


TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 220 (12/2021)



GI�: 20.000 Đ�NG

N � I D U N G
S �  2 2 0  ( 1 2 / 2 0 2 1 )

NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN
[6]

[10]

[15]

[18]

[23]

[27]

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
[32]

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC
[36]

DIỄN ĐÀN ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
[40]

[43]

Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam
năm 2021.

ẢNH: KỲ ANH

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP PHỤ TRÁCH
ThS. TRƯƠNG THÀNH TRUNG

THƯ KÝ TÒA SOẠN
ThS. NGUYỄN THU THẢO

TÒA SOẠN:
59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
ĐT: 024. 6270 1754; Fax: 024. 6270 1758
Hotline: 0388 35 99 36
Email: tapchimattrantoquoc@gmail.com
Tạp chí điện tử Mặt trận:
http://tapchimattran.vn
Tài khoản: 0011001262860, Sở Giao dịch Ngân
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Giấy phép xuất bản số: 459/GP-BTTTT
do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày
06/10/2016.

Mỹ thuật: STARBOOKS 
In tại: Cty CP In Công đoàn Việt Nam



MẶT TRẬN VỚI CÁC PHONG TRÀO, CUỘC VẬN ĐỘNG
[46]

[49]

KINH NGHIỆM-THỰC TIỄN
[52]

[57]

NHỮNG VẤN ĐỀ QUỐC TẾ VÀ ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN
[60]

[63]

[66]

, 

NHÂN VẬT - SỰ KIỆN
[70]

[73]

[76]

[79]

[8]

[12]

[16]



PRICE: 20.000 VND

RESEARCH - THEORY

[6]

[10]

[15]

[18]

[23]

[27]

BRING THE PARTY'S RESOLUTION TO LIFE

[32]

PREVENT AND FIGHT AGAINST CORRUPTION AND NEGATIVE PHENOMENA

[36]

FORUM OF GREAT NATIONAL UNITY

[40]

[43]

C O N T E N T
N O . 2 2 0  ( D E C E M B E R ,  2 0 2 1 )

The ceremony to announce the Vietnam
Innovation Yellow Book 2021.

PHOTO: KY ANH

DEPUTY EXECUTIVE EDITOR-IN-CHIEF: 
M.A TRUONG THANH TRUNG 

MANAGING EDITOR: 
M.A NGUYEN THU THAO

OFFICE ADDRESS: 
No.59 Trang Thi street, Hoan Kiem dist,
Hanoi
Tel: 024 6270 1754; Fax: 024. 6270 1758
Hotline: 0388 35 99 36
Email: tapchimattrantoquoc@gmail.com 
E-zine: http://tapchimattran.vn
Bank Account: 0011001262860,
Vietcombank Main Operation Center

License No.459/GP-BTTTT issued by Ministry
of Communication and Information on 6th,
October, 2016.

Graphic Designer: STARBOOKS
Printed at: Vietnam Trade Union
Printing JSC



[33]

[38]

[55]

THE FRONT WITH CAMPAIGNS AND MOVEMENTS

[46]

[49]

EXPERIENCE AND PRACTICE

[52]

[57]

INTERNATIONAL ISSUES AND MOBILIZATION WORK

[60]

[63]

[66]

, 

CHARACTERS - EVENTS

[70]

[73]

[76]

[79]



B
ức tranh kinh tế - xã hội năm 2021 chuẩn bị khép lại với rất nhiều biến động chưa từng có tiền lệ. Đại
dịch Covid-19 là tác nhân chính cộng hưởng với thiên tai, lũ lụt tại miền Trung và một số địa phương
càng góp phần làm cho bức tranh chung thêm ảm đạm. Nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao độ của cả
hệ thống chính trị, đất nước đã mạnh mẽ đương đầu và đang từng bước vượt qua đại dịch với những

dự báo ngày càng khả quan.
Chung vai với cả nước, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã luôn nỗ lực, chủ động, sáng tạo và hiệu

quả trong việc triển khai thực hiện các chương trình hành động, góp phần không nhỏ trong việc củng cố, phát huy
khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội. 

Trong số cuối cùng của năm 2021, nhằm đem lại cho độc giả những cái nhìn tổng thể về công tác Mặt trận cùng một
số vấn đề kinh tế, xã hội nổi bật, Tạp chí Mặt trận tập trung đăng tải những công trình nghiên cứu chuyên sâu trên cơ
sở tổng kết kinh nghiệm thực tiễn công tác Mặt trận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ Mặt trận các cấp.

Chuyên mục NNghiên cứu - Lý luận số này có các bài: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn bó với lợi ích
của Nhân dân - Cơ sở quan trọng của công tác dân vận trong thời kỳ mới”; “Định hướng công tác nghiên cứu khoa
học phục vụ công tác bồi dưỡng cán bộ Mặt trận trong tình hình mới”; “Tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động giám
sát văn bản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. 

Đặc biệt, nhân sự kiện Toàn quốc kháng chiến 19/12, Tạp chí có bài “Phát huy bài học về sức mạnh đại đoàn
kết dân tộc trong Toàn quốc kháng chiến vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay”. Bài viết khẳng định
đoàn kết luôn là truyền thống quý báu, mạch nguồn sức mạnh, là một trong những nhân tố quyết định mọi thắng
lợi của dân tộc. Ngày nay, truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc vẫn luôn được phát huy trong
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt khi cả nước chung tay phòng, chống đại dịch Covid-19. 

Mục Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với bài viết: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc theo tinh thần
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” khẳng định, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, toàn Đảng, toàn dân,
toàn quân tiếp tục xác định vị trí quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đó là động lực, là nguồn lực quan trọng
và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ở mục quen thuộc trong các số Tạp chí năm qua - Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - là bài viết “Vai trò của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.  Bài viết khẳng định vai trò của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay; đồng thời, cho thấy sự cần
thiết phải phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong cuộc đấu tranh phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực, cũng như đưa công tác giám sát, phản biện đi vào chiều sâu, thực chất hơn. 

