thể hiện sự sẻ chia, đồng sức, đồng lòng, huy động mọi nguồn lực, nỗ lực cao
nhất để sớm kiểm soát dịch bệnh, ổn định cuộc sống người dân. Trong bối cảnh nhiều
nguồn cung ứng hàng hoá bị đình trệ thì việc phát huy vai trò của các cấp uỷ Đảng,
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cùng toàn dân là cần thiết để huy động thêm nguồn
lực, sớm đưa nước ta thoát khỏi đại dịch Covid -19, hướng tới ổn định kinh tế vĩ mô,
bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững, thực hiện thắng lợi các mục tiêu
nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm (2021 - 2025) mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Summary: In the last few years, before the complicated developments of the Covid-
19 pandemic, especially in the southern provinces, the Party, the State, the
Government and all Vietnamese people have shown their sharing, synergy, and
consensus, mobilizing all resources, and making the best efforts to soon control the
pandemic and stabilize people's lives. In the context of a number of stalled goods
supply sources, promoting the role of Party committees, authorities at all levels, the
Vietnam Fatherland Front and the entire people are necessary to mobilize more
resources, to soon bring our country out of the Covid-19 pandemic, towards
macroeconomic stability, social security, and sustainable growth, successfully
implementing the five-year national development goals (2021-2025) set out by the
13th Party Congress.
Từ khóa: Đại dịch Covid-19; khôi phục sản xuất; an sinh xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Covid-19 pandemic; restore production; social security; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 28/9/2021; Sửa chữa: 29/9/2021; Duyệt đăng: 5/10/2021.

* Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam tham gia khôi ph�c 
s�n xu	t kinh doanh và đ�m b�o an sinh xã h�i 
trong đi�u ki�n bình th�ng m�i
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Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chính thức ra mắt hệ thống đóng
góp trực tuyến thông qua địa chỉ truy cập:http://vandongxahoi.mattran.org.vn.

ẢNH: KỲ ANH
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LÊ TRỌNG PHÚC*

Tóm tắt: Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có vị trí, vai trò quan
trọng, là hình thức thích hợp, hiệu quả để tập hợp, thu hút đông đảo nhân dân
tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an
ninh nhân dân. Muốn có phong trào và phong trào hoạt động ổn định, hiệu quả
thì cần hoàn thiện các quy định làm sơ sở pháp lý cho công tác xây dựng phong
trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Summary: The “All people protecting national security” movement has an
important position and role which is an appropriate and effective form to gather
and attract a large number of people to participate in protecting security and
order, building the people's security and the people's security posture. In order
for the movement to operate stably and effectively, it is necessary to complete
regulations as a legal basis for the building of the “All people protecting national
security” movement.
Từ khóa: Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; cơ sở pháp lý; Luật An ninh quốc gia; Việt Nam.
Keywords: The “All people protecting national security” movement; legal basis; The Law on National security;
Vietnam.
Nhận bài: 16/9/2021; Sửa chữa: 20/9/2021; Duyệt đăng: 5/10/2021

* Đại tá, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an.

Hoàn thi�n quy đ�nh v� công tác 
xây d�ng Phong trào Toàn dân b�o v� 
an ninh T� qu�c trong tình hình m�i
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Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW giữa Bộ Công an và Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, tháng 3/2019. 

ẢNH: QUANG VINH
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NGUYỄN THỊ KIM THOA*

Tóm tắt: Thời gian qua, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tích cực,
chủ động phối hợp thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ theo Quy chế phối
hợp công tác giữa hai bên. Các nội dung phối hợp được triển khai toàn diện, thiết
thực và hướng vào giải quyết những vấn đề cấp thiết trong đời sống nhân dân,
phát triển kinh tế - xã hội, tạo đồng thuận xã hội, từ đó góp phần củng cố, mở
rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Summary: Over the last few years, the Government and the Vietnam Fatherland
Front have actively coordinated to perform effectively the tasks according to the
Regulation on working cooperation between the two sides. The coordination
contents are implemented comprehensively and practically, aimed at solving
urgent problems in people's lives, socio-economic development, and social
consensus, thereby contributing to consolidating, expanding, and strengthening
great national unity bloc.
Từ khóa: Quy chế phối hợp công tác; Chính phủ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đời sống nhân dân.
Keywords: Regulations on working cooperation; the Government; the Vietnam Fatherland Front; people's lives.
Nhận bài: 29/9/2021; Sửa chữa: 30/9/2021; Duyệt đăng: 6/10/2021.

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

Chính ph� và M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 
ph�i h�p gi�i quy�t nh�ng v	n đ� c	p thi�t 
trong đ�i s�ng nhân dân
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Phối hợp phát huy sức mạnh đại đoàn kết
toàn dân tộc tham gia phòng, chống dịch
Covid-19

Xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết
toàn dân tộc
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Hội nghị giữa Thường trực Chính phủ và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá những kết
quả đạt được trong thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa hai bên trong thời gian qua và một số trọng tâm phối hợp công tác thời
gian tới, tháng 9/2021. 

ẢNH: KỲ ANH
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Phối hợp đẩy mạnh các cuộc vận động,
các phong trào thi đua yêu nước 

Phát huy dân chủ, giám sát và phản biện
xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước 
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Phối hợp xây dựng chính sách, pháp luật

Một số nhiệm vụ trọng tâm phối hợp công
tác giữa Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam trong thời gian tới
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TẠ VĂN SỸ* 

Tóm tắt: Cán bộ chuyên trách là những người được tuyển dụng làm cán bộ, công
chức, viên chức (theo Luật Cán bộ Công chức, Luật Viên chức), người lao động
(theo Luật Lao động). Bài viết đề cập đến việc bồi dưỡng cán bộ chuyên trách Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó cần tập trung vào công tác bồi dưỡng cho cán bộ
chuyên trách và bán chuyên trách Mặt trận theo các nội dung: Bồi dưỡng cơ bản
theo đối tượng cụ thể, bồi dưỡng theo vị trí việc làm và nhu cầu công việc.

