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húng ta trải qua những ngày cuối cùng của năm 2020 với những biến động khó lường về thiên tai và
dịch bệnh. Việt Nam tự hào là một trong những nước kiềm chế tốt đại dịch Covid - 19, nhưng chưa
thể hết lo lắng bởi đại dịch Covid-19 vẫn còn đang hoành hành trên khắp các châu lục; bên cạnh đó,
thiên tai, bão lũ vừa đi qua để lại những hậu quả đau thương, mất mát không gì bù đắp nổi cho đồng

bào miền Trung, Tây Nguyên và lực lượng quân đội. 

Năm 2020 cũng là một năm có nhiều sự kiện trọng đại của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó trọng tâm
là sự kiện 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). Nhân dịp này, Tạp chí Mặt trận số 208 đăng toàn văn bài
phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại buổi lễ đặc biệt này: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Chuyên mục NNghiên cứu - Lý luận, Tạp chí có các bài nghiên cứu chuyên sâu mang tính định hướng cho công
tác Mặt trận: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng
của nhân dân trong giai đoạn hiện nay”; “Một số nhận thức cơ bản về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam”…

Chuyên mục Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm các bài viết: “Phát huy sức
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thiết thực vào thành công Đại
hội XIII của Đảng”, “Suy nghĩ về nhiệm vụ và giải pháp "Tăng cường mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, dựa
vào Nhân dân để xây dựng Đảng" trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng”. 

Đề cập đến các nội dung của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, mục Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
số này có bài viết: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. 

Trong số ra cuối năm này, Tạp chí Mặt trận gửi tới bạn đọc các bài viết về những kết quả đạt được của công
tác Mặt trận cả nước, trong đó có các bài viết tổng kết kinh nghiệm, thực tiễn công tác Mặt trận ở cả Trung ương
và địa phương trong các mục: Diễn đàn đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận với các phong trào, cuộc vận động;
Kinh nghiệm - Thực tiễn.

Những nhà nghiên cứu, những người làm công tác Mặt trận cũng có thể tìm được nhiều thông tin bổ ích trong
cuốn Tạp chí Mặt trận số 208 với các bài biên dịch trong mục Những vấn đề quốc tế và đối ngoại nhân dân:
“Những tác động về mặt xã hội của đại dịch Covid-19”; “Cuộc đại di cư do biến đổi khí hậu đã bắt đầu”…

Nhân vật mục Nhân vật - Sự kiện số này là Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài viết “Chủ tịch Hồ Chí Minh
với sự ra đời "đội quân chủ lực" đầu tiên của cách mạng Việt Nam”. Bên cạnh đó chuyên mục này còn có bài: “Vai
trò của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”.

Những năm gần đây, đặc biệt trong năm 2020, Tạp chí Mặt trận tiếp tục có thêm nhiều đổi mới, được đông
đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống Mặt trận các cấp đánh giá cao và đón đọc. Tạp
chí đã góp phần tích cực cùng cán bộ Mặt trận các cấp hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Trân trọng kính mời độc giả đón đọc.

Tổng Biên tập
TS. VŨ VĂN TIẾN

C
L�I TÒA SO�N 
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BAN BIÊN TẬP: Ngày 18/11/2020, tại Lễ 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) và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài diễn văn tại
buổi Lễ. Ban Biên tập Tạp chí Mặt trận trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu này.

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam ti�p t�c đ�i m
i 
m�nh m�, góp phn c�ng c�, t�ng c��ng 
kh�i đ�i đoàn k�t toàn dân t�c*

* Đầu đề do Tạp chí Mặt trận đặt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ 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) và trao Huân chương Hồ Chí Minh cho
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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* Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mă�t trâ�n Tô�quôć Việt Nam.