Ở các mục khác: Diễn đàn đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận với các phong trào, cuộc vận động; Kinh nghiệm
- Thực tiễn; Những vấn đề quốc tế và đối ngoại nhân dân, Tạp chí có các bài tổng kết kinh nghiệm, thực tiễn công
tác Mặt trận ở các mảng nội dung: luật pháp, phát huy dân chủ; dân tộc; tôn giáo; công tác giám sát, phản biện xã
hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và tham khảo một số kinh nghiệm của thế giới…

Nhân vật được giới thiệu trong chuyên mục Nhân vật - Sự kiện số này là người đảng viên thuộc lớp đầu tiên của
Đảng Cộng sản Việt Nam - Võ Văn Tần - trong bài viết “Tấm gương người cộng sản Võ Văn Tần”. Bài viết ôn lại quá
trình hoạt động cách mạng sôi nổi, đầy khó khăn, gian khổ của đồng chí Võ Văn Tần, nhưng đã để lại cho Đảng ta,
Nhân dân ta và thế hệ trẻ Việt Nam tấm gương sáng của người chiến sỹ cộng sản mẫu mực, kiên trung, bất khuất.

Năm 2022 được dự báo còn nhiều thách thức, khi mà đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Nhưng với chủ trương
đúng đắn của Đảng, sự triển khai thực hiện có hiệu quả của Chính phủ, sự chung sức đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân,
nhất định chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Trân trọng giới thiệu Tạp chí Mặt trận số cuối năm 2021 tới Quý độc giả.

ThS. TRƯƠNG THÀNH TRUNG
Phó Tổng Biên tập phụ trách

L�I TÒA SO�N 
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ĐỖ VĂN CHIẾN*

Tóm tắt: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đem lại nền độc lập cho dân
tộc và quyền tự do cho Nhân dân. Song, thực dân Pháp không từ bỏ dã tâm, quay lại
xâm lược nước ta một lần nữa. Trước tình thế đất nước “ngàn cân treo sợi tóc”, đêm
ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, đánh
dấu thời khắc cả nước bước vào cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ
chống thực dân Pháp xâm lược. Trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến và trong
các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, sức mạnh khối đại
đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy, động viên các tầng lớp Nhân dân hăng
hái thi đua, đóng góp sức người, sức của cho kháng chiến, kiến quốc.

Summary: The August Revolution of 1945 successfully brought independence to the
nation and freedom for the people. However, the French colonialists did not give up their
ambition and returned to invade our country again. Faced with the situation "hanging by a
thread" of the country's on the night of December 19, 1946, President Ho Chi Minh issued
a call to the whole nation for resistance, marking the moment when the whole country
entered the all-people, comprehensive and long-lasting resistance war against the French
colonialists. In the early days of the national resistance war and in the wars of national
liberation and reunification, the strength of the great national unity bloc continued to be
promoted, encouraging the people of all strata to enthusiastically emulate, and
contributing human and material strength to the resistance war and nation building.
Từ khóa: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đại đoàn kết toàn dân tộc; Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến; Chủ tịch Hồ Chí Minh;
Việt Nam.
Keywords: National building and defense; great national unity; A call for national resistance; President Ho Chi Minh; Vietnam.
Nhận bài: 29/11/2021; Sửa chữa: 3/12/2021; Duyệt đăng: 6/12/2021.

* Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát huy bài h�c v� s�c m�nh đ�i đoàn k�t dân t�c 
trong Toàn qu	c kháng chi�n vào s
 nghi�p xây d
ng 
và b�o v� T qu	c hi�n nay
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Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam phát biểu tại 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



9TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 220 (12/2021)



Chú thích:
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, tập 4, tr.6-7.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb. Sự thật, H.1987, tr.213.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2007, tập 51, tr.130. 
4. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, H. 2016, tập 51, tr.158.
5. Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 “Về công tác tôn giáo”; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 “Về công tác dân tộc”;

Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị “Về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài”; Nghị quyết số 20-
NQ/TW ngày 28/1/2008 “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước”; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008
“Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày
9/12/2011 của Bộ Chính trị “Vê ̀ xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”…

6.   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.172.



10 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 220 (12/2021)

BẾ XUÂN TRƯỜNG*

Tóm tắt: Xây dựng Quân đội về tổ chức: Tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc để
năm 2030 Quân đội tiến lên hiện đại, đây là quan điểm mới, chủ trương lớn, thể hiện
tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước ta; được tính toán hết sức cẩn trọng, có
tính khả thi cao ở thời điểm công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi
xướng và lãnh đạo hơn 35 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa
lịch sử. Chủ trương này cũng phù hợp với sự phát triển của thế giới, khu vực và kết
quả, kinh nghiệm của quá trình đổi mới, ưu tiên hiện đại hóa một số quân, binh
chủng, lực lượng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Summary: Building the Army in terms of organization: lean, compact, and strong,
creating a solid premise for the Army to advance to modernity by 2030,this is a new
point of view, a major policy, showing the strategic vision of our Party and State which
is carefully calculated, highly feasible at a time when the Doi Moi process has been
initiated and led by the Communist Party of Vietnam over the past 35 years, has
achieved great achievements of historical significance.This policy is also consistent with
the development of the world and the region. The results and experiences of the Doi
Moi process has been prioritizing the modernization of a number of troops, branches,
and forces according to the Resolution of the 13th Party Congress.
Từ khóa: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Việt Nam.
Keywords: Resolution of the 13th Party Congress; building a lean, compact and strong army; building and defending the
Fatherland; Vietnam.
Nhận bài: 19/11/2021; Sửa chữa: 26/11/2021; Duyệt đăng: 6/12/2021.

Quan điểm mới của Đảng về tổ chức Quân
đội: Tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc giai đoạn mới

* Thượng tướng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Quán tri�t và th
c hi�n Ngh� quy�t Đ�i h�i XIII 
c�a Đ�ng v� xây d
ng Quân đ�i tinh, g�n, m�nh 
đáp �ng yêu c�u nhi�m v� b�o v� T qu	c
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Sự cần thiết phải xây dựng Quân đội về tổ
chức: Tinh, gọn, mạnh

Thượng tướng Bế Xuân Trường tham quan sản phẩm cao su công nghệ cao Nhà máy Z175, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng,
tháng 10/2020. 