Summary: Full-time officers are those who are recruited as cadres, civil servants,
and public employees (according to the Law on Cadres and Civil servants and the
Law on Public Officials), and employees (according to the Labor Law). This article
refers to the training of full-time officers of the Vietnam Fatherland Front, in which
it is necessary to focus on the fostering of full-time and part-time cadres of the
Front, according to the following contents: Basic fostering according to specific
subjects and fostering according to job positions and job requirements.
Từ khóa: Bồi dưỡng cán bộ; bồi dưỡng cán bộ chuyên trách; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Fostering cadres; fostering full-time officers; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 10/9/2021; Sửa chữa: 15/9/2021; Duyệt đăng: 28/9/2021.

Công tác bồi dưỡng cán bộ chuyên trách
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

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

Gi�i pháp đ�i m�i công tác t� ch�c 
b�i d�ng cán b� chuyên trách M�t tr�n 
T� qu�c Vi�t Nam
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Giải pháp đổi mới công tác tổ chức bồi
dưỡng cán bộ chuyên trách Mặt trận 

Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo “Đổi mới phương pháp bồi
dưỡng cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp trong giai đoạn hiện nay”, tháng 10/2021. 

ẢNH: TIẾN ĐẠT
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LÊ HỮU ĐỨC*

Tóm tắt: Quân đội ta từ nhân dân mà ra, là quân đội của nhân dân, do nhân
dân và vì nhân dân. Được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và
rèn luyện, Quân đội ta luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của “Đội quân
chiến đấu, đội quân công tác”. Trong ký ức của nhân dân, hình ảnh “Bộ đội Cụ
Hồ” là biểu trưng cho những gì tốt đẹp nhất của những người con ưu tú luôn tận
trung với nước, tận hiếu với dân; giúp dân xóa đói giảm nghèo, góp phần quan
trọng vào tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; bảo vệ Tổ quốc.

Summary: Our Army is from the people, of the people, by the people, and for
the people. Organized, educated and trained by the Party and President Ho Chi
Minh, our Army has always been fulfilling the functions and tasks of a combating
and working Army. In the people’s memory, the image of “Uncle Ho’s soldiers” is
a symbol of the best of the elite sons who are always loyal to the country, filial
to the people; helping people eradicate hunger and reduce poverty, making an
important contribution to strengthening national defense and security; and
protecting the country.
Từ khóa: Quân đội; phát triển kinh tế - xã hội; giúp dân xóa đói, giảm nghèo.
Keywords: Army; socio-economic development; help people to eradicate hunger and reduce poverty.
Nhận bài: 20/9/2021; Sửa chữa: 23/9/2021; Duyệt đăng: 6/10/2021.

* Thượng tướng, Tiến sĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Quân đ�i giúp dân xóa đói, gi�m nghèo, 
góp ph�n c�ng c� qu�c phòng, an ninh 
trên đ�a bàn chi�n l�c

Quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà
nước giúp dân xóa đói, giảm nghèo
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Quân đội giúp dân xóa đói, giảm nghèo, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh và đảm bảo mục tiêu giảm nghèo bền vững.
ẢNH: PV
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Kiến nghị và giải pháp nâng cao hiệu quả
công tác xóa đói, giảm nghèo
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Chú thích:
1,2,3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H. 2021, Tập I, tr.65-66,

211-212, 270- 271. 
4. Chỉ thị 05CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm

nghèo bền vững đến năm 2030”.



25TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 218 (10/2021)

CÙ HUY ĐIỂN*

Tóm tắt: Giúp dân xóa đói, giảm nghèo, là một trong những chính sách lớn, có vị trí
quan trọng trong hệ thống chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Thực hiện tốt
công tác xóa đói, giảm nghèo, “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá
rách”, giúp nhau vượt qua khó khăn là thể hiện truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân
tộc; đồng thời thiết thực góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân
dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Summary: Supporting people to eradicate hunger and reduce poverty is one of the
major policies, playing an important role in the social policy system of our Party and
State. Performing well the work of hunger eradication and poverty reduction, "Do unto
others as you would have them done unto you ", "good leaves cover torn leaves", and
helping each other overcome difficulties is to show the good traditions and morality of
our country; at the same time, practically contributing to improving the people's
material and spiritual life; and maintaining political stability, social order, and safety.
Từ khóa: Xóa đói, giảm nghèo; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; nhân dân.
Keywords: Hunger eradication, poverty reduction; improve material and spiritual life; people.
Nhận bài: 28/9/2021; Sửa chữa: 29/9/2021; Duyệt đăng: 6/10/2021.

Một số kết quả hoạt động giúp dân xóa
đói, giảm nghèo ở Việt Nam

* Thạc sĩ, Viện trưởng Viện Phát triển văn hoá dân tộc.

Nh�ng ho�t đ�ng thi�t th�c giúp dân 
xóa đói, gi�m nghèo và các v	n đ� 
c�n quan tâm hi�n nay
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Một số giải pháp chủ yếu xóa đói giảm
nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội

Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tỉnh ủy, Ủy
ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ trao tặng nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại
tỉnh Hòa Bình, tháng 8/2021. 

ẢNH: TIẾN ĐẠT
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Chú thích:
1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, tập 4, tr.64.
2,3. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, tập 9, tr.518.
4,5. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, tập 13, tr.30, 438.
6,7,9,10,11. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H. 2021,

tr. 47-48, 165.
8. Chương trình 135/1998/QĐ-TTg về “Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc biệt khó khăn vùng, dân tộc thiểu số miền

núi, được tổ chức thực hiện hai giai đoạn: (1997 - 2006 và 2006 - 2010); Chương trình 134/2004/QĐ-TTg về “Chương trình hỗ trợ
đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn”; Nghị quyết 30a/2008/NQ-
CP của Chính phủ về “Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh, bền vững đối với 61 huyện nghèo”.
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NGUYỄN TÚC*

Tóm tắt: Trong bối cảnh hiện nay, các thế lực thù địch đang tìm mọi cách xuyên tạc,
bôi nhọ uy tín của Đảng, mưu toan hạ thấp, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của
Đảng; kích động chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân. Trong bối cảnh đó, một trong
những nhiệm vụ thường xuyên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là “Tăng cường thống
nhất hành động giữa các tổ chức thành viên, phối hợp chặt chẽ với chính quyền đấu
tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của
Đảng”, huy động sức mạnh của toàn dân đập tan mọi âm mưu phá hoại của địch.