NGÔ SÁCH THỰC*

Tóm tắt: Thời gian qua, với việc đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt
động, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng thể hiện là trung tâm xây dựng khối đại
đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận Tổ quốc là tổ chức liên minh chính trị giữ vai trò chủ
trì thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trong giám sát, phản
biện xã hội, tham gia bầu cử, góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Bài
viết đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Summary: Recently, with the strong renewal of content and methods of
operation, the Vietnam Fatherland Front has increasingly shown itself as a center
for building great national unity bloc. The Vietnam Fatherland Front is a political
coalition organization that plays the leading role in the implementation of patriotic
emulation campaigns and movements, in social supervision and criticism,
participating in elections, and giving opinions to build the Party and the
Government. This article proposes a number of solutions to promote the role of
the Vietnam Fatherland Front in representing and protecting the legitimate and
legal rights and interests of people.
Từ khóa: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Renewing content, methods of operation; great national unity bloc; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 18/11/2020; Sửa chữa: 19/11/2020; Duyệt đăng: 3/12/2020.

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam th�c hi�n vai trò 
đ�i di�n, b�o v� quy�n và l�i ích h�p pháp, 
chính đáng c�a nhân dân trong giai đo�n hi�n nay
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Tuyên truyền, vận động nhân dân thực
hiện chính sách, pháp luật, thực hiện
quyền làm chủ, tăng cường đồng thuận xã
hội, xây dựng và phát huy khối đại đoàn
kết toàn dân tộc 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức gặp mặt và biểu dương 90 điển hình tiêu biểu ở cộng đồng dân cư nhân kỷ
niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
(18/11/1930 - 18/11/2020). ẢNH: KỲ ANH
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Phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết và
sáng tạo trong nhân dân, triển khai có
hiệu quả các cuộc vận động để thực hiện
các mục tiêu phát triển của đất nước,
không ngừng nâng cao đời sống vật chất,
tinh thần của nhân dân

Tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử
tri và nhân dân để phản ánh, kiến nghị với
Đảng, Nhà nước 
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Giám sát và phản biện xã hội 

Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước 
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Chú thích:
1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.5, tr.698.
2. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2015, tr.7-8.
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ĐỖ DUY THƯỜNG*

Tóm tắt: Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
đã được cụ thể hóa trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015, đặc biệt
được pháp luật hóa ở mức cao nhất với Hiến pháp năm 2013 và Quyết định số
217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị
(khóa XI) ban hành. Muốn đạt mục tiêu đề ra cho công tác này cần có nhiều giải
pháp căn cơ. Bài viết đề cập và nhấn mạnh giải pháp đầu tiên là phải tiếp tục
nâng cao nhận thức về giám sát và phản biện xã hội.

Summary: Social supervision and criticism activities of the Vietnam Fatherland
Front have been concretized in the 2015 Law on Vietnam Fatherland Front,
especially legalized at the highest level with the 2013 Constitution and Decision
No. 217-QD/TW and Decision No. 218-QD/TW dated 12/12/2013 of the Politburo
(Session XI). It is necessary to have a number of radical solutions to achieve the
goals set for this work. This article mentions and emphasizes that the first solution
is to continue to raise awareness about social supervision and criticism.
Từ khóa: Giám sát; phản biện xã hội; Luật Mặt trận Tổ quốc năm 2015; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Social supervision and criticism; the 2015 Law on the Vietnam Fatherland Front; the Vietnam
Fatherland Front.
Nhận bài: 6/11/2020; Sửa chữa: 9/11/2020; Duyệt đăng: 3/12/2020.

Quá trình hình thành và phát triển nhận
thức về giám sát và phản biện xã hội

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

M�t s� nh�n th�c c� b�n v� giám sát 
và ph�n bi�n xã h�i c�a M�t tr�n 
T� qu�c Vi�t Nam
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Tính xã hội, tính nhân dân trong giám sát
và phản biện
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Phân biệt giữa giám sát của Đảng, Nhà
nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
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Một số kinh nghiệm về hoạt động giám
sát và phản biện



Chú thích:
1, 2. Một số văn kiện của Đảng về công tác dân vận, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội 2000, tr. 110, 277, 278.
3. Tìm hiểu một số thuật ngữ trong văn kiện Đại hội X của Đảng, Nxb. Chính trị quốc gia. Hà Nội 2006, tr. 182-185.
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LÊ MẬU NHIỆM*

Tóm tắt: Quá trình công nghiệp hoá và hội nhập quốc tế đặt ra hàng loạt vấn
đề về đô thị hoá, về môi trường liên quan trực tiếp đến cuộc sống, lao động,
nghề nghiệp, sức khoẻ, tới sự công bằng xã hội… Công cuộc đổi mới toàn diện
đất nước hiện nay đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
tộc, góp phần bảo đảm môi trường hoà bình, ổn định của đất nước, thúc đẩy
kinh tế - xã hội phát triển.