ẢNH: ĐÌNH XUÂN
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Định hướng nâng cao hiệu quả xây dựng
Quân đội: Tinh, gọn, mạnh 

Cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn thông tin 603 (Quân khu 3) huấn luyện, làm chủ khai thác khí tài thông tin liên lạc vệ tinh hiện đại. 
ẢNH: ĐÌNH XUÂN
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Chú thích:
1,2,3,5. 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. 107,

108, 157, 158.
4. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, tập 6, tr.130.
6. 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.159.
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HÀ THỊ KHIẾT*

Tóm tắt: Công tác dân vận của Đảng trong những năm qua đã giúp chúng ta nhận
thức sâu sắc mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân là mối quan hệ hai chiều, gắn
bó, tương hỗ như một lẽ tự nhiên. Nhân dân cần có Đảng lãnh đạo thì mới có
hướng đi đúng đắn và cách mạng mới giành được thắng lợi. Đảng cần Nhân dân để
có sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn, để có năng lực chèo lái con thuyền cách
mạng. Quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân là nguồn sức mạnh vô tận, là
truyền thống đoàn kết vô cùng quý báu của Đảng ta; là nhân tố quyết định mọi
thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Summary: The Party's civil service work in recent years has supported us to realize
deeply that the relationship between the Party and the people is a two-way, close,
and reciprocal relationship that is natural. The people need the Party's leadership to
have the right direction and the revolution to win.On the other hand, the Party
needs the people to have great material and spiritual strength to be able to steer
the revolutionary boat. The flesh-and-blood relationship between the Party and the
people is an inexhaustible source of strength and a very precious tradition of
solidarity of our Party; is the decisive factor in all victories of the Vietnamese
revolution under the leadership of the Party.
Từ khóa: Công tác dân vận; Nhân dân; truyền thống đoàn kết; Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản Việt Nam.
Keywords: Civil service; the people; tradition of solidarity; President Ho Chi Minh; the Communist Party of Vietnam.
Nhận bài: 8/11/2021; Sửa chữa: 10/11/2021; Duyệt đăng: 29/11/2021.

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

Xây d
ng đ�i ng� cán b�, đ�ng viên g�n bó 
v�i l�i ích c�a Nhân dân - C� s� quan tr�ng 
c�a công tác dân v�n trong th�i k� m�i
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Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao và Ban
Cán sự đảng Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải, tháng 7/2020. 

ẢNH: PV
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LÊ MẬU NHIỆM*

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

Summary: In order to improve the quality of the Front staff, it is necessary to
strengthen and renew the training work, according to the orientation of the 9th
Vietnam Fatherland Front Congress, term 2019 - 2024, namely "Formulate specific
plans and projects to train and foster Front officers". The quality and effectiveness
of the training of Front cadres are caused by a number of factors: the quality of
the content, the quality of the lecturers, the reputation of the training and fostering
institutions, the level of knowledge update, the results of scientific research, and
etc. In order to improve the quality and effectiveness of the training of the Front
staff, it is necessary to implement a system of synchronous solutions, focusing on
the application and timely updating of scientific research results.
Từ khóa: Nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Scientific research; training and fostering the Front staff; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 25/11/2021; Sửa chữa: 29/11/2021; Duyệt đăng: 3/12/2021.

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

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

Đ�nh h��ng ho�t đ�ng nghiên c�u 
khoa h�c ph�c v� công tác b�i d��ng 
cán b� M�t tr�n trong tình hình m�i
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Công tác bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo cán bộ, góp phần nâng cao nhận thức và trình độ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt Mặt trận 
Tổ quốc các cấp. 

ẢNH: PV
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Một số định hướng công tác nghiên cứu
khoa học phục vụ công tác bồi dưỡng cán
bộ Mặt trận thời gian tới
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Tài liệu tham khảo:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2016.
2. 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.
3. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội 2015.
4. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Số

03-NQ/TW, ngày 18/6/1997).
5. Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về phát huy sức mạnh

đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
6. Nghị quyết số 25 - NQ/TW ngày 3/6/2013 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình

mới.
7. Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
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PHẠM THỊ KIM CÚC*

Tóm tắt: Giám sát bằng hình thức nghiên cứu, xem xét văn bản của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam là việc Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện việc nghiên cứu, xem
xét, đánh giá văn bản thực hiện chính sách, pháp luật đã có hiệu lực pháp luật do
các cơ quan có thẩm quyền ban hành liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp,
chính đáng của Nhân dân theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định. Từ đó, phát
hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, đình chỉ thi hành, bãi bỏ
hoặc ban hành văn bản mới thay thế hoặc thực hiện các biện pháp cần thiết khác,
nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập hoặc thiệt hại đã gây ra của văn bản
được nghiên cứu, xem xét.

Summary: Supervision in the form of research and review of documents of the
Vietnam Fatherland Front means that the Front at all levels conducts research,
reviews, and evaluates documents on implementation of effective policies and laws
promulgated by competent agencies related to the people's legitimate rights and
interests in accordance with the order and procedures prescribed by law. Based on
that, detecting and recommending to competent agencies to amend, supplement,
and suspend the implementation, repeal or promulgate a new document to replace
it or take other necessary measures, in order to overcome the limitations,
inadequacies or damage caused by the researched and considered documents.
Từ khóa: Giám sát văn bản; tiêu chí giám sát văn bản; tiêu chí đánh giá; kiến nghị sau giám sát; Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam.
Keywords: Monitoring documents; document monitoring criteria; evaluation criteria; post-supervision
recommendations; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 12/11/2021; Sửa chữa: 25/12/2021; Duyệt đăng: 29/11/2021.

Giám sát bằng hình thức nghiên cứu, xem
xét văn bản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

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

Tiêu chí đánh giá ch!t l��ng 
ho�t đ�ng giám sát v"n b�n c�a 
M�t tr�n T qu	c Vi�t Nam
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Đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì cuộc họp góp ý Dự thảo Thông tri
hướng dẫn giám sát cán bộ, Đảng viên và công tác cán bộ, tháng 7/2020.  

ẢNH: QUANG VINH
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Chất lượng hoạt động giám sát văn bản
và tiêu chí nâng cao chất lượng hoạt động
giám sát văn bản của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam 
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LÊ QUANG HÒA*, LÊ THẠC DIÊN**

Tóm tắt: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động đa chiều
đến hệ thống chính trị Việt Nam. Với vai trò là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính
trị, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang chịu tác động mạnh mẽ của cuộc cách
mạng công nghiệp lần thứ tư trên cả phương diện thời cơ và thách thức. Bài viết
phân tích những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến tổ
chức hoạt động và phương thức lãnh đạo của Đảng, từ đó đưa ra giải pháp đổi
mới để thích ứng trong điều kiện hiện nay.

Abstract: The Fourth Industrial Revolution has been creating a multi-
dimensional impact on the Vietnamese political system.Playing a core leadership
role of the political system, the Communist Party of Vietnam has been also
impacted by this revolution in both chance and challenge perspectives. This
article analyzes the impacts of the Fourth Industrial Revolution on the Party's
organization and leadership, thereby proposing a number of innovative solutions
to adapt to current conditions.
Từ khóa: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thời cơ; thách thức; Đảng Cộng sản Việt Nam.
Keywords: The Fourth Industrial Revolution; chance; challenge; the Communist Party of Vietnam.
Nhận bài: 26/11/2021; Sửa chữa: 29/11/2021; Duyệt đăng: 3/12/2021.

Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp
lần thứ tư đến tổ chức hoạt động của Đảng
Cộng sản Việt Nam

* Tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
* Thạc sĩ, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (Thành phố Hà Nội).

Tác đ�ng c�a cu�c cách m�ng công nghi�p l�n th� t�
đ�n đi m�i t ch�c ho�t đ�ng và ph��ng th�c 
lãnh đ�o c�a Đ�ng C�ng s�n Vi�t Nam
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Hình ảnh tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
ẢNH: PV
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Tác động của cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ tư đến phương thức lãnh
đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
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Các giải pháp đổi mới tổ chức hoạt động
và phương thức lãnh đạo của Đảng trong
cách mạng công nghiệp lần thứ tư
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Chú thích:
1. Phạm Thị Thanh Trà, Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng nền hành chính nhà nước góp phần đẩy mạnh đổi mới

sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước. Nguồn: https:// tcnn.vn/news/detail/49679
2. Trịnh Xuân Thắng (2018), Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến sự phát triển của nền hành chính nhà nước.

Tạp chí Tổ chức Nhà nước.
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ĐỖ VĂN THIỆN*

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

Summary: Great national unity is a precious tradition and a source of strength of our
country. That tradition was formed and developed by our nation's patriotism,
independent will and self-control after thousands of years of nation building and
defense, overcoming all natural disasters and enemy sabotage, to make the Vietnamese
Fatherland more prosperous.Realizing great national unity is the top goal and task of our
country's revolution.Our Party affirms that all lines, undertakings and policies of the
Party and State must reflect the aspirations and interests of the majority of the people in
order to be able to gather and unite all forces for the revolution.
Từ khóa: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tư duy mới của Đảng; đại đoàn kết dân tộc; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 
Việt Nam.
Keywords: Resolution of the 13th Party Congress; new thinking of the Party; great national unity; building and defending
the Fatherland; Vietnam.
Nhận bài: 26/11/2021; Sửa chữa: 29/11/2021; Duyệt đăng: 6/12/2021.

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

* Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát huy s�c m�nh đ�i đoàn k�t 
dân t�c theo tinh th�n Ngh� quy�t 
Đ�i h�i XIII c�a Đ�ng
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Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tháng 9/2021.

ẢNH: KỲ ANH
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Quan điểm mới của Đảng về tăng cường
đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn cách
mạng mới

Nhiệm vụ, giải pháp tăng cường sức mạnh
đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng
và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã
hội chủ nghĩa
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Chú thích:
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116, 117, 157.
5. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Quốc phòng Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2019, tr.20.
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TRẦN NAM CHUÂN*

Tóm tắt: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta và Chủ tịch Hồ
Chí Minh luôn quan tâm đến phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đề cao trách
nhiệm, thực hiện ngày càng tốt hơn quyền làm chủ của Nhân dân trong việc quyết
định những vấn đề lớn và hệ trọng của đất nước. Tinh thần này được hiện thực
hóa qua chủ trương: “Tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ
chức và công dân, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Chú trọng thực
hiện dân chủ cả trực tiếp và đại diện, nhất là ở cơ sở, bảo đảm công khai, minh
bạch, trách nhiệm giải trình”.

Summary: During the process of leading the Vietnamese revolution, our Party and
President Ho Chi Minh have always been interested in promoting socialist
democracy, promoting responsibility, and exercising better and better the people’s
mastery in deciding major and important issues of the country. This spirit is realized
through the policy: “Strengthen the protection of the legitimate rights and interests
of organizations and citizens, and resolutely handle violations of the law. Focusing
on implementing democracy both directly and representatively, especially at the
grassroots level, ensuring openness, transparency and accountability”.
Từ khóa: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phát huy dân chủ; Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam.
Keywords: Prevention and fight against corruption and negative phenomena; Resolution of the 13th Party Congress;
promote democracy; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 15/11/2021; Sửa chữa: 19/11/2021; Duyệt đăng: 29/11/2021

Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm
trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

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

Vai trò c�a M�t tr�n T qu	c Vi�t Nam trong
công tác phòng, ch	ng tham nh�ng, tiêu c
c
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Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực 

Lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ ba, năm 2020 - 2021 do Ban Thường trực Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức.  

ẢNH: KỲ ANH
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Chú thích:
1,2,3,4,5,6,8,10. 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.88, 89, 92-96, 173, 241.
7,9. Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 16/8/2021 tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt

trận Tổ quốc Việt Nam.
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ĐẶNG THỊ KIM NGÂN*

Tóm tắt: Tháng 3/2021, Bộ Chính trị phân công Đảng đoàn Quốc hội chuẩn bị Đề án
Định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, đây là nội
dung rất quan trọng và có ý nghĩa nhằm hoàn thiện đồng bộ thể chế, tạo lập khung
khổ pháp lý thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được đề ra
trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc đề xuất xây dựng chính sách,
pháp luật có liên quan đến quyền và lợi ích của Nhân dân.

Summary: In March 2021, the Politburo assigned the National Assembly Party
Committee to prepare the Project on Orientation for the law-making program for the
15th National Assembly. This is a very important and meaningful content in order to
perfect institutional synchronization, create a legal framework for the successful
implementation of socio-economic development tasks set out in the Resolution of the
13th Party Congress. As a political alliance organization, the Vietnam Fatherland Front
plays an important role in proposing the formulation of policies and laws related to
the rights and interests of the people.
Từ khóa: Pháp luật; pháp luật thuộc thẩm quyền của Quốc hội; Quốc hội khóa XV; Nhân dân; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Law; legislation under the competence of the National Assembly; The 15th National Assembly; People; the
Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 28/11/2021; Sửa chữa: 29/11/2021; Duyệt đăng: 6/12/2021.

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

M�t s	 đ� xu!t v� đ�nh h��ng ch��ng trình xây d
ng 
pháp lu�t nhi�m k� Qu	c h�i khóa XV c�a #y ban 
Trung ��ng M�t tr�n T qu	c Vi�t Nam
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Đề xuất nội dung định hướng chương
trình xây dựng pháp luật thuộc thẩm
quyền của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV
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Một số kiến nghị, đề xuất của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam trong xây dựng đề án định
hướng chương trình xây dựng pháp luật
trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV



Chú thích:
1,2,3,4,5. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Hà nội. 2021,Tập I, tr.89, 173, 176, 202, 224. 
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NGUYỄN TRẦN THÀNH*

Tóm tắt: Dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng
định, có nghĩa người dân là chủ và dân được làm chủ. Nhưng để dân là chủ và có
quyền làm chủ trên thực tế, cần được bảo đảm bằng pháp luật. Trên cơ sở khẳng định
những thành tựu nổi bật trong phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bài viết chỉ rõ những
hạn chế, bất cập và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo
đảm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của Nhân dân hiện nay.