Summary: In the current context, hostile forces are looking for ways to distort and
smear the Party's prestige, attempt to degrade and remove the Party's leadership role;
and incite division of the Party and State with the people. In this context, one of the
regular tasks of the Vietnam Fatherland Front is "Strengthening the unity of action
among its member organizations, working closely with the authorities to fight against
wrong and hostile views, protecting the ideological foundation of the Party", and
mobilizing the strength of entire people to smash all the enemy's destructive plots.
Từ khóa: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thống nhất hành động; phối hợp; đấu tranh; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Protecting the ideological foundation of the Party; unifying action; combination; fight; the Vietnam
Fatherland Front.
Nhận bài: 15/9/2021; Sửa chữa: 20/9/2021; Duyệt đăng: 29/9/2021.

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

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam t�ng c�ng th�ng nh	t hành đ�ng 
gi�a các thành viên, ph�i h�p ch�t ch� v�i chính quy�n đ	u tranh 
ph�n bác các quan đi�m sai trái, thù đ�ch, b�o v� n�n t�ng 
t t�ng c�a Đ�ng
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Chú thích:
1. Trích Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội XIII.
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LÊ TRỌNG HANH*, NGUYỄN MẠNH HÙNG** 

Tóm tắt: Ngày 16/5/2021, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết
“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam hiện nay”, đăng tải trên Báo Nhân dân. Trong đó, Tổng Bí thư khẳng định:
“Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về
nhân dân là một nhiệm vụ trọng yếu, lâu dài của cách mạng Việt Nam”. Bài viết
tập trung phân tích làm rõ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn để khẳng định luận
điểm trên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp
với điều kiện thực tiễn ở nước ta hiện nay.

Summary: On May 16, 2021, General Secretary Nguyen Phu Trong had an article
"Some theoretical and practical issues on socialism and path to socialism in
Vietnam", published in the People's newspaper. In which the General Secretary
affirmed that "Building a socialist democracy and ensuring that real power belongs
to the people is an important and long-term task of the Vietnamese revolution".
This article focuses on analyzing and clarifying the theoretical and practical basis
to affirm that the above point of General Secretary Nguyen Phu Trong is
completely correct and suitable with the practical conditions in our country today.
Từ khóa: Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; Việt Nam.
Keywords: The path to socialism; building a socialist democracy; Vietnam.
Nhận bài: 6/9/2021; Sửa chữa: 10/9/2021; Duyệt đăng: 28/9/2021.

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Học viện Chính trị, Bộ Công an.
** Thạc sĩ, Học viện Chính trị, Bộ Công an.

Xây d�ng n�n dân ch� xã h�i ch� ngh!a, b�o đ�m 
quy�n l�c th�c s� thu�c v� nhân dân là m�t nhi�m v� 
tr"ng y�u, lâu dài c�a cách m�ng Vi�t Nam
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Cơ sở lý luận về xây
dựng nền dân chủ xã hội
chủ nghĩa 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc triển khai Chương
trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị
quyết Đại hội XIII của Đảng, tháng 8/2021. 

ẢNH: KỲ ANH
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Cơ sở thực tiễn xây dựng nền dân chủ xã
hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thực sự
thuộc về nhân dân



Chú thích:
1. Giáo trình Cao cấp Lý luận chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb. Lý luận chính trị, năm 2014, tr.143.
2,3. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 1996, t.8, tr.279, 515.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2006, t.47, tr.362.
5,6. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2005, tr.311, 327.
7. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2006, tr.72.
8,10,11. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tr.50, 70, 89.
9. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, tr.70.
12,13. Nguyễn Phú Trọng, Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, năm 2021.
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CAO VŨ MINH*, NGUYỄN CÔNG TÂY**

Tóm tắt: Tố cáo là việc cá nhân, theo quy định của pháp luật, báo cho cơ quan, tổ
chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan,
tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà
nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Để bảo đảm quyền
tố cáo của cá nhân, pháp luật quy định các biện pháp bảo vệ người tố cáo. Bài viết
phân tích các vướng mắc trong quy định pháp luật về bảo vệ người tố cáo, đồng thời
đề xuất hướng hoàn thiện.

Summary: Denunciation means an individual's act, as prescribed by law, is reporting
to a competent agency, organization or individual about illegal acts of any agency,
organization or individual that cause damage or threaten to cause damage to the
interests of the State, legitimate rights and interests of agencies, organizations and
individuals. To ensure individual's right to denounce, the law prescribes measures to
protect whistleblowers. This article analyzes problems in the legal provisions on the
protection of whistleblowers, and proposing directions for improvement.
Từ khóa: Tố cáo; người tố cáo; bảo vệ người tố cáo.
Keywords: Denunciation; whistleblower; protect whistleblower.
Nhận bài: 10/9/2021; Sửa chữa: 16/9/2021; Duyệt đăng: 29/9/2021.

Khái quát các quy định pháp luật về bảo
vệ người tố cáo

* Tiến sĩ, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
** Thạc sĩ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh).

