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96năm về trước, ngày 21/6/1925, bằng sự kỳ công của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, tờ Thanh Niên,
tờ báo đầu tiên của nền báo chí cách mạng Việt Nam đã ra đời. 

Ngay từ thuở ban đầu của cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ý thức rất rõ và luôn căn dặn
rằng, báo chí là một mặt trận để “tuyên truyền, cổ động, tổ chức và lãnh đạo cách mạng”. 

Ngày 3/2/1930, vừa ra đời, Đảng ta bắt tay ngay vào việc xây dựng và phát triển một nền báo chí cách
mạng Việt Nam, với bản chất là phụng sự Nhân dân, phụng sự Dân tộc, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Đảng. 

Gần một thế kỷ không ngừng rèn luyện và phát triển, đến nay, những thế hệ người làm báo Việt
Nam vẫn luôn khắc ghi lời căn dặn của Người, coi đó vừa là trách nhiệm vừa là niềm vinh dự lớn lao. 

Kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng năm nay, nhiều hoạt động chào mừng diễn ra sôi nổi trên khắp
cả nước. Nhân dịp này, Tạp chí Mặt trận xuất bản số đặc biệt, gộp hai số tháng 5 và 6/2021, với nhiều
bài viết về chủ đề báo chí. Đó là các bài: “Nguyễn Ái Quốc - Người khơi nguồn dòng báo chí cách mạng
Việt Nam”; “Đại hội thành lập Hội Những người viết báo Việt Nam và bản Điều lệ đầu tiên năm
1950”; “Những thay đổi của báo chí và truyền thông trong năm 2021” và phóng sự ảnh “Bảo tàng
Báo chí Việt Nam - Mốc son ghi dấu ấn lịch sử Báo chí dân tộc”… Các bài viết giúp khái quát lịch sử
hình thành Báo chí Cách mạng Việt Nam gắn với vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đồng thời đề
cập sự đổi thay mạnh mẽ của báo chí thời công nghệ số, qua đó giúp bạn đọc có cái nhìn khái quát về
nghề báo, những thay đổi và những thách thức mà các tòa soạn, nhà báo đang phải đối mặt. 

Tiếp đó, ở mục NNghiên cứu - Lý luận số này có các bài viết nổi bật, nội dung mang tính định hướng
lớn cho công tác Mặt trận thời gian tới: "Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cấp xã, phường, thị trấn"; “Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam trong việc xây dựng đồng thuận xã hội” và một số bài viết khác… 

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng,
từ số này, Tạp chí xây dựng chuyên mục mới mang tên Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, mở đầu
với bài “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết
Đại hội XIII của Đảng”. Bài viết phân tích những nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác
dân vận, trên cơ sở đó giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động phù hợp.

Trong mục Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tạp chí số này có bài: “Tìm hiểu quá trình thực
hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2009 - 2020”. Bài viết phân tích mục
tiêu chung của Chiến lược, đồng thời nhấn mạnh việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa,
phát hiện và xử lý tham nhũng để tạo ra những chuyển biến đột phá trong công tác phòng, chống tham
nhũng, lãng phí ở nước ta. 

Tạp chí Mặt trận số đặc biệt kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam còn có nhiều bài
nghiên cứu chuyên sâu về công tác Mặt trận với sự tham gia của các tác giả có nhiều năm gắn bó với
công tác này, chắc chắn sẽ là ấn phẩm ý nghĩa trong dịp 21/6 năm nay và là tài liệu tham khảo hữu
ích cho cán bộ Mặt trận các cấp.

Trân trọng giới thiệu cùng Quý độc giả.
Phó Tổng Biên tập phụ trách

ThS. TRƯƠNG THÀNH TRUNG

L�I TÒA SO�N 
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TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH*

Tóm tắt: Trong những năm qua, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc đã được cả hệ thống chính trị quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực
hiện, được đông đảo nhân dân đồng tình, tích cực hưởng ứng nên đạt được nhiều
kết quả quan trọng. Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc được lồng ghép với việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu
nước, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng
an ninh, đối ngoại ở từng địa phương.

Summary: Over the last few years, the building of the “All people protecting
national security” movement has been directed, organized, and implemented by
the whole political system. At the same time, it has received the approval and
positive response of the people; so it has achieved many important results. The
building of the “All people protecting national security” movement has been
integrated with the implementation of patriotic emulation campaigns and
movements, economic, cultural and social development programs, and ensuring
national defense, security and foreign affairs in each locality.
Từ khóa: Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam.
Keywords: “All people protecting national security” movement; patriotic emulation movements; the Vietnam
Fatherland Front.
Nhận bài: 18/5/2021; Sửa chữa: 25/5/2021; Duyệt đăng: 8/6/2021.

Thực trạng công tác bảo đảm an ninh, trật
tự và vai trò quan trọng của quần chúng
nhân dân

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

Phát huy vai trò c�a qu�n chúng 
nhân dân tham gia b�o đ�m an ninh, 
tr�t t� trong tình hình m�i
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Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cùng đại biểu tại Hội nghị tuyên truyền về
công tác phòng, chống tội phạm ma túy và thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong đồng bào dân tộc thiểu số
tỉnh Hòa Bình, tháng 4/2021.

ẢNH: TIẾN ĐẠT
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Một số giải pháp đẩy mạnh phong trào
“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
trong tình hình mới
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NGÔ SÁCH THỰC*

Tóm tắt: Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta xác định thực hiện Quy chế
dân chủ ở cơ sở là một nhiệm vụ quan trọng, trở thaǹh mu�c tiêu va ̀đô�ng lư�c trong
công cuô�c đô!i mơí và phát triển đất nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã
thực hiện tuyên truyền, phổ biến, triển khai và giám sát việc thực hiện Quy chế dân
chủ ở cơ sở cấp xã, phường, thị trấn, phát huy được nguồn lực vật chất và tinh
thần trong nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kép. 

Summary: In recent years, our Party and State have determined that
implementing the grassroots Regulations Democracy is an important task, becoming
the goal and driving force in the national renewal and development. The Vietnam
Fatherland Front at all levels has propagated, disseminated, deployed, and
supervised the implementation of the grassroots Regulation on Democracy at
communes and wards, bringing into play the material and spiritual resources of the
people to successfully realize the dual goals.
Từ khóa: Dân chủ; Quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát; phản biện xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Democracy; the Democratic Regulation at the grassroots level; social supervision and criticism; the Vietnam
Fatherland Front.
Nhận bài: 26/5/2021; Sửa chữa: 28/5/2021; Duyệt đăng: 8/6/2021.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã nâng
cao vai trò của nhân dân trong thực hiện
Quy chế dân chủ

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

Nâng cao vai trò c�a M	t tr�n T
 qu�c 
Vi�t Nam các cp trong th�c hi�n Quy ch� 
dân ch� � c� s� cp xã, ph��ng, th� trn
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Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực chủ trì Hội nghị góp ý dự
thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, tháng 8/2020. 

ẢNH: TIẾN ĐẠT
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Một số giải pháp nhằm phát huy tốt hơn
vai trò của nhân dân trong thực hiện Quy
chế dân chủ ở cơ sở
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NGUY�N ÁI QU�C 
Ng��i kh�i ngu�n dòng báo chí
cách m�ng Vi�t Nam

ĐỖ QUANG HƯNG*

Tóm tắt: Báo Thanh niên do đồng chí Nguyễn Ái Quốc lập ra tại Quảng Châu
(Trung Quốc) số đầu ra ngày 21/6/1925 đánh dấu một mốc lịch sử của báo chí
Việt Nam, khai sáng dòng báo chí cách mạng của nước Việt Nam mới, đưa chủ
nghĩa yêu nước vào trong nhân dân Việt Nam.

Summary: The Youth Newspaper was founded by Comrade Nguyen Ai Quoc in
Guangzhou, China and first published on June 21, 1925 that marked a historical
milestone of Vietnamese journalism, and enlightened the revolutionary press line
of Vietnam, bringing patriotism into the Vietnamese people.
Từ khóa: Nguyễn Ái Quốc; báo Thanh niên; Báo chí cách mạng Việt Nam.
Keywords: Nguyen Ai Quoc; The Youth Newspaper; Vietnamese revolutionary press.
Nhận bài: 25/5/2021; Sửa chữa: 26/5/2021; Duyệt đăng: 3/6/2021.

* Giáo sư, Tiến sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
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Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam.
ẢNH: TƯ LIỆU
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TẠ VĂN SỸ*

Tóm tắt: Góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một trong những phương
thức quan trọng để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tham gia xây
dựng Đảng, xây dựng Nhà nước. Cùng với đó, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày
12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây
dựng chính quyền (gọi tắt là Quyết định 218) từ khi ra đời đã tạo ra cơ chế và
những định hướng cụ thể để Mặt trận tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền, đồng thời là cơ sở chính trị quan trọng cho công tác này được thực
hiện một cách hiệu quả hơn trong đời sống xã hội.

Summary: Contributing to building the Party and the Government is one of the
important ways for the Vietnam Fatherland Front to carry out its task of participating
in the building of the Party and the State. Along with that, there is the Decision No.
218-QD/TW dated 12/12/2013 of the Politburo which promulgates Regulations on
the Vietnam Fatherland Front, socio-political organizations and people participating
in giving suggestions on building the Party and the Government (hereinafter
referred to as Decision 218). Since its inception, it has created a mechanism and
specific orientations for the Front to contribute ideas to building the Party and the
Government, at the same time, it is an important political basis for this work to be
carried out more effectively in social life.
Từ khóa: Quyết định 218 (ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị); góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Decision 218 (December 12, 2013 of the Politburo); contributing to building the Party and the Government;
the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 10/5/2021; Sửa chữa: 12/5/2021; Duyệt đăng: 25/5/2021.

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

Nâng cao cht l��ng ho�t đ�ng tham gia 
góp ý xây d�ng Đ�ng, xây d�ng chính quy�n 
c�a M	t tr�n T
 qu�c Vi�t Nam
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Nâng cao nhận thức của hệ thống chính
trị và toàn xã hội về hoạt động góp ý xây
dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của
Đảng, phối hợp của Nhà nước với Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam trong việc tham gia góp
ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
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Hoàn thiện cơ chế, chính sách về hoạt
động tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây
dựng chính quyền
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Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan
Đảng và chính quyền

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt
động của Mặt trận trong hoạt động
tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây
dựng chính quyền

Đại biểu tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ tư (khóa IX), 
tháng 4/2021. ẢNH: KỲ ANH
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Nâng cao năng lực của cán bộ Mặt trận
trong việc tham gia hoạt động góp ý xây
dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Thực hiện tốt công tác phối hợp tổ chức
tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến
nghị của cử tri và nhân dân



Chú thích:
1 55.6% cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và 35.4% cán bộ Đảng, chính quyền các cấp trả lời đúng, cho rằng “Hoạt động

góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hoạt động giám sát, phản biện xã hội là hai hoạt động khác nhau của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam”.

Tài liệu tham khảo
1. Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI): Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013, ban

hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. 
2. Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI): Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013, ban

hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây
dựng chính quyền.