Summary: Socialist democracy in Vietnam, as President Ho Chi Minh once affirmed,
means that the people act as the masters and the people can become the masters. In
order for the people to become the master and have the right to master in practice, it
needs to be guaranteed by law. On the basis of affirming outstanding achievements in
promoting socialist democracy, this article points out the limitations and inadequacies
and proposes a number of recommendations, in order to perfect the legal system to
ensure the promotion of socialist democracy and the people's right to mastery.
Từ khóa: Dân chủ; dân chủ xã hội chủ nghĩa; pháp luật; hoàn thiện hệ thống pháp luật; Việt Nam.
Keywords: Democracy; socialist democracy; law; perfecting the legal system; Vietnam.
Nhận bài: 5/11/2021; Sửa chữa: 15/11/2021; Duyệt đăng: 29/11/2021.

* Tiến sĩ, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Pháp lu�t b�o đ�m phát huy dân ch� xã h�i 
ch� ngh$a � Vi�t Nam hi�n nay
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Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân
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Nâng cao năng lực thực hành dân chủ từ
người dân, đồng thời nghiêm trị lợi dụng
các quyền tự do dân chủ để xâm phạm
đến lợi ích của Nhà nước, của Nhân dân

Bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng,
hợp pháp của người dân
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NGUYỄN MẠNH QUANG*

Tóm tắt: Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã quan tâm và ban hành
nhiều chủ trương, chính sách ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
dân tộc Khmer. Việc thể chế hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã được Chính
phủ, các ban, bộ, ngành và các địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer
thực hiện nghiêm túc, cụ thể, phù hợp với sự phát triển chung của cả vùng, từng
địa phương và đã để lại nhiều kinh nghiệm về công tác này.

Summary: Over the last few years, the Party and the State have paid much
attention to and promulgated a number of guidelines and policies prioritizing
socio-economic development in the Khmer ethnic minority area. The
institutionalization of the Party's directives and resolutions has been seriously and
specifically implemented by the Government, departments, ministries, branches,
and localities with a large number of Khmer ethnic people. This is suitable for the
general development of the whole region and each locality and has brought up a
lot of experience in this work.
Từ khóa: Đồng bào dân tộc Khmer; phát triển kinh tế - xã hội; an ninh; Tây Nam Bộ.
Keywords: Khmer ethnic people; social economic development; security; Southwest.
Nhận bài: 19/11/2021; Sửa chữa: 25/11/2021; Duyệt đăng: 29/11/2021.

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

Nâng cao đ�i s	ng v�t ch!t, tinh th�n 
c�a đ�ng bào dân t�c Khmer, c� s� 
đ�m b�o an ninh vùng Tây Nam B�
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PHẠM HUY THÔNG* 

Tóm tắt: Những năm qua, đồng bào Công giáo Thủ đô đã tích cực thực hiện các
phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Đoàn kết Công giáo
Việt Nam thành phố Hà Nội triển khai. Các phong trào thi đua yêu nước của đồng
bào Công giáo đã làm thay đổi diện mạo các xứ, họ đạo cũng như tư tưởng, lối
sống của người Công giáo Thủ đô. Không khí hòa hợp “tốt Đời, đẹp Đạo” được
lan tỏa ở nhiều nơi. Chỉ nói riêng phong trào “Xứ, họ đạo tự quản về an ninh trật
tự”, từ tháng 6/2019, đến nay có 42 thôn Công giáo toàn tòng trên địa bàn
Thành phố đã hưởng ứng, góp phần giữ gìn trật tự an ninh khu phố.

Summary: Over the last few years, Catholics of the Capital have actively
deployed and implemented patriotic emulation movements and campaigns
launched by the Committee for Solidarity of Vietnamese Catholics in Hanoi City.
The patriotic emulation movements of the Catholics in the capital have changed
the face of the countries and religions as well as the ideology and lifestyle of
Catholics in the Capital. The harmonious atmosphere of "good life, good religion"
is spread in many places. Only the movement “Catholic family and Catholic
religion self-governing on security and order” itself has been launched since June
2019, so far, there are 42 Catholic villages in the city participating, contributing to
maintaining order and security in the neighborhood.
Từ khóa: Phong trào “Xứ, họ đạo tự quản về an ninh trật tự”; đồng bào Công giáo; Ủy ban Đoàn kết Công giáo
Việt Nam thành phố Hà Nội.
Keywords: Movement “Catholic family and Catholic religion self-governing on security and order”; Catholics; the
Committee for Solidarity of Vietnamese Catholics in Hanoi City.
Nhận bài: 26/11/2021; Sửa chữa: 29/11/2021; Duyệt đăng: 6/12/2021.

* Tiến sĩ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội.

Phong trào “X�, h� đ�o t
 qu�n 
v� an ninh tr�t t
” � Thành ph	 Hà N�i 
sau 2 n"m nhìn l�i
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Đoàn công tác của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội thăm và làm việc tại giáo họ Cẩm Vân (xã Vạn Yên,
huyện Mê Linh), tháng 10/2021. 

ẢNH: PV
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Tại giáo họ Đại Bằng (xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh), giáo dân quyên
góp lắp 12 camera ở nhà thờ và các ngõ dân cư để giám sát an ninh, góp phần
thực hiện tốt phong trào “Xứ họ đạo tự quản về an ninh trật tự”. 

ẢNH: PV
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QUẢN THỊ THANH HẢI*

Tóm tắt: Trong quá trình thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, chính
quyền địa phương theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chức năng giám
sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy hiệu quả tích cực. Để bảo đảm Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam phát huy ngày càng tốt hơn chức năng giám sát trong quá
trình xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
cần nâng cao vai trò, trách nhiệm và năng lực của mình, mặt khác, Đảng và Nhà
nước cần tiếp tục chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện cơ chế,
chính sách, phối hợp chặt chẽ hơn, tạo điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
thực hiện tốt hơn chức năng giám sát.