Hoàn thi�n các quy đ�nh pháp lu�t 
v� b�o v� ng�i t� cáo
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Một số hạn chế, bất cập trong quy định
pháp luật về bảo vệ người tố cáo

Đề xuất các giải pháp hoàn thiện
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Chú thích:
1. Nguyễn Lân, Từ điển Từ và Ngữ Việt Nam, Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006, tr.1856.
2. Viện Ngôn ngữ học, Từ điển Tiếng Việt, Nxb. Đà Nẵng, 2002, tr.1008.
3. Khoản 3 Điều 47, khoản 1 Điều 50 Luật Tố cáo năm 2018.
4. Nguyễn Thắng Lợi: “Pháp luật về bảo vệ người tố cáo hiện nay và một số kiến nghị”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số 11, năm 2012. 
5. Nguyễn Ngọc Anh, “Xây dựng quy chế bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng”, Tạp chí Cảnh sát nhân dân, số 9, năm 2013.
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PHÙNG THỊ THUẬN*

Tóm tắt: Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của
Quốc hội khóa XV, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội
cần thực hiện những giải pháp đồng bộ trong các hoạt động. Bài viết từ góc nhìn
cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đề xuất những giải pháp đổi mới, nâng cao
chất lượng hoạt động của Quốc hội khóa XV.

Summary: In order to continue to renovate and improve the quality and
operational efficiency of the 15th National Assembly, meeting the requirements of
building and perfecting a socialist rule of law state, the National Assembly, its
agencies, and its deputies need to implement synchronous solutions in their
activities. This article is from the perspective of the Vietnam Fatherland Front
agency to propose renovative solutions to improve the quality of activities of the
15th National Assembly.
Từ khóa: Quốc hội; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: The National Assembly; renovation; improve the quality and operational efficiency; the Vietnam
Fatherland Front.
Nhận bài: 20/9/2021; Sửa chữa: 21/9/2021; Duyệt đăng: 28/9/2021.

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

Đ�i m�i, nâng cao ch	t l�ng ho�t đ�ng 
c�a Qu�c h�i khóa XV - T# góc nhìn M�t tr�n
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Hoạt động lập pháp

Hoạt động giám sát
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Về việc Quyết định các vấn đề quan trọng 

Về việc tổ chức kỳ họp Quốc hội

Về hoạt động tiếp xúc cử tri 



Chú thích:
1. Theo Báo cáo công tác Quốc hội khóa XIV (Báo cáo số 10/BC-QH14 ngày 8/4/2021).
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NGUYỄN CÔNG LÝ*

Tóm tắt: Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam, về sau là Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam,
và ngày nay là Hệ phái Khất sĩ (năm 1981) là một trong chín tổ chức thành viên
của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã có nhiều đóng góp vào sự thống nhất và phát
triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hôm nay. Trải qua quá trình hình thành và
phát triển, đến nay, Hệ phái Khất sĩ luôn thể hiện tinh thần gắn bó với quê hương
Việt Nam, tích cực hội nhập và phát triển.

Summary: The Vietnamese Buddhist Mendicant, later the Vietnamese Mendicant
Monks Buddhist Sangha, and the Mendicant Buddhism sect (1981) is one of nine
member organizations of the Vietnam Buddhist Sangha, and has made a number of
significant contributions to the unity and sustainable development of the
Vietnamese Buddhist Sangha today. Through the process of formation and
development, the Mendicant Buddhism sect has always shown the spirit of
attachment to the homeland of Vietnam, and is actively integrating and developing.
Từ khóa: Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam; phật tử; tu hành; Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Keywords: The Vietnamese Buddhist Mendicant; Buddhists; to lead a religious life; the Vietnam Buddhist Sangha.
Nhận bài: 6/9/2021; Sửa chữa: 10/9/2021; Duyệt đăng: 29/9/2021.

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Ủy viên Hội đồng tư vấn về Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

S�c h	p d$n c�a đ�o Ph�t Kh	t s! 
Vi�t Nam
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Hình ảnh của đoàn du tăng khất thực hoá
duyên, sống đời phạm hạnh

Tôn chỉ và chí nguyện của Hệ phái
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Về phương pháp tu tập 

Tên gọi nơi trú xứ 

Kiến trúc Chánh điện và Bảo Tháp nơi 
Tịnh xá 



Chú thích:
1. Theo Bà-la-môn giáo, cuộc đời của con người (nam giới) phải trải qua bốn thời kỳ: 1. Phạm trí kỳ: Từ nhỏ ở với gia đình, khi lớn lên,

khoảng 10 tuổi đến khi trưởng thành tìm thầy học đạo, chủ yếu là học kinh văn Veda và Upanishad; 2. Gia cư kỳ: Khi học kinh điển;
thông suốt, lúc này đã trưởng thành thì về nhà lập gia đình, làm nhiệm vụ gia trưởng, chăm lo cúng tế (thầy tư tế), sinh con đẻ cái;
3. Lâm cư kỳ: Làm xong nghĩa vụ gia đình, gia tộc, lúc này con cái đã lớn, thì vào rừng tu tập khổ hạnh theo phạm chí; 4. Du hành
kỳ: Lúc này hành giả đã già, du hoá khất thực, tìm cầu chân lý với phong thái tự tại, thong dong. 

2. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý, bài Trên mặt nước, Nxb. Tôn giáo, 2009, trang 491.
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NGUYỄN THỌ ÁNH*

Tóm tắt: Tự quản là một phương thức thực hiện quyền lực của nhân dân được
pháp luật quy định. Ở địa bàn dân cư, người dân thực hiện tự quản bằng các
thiết chế do chính mình ủy quyền như thôn, tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận,
Ban Thanh tra nhân dân, tổ hòa giải… Các tổ chức tự quản này góp phần to lớn
vào quá trình xây dựng nông thôn mới, khu đô thị văn minh và bảo tồn các giá trị
văn hóa truyền thống. Việc xây dựng các thiết chế tự quản của cộng đồng dân cư
ở nông thôn và đô thị có vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở.

Summary: Self-governance is a method of exercising people's power prescribed
by law. In residential areas, people exercise self-governance by means of
institutions authorized by themselves such as villages, residential quarters, the
Front Working Committees, the People's Inspection Committees, conciliation
groups, and etc. These self-governing organizations greatly contribute to the
process of building new-style rural areas, civilized urban areas and preserving
traditional cultural values. The building of self-governing institutions of residential
communities in rural and urban areas plays an important role for the Front at the
grassroots level.
Từ khóa: Tự quản; cộng đồng dân cư; xã, phường, thị trấn; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Self-governance; residential community; communes; wards; townships; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 21/9/2021; Sửa chữa: 23/9/2021; Duyệt đăng: 6/10/2021.