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX.
4. Quốc hội (2015), Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hà Nội.
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M�i quan h� gi�a Đ�ng C�ng s�n Vi�t Nam 
và M	t tr�n T
 qu�c Vi�t Nam

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN*

Tóm tắt: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ
Chí Minh sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo. Trải qua hơn 90 năm từ khi thành lập
(18/11/1930) đến nay, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Mặt trận Tổ quốc
và các đoàn thể nhân dân đã có những đóng góp to lớn trong việc tập hợp khối
đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc.

Summary: The Vietnam Fatherland Front was founded, trained, and led by the
Communist Party of Vietnam and President Ho Chi Minh. Over 90 years since its
establishment (November 18, 1930), under the proper leadership of the Party,
Fatherland Front and mass organizations have made great contributions to the
gathering of the great national unity bloc, making an important contribution to
the building and defense of the Fatherland.
Từ khóa: Phương thức lãnh đạo; mối quan hệ; Đảng Cộng sản Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Leadership method; relationship; the Communist Party of Vietnam; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 19/5/2021; Sửa chữa: 25/5/2021; Duyệt đăng: 28/5/2021.

Đảng Cộng sản Việt Nam và phương thức
lãnh đạo của Đảng

* Tiến sĩ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những
quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
ở Hiến pháp

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ tám (khóa IX), tháng 4/2021. 
ẢNH: KỲ ANH
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Quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
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Chú thích:
1,2. Nguyễn Như Ý (Chủ biên) (1998), Đại Từ điển Tiếng Việt, Nxb.Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, tr.1352, 1351. 
3. Trần Đình Nghiêm (Chủ biên) (2002), Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.64-65. 
4. Khái niệm phương thức lãnh đạo đã được đưa ra lần đầu tiên trong Thông báo của Bộ Chính trị số 172-TB/TW ngày 22/l/1989: “Đổi

mới một bước phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng”.
5. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.310-311. 
6. Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà

Nội, tr.7-8.
7. Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà

Nội, tr.9.
8. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.87.
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Khát vọng 
phát tri�n nông nghi�p Vi�t Nam

TRẦN ĐÌNH LONG*

Tóm tắt: Ngành nông nghiệp Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức, chủ yếu
vẫn là sản xuất nhỏ, phân tán, nguy cơ từ tác động của biến đổi khí hậu, môi
trường, dịch bệnh; các nghiên cứu cơ bản, hợp tác quốc tế chưa tạo được đột
phá để tạo ra các sản phẩm cạnh tranh trên thế giới; thị trường đầu ra cho nông
sản gặp nhiều khó khăn. Để phát triển nông nghiệp Việt Nam cần xây dựng chiến
lược và tạo đột phá về hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp; coi khoa học
công nghệ là động lực trực tiếp phát triển kinh tế nông nghiệp. Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam phát huy vai trò tư vấn, giám sát, phản biện xã hội của mình để góp
phần đưa nông nghiệp Việt Nam đạt được khát vọng trở thành “cường quốc về
nông nghiệp” trong tương lai gần.

Summary: Vietnam's agricultural sector has been facing a number of challenges,
mainly small and scattered production, risks from climate change, environment,
epidemics; basic researches and international cooperation has not yet created
breakthroughs to create competitive products in the world. Besides, output
markets for agricultural products are also facing a lot of difficulties. To expand
agriculture in Vietnam, it is necessary to develop strategies and create
breakthroughs in the form of agricultural production organization; considering
science and technology as a direct driving force for agricultural economic
development. The Vietnam Fatherland Front will promote its role as an advisor,
supervisor, and social critic to support Vietnam's agriculture achieve its aspiration
to become an "agricultural power" in the near future.
Từ khóa: Nông nghiệp; nông thôn; phát triển; Internet vạn vật (IoT); hệ thống định vị toàn cầu (GPS); Việt Nam.
Key words: Agriculture and rural development, internet of things (IoT), Global Positioning System (GPS); Viet Nam.
Nhận bài: 5/5/2021; Sửa chữa: 10/5/2021; Duyệt đăng: 25/5/2021.

Những kết quả đạt được năm 2020

* Giáo sư, Viện sĩ, Chủ tịch Hội Giống cây trồng Việt Nam.
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Những khó khăn

Xu thế phát triển nông nghiệp Việt Nam
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Một số giải pháp phát triển nông nghiệp
Việt Nam trong thời gian tới

Giáo sư Trần Đình Long và đại diện Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam tham dự Hội thảo “Công nghiệp hạt giống” tại Đài Loan,
năm 2018.

ẢNH: TL
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Những kiến nghị chiến lược phát triển
nông nghiệp Việt Nam từ nay đến năm
2030 và tầm nhìn 2045



Chú thích:
(1). Bài viết của PGS, TS Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020.
(2). Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, năm 2021.
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Vai trò c�a M	t tr�n T
 qu�c Vi�t Nam
trong xây d�ng đ�ng thu�n xã h�i

HOÀNG CHÍ BẢO*

Tóm tắt: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đóng một vai trò quan trọng trong việc quy
tụ sức mạnh toàn dân tộc để đi tới đồng thuận xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam muốn phát huy tốt vai trò của mình trong công tác này thì tổ chức của Mặt
trận phải mạnh, bộ máy phải hoạt động có hiệu quả và đội ngũ cán bộ tài giỏi,
tâm huyết, trách nhiệm, thực đức thực tài. Bài viết đưa ra những giải pháp nhằm
phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng đồng thuận xã
hội ở nước ta hiện nay.

Summary: The Vietnam Fatherland Front plays an important role in gathering
the strength of the whole nation to build up social consensus. If the Vietnam
Fatherland Front wants to promote its role well in this work, the organization of
the Front must be strong, the apparatus must operate effectively, and the staff
must be talented, dedicated, responsible, and virtuous. This article offers
solutions to promote the role of the Vietnam Fatherland Front in building social
consensus in our country today.
Từ khóa: Đồng thuận xã hội; đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Social consensus; great national unity; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 18/5/2021; Sửa chữa: 19/5/2021; Duyệt đăng: 8/6/2021.

Nhận thức về "đồng thuận xã hội"

* Giáo sư, Tiến sĩ, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương.
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Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong xây dựng đồng thuận xã hội
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng đồng
thuận xã hội trong giai đoạn hiện nay: Thực trạng và giải pháp”, tháng 12/2020. 

ẢNH: KỲ ANH
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Những điều kiện đảm bảo phát huy vai
trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong
xây dựng đồng thuận xã hội
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Chú thích:
1,2. Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Nxb. Lý luận chính trị, H.2006, tr.279.
3. Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Sđd, tr.279-280.
4. Khoản 3 Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
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Trở thành quốc gia phồn vinh, hạnh phúc 
T� m�c tiêu đ�n hành đ�ng

NGUYỄN THỊ TÂM*

Tóm tắt: Khi đề cập đến mục tiêu phát triển, ở tầm khái quát, Văn kiện Đại hội XIII
của Đảng đã xác định “…củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế
độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc,
phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời
đại…”. Đây là những vấn đề được bổ sung, phát triển mới góp phần tạo động lực cho
sự phát triển của quốc gia trong giai đoạn tiếp theo. Bài viết đề xuất một số giải pháp
cơ bản xây dựng nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Summary: When it comes to development goals, at a general level, in the Document
of the 13th National Party Congress, our Party identifies “strengthening the people's
confidence in the Party, State and the socialist regime; arousing the desire to develop
a prosperous and happy country, promoting the will and strength of national unity
combined with the strength of the times”. These are additional issues and new
developments that will be the impetus for the development of the country in the next
period. This article proposes a number of basic solutions to build our country into a
socialist-oriented developed country.
Từ khóa: Chế độ xã hội chủ nghĩa; phồn vinh; hạnh phúc; Chủ tịch Hồ Chí Minh; Việt Nam.
Keywords: Socialist regime; prosperity; happiness; President Ho Chi Minh; Vietnam.
Nhận bài: 19/5/2021; Sửa chữa: 25/5/2021; Duyệt đăng: 8/6/2021.

Phồn vinh, hạnh phúc của quốc gia - mục
đích của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh
đạo của Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh
sáng lập, rèn luyện

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Học viện Chính trị khu vực III.
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Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam (18/11/1930 - 18/11/2020). 

ẢNH: KỲ ANH



44 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 213+214 (5+6/2021)

Cách thức để tiếp tục hiện thực hóa mục
tiêu đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo
lộ trình đã xác định
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Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2021, tập I, tr.111-112.
2. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 2, Nxb. Chính trị quốc gia, H.1995, tr.268.
3. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 3, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2000, tr.1.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, H.2021, tập I, tr.103-104.
5. Đảng Cộng sản Việt Nam, sđd, tr.109.
6. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, HN.2021, tập I, tr.187.
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V�n d�ng t� t��ng H� Chí Minh v� công tác 
dân v�n, góp ph�n th�c hi�n thành công 
Ngh� quy�t Đ�i h�i XIII c�a Đ�ng

ĐINH NGỌC GIANG*

Tóm tắt: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định, công tác dân vận đóng
vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, là nhiệm vụ chiến
lược, có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của sự nghiệp cách mạng. Vận dụng
sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận có ý nghĩa to lớn
thực hiện các mục tiêu chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Summary: During his lifetime, President Ho Chi Minh always affirmed that public
relations play a very important role in the revolutionary cause of our Party, a
strategic task, and are decisive for the success or failure of the revolutionary
cause. Creative application of President Ho Chi Minh's thought on public relations is
of great significance in realizing the main goals of the Resolution of the 13th Party
Congress.
Từ khóa: Dân vận; tư tưởng Hồ Chí Minh; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam.
Keywords: Public relations; Ho Chi Minh’s thought; the Vietnam Fatherland Front; the Communist Party of Vietnam.
Nhận bài: 5/5/2021; Sửa chữa: 10/5/2021; Duyệt đăng: 19/5/2021.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân sỹ, trí thức, luật gia, người tiêu biểu các dân tộc thiểu
số, chức sắc các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tháng 10/2020. 

ẢNH: KỲ ANH
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Tiếp tục vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ
Chí Minh về công tác dân vận để thực hiện
thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đại hội XIII - sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và dân tộc.
ẢNH: PV
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Chú thích:
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Tìm hi�u quá trình th�c hi�n 
Chi�n l��c qu�c gia phòng, ch�ng 
tham nh�ng giai đo�n 2009 - 2020

NGUYỄN TẤT ĐẠT*

Tóm tắt: Tham nhũng xuất hiện ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của mỗi quốc gia,
xâm phạm đến quyền tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội. Tham nhũng tại Việt Nam là một
vấn đề đang thu hút được nhiều sự quan tâm của toàn xã hội. Bài viết giới thiệu một số
vấn đề nhận thức về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam, đồng
thời nêu một số giải pháp góp phần thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng.