Summary: The process of industrialization and international integration poses
a series of issues of urbanization and environment directly related to life, labor,
profession, health, and social justice, etc. The current comprehensive national
renewal requires a strong renewal of the methods of operation of the Vietnam
Fatherland Front, strengthening the power of great national unity, contributing
to ensuring a peaceful and stable environment of the country, and promoting
socio-economic development.
Từ khóa: Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Renovating content and operation methods; great national unity; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 16/11/2020; Sửa chữa: 18/11/2020; Duyệt đăng: 26/11/2020.

Tiếp tục đổi mới phương thức hiệp
thương dân chủ, phối hợp thống nhất
hành động

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

Ti�p t�c đ�i m
i ph��ng th�c 
ho�t đ�ng c�a M�t tr�n T� qu�c 
Vi�t Nam trong th�i k� m
i
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Tiếp tục đổi mới phương thức quan hệ
giữa Mặt trận với Đảng

Tiếp tục đổi mới phương thức quan hệ
giữa Mặt trận với Nhà nước

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động
trong hệ thống tổ chức bộ máy của Mặt
trận
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Chú thích:
1. Khoản 4 Điều 4 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, tập 5, tr. 246.
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H, 2011, t.6, tr. 311.

Tài liệu tham khảo
1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Thông báo số 160-TB/TW, ngày 15/1/2020 của Bộ Chính trị, Thông báo Kết luận về việc tiếp tục

thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân.

2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Kết luận của Bộ Chính trị Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của  Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Số 62- KL/TW, ngày 8/12/2009.

3. Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung và phát triển năm 2011).
4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
5. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
6. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
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NGUYỄN TÚC*

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

Phát huy s�c m�nh đ�i đoàn k�t toàn dân t�c, 
đ�y m�nh phong trào thi đua yêu n�
c, góp phn 
thi�t th�c vào thành công Đ�i h�i XIII c�a Đ�ng
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Chú thích:
1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2001, tập 7, trang 406, 407.

Đại hội Thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025 và lễ tặng thưởng
Bằng khen cho các điển hình tiên tiến tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2020. ẢNH: KỲ ANH
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ĐINH NGỌC GIANG*

Quan điểm quan hệ mật thiết giữa Đảng
với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây
dựng Đảng là quan điểm lớn, nhất quán,
xuyên suốt, là phương châm và bài học
kinh nghiệm lớn về xây dựng Đảng ta

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Suy ngh� v� nhi�m v� và gi�i pháp “T�ng c��ng 
m�i quan h� m�t thi�t v
i Nhân dân, d�a vào 
Nhân dân đ� xây d�ng Đ�ng" trong d� th�o 
V�n ki�n Đ�i h�i XIII c�a Đ�ng



27TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 208 (12/2020)

Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa
Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để
xây dựng Đảng là vấn đề có tính quy luật,
vấn đề tất yếu của công tác xây dựng
Đảng ta 
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Cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề có
tính quy luật, vấn đề tất yếu của công tác
xây dựng Đảng ta - tăng cường mối quan
hệ mật thiết với Nhân dân, dựa vào Nhân
dân để xây dựng Đảng

Đại biểu tại 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 đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

ẢNH: KỲ ANH
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Giải pháp tăng cường mối quan hệ mật
thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào
Nhân dân để xây dựng Đảng trong giai
đoạn hiện nay 



Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng, toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tập 21, tr. 695.
2, 3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng, toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, tập 37, tr. 725, 733.
4, 5. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng, toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tập 47, tr. 710-711.
6. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng, toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, tập 51, tr. 31, 220.
7, 8. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr. 277, 303.
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NGUYỄN VĂN HÒA*

Tóm tắt: Những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa
bàn tỉnh Bạc Liêu được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành quan tâm, chỉ
đạo, lãnh đạo và thực hiện chặt chẽ; sự phối hợp đồng bộ giữa Mặt trận Tổ quốc và
các tổ chức thành viên với các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống
tham nhũng, lãng phí ngày càng hiệu quả hơn, tạo sự đồng thuận trong các tầng
lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển. Bài
viết khái quát kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng,
hiệu quả công tác này của tỉnh Bạc Liêu trong thời gian tới.