Summary: In the process of law enforcement by State agencies and local
authorities in the direction of promoting hierarchy and decentralization, through the
supervision function of the Vietnam Fatherland Front, positive effects have been
brought into play. To ensure that the Vietnam Fatherland Front better and better
promotes its supervision function in the process of law-making and organizing law
enforcement,the Vietnam Fatherland Front at all levels should improve their roles,
responsibilities, and capacities. On the other hand, the Party and the State should
continue to direct competent agencies to continue to perfect mechanisms, policies,
coordinating more closely, and creating conditions for the Vietnam Fatherland Front
to better perform its monitoring function.
Từ khóa: Giám sát; thực thi pháp luật; chính quyền địa phương; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Monitoring; law enforcement; local authority; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 19/11/2021; Sửa chữa: 25/11/2021; Duyệt đăng: 3/12/2021.

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

Đ%y m�nh công tác giám sát c�a 
M�t tr�n T qu	c Vi�t Nam đ	i v�i vi�c 
th
c thi pháp lu�t c�a các c� quan, 
đ�n v�, chính quy�n đ�a ph��ng
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử Đại biểu
Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

ẢNH: KỲ ANH
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2. Hiến pháp năm 2013 (Điều 112).
3. Chương trình phối hợp số: 02/CTPH-BNV-TWMTTQVN-TWHCCB, ngày 24/7/2018, phối hợp đo lường sự hài lòng của người dân,

tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước giai đoạn 2018 - 2020.
4. Chương trình phối hợp số 02/CTPH-MTTQ-TTCP-BTP-HLG-LĐLS ngày 11/10/2018 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt
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5. Chương trình phối hợp số 30/CTPH-MTTW-TCTV ngày 30/10/2018 về giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

6. Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành “Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức
đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Quy định số 101 - QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu
gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn
luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của
Bộ Chính trị “về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”; Quy định số 213-QĐ/TW ngày
2/1/2020 của Bộ Chính trị khoá XII "về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng
và nhân dân nơi cư trú";

7. Theo báo cáo từ năm 2016 - 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở cơ sở đã chủ trì phối hợp giám sát được 531.411
cuộc; trong đó, cấp tỉnh: 7821 cuộc; cấp huyện: 48.303 cuộc; cấp xã: 475.287 cuộc.
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ĐỖ ĐỨC QUÂN*

Tóm tắt: Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tỉnh ủy, sự phối hợp của Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên, Mặt trận Tổ quốc
các cấp tỉnh Hưng Yên đã thực hiện có hiệu quả công tác tham gia xây dựng Đảng,
xây dựng chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế -
xã hội của tỉnh. Trên cơ sở khảo sát thực tiễn tại tỉnh Hưng Yên, bài viết rút ra các bài
học kinh nghiệm về công tác này.

Summary: Over the last few years, under the leadership, direction, and guidance of
the Vietnam Fatherland Front Central Committee, the Provincial Party Committee, the
coordination of the People's Council, the People's Committee, departments, mass
organizations, and member organizations, the Vietnam Fatherland Front at all levels in
Hung Yen province has effectively participated in the building of the Party and the
Government, contributing to the successful implementation of the province's political,
eco-social tasks. Based on the actual survey in Hung Yen province, this article draws
lessons from this work.
Từ khóa: Giám sát; phản biện xã hội; xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên.
Keywords: Monitoring; social criticism; building the Party building; the Government; the Vietnam Fatherland Front,
Hung Yen province.
Nhận bài: 8/11/2021; Sửa chữa: 12/11/2021; Duyệt đăng: 29/11/2021.

* Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng.

M�t tr�n T qu	c các c!p t&nh H�ng Yên 
tham gia công tác xây d
ng Đ�ng, chính quy�n - 
Th
c ti'n và bài h�c kinh nghi�m
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Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích
xuất sắc trong 5 năm thực hiện các Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị. 

ẢNH: THÚY ĐIỆP
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HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Nền kinh tế toàn cầu dự báo tăng trưởng xuống còn 5,9% so với mức
6% đưa ra trong dự báo hồi tháng 7 và giữ nguyên dự báo cho năm 2022 là
4,9%. Sự phục hồi kinh tế được dự báo là không đồng đều và phần lớn chỉ ở một
số nền kinh tế lớn. Tại nhiều thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát
triển (EMDE), nơi gặp nhiều trở ngại do tỉ lệ tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19
còn thấp, các hoạt động kinh tế đang chịu rất nhiều sức ép.

Summary: The global growth forecast was pared to 5.9 percent from 6 percent
in July and global growth is expected to slow to 4.9 percent in 2022. The
economic recovery is forecast to be uneven and largely attributable to a few
major economies. In many emerging markets and developing economies
(EMDEs), which are plagued by low rates of Covid-19 vaccination, economic
activity is under great pressure.
Từ khóa: Kinh tế; kinh tế thế giới; đại dịch Covid-19; những dự báo; năm 2022.
Keywords: Economy; world economy; Covid-19 pandemic; forecasts; year 2022.
Nhận bài: 26/11/2021; Sửa chữa: 28/11/2021; Duyệt đăng: 6/12/2021.

Tổng quan nền kinh tế toàn cầu trong
năm 2021

Nhìn l�i n�n kinh t� th� gi�i 
trong n"m 2021 và nh(ng d
 báo 
cho n"m ti�p theo

Hoạt động sản xuất toàn cầu bị đình trệ do đại dịch.
ẢNH: WORLD BANK GROUP
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Tình trạng thiếu lao động cũng xảy ra ở nhiều nơi.
ẢNH: WORLD BANK GROUP

Giá cả nhiều mặt hàng tăng cao.
ẢNH: BUSINESS INSIDER
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Tình trạng nghèo đói cùng cực vẫn chưa
thể chấm dứt

Những tín hiệu kinh tế cho những năm tới
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THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Sau một năm mà hầu hết các hoạt động đã bị hủy bỏ thì nhiều thị
trường lễ hội của châu Âu đã hoạt động trở lại cho mùa lễ hội đón Giáng sinh
năm 2021. Tuy nhiên, trước những diễn biến nghiêm trọng trở lại của đại dịch
Covid-19, sẽ có nhiều hoạt động bị ảnh hưởng.

Summary: After a year in which most activities were cancelled, many of
Europe's carnival markets are back up and running for the 2021 Christmas
holiday season. However, before the serious developments of the Covid-19
pandemic, a number of activities will be affected.
Từ khóa: Giáng sinh năm 2021; mùa lễ hội; đại dịch Covid-19; châu Âu.
Keywords: Christmas 2021; festive season; Covid-19 pandemic; Europe.
Nhận bài: 25/11/2021; Sửa chữa: 29/11/2021; Duyệt đăng: 6/12/2021.