Summary: Corruption causes a great impact on the development of each country,
infringing on freedom, democracy and social progress. Corruption in Vietnam is a
problem that has been attracting much attention of the whole society. This article
introduces a number of awareness issues about the fight against corruption in
Vietnam, and at the same time outlines some solutions to contribute to the good
implementation of the Law on Anti-Corruption.
Từ khóa: Tham nhũng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng; Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng; Việt Nam.
Keywords: Corruption; fight against corruption; National strategy on anti-corruption; Vietnam.
Nhận bài: 18/5/2021; Sửa chữa: 25/5/2021; Duyệt đăng: 28/5/2021.

Nhận thức về tham nhũng

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.
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Một số kết quả và những hạn chế của việc
thực hiện Chiến lược quốc gia phòng,
chống tham nhũng 
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Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng
cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng,
chống tham nhũng
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với
Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức
cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc
“Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng
phí” lần thứ ba, năm 2020 - 2021. 

ẢNH: KỲ ANH
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NGUYỄN VĂN THANH*, HÀ THỊ XUYÊN**

Tóm tắt: Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát huy vai trò của
các chức sắc tôn giáo và những người có uy tín trong cộng đồng dân cư, vận
động đồng bào tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Trên
cơ sở đặc điểm tình hình các tôn giáo và thực trạng công tác vận động đồng
bào tôn giáo ở khu vực Tây Nguyên, bài viết đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ
yếu để Mặt trận tăng cường vận động, đoàn kết đồng bào tôn giáo ở khu vực
Tây Nguyên trong thời gian tới.

Summary: In recent years, the Vietnam Fatherland Front at all levels has
promoted the role of religious dignitaries and reputable people in population
communities, mobilizing people to participate in patriotic emulation campaigns
and movements. On the basis of the characteristics of religions and the situation
of mobilizing religious people in the Central Highlands, this article provides tasks
and solutions mainly for the Front to enhance the mobilization and unity of
religious people in the Central Highlands region in the upcoming time.
Từ khóa: Đồng bào tôn giáo; khu vực Tây Nguyên; đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Religious people; Central Highlands; great national unity; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 18/5/2021; Sửa chữa: 25/5/2021; Duyệt đăng: 8/6/2021.

Vài nét về tình hình các tôn giáo ở khu
vực Tây Nguyên

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

Đoàn k�t đ�ng bào tôn giáo � Tây Nguyên, 
góp ph�n phát huy s�c m�nh c�a kh�i đ�i 
đoàn k�t toàn dân t�c
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Một số vấn đề đặt ra về tôn giáo, dân tộc
liên quan đến việc xây dựng khối đại đoàn
kết toàn dân tộc ở Tây Nguyên hiện nay

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác tôn giáo 6 tháng
đầu năm 2020.

ẢNH: KỲ ANH
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Một số nhiệm vụ, giải pháp để Mặt trận Tổ
quốc tăng cường vận động đoàn kết đồng
bào tôn giáo ở Tây Nguyên thời gian tới
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Chú thích:
1. Nguồn: Ban Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2019.
2. Nguồn: Bảng tổng hợp của Bộ Nội vụ tháng 12/2020.
3. Nguồn: Ban Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2019.
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Nhìn l�i công tác t
ng h�p ý ki�n, ki�n ngh� 
c�a c! tri và nhân dân c�a M	t tr�n T
 qu�c 
Vi�t Nam nhi�m k" Qu�c h�i khóa XIV

QUẢN THỊ THANH HẢI*

Tóm tắt: Công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả
nước để phản ánh với Đảng, Nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam những năm qua. Thông qua hoạt động này, Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị, theo dõi và giám sát việc thực hiện của cơ quan
có thẩm quyền đối với những vấn đề cử tri và nhân dân đã kiến nghị.

Summary: The work of gathering and synthesizing opinions and
recommendations of voters and people nationwide to reflect to the Party and the
State has been one of the most important tasks of the Vietnam Fatherland Front
in recent years. Through this activity, the Vietnam Fatherland Front proposes,
manages, and supervises the performance of competent agencies on the issues
proposed by voters and people.
Từ khóa: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; Quốc hội khóa XIV; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Synthesis of opinions and recommendations of voters and people; the 14th National Assembly; the
Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 12/5/2021; Sửa chữa: 25/5/2021; Duyệt đăng: 28/5/2021.

* Thạc sĩ, Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, tháng 3/2021. 

ẢNH: QUANG VINH
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Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách
những người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, tháng 4/2021. 

ẢNH: KỲ ANH
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Gi�i pháp xây d�ng t
 ch�c t� qu�n 
b�o v� môi tr��ng � khu dân c�

VŨ DƯƠNG CHÂU*

Tóm tắt: Cùng với những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội,
đối ngoại và quốc phòng, an ninh, công tác bảo vệ môi trường với sự phối hợp
giữa Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên và chính quyền đã đạt
được những kết quả quan trọng. Hiệu quả từ công tác này bước đầu giúp kiềm
chế được tốc độ gia tăng ô nhiễm, góp phần cải thiện chất lượng môi trường.

Summary: Along with achievements in the fields of economy, culture, society,
foreign affairs, national defense and security, and environmental protection with
the coordination between the Vietnam Fatherland Front at all levels, its
organizations members and the Government has achieved important results. The
effectiveness of this work will initially help control the increase of pollution,
contributing in improving the quality of the environment.
Từ khóa: Môi trường; bảo vệ môi trường; các tổ chức thành viên; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Environment; environmental protection; organization members; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 20/5/2021; Sửa chữa: 25/5/2021; Duyệt đăng: 3/6/2021.

* Nguyên Trưởng Ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình
phối hợp giai đoạn 2017-2020 và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021- 2025 trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

ẢNH: KỲ ANH
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Tác đ�ng c�a vi�c xây d�ng 
đ�i s�ng v#n hóa c� s� đ�n t� t��ng, 
đ�o đ�c, l�i s�ng trong gia đình 
và t�i c�ng đ�ng dân c�

NGUYỄN QUANG HÒA*

Tóm tắt: Đạo đức, lối sống thuộc lĩnh vực tinh thần, phản ánh hiện thực của xã
hội, tồn tại và phát triển cùng xã hội. Xây dựng đạo đức, lối sống là giải quyết các
mối quan hệ xã hội theo một chuẩn mực hay tiêu chí đặt ra, tùy thuộc từng xã hội,
gắn với các điều kiện về kinh tế, tổ chức xã hội, nhà nước, hệ tư tưởng, văn hóa…
của từng cộng đồng cư dân ở mỗi thời kỳ lịch sử. Văn hóa cơ sở được xem là nền
tảng văn hóa của xã hội, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở cần được tiếp tục bổ
sung, hoàn thiện với những giá trị mới.

Summary: Morality and lifestyle belong to spiritual fields, reflecting the reality of
society, existing and developing along with society. Building morality and lifestyle is
solving social relationships according to a set standard or criteria, depending on
each society, associated with economic conditions, social organizations, the State,
ideological and cultural systems of each community in each historical period.
Grassroots culture is considered as the cultural foundation of society, building basic
cultural life needs to be further supplemented and perfected with new values.
Từ khóa: Văn hóa; đời sống văn hóa cơ sở; gia đình; cộng đồng dân cư; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Culture; grassroots; cultural life; family; residential community; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 19/5/2021; Sửa chữa: 20/5/2021; Duyệt đăng: 8/6/2021.

* Ban Phong trào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trao hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các
hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, tháng 4/2021. 

ẢNH: TIẾN ĐẠT
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M�t s� nhóm gi�i pháp c� b�n 
nh$m phát huy vai trò c�a ph� n� 
trong xây d�ng nông thôn m�i

TRẦN HẢI HÀ*

Tóm tắt: Thực tiễn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông
thôn mới hơn 10 năm qua cho thấy, phụ nữ đã có rất nhiều đóng góp tích cực, đặc
biệt là trong phát triển giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng... Trên cơ
sở khảo sát thực tiễn, bài viết khẳng định, phụ nữ đóng một vai trò nòng cốt,
quan trọng cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương đẩy nhanh
tiến độ xây dựng nông thôn mới bằng những cách làm hay và tổ chức nhiều hoạt
động thiết thực; đồng thời đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò
của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới thời gian tới. 

Summary: The practical implementation of the National Target Programme on
building new- style of rural areas over the past 10 years has shown that women
have made a number of positive contributions especially in the development of
education, health, community health care and etc. On the basis of a practical
survey, this article affirms that women play a pivotal and important role together
with the local Party Committees, authorities, and people to accelerate the progress
of building new-style of rural areas by effectively practicing and organizing a
number of practical activities; at the same time, proposing basic solutions to
promote the role of women in building new-style of rural areas in the coming time.
Từ khóa: Xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; phụ nữ; phát huy vai
trò của phụ nữ; Việt Nam.
Keywords: Building new-style of rural areas; the National Target Programme on building new-style of rural areas;
women; the role of women; Vietnam.
Nhận bài: 25/5/2021; Sửa chữa: 26/5/2021; Duyệt đăng: 3/6/2021.

Nâng cao nhận thức của phụ nữ trong xây
dựng nông thôn mới 

* Tiến sĩ, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
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Hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát huy
vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông
thôn mới hiện nay
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Đổi mới tổ chức, hoạt động của hệ thống
chính trị
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Chú thích:
1. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương: Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở, Nxb. Thống Kê, tháng 12/2019.
2,3. Hoàng Phê (chủ biên), Từ điển Tiếng Việt, Nxb. Đà Nẵng, Trung tâm Từ điển học, Hà Nội - Đà Nẵng. 1997, tr.742, 37.
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NGUYỄN VĂN THỊNH*

Tóm tắt: Đảng bộ cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ
đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình
kiểm tra, giám sát, chú trọng giám sát đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ
chính trị và nhiệm vụ của đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức
chiến đấu của tổ chức Đảng. Trong các nhiệm kỳ qua, các chi bộ thực hiện tốt
nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần quan trọng ngăn ngừa những hạn chế,
thiếu sót của đảng viên ngay từ cơ sở, nâng cao chất lượng, tạo điều kiện để đảng
viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ
luật của Đảng, đồng thời động viên được những đảng viên tích cực có ý thức đấu
tranh với những biểu hiện sai trái, tiêu cực.

Summary: The Party Committees of the Vietnam Fatherland Front Central
Committee shall direct and guide affiliated branches in formulating and organizing
the implementation of inspection and supervision programs, focusing on
supervising the Party members in the performance of political tasks and duties of
the Party members, contributing to improving the leadership capacity and combat
strength of the Party organization. In the past tenures, by performing well the
supervision task, the Party cells have made an important contribution to preventing
the limitations and shortcomings of the Party members right from the grassroots
level, improving the quality and creating favorable conditions for the Party
members to always fulfill their assigned political tasks, raise the Party's sense of
organization and discipline, and at the same time encourage the Party members to
consciously fight against false and negative expressions.
Từ khóa: Đảng bộ cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; kiểm tra, giám sát; xây dựng tổ chức đảng.
Keywords: The Party Committees of the Vietnam Fatherland FrontCentral Committee; inspection, supervision and
building the Party organization.
Nhận bài: 19/5/2021; Sửa chữa: 25/5/2021; Duyệt đăng: 8/6/2021.

* Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát huy vai trò giám sát c�a chi b�, góp ph�n 
nâng cao cht l��ng đ�ng viên đ� xây d�ng 
chi b�, Đ�ng b� trong s�ch, v�ng m�nh
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Đảng bộ cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
ẢNH: KỲ ANH
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Nhu c�u hoàn thi�n pháp lu�t 
v� giám sát và ph�n bi�n xã h�i 
c�a M	t tr�n T
 qu�c Vi�t Nam

PHẠM THU HƯƠNG*

Tóm tắt: Để tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn
thể chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, cần tiếp tục quan
tâm phát huy và nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thực tế cho thấy, những
quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước ngày càng hoàn thiện, thể hiện bước
tiến nhất định về cơ chế, tạo điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hoạt
động giám sát, phản biện xã hội. Tuy nhiên, thực trạng cũng đang đặt ra những yêu
cầu tiếp tục hoàn thiện pháp luật về hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

Summary: In order to continue promoting the role of the Vietnam Fatherland Front
and socio-political organizations in participating in the building of the Party and the
State, it is necessary to continue to pay attention to promoting and improving the
quality of social supervision and criticism of the Vietnam Fatherland Front and socio-
political organizations. In fact, the Party's regulations and the State's laws are
increasingly perfected, showing a certain progress in the mechanism, creating
favorable conditions for the Vietnam Fatherland Front in social supervision and
criticism. However, this situation is also setting further requirements to continue to
improve the law on social supervision and criticism.
Từ khóa: Giám sát; phản biện xã hội; hoàn thiện pháp luật; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Social supervision and criticism; perfecting the law; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 18/5/2021; Sửa chữa: 25/5/2021; Duyệt đăng: 8/6/2021.

* Thạc sĩ, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.



Vai trò của pháp luật về giám sát, phản
biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị 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



Nhu cầu và sự cần thiết hoàn thiện pháp
luật về giám sát, phản biện xã hội của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
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Tiêu chí bảo đảm hoàn thiện pháp luật về
giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam
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Yêu cầu tiếp tục hoàn thiện pháp luật về
giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam



Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm

2011), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
2. Quốc hội (2013), Hiến pháp năm 2013, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
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Đào t�o ngu�n nhân l�c trong các tr��ng 
đ�i h%c � n��c ta và Tr��ng Đ�i h%c ki�n trúc 
Đà N&ng th�i k" cách m�ng công nghi�p 4.0

TRẦN KHẮC XIN* 

Tóm tắt: Phát triển nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao đã được Đảng,
Nhà nước xác định là một trong những đột phá chiến lược quan trọng hàng đầu
của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra
mạnh mẽ. Trước những yêu cầu mới, công tác đào tạo nhân lực tại các trường
đại học cần có sự chuyển biến mạnh mẽ, đổi mới, sáng tạo. Bài viết phân tích
những vấn đề cơ bản về đào tạo nguồn nhân lực tại các trường đại học Việt Nam
hiện nay, đi sâu khảo sát thực tiễn tại Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng để có
thêm cứ liệu tham chiếu.

Summary: Developing qualified and high-quality human resources has been
identified by the Party and the State as one of the most important strategic
breakthroughs of our country, especially in the context of the industrial revolution
4.0 is taking place strongly. Faced with new requirements, human resource
training at universities needs a drastic change, in both innovation and creativity.
This article analyzes the basic problems of human resource training at
Vietnamese universities today, conducting in-depth practical surveys at Da Nang
Architecture University to get more reference data.
Từ khóa: Giáo dục; giáo dục đại học; cách mạng công nghiệp 4.0; Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.
Keywords: Education; University education; industrial revolution 4.0; Da Nang Architecture University.
Nhận bài: 20/5/2021; Sửa chữa: 25/5/2021; Duyệt đăng: 3/6/2021.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động
trên các lĩnh vực của đời sống xã hội,
trong đó có công tác đào tạo và phát triển
nguồn nhân lực

* Tiến sĩ, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.
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Những mặt tác động của cuộc cách mạng
công nghiệp 4.0 tới giáo dục đại học của
nước ta nói chung và Trường Đại học Kiến
trúc Đà Nẵng nói riêng 
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Một số giải pháp trong công tác đào tạo
hiện nay
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T#ng c��ng s� lãnh đ�o c�a Đ�ng đ�i v�i
công tác đ�i ngo�i trong tình hình m�i

PHẠM XUÂN SƠN*

Tóm tắt: Đất nước ta đang bước vào giai đoạn chiến lược quan trọng với những mục
tiêu, khát vọng phát triển và vươn lên mạnh mẽ. Nhìn lại thành tựu đối ngoại của nước
ta với sự tham gia của ba lực lượng hợp thành là Đối ngoại Đảng, Ngoại giao Nhà nước
và Đối ngoại nhân dân trong thời gian qua, chúng ta càng tự hào về Đảng Cộng sản Việt
Nam. Bước vào thời kỳ mới, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn
biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của
nước ta đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi cơ bản, đồng thời phải đương đầu với không
ít khó khăn, thách thức mới, thì việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đất nước
nói chung, đối với công tác đối ngoại nói riêng là một nhân tố quyết định, bảo đảm cho
việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Summary: Our country is entering an important strategic period with strong
development goals and aspirations. Looking back on our country's foreign policy
achievements with the participation of three constituent forces, namely the Party
diplomacy, the State diplomacy and people's diplomacy have made us even more
proud of the Communist Party of Vietnam. Entering a new period, in the context that
the world and regional situation continues to evolve rapidly, complicatedly, and
difficult to predict, our country's renovation and international integration face many
opportunities and basic advantages, and at the same time facing many new
difficulties and challenges, strengthening the Party's leadership over the country in
general and foreign affairs in particular is a decisive factor, ensuring the successful
implementation of the Resolution of the 13th National Party Congress.
Từ khóa: Đối ngoại; Đối ngoại Đảng; Ngoại giao Nhà nước; Đối ngoại nhân dân; Đảng Cộng sản Việt Nam.
Keywords: Diplomacy; the Party Diplomacy; the State Diplomacy; People's diplomacy; the Communist Party of Vietnam.
Nhận bài: 25/5/2021; Sửa chữa: 26/5/2021; Duyệt đăng: 28/5/2021.

* Tiến sĩ, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Đề ra đường lối, chủ trương, giải pháp,
quyết sách đúng đắn, phù hợp nhằm bảo
vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc 

Trực tiếp lãnh đạo và thường xuyên kiểm tra
việc thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng

Xây dựng tổ chức, lãnh đạo, quy hoạch và
bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại
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Sự lãnh đạo của Đảng với công tác Đối
ngoại nhân dân



Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Công tác
đối ngoại nhân dân nhìn lại chặng đường 10 năm qua - Tầm nhìn cho giai
đoạn mới”, tháng 6/2021. 

ẢNH: TIẾN ĐẠT
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Đ�i d�ch Covid-19 
và nh�ng tác đ�ng đ�n môi tr��ng

THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi cách chúng ta sống và làm việc,
để đảm bảo an toàn và sức khỏe mà nhiều người ở nhà thường xuyên hơn.
Những thay đổi về hành vi của con người đã và đang tác động đến môi trường
xung quanh theo nhiều cách khác nhau.

Summary: The Covid-19 pandemic has changed the way we live and work, in
order to ensure health and safety, a lot of people stay at home more often.
Changes in human behavior have been affecting the surrounding environment
in many different ways.
Từ khóa: Đại dịch Covid-19; tác động; môi trường; sức khỏe; thế giới.
Keywords: Covid-19 pandemic; impact; environment; health; world.
Nhận bài: 19/5/2021; Sửa chữa: 20/5/2021; Duyệt đăng: 3/6/2021.

Đại dịch Covid-19 gây ra nhiều thay đổi về môi trường.
ẢNH: SENSOREX
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Lượng khí carbon liệu có thực sự giảm trong đại dịch?
ẢNH: ISTOCK



95TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 213+214 (5+6/2021)



Khói bụi từ cháy rừng ở Amazon.
ẢNH: REUTERS

Động vật hoang dã ít bị thương hay chết do va chạm xe trong
đại dịch.

ẢNH: GREENPEACE
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Khái quát v� s� phát tri�n các khu
kinh t� t� do trên th� gi�i và m�t s�
ki�n ngh� đ�i v�i Vi�t Nam

VÕ ĐẠI LƯỢC*

Tóm tắt: Các khu kinh tế ven biển gồm nhiều loại như: khu chế xuất, cảng tự
do, khu bảo thuế, khu thương mại tự do, đặc khu kinh tế, đô thị quốc tế. Việt
Nam có những tiềm năng to lớn để phát triển các khu kinh tế tự do ven biển,
kinh nghiệm phát triển các loại hình khu kinh tế tự do trên thế giới sẽ là những
bài học quý giá để Việt Nam tham khảo và áp dụng. Bài viết sử dụng thuật ngữ
“khu kinh tế tự do” để gọi chung cho tất cả các khu đó. Trên cơ sở phân tích tình
hình phát triển của các khu kinh tế tự do trên thế giới, từ đó rút ra một số kiến
nghị đối với Việt Nam.

Summary: Coastal economic zones include different types such as export
processing zones, free ports, tax-suspension zones, free trade zones, special
economic zones, and international urban areas. Vietnam has great potential for
developing coastal free economic zones, the experience of developing various
types of free economic zones in the world will be valuable lessons for Vietnam to
refer to and apply. This article uses the term “free economic zones” to refer to all
of them. This article also mentions the development of free economic zones in
the world, from which to draw some recommendations for Vietnam.
Từ khóa: Kinh tế; phát triển kinh tế; thị trường; các khu kinh tế ven biển Việt Nam.
Keywords: Economy; economic development; coastal economic zones in Vietnam.
Nhận bài: 18/5/2021; Sửa chữa: 25/5/2021; Duyệt đăng: 8/6/2021.

Tình hình phát triển các khu kinh tế tự do
trên thế giới

* Tiến sĩ Khoa học, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế và chính trị thế giới.
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Việt Nam có nhiều tiềm năng lớn để phát triển kinh tế biển. 
ẢNH: VŨ THÀNH DUY
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Những đặc trưng chủ yếu của các khu kinh
tế tự do
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Các khu kinh tế ven biển Việt Nam - Thực
trạng và giải pháp
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LÊ MẬU NHIỆM*, LÊ THỊ MINH HÀ**

Tóm tắt: Đổi mới tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam là một yêu cầu thường xuyên của Mặt trận Tổ quốc, nhằm bảo
đảm cho hoạt động của Mặt trận luôn đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của tình hình và
nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ
máy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn hiện nay cần phải làm rõ nhiều vấn đề.
Do đó, cần thiết nghiên cứu kinh nghiệm của các nước để xác định giá trị tham
khảo phù hợp cho quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam giai đoạn hiện nay.