Summary: Over the last few years, the prevention and fight against corruption and
waste in Bac Lieu province has been closely concerned, guided, led and
implemented by the Party Committees, authorities at all levels and branches. The
synchronous coordination between the Vietnam Fatherland Front and its member
organizations with functional agencies in prevention and fight against corruption and
waste has been becoming more and more effective, creating consensus among
people, contributing to promoting the socio-economic development of the province.
This article summarizes experiences and proposes basic solutions to improve the
quality and efficiency of this work in Bac Lieu province in the upcoming time.
Từ khóa: Phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Ban Thanh tra nhân dân; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu.
Keywords: Prevention and fight against corruption and waste; People's Inspection Committee; Community Investment
Supervision Board; the Vietnam Fatherland Front of Bac Lieu Province.
Nhận bài: 2/11/2020; Sửa chữa: 6/11/2020; Duyệt đăng: 26/11/2020.

* Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu.

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 
t�nh B�c Liêu v
i công tác phòng, 
ch�ng tham nh�ng, lãng phí
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Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ
đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu về tình hình, kết quả
công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. ẢNH: HƯƠNG DIỆP
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Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn làm việc với Thường trực Tỉnh
ủy Bạc Liêu về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. ẢNH: HƯƠNG DIỆP
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* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

NGUYỄN PHÚ LỢI*

Tóm tắt: Thư chung năm 1980 cùng các thư chung tiếp theo của Hội đồng Giám
mục Việt Nam đã xác định đường hướng dấn thân đồng hành cùng dân tộc của
đồng bào Công giáo Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc một
cách cụ thể, thiết thực. Tinh thần đó đã tạo nên sự phát triển mạnh mẽ của phong
trào hoạt động hướng đích xã hội trên lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ
thiện, nhân đạo và đạt được những thành tựu đáng khích lệ.

Summary: The 1980 Pastoral Letter and subsequent letters of the Catholic Bishops'
Conference of Vietnam have determined the direction of commitment to accompany
the nation of Catholics in the work of building and defending the Fatherland in a
specific and practical way. Since then, it has been creating a strong development of
social-oriented activities in the fields of education, medical, social protection,
philanthropy, and humanitarianism, gaining encouraging achievements.
Từ khóa: Thư chung năm 1980; đồng hành cùng dân tộc; giáo dục; y tế; bảo trợ xã hội; từ thiện, nhân đạo; Hội đồng
Giám mục Việt Nam.
Keywords: The 1980 Pastoral Letter; accompany the nation; education; medical; social protection; philanthropy,
humanitarianism; the Catholic Bishops’s Conference of Vietnam.
Nhận bài: 12/11/2020; Sửa chữa: 16/11/2020; Duyệt đăng: 3/12/2020.

Vai trò c�a ng��i Công giáo tham gia 
vào công tác xã h�i trên l�nh v�c giáo d�c, 
y t� và b�o tr� xã h�i, t! thi�n nhân đ�o 
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Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị biểu dương gương
điển hình người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, giai đoạn
2015 - 2020. ẢNH: PV
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Chú thích:
1. Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giáo hội Công giáo Việt Nam-Niên giám 2004, sđd, tr.243.
2. Đào Thị Đượm: Vài nét về hiện trạng, nguồn lực của Công giáo trong lĩnh vực y tế, giáo dục, từ thiện xã hội, Tạp chí Công tác Tôn

giáo, số 8/2019, tr.26.
3. Gồm các trường như: Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình thuộc Tòa giám mục Xuân Lộc; Trung tâm Dạy nghề tư thục Đà Lạt của dòng

Lasan; Trung tâm Dạy nghề tư thục Đà Lạt của dòng Vinh Sơn và 4 trung tâm dạy nghề của dòng Don Bosco. 
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* Thạc sĩ, Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