Một mùa Giáng sinh trong đại dịch lại diễn ra.
ẢNH: THE NEW YORK TIMES

Châu Âu ti�p t�c đón m�t mùa Giáng sinh 
trong b	i c�nh hoành hành c�a đ�i d�ch
Covid-19
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Đợt dịch mới lại xuất hiện ở châu Âu.
ẢNH: USNEWS

Hội chợ Giáng sinh là nét đẹp văn hóa không thể thiếu
ở châu Âu.

ẢNH: EUROPEAN BEST DESTINATIONS
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Nhiều hoạt động trong mùa lễ hội bị đình trệ do đại dịch.
ẢNH: EVENING STANDARD
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PHETSAMONE DUANGPASERT*, NGUYỄN VĂN TRUNG** 

Tóm tắt: Tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, người có uy tín trong các
dân tộc thiểu số được đồng bào tín nhiệm, có mối liên hệ chặt chẽ và ảnh hưởng
tích cực tới sự phát triển cộng đồng dân cư; là chỗ dựa quan trọng của cấp ủy,
chính quyền, Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và các tổ chức quần chúng. Họ là
nhân tố quan trọng, góp phần tích cực thực hiện thành công các chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội,
góp phần xây dựng đất nước Lào tươi đẹp, phồn vinh.

Summary: In the Lao People's Democratic Republic, prestigious people among the
ethnic minorities are trusted by the people, have a close connection and have a
positive influence on the development of the population community; is an
important support for the Party Committee, the Government, the Lao Front for
National Construction and mass organizations. They are important factors,
contributing positively to the successful implementation of the guidelines of the
Party, policies and laws of the State, promoting socio-economic development, and
contributing to building a beautiful and prosperous Laos.
Từ khóa: Chính sách dân tộc; người có uy tín; Mặt trận Lào Xây dựng đất nước; các tỉnh phía Bắc; Cộng hòa Dân chủ
Nhân dân Lào.
Keywords: Ethnic policy; prestigious person; the Lao Front for National Construction; northern provinces; Lao People's
Democratic Republic.
Nhận bài: 18/11/2021; Sửa chữa: 25/11/2021; Duyệt đăng: 29/11/2021.

* Nghiên cứu sinh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
** Tiến sĩ, Trường Đại học Vinh.

Phát huy vai trò c�a ng��i có uy tín trong 
th
c hi�n chính sách dân t�c � các t&nh phía B�c 
n��c C�ng hòa Dân ch� Nhân dân Lào
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Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo ba nước Lào - Việt Nam - Campuchia. Hội nghị diễn ra tại 
Trung tâm Hội nghị Quốc gia Lào, thủ đô Ventiane, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, 
tháng 11/2018. 

ẢNH: PV



69TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 220 (12/2021)



Chú thích:
1. Bounnhang Vorachith, Bài nói chuyện tại Hội nghị Người có uy tín trong các dân tộc toàn quốc lần thứ 3 tại Thủ đô Vientiane,

ngày 13/12/2018, tr.11.
2. Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, Quyết định số 271/TWMT ngày 12/6/2018 về Quy định và tiêu chuẩn của người
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3. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Cương lĩnh chính trị năm 1955, tr.3.
4. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (1972), tr.8.
5. Ngày 1/6/1981 Bộ Chính trị, Nghị quyết số 03/BCT về công tác dân tộc, tr.3.
6. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Nghị quyết về công tác dân tộc trong thời kỳ mới, ngày 20/5/1992, tr.9. 
7. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII, ngày 16/11/2007, tr.6.



70 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 220 (12/2021)

PHẠM HỒNG CHƯƠNG*

Tóm tắt: Nói tới Võ Văn Tần, chúng ta tưởng nhớ tới một chiến sĩ tiên phong, một
nhà lãnh đạo kiên trung, bất khuất, một tấm gương đạo đức cách mạng trong
sáng của Đảng, đã hiến dâng cuộc đời cho công cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do.
Từ góc độ lịch sử, bài viết góp phần làm sáng tỏ những giá trị cao cả đó.

Summary: When talking about Vo Van Tan, we remember a pioneer soldier, a
steadfast, indomitable, talented leader, and a revolutionary moral role model of our
Party who dedicated his life to national independence and freedom of the
Vietnamese people. From a historical perspective, this article contributes to
clarifying those noble values.
Từ khóa: Đồng chí Võ Văn Tần; tấm gương đạo đức cách mạng; người cộng sản; tư tưởng Hồ Chí Minh.
Keywords: Comrade Vo Van Tan; revolutionary moral role model; communists; Ho Chi Minh’s thought
Nhận bài: 5/11/2021; Sửa chữa: 10/11/2021; Duyệt đăng: 29/11/2021.

Người chiến sĩ tiên phong

Tấm gương người cộng sản 

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
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Nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng 
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Chú thích:
1. Ông nội Võ Văn Tần là Võ Văn Lực hoạt động chống Pháp trong Thiên địa hội. Ông ngoại Võ Văn Tần tham gia kháng Pháp dưới sự

chỉ huy của Trương Công Định (Võ Văn Tần Tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2015, tr.30-32). 
2. Nay thuộc tỉnh Long An.
3. Võ Văn Tần bắt đầu tham gia vào Thanh niên Cao vọng Đảng đầu năm 1926.
4. Theo Gs. Trần Văn Giàu, Nguyễn Văn An Ninh không phải người cộng sản nhưng “đã tán thành hoàn toàn đường lối của Quốc tế

cộng sản”. Trần văn Giàu: Tác phẩm được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, Nxb. Khoa học xã hội, H, q.3, tr.1463. 
5. Họp từ ngày 25/8 - 4/9/1937.
6. Gồm 5 đồng chí trong Ban Thường vụ Trung ương Đảng là: Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong, Nguyễn Chí Diểu, Võ Văn Tần.
7. Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ Hồ Văn Long bị địch bắt năm 1932; Bí thư Xứ ủy Trương Văn Bang bị địch bắt năm 1933. Ban chỉ huy ở ngoài

của Đảng mới hình thành, đến năm 1935 Ban Chấp hành Trung ương mới được tổ chức lại. 
8. Đồng chí xuống Mỹ Tho củng cố cơ quan tỉnh ủy Lâm thời.
9. Bà Điểm, Hóc Môn, Gia Định. 
10. Báo cáo 6 tháng gửi Ban Phương Đông Quốc tế cộng sản ngày 4/4/1938, Ban Chấp hành Trung ương Đảng viết: Nam kỳ có một
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Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H,2000, tập 6, tr. 142, 352, 369, 370. 