Hoạt động tự quản ở xã, phường, thị trấn
hiện nay 

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

Vai trò c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 
đ�i v�i ho�t đ�ng t� qu�n � c% s�
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Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc cấp
cơ sở trong hoạt động tự quản của xã,
phường, thị trấn
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Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Chính trị (1998) Chỉ thị số 30/CT-TW về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ngày 18/2/1998, 
2. Bộ Nội vụ, Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 3/12/2018 xác định nội dung hoạt động của thôn, tổ dân phố.
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LÊ THỊ MINH HÀ*, VŨ THỊ THANH THỦY**

Tóm tắt: Tình trạng ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng về tần
suất và cường độ, trở thành một trong những vấn đề toàn cầu gay gắt nhất, đòi hỏi tất cả
các quốc gia, vùng lãnh thổ chung tay giải quyết. Việt Nam là một trong những nước chịu
ảnh hưởng nặng nề về nhiều phương diện do tình trạng ô nhiễm môi trường và biến đổi
khí hậu gây ra. Chính vì vậy, cả hệ thống chính trị, trong đó có Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường
và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần bảo đảm phát triển bền vững đất nước.

Summary: Environmental pollution and climate change are increasing in frequency and
intensity, becoming one of the most acute global problems, requiring all countries and
territories to join hands to solve. Vietnam is one of the countries heavily affected in many
ways by environmental pollution and climate change. Therefore, the whole political
system, including the Vietnam Fatherland Front, needs to do well in propagating and
mobilizing the entire population to participate in environmental protection and respond to
climate change, contributing to ensuring the country's sustainable development.
Từ khóa: Bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; phát triển bền vững; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Environmental protection; climate change response; sustainable development; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 23/9/2021; Sửa chữa: 28/9/2021; Duyệt đăng: 5/10/2021.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuyên truyền,
vận động nhân dân thực hiện chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước về bảo vệ môi trường

* Tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
** Thạc sĩ, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường.

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam v�n đ�ng toàn dân 
tham gia b�o v� môi tr�ng
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Mặt trận tuyên truyền, vận động nhân
dân tích cực tham gia các hoạt động về
bảo vệ môi trường và ứng phó với biến
đổi khí hậu

Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển
hình cộng đồng dân cư bảo vệ môi trường;
xây dựng mới các mô hình khu dân cư phòng
ngừa và ứng phó với biến đổi khí hậu

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư
Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam làm trưởng đoàn làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi
trường về triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây
dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 08 - QĐ/TW về trách
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, tháng 9/2021. 

ẢNH: QUANG VINH
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Mặt trận vận động nhân dân xây dựng và
thực hiện các quy ước, hương ước của cộng
đồng dân cư, hướng vào công tác bảo vệ
môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu



Chú thích:
1. Luật Môi trường năm 2014.
2. Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Quyết định số: 158/2008/QĐ-TTg ngày 2/12/2008 về

Chương trình mục tiêu Quốc gia về biến đổi khí hậu.
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NGUYỄN ANH TUẤN*

Tóm tắt: Doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam thuộc các thành phần kinh tế
khác nhau đều có vị trí, vai trò, đóng góp to lớn, quan trọng cho sự phát triển
kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, doanh nghiệp và doanh nhân trong
từng thành phần kinh tế cũng có những hạn chế, yếu kém nhất định. Bài viết nêu
các giải pháp để xây dựng, phát triển, phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân
Việt Nam trong bối cảnh mới.

Summary: Vietnamese enterprises and entrepreneurs of different economic
sectors all have great and important positions, roles, and contributions to the
country's socio-economic development. At the same time, businesses and
entrepreneurs in each economic sector also have certain limitations and
weaknesses. This article outlines solutions to build, develop, and promote the role
of Vietnamese entrepreneurs in the new context.
Từ khóa: Vai trò; đổi mới; doanh nhân Việt Nam; công nghiệp hóa, hiện đại hóa; hội nhập quốc tế; Việt Nam.
Keywords: Role; renew; Vietnamese entrepreneurs; industrialization and modernization; international integration;
Vietnam.
Nhận bài: 15/9/2021; Sửa chữa: 20/9/2021; Duyệt đăng: 6/10/2021.

Doanh nhân và vai trò của doanh nhân Việt
Nam trong sự nghiệp đổi mới

ǎ

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

C�n nhìn nh�n, đánh giá khách quan v� 
vai trò c�a đ�i ng& doanh nhân Vi�t Nam 
trong s� nghi�p đ�i m�i
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Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu tiếp
nhận số tiền từ Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) - Chi nhánh Hà Nội ủng hộ
Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19, tháng 10/2021. 

ẢNH: KỲ ANH
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Giải pháp tiếp tục xây dựng, phát triển và
phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân
Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới hiện nay
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Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 51, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, tr 189. 
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 55, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2015, tr 376. 
3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 60, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, tr 243. 
4. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr 242. 
5. Xem Doanh nhân Việt Nam - Thành quả của công cuộc đổi mới, tại trang: https://dangcongsan.vn/kinh-te/doanh-nhan-viet-nam-

thanh-qua-cua-cong-cuoc-doi-moi-565492.html. 
6. Nguyễn Chí Hải: Nhận diện đội ngũ doanh nhân Việt Nam thế kỷ XXI, tại trang: https://doanhnhansaigon.vn/chan-dung-doanh-

nhan/nhan-dien-doi-ngu-doanh-nhan-viet-nam-the-ky-xxi-1096743.html.  
7,8. Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một

động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.  
9. Doanh nghiệp nhà nước chỉ là một bộ phận của kinh tế nhà nước. Kinh tế nhà nước được cấu thành bởi: 1) Bộ phận doanh nghiệp

gồm các doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp mà Nhà nước nắm cổ phần hoặc phần vốn chi
phối; 2) Bộ phận phi doanh nghiệp: các tài sản thuộc sở hữu nhà nước, đất đai, rừng, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên
thiên nhiên, tư liệu sản xuất, ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia...

10. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2021, tr. 168. 
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LÊ XUÂN THỦY*

Tóm tắt: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, doanh nhân là một bộ
phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và “Công - Thương cứu quốc đoàn” là một
thành viên của Mặt trận Việt Minh. Trong suốt tiến trình cách mạng, đội ngũ doanh
nhân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, phát triển, đã và đang trở thành lực lượng
xung kích trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trong bối cảnh mới xây
dựng và phát triển đất nước hiện nay, phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam là
một tất yếu khách quan, đòi hỏi, phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, phát huy vai
trò của các chủ thể, trong đó tự phát triển của mỗi doanh nhân là yếu tố quyết định
đến kết quả cuối cùng, vì một Việt Nam phát triển và cường thịnh.

Summary: During his lifetime, President Ho Chi Minh affirmed that entrepreneurs
were a part of great national unity bloc and the "Industry and Trade Union" was a
member of the Viet Minh Front. During the revolutionary process, Vietnamese
entrepreneurs have been constantly growing and developing, and have become a
volunteer force in the cause of national building and development. In the current
context of national building and development, developing Vietnamese entrepreneurs
is an objective necessity, requiring synchronous implementation of solutions and
promoting the role of entrepreneurs, in which self-development of each entrepreneur
is the decisive factor to the final result, for a developed and prosperous Vietnam.
Từ khóa: Doanh nhân Việt Nam; cộng đồng doanh nghiệp; kinh tế thị trường; Việt Nam.
Keywords: Vietnamese businessman; business community; market economy; Vietnam.
Nhận bài: 20/9/2021; Sửa chữa: 23/9/2021; Duyệt đăng: 6/10/2021.

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng.

Gi�i pháp phát tri�n đ�i ng& doanh nhân 
Vi�t Nam trong b�i c�nh m�i
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Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII - Tập I, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội,2021, tr. 167.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Sđd, Tập I, tr. 80.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII - Tập I, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr. 220.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Sđd, Tập I, tr. 167.
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NGUYỄN THỊ YẾN*

Tóm tắt: Trong một thời gian dài, vì những lý do khác nhau, nhiều giá trị văn
hóa pháp lý truyền thống của dân tộc đã bị mai một và chưa được nghiên cứu
một cách đầy đủ, bài bản. Điều này dẫn đến ý thức pháp luật của một bộ phận
người dân còn thấp, gây ảnh hưởng đến lợi ích của xã hội. Bài viết nêu một số
giải pháp cấp thiết, đồng bộ nhằm xây dựng nền văn hóa pháp lý Việt Nam tích
cực, lành mạnh, tạo nền tảng để thực hiện thành công công cuộc xây dựng nhà
nước pháp quyền ở nước ta hiện nay.

Summary: For a long time, for various reasons, a number of traditional legal and
cultural values of the nation have been lost and have not been fully and
methodically studied. This leads to low legal awareness of a part of the people,
affecting the interests of society. This article outlines some urgent and
synchronous solutions to build a positive and healthy legal culture in Vietnam,
creating a foundation for the successful implementation of the rule of law state
building in our country today.
Từ khóa: Văn hóa; văn hóa pháp lý; ý thức pháp luật; Việt Nam.
Keywords: Culture; legal culture; legal consciousness; Vietnam.
Nhận bài: 15/9/2021; Sửa chữa: 20/9/2021; Duyệt đăng: 28/9/2021.

Ý thức pháp luật

* Thạc sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Gi�i pháp xây d�ng v�n hóa pháp lý 
� Vi�t Nam hi�n nay



58 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 218 (10/2021)

Hoàn thiện hệ thống pháp luật
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Tổ chức tốt thực hiện pháp luật



Chú thích:
1. PGS.TS Nguyễn Minh Đoan, Thực hiện pháp luật và văn hóa pháp lý trong đời sống xã hội, Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, 2013, tr. 269.
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HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Trên khắp thế giới, phụ nữ đang phải đối mặt với nhiều rủi ro do đại
dịch. Đại dịch Covid-19 không chỉ ảnh hưởng sâu rộng đến sức khỏe và đời sống
của người dân trên toàn cầu, mà những hệ lụy do nó gây ra cũng tác động không
nhỏ đến việc bảo vệ sức khỏe và quyền của phụ nữ.

Summary: Around the world, women are facing a number of risks due to the
pandemic. The Covid-19 pandemic has not only profoundly affected the health and
lives of people around the globe, but its consequences also have a significant
impact on the protection of women's health and rights.
Từ khóa: Phụ nữ; quyền của phụ nữ; đại dịch Covid-19; thế giới.
Keywords: Women; women's rights; Covid-19 pandemic; world.
Nhận bài: 23/9/2021; Sửa chữa: 28/9/2021; Duyệt đăng: 5/10/2021.

B�o v� s�c kh'e và quy�n c�a ph� n� 
trong đ�i d�ch Covid-19

Quyền của phụ nữ cần được bảo vệ trong đại dịch Covid-19.
ẢNH: UNNEWS
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Bạo lực giới gia tăng trong thời gian đại dịch hoành hành.
ẢNH: SKYNEWS

Nhiều nhân viên y tế tuyến đầu là phụ nữ.
ẢNH: UNNEWS
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Dự án hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Úc và các cơ quan
của Liên hợp quốc.