ĐẶNG THỊ KIM NGÂN*

Tóm tắt: Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là sự kiện chính
trị trọng đại của đất nước và là ngày hội lớn để nhân dân phát huy quyền dân chủ,
trực tiếp lựa chọn, giới thiệu và bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng
đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Bài viết
kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy trình hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội và đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo hướng thực sự dân chủ,
tuân thủ pháp luật và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Summary: Election of deputies to the National Assembly and People's Councils is
a major political event of the country and a great festival for people to promote
their democratic rights, directly selecting, recommending and electing typical
people of virtue, talent, worthy of representing the will, aspirations and ownership
of people. This article proposes to amend and supplement the process of
consultation on election of deputies to the National Assembly and People's Councils
at all levels for the term 2021-2026 in the direction of truly democracy, compliance
with the law and meeting the aspirations of people.
Từ khóa: Bầu cử; bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; quy trình hiệp thương; nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Keywords: Election; election of deputies to the National Assembly and People's Council deputies; consultation process;
term 2021 - 2026.
Nhận bài: 25/11/2020; Sửa chữa: 26/11/2020; Duyệt đăng: 3/12/2020.

M�t s� ki�n ngh# s$a đ�i, b� sung quy trình 
hi�p th��ng bu c$ đ�i bi�u Qu�c h�i 
và đ�i bi�u H�i đ%ng nhân dân các c&p
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Một số đề xuất sửa đổi, bổ sung quy trình
hiệp thương trong bầu cử đại biểu Quốc hội

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu tại Hội
nghị góp ý xây dựng dự thảo Nghị quyết về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

ẢNH: TIẾN ĐẠT
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* Tiến sĩ, Học viện Chính trị khu vực IV.

NGUYỄN TRỌNG BÌNH*

Tóm tắt: Việc nhận diện đầy đủ và chính xác những mâu thuẫn lớn cần giải
quyết hay những vấn đề đặt ra về sự tham gia của người dân trong quá trình
xây dựng nông thôn mới ở nước ta có ý nghĩa nhiều mặt, góp phần cung cấp
luận cứ cho việc đề ra các giải pháp nhằm tăng cường sự tham gia của người
dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Từ nghiên cứu lý luận và tổng kết
thực tiễn, bài viết nêu một số vấn đề đặt ra về sự tham gia của người dân trong
quá trình xây dựng nông thôn mới ở nước ta.

Summary: The full and accurate identification of major conflicts that need to be
resolved or the problems raised about people's participation in the process of
building new-style rural areas in our country has many meanings, contributing to
provide arguments for proposing solutions to increase the participation of people
in the process of building new-style rural areas. From theoretical research and
practical summary, this article raises a number of issues about the participation
of people in the process of building new-style rural areas in our country.
Từ khóa: Xây dựng nông thôn mới; tham gia; nhân dân; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Building new-style rural areas; participation; people; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 9/11/2020; Sửa chữa: 12/11/2020; Duyệt đăng: 8/12/2020.

M�t s� v&n đ� đ�t ra v� s� tham gia 
c�a ng��i dân trong quá trình xây d�ng 
nông thôn m
i ' n�
c ta hi�n nay
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Ðường giao thông ở xã nông thôn mới Hải Quang, huyện Hải Hậu (Nam Ðịnh).
ẢNH: PV
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Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2007): Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân,

nông thôn.
2. Nguyễn Trọng Bình (2019): Yếu tố ảnh hưởng và điều kiện đảm bảo sự tham gia của người dân trong quản lý công, Tạp chí Tổ chức

Nhà nước, số 2, 2019.
3. Gabriel A. Almond (1987): Chính trị học so sánh – hệ thống, quá trình và chính sách, Nxb. Dịch văn Thượng Hải, tr.29.
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Hiệu quả đổi mới phương thức hoạt động
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố
thời gian qua