11,12,14. Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, tập 6, tr 352. 
13. Tại các hội nghị Xứ ủy vào tháng 1, 2 và 5 năm 1939.
15. Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam, Nxb. Quân đội nhân dân, H. 1994, tập 1, tr. 44.

Tấm gương đạo đức cách mạng
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NGUYÊÑ HÔǸG DƯƠNG*

Tóm tắt: Hội nhập văn hóa Công giáo với văn hóa dân tộc Việt Nam diễn ra
ngay từ buổi đầu Công giáo truyền nhập vào Việt Nam. Khi Công giáo truyền bá
vào Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã hình thành vững chắc nền văn hóa, tất cả
cùng hòa quyện, tác thành, hun đúc tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam. Bài viết
này trên cơ sở đường hướng hội nhập văn hóa Công giáo với văn hóa dân tộc
trong Thư chung 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, mở rộng một số chiều
kích của sự hội nhập văn hóa nói chung và hội nhập văn hóa Công giáo với văn
hóa dân tộc Việt Nam nói riêng.

Summary: Integrating Catholic culture with Vietnamese national culture took
place right from the very beginning when Catholicism was introduced into
Vietnam. When Catholicism spread to Vietnam, the Vietnamese people firmly
formed a culture, all of them blended, formed, and molded to create the
Vietnamese cultural identity. This article is based on the direction of Catholic
cultural integration with national culture in the 1980 General Letter of the
Catholic Bishops' Conference of Vietnam, expanding some dimensions of cultural
integration in general and Catholic cultural integration with Vietnamese national
culture in particular.
Từ khóa: Hội nhập văn hóa Công giáo; văn hóa dân tộc; Thư chung 1980; Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.
Keywords: Catholic cultural integration; native culture; the 1980 General Letter; the Committee for Solidarity of
Vietnamese Catholics.
Nhận bài: 25/11/2021; Sửa chữa: 29/11/2021; Duyệt đăng: 3/12/2021.

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

H�i nh�p v"n hóa Công giáo v�i v"n hóa 
dân t�c trong Th� chung 1980
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Hội nhập văn hóa Công giáo với văn hóa
dân tộc nhìn từ trước khi có Thư chung 1980

Đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị thi đua toàn quốc “Biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo” lần thứ V, giai đoạn
2015-2020. 

ẢNH: KỲ ANH 
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Hội nhập văn hóa Công giáo với văn hóa
dân tộc nhìn từ Thư chung 1980 của Hội
đồng Giám mục Việt Nam
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PHẠM VĂN NGHĨA*

Tóm tắt: Gia đình là tế bào của xã hội, nơi lưu giữ, giáo dục, trao truyền các giá trị
văn hóa dân tộc cho các thành viên trong gia đình. Công tác xây dựng gia đình vừa là
mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển bền vững đất nước. Việt Nam đã ban hành
nhiều cơ chế, chính sách về gia đình và xây dựng gia đình phát triển bền vững. Thực
hiện chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước, hiện nay chúng ta vẫn tiếp tục
nhiệm vụ xây dựng và củng cố gia đình bằng nhiều giải pháp, trong đó có thực hiện
phong trào xây dựng Gia đình văn hóa ngày càng phát triển và có hiệu quả, góp phần
tích cực để củng cố, hoàn thiện gia đình hiện nay.

Summary: The family is the cell of society, a place to store, educate, and transmit
national cultural values to family members. Family building is both the goal and the
driving force of the country's sustainable development. Vietnam has issued a number
of mechanisms and policies on family and family building for sustainable development.
Implementing the guidelines of the Party and the policies of the State, we still continue
the task of building and strengthening the family with a number of solutions, including
implementing the movement to build a growing and effective cultural family, making a
positive contribution to strengthening, and perfecting the current family.
Từ khóa: Gia đình; xây dựng gia đình; ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Keywords: Family; build a family; satiety, happiness, progress, civilization; the 
Resolution of the 13th Party Congress.
Nhận bài: 26/11/2021; Sửa chữa: 29/12/2021; Duyệt đăng: 3/12/2021.

* Tiến sĩ, nguyên cán bộ Học viện Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng.

Xây d
ng gia đình Vi�t Nam 
trong giai đo�n hi�n nay 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì vậy, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội là phải
chú ý hạt nhân cho tốt”. ẢNH: QUANG VINH
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KỲ ANH

Đào Nh�t Tân, Qu!t T� Liên:
Ch� v��n “th!p th)m” ch� T�t

Nhật Tân có gần 800 hộ dân trồng đào với diện tích khoảng 50ha, lượng đào cho ra thị trường Tết khoảng vài vạn cây, cành. Tuy
nhiên, Nhật Tân chỉ có khoảng 50 hộ trồng đào thế và có thu nhập ổn định nhờ vào trồng đào. Lượng đào cành ở Nhật Tân tương
đối lớn, vì cây dễ trồng và vốn đầu tư không nhiều bằng đào thế.

Hà Nội đang trải qua đợt chống dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nên đã làm những
người dân trồng đào thế ở Nhật Tân lo lắng.
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Những gốc đào cổ thụ tại Nhật Tân đang được chăm sóc để chờ ra hoa đúng vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Anh Hồng Khanh chủ vườn quất cảnh
Tứ Liên cho biết, năm nay vườn của anh
chăm bón nhiều gốc quất lớn có giá
thành cao.

Những gốc đào lớn được các chủ vườn
đánh gốc và vận chuyển ra các vườn ngoài
cho tiện việc chăm sóc, cũng như người
dân đến xem và chọn mua.

Một số chủ vườn cho biết, họ đầu tư khá
nhiều tiền vào các vườn, nếu tiếp tục bị
ảnh hưởng bởi dịch bệnh thì coi như năm
nay gia đình “mất” Tết.

Đây là thời điểm các nhà vườn phải chăm
sóc kỹ càng và căn thời tiết để cây cho ra
hoa và trái đúng dịp Tết Nguyên đán.

Theo chủ vườn quất Tứ Liên cho biết, chỉ
khoảng một tháng nữa khu vườn sẽ chín rộ
để phục vụ Nhân dân dịp Tết Nguyên đán.

Chủ vườn Bảo Quyên đang chăm sóc và
uốn dáng những gốc đào cổ thụ.

Nụ đào Nhật Tân nở sớm.Việc tuốt lá để cây tập trung dinh dưỡng làm nụ, đảm bảo nụ
hoa ra nhiều, đều, mập, hoa to, cánh dày, màu đẹp.
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