ẢNH: UNICEF
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THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Đại dịch Covid-19 hoành hành khắp thế giới trong 2 năm qua đã
khiến hơn 4,5 triệu người tử vong và đang đảo ngược tiến trình phát triển hàng
thập kỷ trong cuộc chiến chống đói nghèo cùng cực. Để giải quyết vấn đề này,
thế giới đang cùng nỗ lực để chấm dứt tình trạng nghèo đói dai dẳng, tôn trọng
tất cả mọi người và tôn trọng hành tinh của chúng ta. Đó cũng là chủ đề của
Ngày Quốc tế xóa đói, giảm nghèo (17/10) năm nay.

Summary: The Covid-19 pandemic that has raged around the world in the past
two years, has killed more than 4.5 million people and is reversing decades of
progress in the fight against extreme poverty. To solve this problem, the world is
working together to end persistent poverty, respect all people, and respect our
planet. That is also the theme of this year's International Day for Eradication of
Poverty, which is held on 17th October.
Từ khóa: Ngày Quốc tế xóa đói, giảm nghèo (17/10); tiến bộ xã hội; trẻ em; đại dịch Covid-19; thế giới.
Keywords: International Day for Eradication of Poverty (October 17); social progress; children; Covid-19
pandemic; world.
Nhận bài: 28/9/2021; Sửa chữa: 29/9/2021; Duyệt đăng: 5/10/2021.

Th� gi�i h�ng t�i m�c tiêu ch	m d�t 
tình tr�ng đói nghèo dai d(ng

Người dân nghèo có điều kiện sống vô cùng khắc nghiệt.
ẢNH: THE GUARDIAN
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Trẻ em luôn được đặt lên làm ưu tiên hàng đầu.
ẢNH: SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL
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Đại diện UNICEF đến thăm các hộ gia đình nghèo ở Việt Nam.
ẢNH: UNICEF

Tiến bộ xã hội bị đảo ngược do đại dịch Covid-19.
ẢNH: WORLDBANK
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NGUYỄN TUẤN ANH*

Tóm tắt: Quốc dân của “Nước Việt Nam độc lập” biết đến Chủ tịch Hồ Chí Minh
khi Người đã sang tuổi 56 - tuổi của những người cao tuổi. Người tự xưng với các
đồng chí cùng hoạt động ít tuổi là Bác và gọi “các chú”. Trong thư gửi cho học
sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập tháng 9/1945,
Người gọi chung học sinh là “các em”, xưng “tôi” như một Người anh lớn. Trong
thư gửi các vị tiền bối, Người luôn khiêm cung, giữ lễ ở vai “người dưới”. Còn dân
nước Nam một lòng thành kính lãnh tụ, vị cứu tinh của dân tộc, nên từ trẻ tới già
đều gọi Người là Bác Hồ hay Cụ Hồ. Quan điểm của Cụ Hồ về “tuổi già”, về
“người cao tuổi” là mẫu mực cho chúng ta noi theo và học tập.

Summary: The people of "Independent Vietnam" came to know President Ho
Chi Minh when he turned 56 - the age of the elderly. When talking with his
younger comrades, he called himself “Bác” and called them "Các chú". In a letter
sent to students on the occasion of the first school day of independent Vietnam
in September 1945, he collectively referred to students as "Các em", calling “Tôi"
like a big brother. In his letter to the seniors, he was always humble, keeping the
ceremony at the shoulder of a "junior". As for the Vietnamese people with a
sincere respect for the leader and savior of the nation, from young to old,
everyone calls him “Bác Hồ” or “Cụ Hồ”. Uncle Ho's view on "old age" and
"elderly people" was a model for us to follow and study.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh; người cao tuổi; bồi dưỡng thế hệ trẻ; đổi mới đất nước.
Keywords: President Ho Chi Minh; Elderly; foster the young generation; reform the country.
Nhận bài: 10/9/2021; Sửa chữa: 15/9/2021; Duyệt đăng: 28/9/2021.

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

Bác H� - Ng�i cao tu�i m$u m�c 
h�t lòng vì đ	t n�c
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Bác Hồ bắt tay các cụ già khi về thăm Pác Bó, Xuân Tân Sửu (năm 1961). 
ẢNH: TƯ LIỆU
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ĐỖ MINH HIỀN*

Tóm tắt: Trong các giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác Tuyên
giáo, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và có tính chất mở đường về tư
tưởng chính trị, góp phần xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng cách mạng, nền
tảng chính trị của Đảng, nền tảng tinh thần của xã hội, tạo nên sức mạnh tổng
hợp của dân tộc. Bài viết gợi mở những định hướng để xây dựng đội ngũ cán bộ
Tuyên giáo có năng lực, hoạt động hiệu quả, đồng thời là những nhà lãnh đạo
công tác thông tin trong tình hình mới.

Summary: During the revolutionary period, our Party always attaches
importance to the work of propaganda, considering it a regular, continuous and
politically ideologically open-minded, contributing to building and fostering the
foundation of revolutionary ideology, the political foundation of the Party, the
spiritual foundation of society, and creating the synergy of the nation. This article
suggests orientations to build a team of capable and effective propaganda
officers and information leaders in the new situation.
Từ khóa: Công tác tư tưởng; công tác Tuyên giáo; cán bộ Tuyên giáo; lãnh đạo thông tin; tuyên truyền.
Keywords: Ideological work; propaganda work; propaganda officers; information leadership; propagate.
Nhận bài: 6/9/2021; Sửa chữa: 10/9/2021; Duyệt đăng: 28/9/2021.