* Thạc sĩ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

LÊ NGUYỄN HỒNG QUANG*

Tóm tắt: Trong những năm qua, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ
Chí Minh đã khẳng định vai trò và tầm quan trọng trong hệ thống chính trị, góp phần
vào công cuộc đổi mới, phát triển của Thành phố và đất nước… Thực tế, tổ chức bộ
máy, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
của Thành phố tuy có đổi mới nhưng chưa tương xứng với yêu cầu phát triển. Bài
viết đề xuất một số giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Uỷ ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Summary: Over the last few years, the Vietnam Fatherland Front Committee of Ho
Chi Minh City has affirmed its role and importance in the political system,
contributing to the renovation and development of the city and country. In fact, the
organization of the apparatus and operation methods of the Vietnam Fatherland
Front and socio-political organizations of the City have been renovated but not
commensurate with the development requirements. This article proposes a number
of solutions to renovate the content and operation methods of the Vietnam
Fatherland Front Committee of Ho Chi Minh City in new situation.
Từ khóa: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
Keywords: Renewing content, methods of operation; the Vietnam Fatherland Front Committee of Ho Chi Minh City.
Nhận bài: 16/11/2020; Sửa chữa: 19/11/2020; Duyệt đăng: 3/12/2020.

Đ�i m
i n�i dung và ph��ng th�c ho�t đ�ng 
c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam d�
i s� lãnh đ�o 
c�a Đ�ng trong giai đo�n h�i nh�p kinh t� qu�c t� - 
Nhìn t! th�c ti(n Thành ph� H% Chí Minh



45TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 208 (12/2020)

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ
2019-2024. ẢNH: KỲ ANH
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Giải pháp đổi mới phương thức hoạt động
góp phần nâng cao chất lượng hoạt động
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ thực tiễn
Thành phố Hồ Chí Minh
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* Thạc sĩ, Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc.

NGUYỄN DUY DŨNG*

Tóm tắt: Nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự
thành công hay không thành công trong phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia. Do
vậy, phát triển nguồn nhân lực đã và đang trở thành nhiệm vụ cấp bách không chỉ
của mỗi quốc gia, mà còn là vấn đề của từng vùng, miền theo đặc điểm về địa lý,
dân cư và yêu cầu định hướng phát triển kinh tế - xã hội. Một trong những giải
pháp cơ bản, mang tính lâu dài là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân
lực chất lượng cao đối với các vùng này, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đồng
thời giảm nghèo nhanh, bền vững, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao
đời sống vật chất, tinh thần đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Summary: Human resources are one of the important factors determining success or
failure of the national socio-economic development. Therefore, human resource
development has become an urgent task not only for each country, but also a problem
of each region and area according to geographical and population characteristics and
requirements of socio-economic development orientation. One of the basic and long-
term solutions is to develop human resources, especially high-quality human resources,
for these regions, contributing to socio-economic development, at the same time,
quickly and sustainably reducing poverty, building great national unity bloc, and
improving material and spiritual life for ethnic minorities and mountainous people.
Từ khóa: Nguồn nhân lực; nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Việt Nam.
Keywords: Human resources; high quality human resources; ethnic minorities and mountainous people; Vietnam.
Nhận bài: 5/11/2020; Sửa chữa: 9/11/2020; Duyệt đăng: 26/11/2020.

Đào t�o ngu%n nhân l�c, góp phn
phát tri�n b�n v)ng vùng dân t�c
thi�u s� và mi�n núi hi�n nay 
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Thực trạng nguồn nhân lực ở vùng dân
tộc thiểu số và miền núi
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Giải pháp phát triển nguồn nhân lực góp
phần phát triển bền vững vùng dân tộc
thiểu số và miền núi hiện nay
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HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu
không giống bất kỳ cuộc khủng hoảng nào trong lịch sử 75 năm của Liên hợp
quốc. Cuộc khủng hoảng này đã cướp đi mạng sống của hơn một triệu người,
gieo rắc hàng chuỗi vấn đề, khó khăn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống
của người dân trên toàn cầu.

Summary: We are facing a global health crisis unlike any in the 75-year history
of the United Nations. This crisis has claimed the lives of more than a million
people, spreading a series of problems and difficulties, seriously affecting the lives
of people around the world.
Từ khóa: Đại dịch Covid-19; y tế; khủng hoảng y tế; cuộc sống; người dân; toàn cầu.
Keywords: Covid-19 pandemic; medical; medical crisis; life; citizen; global.
Nhận bài: 23/11/2020; Sửa chữa: 25/11/2020; Duyệt đăng: 8/12/2020.