Summary: Renovating the organizational apparatus and operation methods of
the Vietnam Fatherland Front is a regular requirement of the Front, in order to
ensure that its activities always meet the requirements and demands of the
situation and tasks of the Vietnam Fatherland Front. In order to renovate the
organization and operation of the Vietnam Fatherland Front’s apparatus in the
current period, it needs to clarify a number of issues. Therefore, it is necessary to
study the experiences of other countries to determine the appropriate reference
value for the process of renovating the organizational apparatus and operation
methods of the Vietnam Fatherland Front in the current period.
Từ khóa: Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; Mặt trận và tổ chức tương đồng; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Renovation of content and operation methods; the Front and its similar organization; Vietnam
Fatherland Front.
Nhận bài: 8/5/2021; Sửa chữa: 10/5/2021; Duyệt đăng: 28/5/2021.

Kinh nghiệm của một số nước trên thế
giới về đổi mới tổ chức bộ máy và phương
thức hoạt động của Mặt trận

* Tiến sĩ, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
** Tiến sĩ, Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Mô hình t
 ch�c b� máy và ph��ng th�c ho�t đ�ng 
c�a M	t tr�n và t
 ch�c t��ng đ�ng � m�t s� n��c 
trên th� gi�i - Giá tr� tham chi�u cho Vi�t Nam
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Các giá trị tham chiếu đối với Việt Nam
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Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, tập I,

tr.172, Hà Nội.

Tài liệu tham khảo:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, tập I,

Hà Nội.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, tập II,

Hà Nội.
3. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc.
4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2019), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
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GIA ĐÌNH HI	N Đ�I 
Những thay đổi trong cấu trúc

HỒNG VY biên dịch

Tóm tắt: Gia đình là một nhóm xã hội đặc biệt và lâu đời nhất, hình thành và
phát triển cùng với lịch sử loài người. Nhóm xã hội này không phải là một thể chế
tĩnh, nó luôn thay đổi theo dòng chảy của thời gian. Chính vì vậy, cấu trúc gia
đình hiện đại đã có nhiều thay đổi so với cách đây khoảng một thế kỷ.

Summary: Family is a special and also the oldest social group, formed and
developed along with human history. This social group is not a static institution, it
always changes with the flow of time. Therefore, the modern family structure has
changed a lot compared to about a century ago.
Từ khóa: Gia đình; gia đình truyền thống; gia đình hiện đại; quyền bình đẳng; quyền của trẻ em.
Keywords: Family; traditional family; modern family; equality; children's rights.
Nhận bài: 19/5/2021; Sửa chữa: 25/5/2021; Duyệt đăng: 3/6/2021.

Gia đình hiện đại.
ẢNH: WAKETECH
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Gia đình truyền thống 3 thế hệ.
ẢNH: SHUTTERSTOCK
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Gia đình mẹ đơn thân và con.
ẢNH: APA

Cha mẹ nên dành nhiều thời gian bên con.
ẢNH: DANTRI



109TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 213+214 (5+6/2021)

Nh�ng thay đ
i c�a báo chí 
và truy�n thông trong n#m 2021

HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Đại dịch Covid-19 và cuộc khủng hoảng kinh tế sau đó đã thay đổi
cách sống của người dân trên toàn cầu, cũng như cách thức hoạt động của nhiều
ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, báo chí và truyền thông cũng không
ngoại lệ.

Summary: The Covid-19 pandemic and the economic crisis after that have
changed the way people live globally, as well as the way a number of different
industries and fields operate in which the press and media are no exception.
Từ khóa: Báo chí; phóng viên; trực tuyến; đại dịch Covid-19.
Keywords: Press; journalists; online; the Covid-19 pandemic.
Nhận bài: 20/5/2021; Sửa chữa: 25/5/2021; Duyệt đăng: 8/6/2021.

Báo chí, truyền thông có nhiều thay đổi do đại dịch Covid-19. ẢNH: THOMSON FOUNDATION
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Phóng viên tác nghiệp trong đại dịch.
ẢNH: REUTERS INSTITUTE
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Độc giả đọc báo trên điện thoại thông minh.
ẢNH: DW

Phỏng vấn trực tuyến diễn ra thường xuyên hơn.
ẢNH: FORBES
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Ng��i kh�i d�y và phát huy cao đ� truy�n th�ng 
đ�i đoàn k�t dân t�c thành t� t��ng đ�i đoàn k�t

NGUYỄN BÁ LINH*

Tóm tắt: Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng tỏ sức sống diệu kỳ và sức
mạnh vĩ đại của tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ chỗ là
tư tưởng của lãnh tụ, qua từng giai đoạn cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại
đoàn kết trở thành vấn đề có ý nghĩa chiến lược, cơ bản nhất quán và lâu dài,
xuyên suốt tiến trình cách mạng nước ta. Bước vào công cuộc đổi mới, Đảng Cộng
sản Việt Nam ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa lý luận và thực tiễn của
tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết; từ đó kịp thời bổ sung vào đường lối đổi
mới, những luận điểm chiến lược theo tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh.

Summary: The reality of Vietnam's revolution has demonstrated the miraculous
vitality and great strength of President Ho Chi Minh's thought of great national
unity. From being the thought of a leader, through each revolutionary period, Ho
Chi Minh's thought on great solidarity became a matter of strategic significance,
basically consistent and long-term, throughout the process of the national
revolution. Entering the renovation process, the Communist Party of Vietnam is
increasingly aware of the theoretical and practical significance of Ho Chi Minh's
thought on great solidarity; thereby promptly adding to the renovation line,
strategic points according to Ho Chi Minh's ideology of great national unity.
Từ khóa: Đại đoàn kết dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh; Việt Nam.
Keywords: Great national unity; Ho Chi Minh’s thought; Ho Chi Minh's ideology of great national unity; Vietnam.
Nhận bài: 10/5/2021; Sửa chữa: 18/5/2021; Duyệt đăng: 19/5/2021.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khơi dậy và phát huy
cao độ truyền thống đại đoàn kết dân tộc 

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
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Mục đích của đại đoàn kết 

Phương châm đại đoàn kết

Nguyên tắc xây dựng khối đại đoàn kết
toàn dân
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Phương pháp đại đoàn kết Hồ Chí Minh 
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Chú thích:
1,2,6. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.2011, t.11, tr.120, 23.
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập: Sđd, t.13, tr.120.
4,14. Hồ Chí Minh: Toàn tập: Sđd, t.5, tr.261-262, 410. 
5. Hồ Chí Minh: Toàn tập: Sđd, t.10, tr.605.
7,8,11,15. Hồ Chí Minh: Toàn tập: Sđd, t.10, tr.605-606, 19. 
9,10,17. Hồ Chí Minh: Toàn tập: Sđd, t.7, tr.438, 391. 
12. Hồ Chí Minh: Toàn tập: Sđd, t.12, tr.212. 
13. Hồ Chí Minh: Toàn tập: Sđd, t.8, tr.276.  
16. Hồ Chí Minh: Toàn tập: Sđd, t.2, tr.262.
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Cao trào cách m�ng 1930 - 1931 
đ�i v�i s� tr��ng thành c�a đ�i ng� 
trí th�c cách m�ng

NGUYỄN THẮNG LỢI*

Tóm tắt: Cao trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh tuy
chỉ diễn ra chưa đầy một năm, nhưng có ý nghĩa và giá trị lịch sử to lớn. Trong
cao trào cách mạng, trí thức đã sát cánh cùng công nông trong các cuộc đấu
tranh, phong trào đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam,
sức mạnh to lớn của khối liên minh công nông trong cuộc đấu tranh chống đế
quốc và phong kiến vì độc lập dân tộc và dân chủ.

Summary: The revolutionary climax in the 1930-1931 period, culminating in the
Nghe Tinh Soviets, took place in less than a year, but had great historical
significance and value. During the revolutionary climax, intellectuals stood up side
by side with workers and peasants in the struggles, the movement affirmed the
leadership role of the Communist Party of Vietnam, the great strength of the
union of workers and peasants in the struggle against imperialism and feudalism
for national independence and democracy.
Từ khóa: Cao trào cách mạng 1930-1931; Xô Viết Nghệ Tĩnh; đoàn kết dân tộc; đội ngũ trí thức; Đảng Cộng sản
Việt Nam.
Keywords: Revolutionary climax in the 1930-1931 period; Nghe Tinh Soviets; great national unity; intelligentsia;
the Communist Party of Vietnam.
Nhận bài: 19/5/2021; Sửa chữa: 25/5/2021; Duyệt đăng: 8/6/2021.

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
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Xô Viết Nghệ Tĩnh được coi là đỉnh cao của phong trào cách mạng nước ta trong những năm 1930 - 1931.
TRANH TƯ LIỆU
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Chú thích:
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8. Trần Văn Giàu: Tuyển tập, Nxb. Giáo dục, H.2001, tr.1116.
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NGUYỄN VĂN BA*

Tóm tắt: Tháng 3/1950, Giáo sư Trần Văn Giàu được cử làm Tổng Giám đốc Nha
Thông tin của Chính phủ thay Bác sĩ Nguyễn Tấn Gi Trọng. Ngay sau khi nhận
chức, ông cho mời đại diện các cơ quan báo chí ở Bắc Bộ đến họp, trong đó có đại
diện các báo Sự thật, Cứu quốc, Ðộc lập, Phụ nữ, Lao động, Sức trẻ, Hành động,
Văn nghệ, Quân Du kích, Vệ Quốc quân... Tại cuộc họp này, ông đề nghị thành lập
ngay Hội Ký giả Việt Nam để làm cầu nối giữa Chính phủ với những người viết báo,
đồng thời làm cầu nối giữa báo chí Việt Nam với quốc tế.

Summary: In March 1950, Professor Tran Van Giau was appointed as the General
Director of the Government’s Information Department, replacing Dr. Nguyen Tan Gi
Trong. Right after taking office, he invited representatives of the newspapers such
as Su that; Cuu Quoc; Doc lap; Phu nu; Lao dong; Suc tre; Hanh dong; Van nghe;
Quan du kich; Ve Quoc quan, etc. At this meeting, Professor Tran Van Giau
proposed to immediately establish the Vietnam Journalists’ Association to act as a
bridge between the Government and journalists, and at the same time to act as a
bridge between the Vietnam press and the internationals.
Từ khóa: Báo chí; Hội Những người viết báo Việt Nam; năm 1950; Việt Nam.
Keywords: Press; the Vietnam Journalists’ Association; 1950; Vietnam.
Nhận bài: 19/5/2021; Sửa chữa: 25/5/2021; Duyệt đăng: 8/6/2021.

Nội dung bản Điều lệ đầu tiên được thông
qua tại Đại hội thành lập Hội những người
viết báo Việt Nam 

* Thạc sĩ, Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Đ�i h�i thành l�p H�i Nh�ng ng��i 
vi�t báo Vi�t Nam và b�n Đi�u l� 
đ�u tiên n#m 1950
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Điều lệ hội Những người viết báo Việt Nam

Báo Cứu Quốc ra ngày 26/6/1950 đưa tin sự kiện thành lập
Hội những người viết báo Việt Nam

Nghị định số 232/NV ngày 2/6/1950 cho phép Hội Những
người viết báo Việt Nam thành lập và hoạt động.
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Đại diện Ban Chấp hành Hội Những người viết báo Việt Nam khóa I với Nhà báo Léo Figuères, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Cộng sản Pháp, Chủ nhiệm báo Avant garde (Tiền phong) tại Thái Nguyên, tháng 8/1950 (Nguồn: Bảo tàng Báo chí Việt Nam).
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Bảo tàng Báo chí Việt Nam thu hút nhiều người tới xem, đặc biệt là các sinh viên báo chí.