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

Xây d�ng đ�i ng& cán b� Tuyên giáo 
đ�ng th�i là nh�ng nhà lãnh đ�o 
công tác thông tin
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Khả năng lãnh đạo, hướng dẫn, định
hướng, dẫn dắt tư tưởng
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Khả năng tạo động lực, thôi thúc tư tưởng 

Khả năng kết nối

Khả năng xây dựng tổ chức trong lĩnh vực
công tác Tuyên giáo

Về nhiệm vụ trọng tâm

Về phương thức thực hiện công tác
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ĐẶNG HỒNG VÂN*

Tóm tắt: Sau 9 năm trường kỳ kháng chiến mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ
vĩ đại đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của
nhân dân ta. Tại Hội nghị Giơnevơ tổ chức tại Thụy Sĩ vào đêm ngày 20 và rạng sáng
ngày 21/7/1954, Hiệp định đình chiến ở Đông Dương được ký kết. Theo đó, Pháp sẽ
rút khỏi miền Bắc nước ta. Tuy vậy, cũng theo Hiệp định, Hà Nội nằm trong vùng tập
kết của quân đội Pháp trong vòng 80 ngày trước khi chúng rút hẳn vào ngày
10/10/1954. Lợi dụng thời gian này khi chính quyền và quân đội Pháp vẫn còn kiểm
soát thành phố, chúng tìm mọi cách phá hoại thành phố, phá hoại việc tiếp quản Thủ
đô. Trước tình hình đó, trên cương vị là Giám đốc Ty Công an thành phố, ông Nguyễn
Tài được cử tham gia đàm phán với Pháp ký Hiệp nghị tiếp quản thành phố.

Summary: After 9 years of long-term resistance, culminating in the great Dien Bien
Phu Campaign, our people's resistance war against the French invaders successfully
ended. At the Geneva Conference held in Switzerland on the night of July 20 and early
morning of July 21, 1954, the Armistice Agreement in Indochina was signed.
Accordingly, France would withdraw from the North of our country. However, according
to the Agreement, Hanoi was in the concentration zone of French troops for 80 days
before they completely withdrew on October 10, 1954. Taking advantage of this time
when the French government and army were still in control of the city, they tried to
destroy the city and sabotage the takeover of the capital. Faced with that situation, as
the Director of the Hanoi City’s Public Security Department, Mr. Nguyen Tai was sent to
negotiate with the French to sign the Agreement on taking over the city.
Từ khóa: Giải phóng Thủ đô 10/10/1954; Hội nghị Giơnevơ; Hiệp nghị tiếp quản thành phố năm 1954.
Keywords: Liberation of the Capital 10/10/1954; Geneva Conference; Agreement to take over the city in 1954.
Nhận bài: 23/9/2021; Sửa chữa: 28/9/2021; Duyệt đăng: 6/10/2021.

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

V� ngày ti�p qu�n Th� đô 10/10/1954 
và ng�i tham gia đàm phán ký k�t Hi�p ngh� 
Ti�p qu�n Thành ph�
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Thành phố Hà Nội triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 trên diện rộng.

Khâu tổ chức, sắp xếp hướng dẫn, tư vấn... được các điểm tiêm chủng chuẩn bị kỹ. Căn cứ vào tình hình sức khỏe của người cao tuổi
và có bệnh nền, bác sĩ sẽ có quyết định có tiêm vaccine Covid-19 hay không.



Hà N�i u tiên tiêm vaccine 
cho ng�i cao tu�i
KỲ ANH
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Các cụ cao tuổi vui mừng khi được đi tiêm vaccine
phòng, chống Covid-19.

Để hỗ trợ thực hiện và đảm bảo an toàn cho người được tiêm
vaccine, công tác khám sàng lọc trước tiêm, theo dõi, giám sát chặt
chẽ sức khỏe sau tiêm được thực hiện nghiêm túc và đúng quy trình.

Ưu tiên tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người cao tuổi, người
có bệnh nền. Đây là chính sách mang đậm tính nhân văn,
hướng tới mục tiêu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Người dân không còn tâm lý "kén chọn" vaccine, mà đều hồ hởi khi được đi tiêm
phòng, bởi họ rất yên tâm vào những loại vaccine đã được Bộ Y tế phê duyệt.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Trung tâm Y tế các quận,
huyện, thị xã phát huy tối đa năng lực tiêm chủng
để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng và hoàn thành
trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn nhất,
tăng tốc độ diện bao phủ vaccine.

Chiến sĩ Lê Anh Tuấn, lực lượng công an phường Cửa Nam tích cực tham gia
hỗ trợ, giúp đỡ những người cao tuổi, người có bệnh nền đến tiêm tại điểm
tiêm vaccine Cung Văn hóa Hữu nghị Việt-Xô trên đường Trần Hưng Đạo,
Hà Nội.

Những lợi ích do vaccine và tiêm chủng mang lại rất lớn.
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Tập đoàn Tân Hoàng Minh đầu tư gần 3 nghìn tỷ đồng làm dự án khu công nghệ
thông tin tập trung 5 trong 1 bao gồm: Sản xuất; Nghiên cứu phát triển và đào tạo;
Khu đô thị sinh thái; Khu thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí; Trung tâm logistic 
tại tỉnh Thái Nguyên. 

Đầu tư vào các khu công
nghệ thông tin tập trung là
xu hướng tất yếu
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đ�u t g�n 3 nghìn t) làm d� án 
Khu công ngh� thông tin t�p trung

Một góc phối cảnh Khu Công nghệ thông tin tập trung Yên Bình.
ẢNH: BÁO THÁI NGUYÊN



Khu công nghiệp công nghệ thông tin tập
trung Yên Bình được xây dựng đồng bộ,
hiện đại



Dự án khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình.
ẢNH: KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG
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Ít ai có thể ngờ rằng, một dự án bất động sản nghỉ dưỡng không nằm ở vùng trung
tâm du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang… lại có thể được bán được tốt như vậy giữa cái
thời điểm Covid-19 vẫn bùng phát mạnh mẽ. Điều tưởng chừng không thể lại là thực
tế tại một khu nghỉ dưỡng ở Hòa Bình - cách Hà Nội chừng 60 km.

Sức cầu lớn

Xu hướng nhà ngoại ô gần gũi với
thiên nhiên đang được ưa chuộng.
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Sakana Hòa Bình - Tuyệt tác nghỉ
dưỡng ven đô



Sakana là khu nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên của Best Western tại
ngoại ô Hà Nội .

Dự án Sakana Best Western đang thu hút với thiết kế biệt thự
độc đáo riêng có.

Không gian tràn ngập thiên nhiên tại Sakana Best Western.
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