B�o tàng Báo chí Vi�t Nam 
Mốc son ghi dấu ấn lịch sử Báo chí dân tộc
KỲ ANH
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Các nhà báo lão thành cách mạng được
dựng tượng tại Bảo tàng.

Những ấn phẩm báo chí từ những
năm 1925 - 1945 thu hút khá nhiều
các bạn trẻ.

Thẻ Nhà báo thời kỳ đầu của ông
Nguyễn Bá Từ đặc phái viên của bản
báo ở Miền Nam Trung Bộ.

Những kỷ vật vô giá của các nhà báo thời
kỳ kháng chiến chống Mỹ được trưng bày
tại Bảo tàng.

Những vật dụng của các nhà báo trong
thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Tái hiện chiếc máy quay đầu tiên tại Bảo
tàng Báo chí Việt Nam.

Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã sưu tầm
được trên 20.000 hiện vật, tài liệu.

Chiếc máy chữ và tập bản thảo là vật
dụng bất ly thân của các nhà báo thời kỳ
kháng chiến.

Chiếc máy ảnh của phóng viên Trần Duy
Hinh xưởng phim Quân đội nhân dân
sử dụng những năm chống Mỹ.

Các không gian trưng bày được bố trí trên
diện tích gần 1.500 m2 và được trưng bày
bằng giải pháp đồ họa trên đai vách.

Máy ảnh, thẻ nhà báo, bản thảo của các
nhà báo từ những năm 1964.

Tạp chí điện tử Mặt Trận được giới thiệu
tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam.
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Trong thời gian xuất hiện đại dịch Covid-19 tại Việt Nam nhiều nhà báo đã lăn lộn trong vùng dịch, tích cực tuyên truyền phòng,
chống dịch.

PHÓNG VIÊN TÁC NGHI'P TRONG TÂM D(CH: 
Phát huy bản lĩnh trước gian khó
VIẾT CHUNG



Phóng viên tác nghiệp tại vùng dịch khu công nghiệp tỉnh 
Bắc Giang.
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Việc an toàn tác nghiệp là điều quan trọng nhất, có đồ bảo hộ khi tác nghiệp sẽ giúp cho phóng viên yên tâm xuống cơ sở phản ánh
tình hình thực tế.

Phóng viên sâu sát cơ sở, nắm địa bàn, trực tiếp tác nghiệp ở tâm dịch, điểm cách ly tập
trung để thông tin tuyên truyền.

Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của các nhà báo
đang tuyên truyền trong tâm dịch.

Phóng viên tác nghiệp tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Phóng viên tác nghiệp tại Bệnh viện E.

Phóng viên đi cùng với "lực lượng áo trắng" trên xe đặc chủng tuyên truyền về công tác khử khuẩn tại các vùng tâm dịch.
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Viet Solutions 2021 - cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số quốc gia, diễn ra
trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tại Việt Nam vào lúc căng thẳng nhất. Trong dịch
bệnh, Ban tổ chức đã đưa ra những điều gì mới và đâu là cơ hội cho các startup
tham dự cuộc thi? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

3 điểm mới của Viet Solutions 2021

Ông có thể cho biết, Viet Solutions 2021 có khác
biệt gì so với năm trước?

Vì sao cuộc thi năm nay lại tìm kiếm cả những ý
tưởng mới chứ không tập trung hoàn toàn vào
các giải pháp số hoàn chỉnh như năm 2020?

Nhưng các giải pháp số thường cần thời gian phát
triển tương đối dài, việc đặt ra bài toán rồi yêu
cầu đưa ra cái mới ngay liệu có khả thi không?

Một số chuyên gia nhận định, đại dịch Covid-19
là một động lực cho chuyển đổi số quốc gia. Theo
ông, điều này có đúng với Viet Solutions 2021
không và đâu là những rào cản đối với chuyển
đổi số thời Covid-19?

Thứ trưởng Bộ TTTT: Với Viet Solutions thời Covid,
các đội thi nên nghĩ tới việc 

bi�nĐAU TH��NG thànhC� H�I!
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Cách giải bài toán khó về thị trường cho
doanh nghiệp công nghệ số

Ở cuộc thi năm trước, Ban tổ chức chỉ đặt ra
định hướng cho các đội thi tham dự. Năm nay,
Bộ Thông tin và Truyền thông còn đưa ra các
bài toán tương đối cụ thể trong 8 lĩnh vực ưu
tiên chuyển đổi số của quốc gia. Vì sao có sự
thay đổi này?

Ngoài việc kích thích sự phát triển nhanh và hiệu
quả của các doanh nghiệp công nghệ số thông
qua cuộc thi như Viet Solutions, Bộ Thông tin và
Truyền thông còn có những giải pháp nào khác?

Thứ trưởng Bộ
Thông tin và
Truyền thông
Nguyễn Huy Dũng
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Nền tảng số Việt Nam và kỳ vọng về các
đội thi Viet Solutions 2021

Bộ Thông tin và Truyền thông xác định việc xây
dựng các nền tảng số Việt Nam có vai trò rất
quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển đổi số
quốc gia. Vì sao vậy?

Vậy tại sao không sử dụng một số nền tảng số
của nước ngoài, vốn đã phát triển rất mạnh với
công nghệ cao?

Nếu nhìn lại các giải pháp tham gia và đoạt giải ở
Viet Solutions 2020, ông có thấy sản phẩm nào
có tiềm năng trở thành giải pháp chuyển đổi số
của quốc gia không?

Vậy ông có kỳ vọng gì ở các đội sẽ dự thi Viet So-
lutions 2021?
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THANH TRA S� XÂY D�NG HÀ N�I: 
Góp ph�n xây d	ng Th
 đô 
v�n minh, hin đ�i

KHÁNH HÒA

Nhằm tăng hiệu quả trong công tác quản lý trật tự xây dựng, trong năm 2020,
Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch
đề ra. Các công trình xây dựng đã được kiểm tra, rà soát, không để phát sinh các
trường hợp vi phạm nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận, góp phần vào việc xây
dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

Kiên quyết xử lý vi phạm trật tự xây dựng
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Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra



Sở Xây dựng Hà Nội trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2020.



Sau những thành công nhất định trong việc phát triển các dự án bất động sản nhà ở,
văn phòng cho thuê và khách sạn, Tập đoàn Geleximco tiếp tục khẳng định tầm nhìn
chiến lược với lĩnh vực sân golf và đã tạo dấu ấn cùng những dự án chất lượng, độc đáo.

Thành công nhờ những bước đi chiến lược
Kể từ khi thành lập đến nay, Geleximco là cái tên được nhắc

tới khá nhiều với hàng loạt dự án bất động sản ghi dấu ấn trên
thị trường.

Tập đoàn Geleximco đã triển khai đa dạng các phân khúc sản
phẩm từ nhà ở, khu đô thị, cho đến tòa tháp văn phòng hạng A,
đáp ứng nhu cầu toàn diện của thị trường. Trong số đó phải kể đến
Khu đô thị Thành phố Giao lưu, Khu đô thị Gelexia Riverside, Khu
đô thị Lê Trọng Tấn; Khu đô thị Cái Dăm (Quảng Ninh); Tổ hợp Văn
phòng và thương mại dịch vụ Geleximco Peakview Tower; An Bình
Plaza và gần đây nhất là dự án Geleximco Southern Star...

Những dự án do Geleximco triển khai đều tọa lạc tại vị trí đắc
địa, có hệ thống hạ tầng đồng bộ, chất lượng thi công tốt, thiết
kế hiện đại, sáng tạo, mang đến giá trị thực tiễn cho cư dân cũng
như các khách hàng... 

Không chỉ vậy, sức khoẻ của cộng đồng cũng là yếu tố luôn
được Geleximco chú trọng, đặc biệt xây dựng không gian thoáng
đãng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Đơn cử, dự án
An Bình City nằm trong Khu đô thị Thành phố Giao lưu đã được
trao tặng giải thưởng Khu Nhà ở đáng sống nhất của Hiệp hội Bất
động sản Việt Nam.

Kiến tạo không gian sống ấn tượng, đảm bảo chất lượng đẳng
cấp, thiết lập các giá trị mới vượt trội và đa dạng hơn trong từng
dịch vụ là lý do mà các sản phẩm mang thương hiệu Geleximco
luôn được thị trường đón nhận.

Dấu ấn sân golf ngày một rõ nét
Với kinh nghiệm và vị thế trong lĩnh vực Bất động sản,

Thương mại - Dịch vụ tiếp tục là một trong 5 lĩnh vực phát triển
vững chắc của Tập đoàn Geleximco. 

Trong đó, ngoài các dự án ghi dấu ấn như Khách sạn Hạ Long
Dream, Khách sạn Thái Bình Dream, sân golf Hilltop Valley Golf
Club cũng là một dự án của Geleximco được giới chuyên môn
đánh giá cao. Đây không chỉ là một trong những sân golf đẹp
nhất Việt Nam mà còn ở tầm khu vực với nhiều ưu thế lớn về địa
hình, vị trí, cảnh quan, thiết kế... 

Dự án do Tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sân golf -
IMG kiến tạo. Hilltop Valley nắm giữ ưu thế lớn về địa hình với
những dãy núi nhấp nhô, đưa nơi đây trở thành sân golf sở hữu tầm
nhìn đẹp và có độ thách thức cao. Không chỉ vậy, Hilltop Valley còn
mang lại sự thân thiện và bình yên, nơi các golfer có thể tận hưởng
những trải nghiệm đẳng cấp của môn thể thao tinh hoa này. 

Nhiều chuyên gia đánh giá, sân golf Hilltop Valley là một điểm
nhấn của miền Bắc, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến
du lịch golf hấp dẫn, không chỉ cung cấp sản phẩm phong phú,
hấp dẫn, kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch, mà còn mang
lại nguồn thu lớn, tạo công ăn việc làm và các lợi ích kinh tế xã hội.

Hiện tại, Tập đoàn Geleximco đang tiếp tục triển khai các dự
án sân golf quy mô khác tại một số tỉnh thành trên cả nước. 

Theo các chuyên gia, một dự án bất động sản nghỉ dưỡng nếu
đảm bảo được ba yếu tố: chất lượng tốt, mô hình mới, tài chính
vững thì chủ đầu tư sẽ nắm chắc trong tay phần thắng. Và các dự
án của Geleximco được nhận định là những sản phẩm như vậy. 

Việc tạo ra điểm nổi bật, lợi thế cạnh tranh cho dự án chính
là là chìa khóa để Geleximco ghi dấu ấn ở phân khúc Thương mại
- Dịch vụ trong thời gian tới.

Khu đô thị Thành phố Giao lưu là một trong những dự án quy
mô của Tập đoàn Geleximco.

Kể từ khi thành lập, Tập đoàn Geleximco đã xây
dựng mô hình phát triển thành một tập đoàn
kinh tế đa ngành, tập trung vào 5 lĩnh vực chính:
Sản xuất Công nghiệp; Tài chính - Ngân hàng;
Bất động sản; Thương mại - Dịch vụ và Nông
nghiệp Công nghệ cao. Geleximco đã tạo dựng
được hình ảnh và uy tín cao trong cộng đồng
doanh nghiệp trong nước, cũng như trong mắt
các đối tác và bạn bè quốc tế.
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Huyn Hoài Đ�c t�p trung, t�ng t�c
hoàn thin các tiêu chí lên qu�n
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Chiến thắng quá đẹp đầu tiên của tuyển Việt Nam trước đối thủ Indonesia trên sân UAE
vừa qua đã khiến hàng triệu người hâm mộ cả nước vỡ òa trong cảm xúc.Là nhà tài trợ
chính, Vinamilk rất vui mừng và tự hào mang đến nguồn dinh dưỡng vàng cho ĐTQG,
giữ vững phong độ để thể hiện xuất sắc bản lĩnh Việt Nam.

Trước Indonesia với lối chơi
mạnh bạo và chuẩn bị kĩ lưỡng,
chiến thắng đầu tiên từ trận

đấu quyết liệt tại sân UAE càng củng
cố hơn nữa lòng tin của người hâm
mộ đối với một thế hệ cầu thủ đầy
nhiệt huyết, đầy đam mê và sở hữu
thể lực không hề kém cạnh bất kỳ
một đội bóng nào trong khu vực.
Điều đó không chỉ đến từ sự tận tâm
của ban huấn luyện mà còn đến từ
nguồn dinh dưỡng vàng theo suốt
những giờ tập luyện thể lực nghiêm túc của đội từ Vinamilk -
nhà tài trợ chính của đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Mặc cho những lời đồn về lá bài chiến thuật bất ngờ từ phía
đối thủ nhằm “phục thù” trận thua trên sân Mỹ Đình, các chàng
trai vàng của đội tuyển Việt vẫn hoàn thành nhiệm vụ với lối đá
đẹp xuyên suốt hiệp 1, khiến khán giả vỡ òa với bàn thắng vàng
đầu tiên của cầu thủ Tiến Linh vào những phút đầu hiệp 2.

Từ tháng 7/2019, Vinamilk chính thức trở thành nhà tài trợ
chính cho các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam giai đoạn
2019-2022 và đã cùng đồng hành cùng đội tuyển quốc gia suốt
gần 2 năm qua. Bên cạnh sự hỗ trợ về mặt tài chính, đội tuyển còn
được tiếp thêm nguồn dinh dưỡng vàng từ các sản phẩm sữa chất

lượng quốc tế để xây dựng nền tảng thể lực tốt nhất sẵn sàng
cho Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, như: Sữa tươi Vinamilk
100%, Sữa chua ăn, nước trái cây sữa Smoothies Up, Probi. 

Các sản phẩm không chỉ bổ sung dinh dưỡng thiết yếu, mà
còn mang đến các vitamin, chất khoáng giúp hỗ trợ hệ miễn
dịch, giúp các thành viên của đội tuyển luôn được bổ sung kịp
thời và khoa học các dưỡng chất cần thiết, hỗ trợ cầu thủ trong
các giờ tập luyện cường độ cao, từ đó nền tảng về thể lực càng
được củng cố.

Sở hữu thể lực tốt, chiến thuật kĩ lưỡng, khởi đầu thắng lợi trên
sân UAE càng tiếp thêm tự tin cho các chiến binhViệt, sẵn sàng
chinh phục tấm vé lịch sử tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Với nguồn dinh dưỡng vàng từ Vinamilk, Đội tuyển Việt Nam một lần nữa chứng minh
thể lực và phong độ vững chắc bằng chiến thắng trước tuyển Indonesia.

Vinamilk tự hào mang đến nguồn dinh dưỡng vàng đồng hành cùng đội tuyển quốc gia du đấu vòng loại World Cup tại UAE.

Bí quyết dinh dưỡng vàng 
cho tr�n th�ng đ�m đ�u tiên c
a Đ�i tuy�n Vit Nam 
t�i Vòng Lo�i World Cup 2022

137TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 213+214 (5+6/2021)



Hoạt động khai trương Phòng chờ được Bamboo Airways kỳ vọng sẽ tiếp tục
hoàn thiện trải nghiệm dịch vụ định hướng 5 sao của hành khách cả trước,
trong và sau chuyến bay. Trong ngày khai trương, hãng bay tiếp tục dành tặng
hành khách sử dụng dịch vụ ưu đãi hấp dẫn.

Phòng chờ Thương gia duy nhất tại Quy Nhơn

Ngày 6/6, Bamboo Airways chính thức đưa vào khai thác
Phòng chờ Thương gia tại sân bay Phù Cát (Bình Định). Qua đó,
Bamboo Airways là hãng bay tư nhân đầu tiên và duy nhất khai
thác Phòng chờ Thương gia tại đây.

Phòng chờ sở hữu vị trí thuận tiện và dễ dàng tiếp cận tại khu
vực cửa ra tàu bay số 6, tầng 2 sân bay Phù Cát, được xây dựng
theo phong cách kiến trúc hiện đại, thân thiện với môi trường. 

Có diện tích 250m2, Phòng chờ được phân chia thành nhiều
phân khu chức năng như khu vực nghỉ ngơi, quầy bar/buffet,
khu vực làm việc, phòng riêng tiếp khách VIP, phòng hút thuốc...,
đáp ứng đa dạng nhu cầu của hành khách. 

Tại hệ thống phòng chờ Thương gia của Bamboo Airways trên
toàn quốc, “điểm cộng” nhận được khá nhiều lời khen tặng của
hành là loạt món ăn đặc sản vùng miền địa phương được phục
vụ tại đây. Nếu tại phòng chờ Thương gia tại Côn Đảo, hành
khách được thưởng thức bún riêu, phở trứ danh đảo thiêng thì
ở Quy Nhơn, thực khách có thể được thưởng thức những món
ăn đặc sản truyền thống của xứ Nẫu như bún sứa, bánh ít, ram
tôm Bình Định… Các nguyên liệu được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và có lợi cho sức khỏe. 

Phòng chờ phục vụ hành khách hạng Thương gia, hội viên
của chương trình Khách hàng thân thiết Bamboo Club Hạng First

và Diamond cùng tất cả hành khách sở hữu Voucher vào Phòng
chờ của Hãng. 

Phục vụ các chuyến bay thuộc 7 đường bay từ Hà Nội, Hải
Phòng, TP HCM, Vinh, Cần Thơ, Thanh Hóa, Đà Lạt đến Quy
Nhơn và ngược lại, cùng mạng bay kết nối Quy Nhơn của
Bamboo Airways liên tục được mở rộng trong thời gian tới, Phòng
chờ Thương gia Bamboo Airways hứa hẹn tiếp tục hoàn thiện
trải nghiệm dịch vụ định hướng 5 sao của hành khách cả trước,
trong và sau chuyến bay.

Nhân dịp khai trương phòng chờ tại sân bay Phù Cát, Bamboo
Airways triển khai chương trình ưu đãi mua 1 tặng 1 voucher
vào phòng chờ. Theo đó, từ ngày 06/06/2021 - 06/07/2021,
khách sở hữu voucher phòng chờ Thương gia cho các chuyến
bay khởi hành từ sân bay Phù Cát sẽ được mời thêm một người
đi cùng sử dụng dịch vụ miễn phí, áp dụng cho hành khách đi
cùng một chuyến bay. 

Khai thác kinh doanh đi liền với đầu tư hạ tầng

Kể từ khi Bamboo Airways khai thác các đường bay từ đến
Quy Nhơn - trở thành hãng bay có quy mô khai thác mạng bay
lớn nhất trong các hãng bay tới đây, cũng như kết hợp cùng với
các sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng quy mô mà Tập đoàn FLC đầu
tư và phát triển tại địa phương, Bamboo Airways ghi nhận nhu
cầu bay tới Quy Nhơn tăng trưởng theo thời gian. 

Bamboo Airways chính th�c khai tr��ng
Phòng ch� Th��ng gia t�i Quy Nh�n

Bamboo Airways chính thức khai trương Phòng chờ Thương gia
tại Quy Nhơn

Phòng chờ hiện đại được phân chia thành nhiều phân khu 
chức năng
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Phòng chờ đầu tiên của một hãng bay tại sân bay Phù Cát được
kỳ vọng sẽ hoàn thiện nhóm lựa chọn về đẳng cấp dịch vụ cho hành
khách, mang lại cơ hội tiếp cận thêm dịch vụ mặt đất định hướng
chuẩn 5 sao của Bamboo Airways tại Bình Định, bên cạnh dịch vụ bay
tiêu chuẩn quốc tế, cùng các sản phẩm combo bay - nghỉ - golf mà
Bamboo Airways đang kết hợp cùng hệ sinh thái FLC tại Bình Định. 

“Phù Cát là sân bay trụ sở chính của Bamboo Airways, là điểm
đến chiến lược trong hoạt động khai thác của Hãng từ ngày đầu
thành lập. Khai thác thương mại đi liền với đầu tư đồng bộ vào hạ
tầng, chúng tôi kỳ vọng chiến lược bài bản của Bamboo Airways
không chỉ mang lại thêm lựa chọn cho hành khách, mà còn đóng
góp thiết thực vào công cuộc nâng cấp, thúc đẩy ngành du lịch
phát triển bền vững, xứng tầm tại địa phương”, ông Trương
Phương Thành - Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways cho biết. 

Bước tiến trên lộ trình “5 sao” 

Tại Việt Nam, Bamboo Airways hiện đang là hãng hàng không
nội địa duy nhất quyết liệt hướng tới tiêu chuẩn 5 sao quốc tế
ngay từ những ngày đầu thành lập. Kiên định với mục tiêu này,
xuyên suốt quá trình khai thác từ những chuyến bay đầu tiên
đến nay, Bamboo Airways đã nỗ lực kiện toàn từ yếu tố hạ tầng
đến con người cho mục tiêu 5 sao này. Và "Hãng hàng không có
dịch vụ tiếp viên 5 sao" và "Hãng hàng không có Phòng chờ
Thương gia 5 sao" là hai trong số những mục tiêu mà hãng xác
định cần đạt được đầu tiên trên lộ trình tới chuẩn 5 sao quốc tế.

Nếu “dịch vụ tiếp viên 5 sao” là một mục tiêu Bamboo Airways
nỗ lực đạt được trong năm 2021 thì yếu tố hạ tầng cơ sở bao
gồm hệ thống phòng chờ hạng thương gia cũng được hãng tăng
tốc xây dựng, hoàn thiện song song. Trước khi đưa vào vận hành
phòng chờ tại sân bay Phù Cát, Bamboo Airways đã đưa vào khai
thác phòng chờ thương gia tại các sân bay trọng điểm như sân
bay Nội Bài và sân bay Côn Đảo đồng thời trở thành hãng hàng
không tư nhân đầu tiên vận hành Phòng chờ Thương gia.

Từ khi mở cửa đón khách đến nay, hệ thống Phòng chờ
Thương gia Bamboo Airways đã đón hàng ngàn lượt khách và
nhận được nhiều phản hồi tích cực. Những tiêu chuẩn và kinh
nghiệm phục vụ trong hệ sinh thái nghỉ dưỡng 5 sao của tập
đoàn FLC được áp dụng triệt để tại đây minh chứng rõ ràng cho
việc hãng đang nỗ lực phát huy lợi thế sẵn có để chuẩn hóa chất
lượng dịch vụ mặt đất theo tiêu chí 5 sao đã đề ra. 

Không dừng lại, hãng đang quyết liệt nghiên cứu, lên phương
án xây dựng thêm các phòng chờ thương gia để hoàn tất chuỗi
phòng chờ thương gia rộng khắp mạng bay nội địa, theo một
chuẩn mực dịch vụ duy nhất - 5 sao. Có thể nói, phòng chờ Thương

gia của Bamboo Airways vừa là khởi đầu đầy năng lượng cho hành
khách trước một hành trình khám phá, trải nghiệm, cũng có thể
dấu ấn hoàn tất một chuyến đi đáng nhớ cho hành khách. 

An toàn là trên hết

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hành khách, Bamboo
Airways tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng
chống dịch bao gồm: Kiểm tra thân nhiệt hành khách tại sân
bay; cung cấp nước rửa tay diệt khuẩn và khẩu trang tại các
quầy làm thủ tục, cửa khởi hành, trên máy bay cho hành khách;
thực hiện giãn cách trên khoang khách; phun khử khuẩn tàu bay
sau chuyến bay; bảo dưỡng thường xuyên màng lọc không khí
vô trùng HEPA trên tàu bay…

Hãng cũng tiến hành điều chỉnh các tiêu chuẩn dịch vụ trên
các chuyến bay để đảm bảo hạn chế tối đa lây nhiễm dịch bệnh,
đảm bảo an toàn cho hành khách. Chưa dừng lại ở đó, đội ngũ
tiếp viên, nhân viên của Bamboo Airways cũng được trang bị đầy
đủ khẩu trang, găng tay y tế khi phục vụ hành khách cũng như
được trang bị các kiến thức về các phương thức phục vụ, biện
pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn vệ sinh theo tiêu
chuẩn của Bộ Y tế và Cục Hàng không Việt Nam.

Với những nỗ lực này, Hãng cũng được trang AirlineRatings
xếp hạng 7/7 sao về phòng chống Covid-19, đồng thời được
đánh giá đạt tuyệt đối về an toàn hàng không.

Trong năm 2020, Bamboo Airways tiếp tục được vinh danh là
Hãng hàng không có dịch vụ tốt nhất, Hãng hàng không khu vực
hàng đầu châu Á, Hãng hàng không được Người chơi golf yêu
thích nhất. Bamboo Airways đặt mục tiêu chiếm lĩnh 30% thị
phần hàng không nội địa trong năm 2021.

Hành khách được phục vụ với chuẩn mực dịch vụ định hướng 5 sao

Để biết thêm chi tiết về Phòng chờ hạng Thương gia của Bamboo Airways cũng như các dịch vụ và đường
bay của Hãng, độc giả vui lòng truy cập website www.bambooairways.com hoặc liên hệ: 
Hotline: 1900 1166
Email: 19001166@bambooairways.com
Facebook: https://www.facebook.com/BambooAirwaysFanpage/
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CHÍNH TH�C KHAI TR��NG 
Trung tâm phân ph�i d��c ph�m 
Vimedimex Đà N�ng

Trung tâm phân phối (TTPP) dược phẩm Vimedimex Đà Nẵng vừa được chính
thức khai trương tại Đà Nẵng. Sự ra đời của Trung tâm được kỳ vọng sẽ cùng với
các đơn vị y tế Đà Nẵng phát triển bền vững, chuyên nghiệp, theo tiêu chuẩn
Quốc tế trong hoạt động chăm sóc sức khoẻ, chất lượng cao, phấn đấu trở thành
một trong những trung tâm mũi nhọn thực hiện định hướng phát triển dịch vụ
khám chữa bệnh chất lượng cao cho người dân Đà Nẵng.
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Thứ nhất: Xây dựng danh mục thuốc và
phát triển hệ thống Trung tâm phân phối
dược phẩm Vimedimex tại 63 tỉnh thành
trên cả nước
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Thứ hai: Đà Nẵng là trung tâm kinh tế - xã
hội lớn của cả nước và Đông Nam Á, là
vương quốc diệu kỳ của lòng người
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Thứ ba: Chính thức khai trương
Trung tâm phân phối dược phẩm
Vimedimex Đà Nẵng

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy
Đà Nẵng; đồng chí Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cùng
với các đồng chí giám đốc bệnh viện, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố
đến thăm quan các gian hàng tại TTPP dược phẩm Vimedimex Đà Nẵng
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ThS. BS Trần Mỹ Linh - TGĐ TTPP Dược phẩm Vimedimex Đà Nẵng tại buổi ký kết Hợp
đồng cung ứng thuốc với TS.BS. Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nằng, BSCK2. Nguyễn
Trọng Thiện - Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng, TS.BS. Trần Đình Vinh - Giám đốc Bệnh viện
Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng và BSCK1. Phạm Hồng Nam - Trung tâm Y tế quận Sơn Trà.
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Với truyền thống lịch sử 65 năm, bằng những chiến lược hợp lý, bền vững, các giải
pháp sáng tạo, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã dần khẳng định
mình và vươn lên trở thành một trong những trường đại học có quy mô, uy tín và
chất lượng hàng đầu. Nhà trường đã được Đảng, Nhà nước và các cấp bộ, ngành
ghi nhận và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý trong đó có 01 Huân Chương
Hồ Chí Minh, Huân Chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương
Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Nhà trường đạt được giấy chứng nhận kiểm định cơ sở giáo dục
đại học năm 2018
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Sinh viên thực tập trên dây chuyền thiết bị hiện đại, ảnh chụp
tại xưởng thực hành Mỹ Xá - TP Nam Định

Cán bộ, giảng viên Nhà trường chụp ảnh lưu niệm tại 2 cơ sở Hà Nội và Nam Định

Lễ ký kết hợp tác giữa Nhà trường và trường Đại học Bách khoa
Hàn Quốc (KPU)
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Có một Hasu Village thật yên bình và hiền hòa giữa thung lũng Hồ Dụ,
chỉ cách Hà Nội chưa đầy 60 phút di chuyển.

Trạm bảo dưỡng sức khỏe
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Sở hữu vị trí đắc địa tại Mũi Né (Phan Thiết, Bình Thuận), siêu dự án nghỉ dưỡng, giải
trí và trải nghiệm văn hóa hàng trăm hecta đã được Sunshine Group trình làng cuối
năm 2020 hứa hẹn sẽ là đại đô thị di sản - nghỉ dưỡng tầm cỡ khu vực. Giá trị vượt
trội của dự án ở chuỗi căn villas sổ đỏ lâu dài, view biển, view sân golf tuyệt đẹp. 

Đại đô thị di sản nơi “trái tim” của Bình
Thuận đầy nắng gió 

Biệt thự view “triệu đô”, sổ đỏ lâu dài:
“Chuỗi ngọc” giữa thiên đường biển xanh

Phan Thi�t s�p có siêu d	 án 
ngh� d��ng, gi�i trí và tr�i nghim 
v�n hóa hàng tr�m hecta

Một phần của Sunshine Heritage Mũi Né – dự án tỷ đô được
Sunshine Group xây dựng với tiêu chuẩn siêu dự án nghỉ
dưỡng, giải trí và trải nghiệm văn hóa.
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Biệt thự view biển với trải nghiệm nghỉ dưỡng hạng sang tại
Sunshine Heritage Mũi Né.

Tổ hợp sân golf 36 lỗ tiêu chuẩn quốc tế cùng biệt thự sang trọng là
điểm nhấn của Sunshine Heritage Mũi Né.

Không gian cho các tiện ích wellness, spa, chăm sóc sức khỏe tại
Sunshine 
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25năm Cô Gái Hà Lan tạo dấu ấn chất lượng,
phát triển bền vững tại Việt Nam

25 năm đồng hành và phát triển tại Việt Nam, Cô Gái Hà Lan đã khẳng định
chất lượng nguồn sữa vượt chuẩn, góp phần tạo nền tảng cho thế hệ trẻ vươn
cao vượt trội và thể chất vững vàng.
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T�p đoàn BRG ph�i h�p cùng Ngân hàng 
SeABank 
ng h� 20 t� đ"ng cho Qu# Vaccine 
phòng, ch�ng Covid-19

Hưởng ứng quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Vaccine
phòng, chống Covid-19 để huy động, tiếp nhận nguồn lực trong và ngoài nước
cho việc mua, nhập khẩu vaccine và nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước để
tiêm phòng cho người dân, Tập đoàn BRG đã phối hợp cùng Ngân hàng TMCP
Đông Nam Á (SeABank) ủng hộ 20 tỷ đồng cho Quỹ.



Đại diện Tập đoàn BRG trao ủng hộ 10 tỷ đồng tại sự kiện

Đại diện Ngân hàng SeABank trao ủng hộ 10 tỷ đồng tại sự kiện
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Theo thông báo mới nhất từ Ban Lãnh đạo Tập đoàn, để hỗ trợ tối đa cho CBNV
trong thời điểm khó khăn vì dịch bệnh, Cen Group sẽ vẫn trả đủ 100% lương cho
CBNV trong diện F0, F1và F2. Ngoài ra, với những trường hợp CBNV không may
bị nhiễm Covid (F0) sẽ được hỗ trợ thêm 20.000.000 VNĐ/người.

Tất cả vì người lao động

Cen Group h$ tr� kh�n c%p CBNV 
gi&a mùa d'ch Covid-19

Cen Group ủng hộ 5 tỷ đồng vào Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19 vào tối 5/6/2021, tại Hà Nội
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Tích cực đồng hành Chính phủ trong cuộc
chiến chống đại dịch

Cen Group ủng hộ 250 triệu đồng hỗ trợ nơi tuyến đầu chống dịch trong chương trình
"Vạn lá chắn yêu thương” do báo điện tử Dân trí phát động năm 2020
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HDMon Holdings trao t(ng 50 t� đ"ng t�i s	 kin 
ra m�t Qu# v�c-xin phòng, ch�ng Covid-19

Ngày 05/06/2021, Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 đã chính thức ra mắt và
tiếp nhận thêm nhiều khoản đóng góp, trong đó Tập đoàn HDMon Holdings trao
tặng 50 tỷ đồng.



Đại diện Tập đoàn HDMon Holdings trao tặng 50 tỷ đồng cho Quỹ vắc-xin phòng, chống
Covid-19 tại buổi lễ.
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