Nh)ng tác đ�ng v� m�t xã h�i
c�a đ�i d#ch Covid-19

Người nghèo chật vật trong đại dịch Covid-19. ẢNH: CNN
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Người cao tuổi đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao. ẢNH: APA



56 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 208 (12/2020)

Vấn đề an ninh lương thực cũng bị đe dọa bởi đại dịch Covid-19.
ẢNH: WORLDBANK

Người khuyết tật gặp nhiều khó khăn hơn khi đại dịch lan rộng.
ẢNH: UN
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THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Trong phần lớn lịch sử loài người, con người đã sống trong một phạm
vi mà khí hậu hỗ trợ sản xuất lương thực dồi dào. Nhưng khi hành tinh nóng lên,
khu vực sinh sống của con người đột ngột dịch chuyển về phía Bắc. Con người
đã bắt đầu một cuộc di cư lớn để chạy trốn khỏi những khu vực mà nhiệt độ
tăng vượt giới hạn chịu đựng.

Summary: For most of human history, people have lived within a surprisingly
narrow range of temperatures, in the places where the climate supported
abundant food production. But as the planet warms, that band is suddenly
shifting north. Humans have begun a great migration to run away from areas
where the temperature rises beyond tolerable limits.
Từ khóa: Môi trường; biến đổi khí hậu; di cư; sinh sống; người dân; thế giới.
Keywords: Environment; climate change; migrate; live; citizen; world.
Nhận bài: 26/11/2020; Sửa chữa: 30/11/2020; Duyệt đăng: 8/12/2020.

Cu�c đ�i di c� do bi�n đ�i khí h�u
đã b+t đu

Mất mùa thường xuyên do biến đổi khí hậu. ẢNH: NYTIMES
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Người tị nạn xếp hàng dài trên đường di cư.
ẢNH: TIME
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Cuộc đại di cư do biến đổi khí hậu có thể đã bắt
đầu.

ẢNH: NYTIMES

Biến đổi khí hậu kéo theo thiên tai nghiêm trọng.
ẢNH: GREENTECH
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Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về
Quân đội

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

HỒ NAM TRÂN*, ĐẶNG CÔNG THÀNH**

Tóm tắt: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với sự ra đời của nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là kết quả của các nhân tố chủ quan và khách quan,
trong đó có sự lãnh đạo kịp thời, sáng suốt của Đảng liên quan đến tổ chức, vai trò
của lực lượng vũ trang… Trong đó, đặc biệt nổi bật là vai trò của Chủ tịch Hồ Chí
Minh - người đã trực tiếp sáng lập, tổ chức, giáo dục, rèn luyện “đội quân chủ lực”
đầu tiên của cách mạng Việt Nam.

Summary: The victory of the August Revolution in 1945 with the establishment of
the Democratic Republic of Vietnam was the result of subjective and objective
factors, including timely and wise leadership of the Party related to the organization
and the role of armed forces. In particular, the outstanding role is the role of
President Ho Chi Minh who directly founded, organized, educated and trained the
first "main army" of the Vietnamese revolution.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh; Quân đội nhân dân Việt Nam; đội quân chủ lực; Việt Nam.
Keywords: President Ho Chi Minh; Vietnam People's Army; main army; Vietnam.
Nhận bài: 25/11/2020; Sửa chữa: 26/11/2020; Duyệt đăng: 3/12/2020.

v
i s� ra đ�i “đ�i quân ch� l�c” 
đu tiên c�a cách m�ng Vi�t Nam
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Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập ra đội quân chủ lực đầu tiên của các lực lượng vũ trang
- Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, ngày 22/12/1944. 

ẢNH: TƯ LIỆU 
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* Tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

TRẦN THỊ MỸ HƯỜNG*

Tóm tắt: Trải qua các giai đoạn lịch sử, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam
Việt Nam đã tập hợp được nhiều nhân sĩ, trí thức tiểu biểu, là biểu tượng của việc
xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với mục tiêu, hòa bình, độc lập, dân
chủ, cơm no, áo ấm... Mặt trận đã thu hút đông đảo nhân sĩ, trí thức tham gia và
đã có những đóng góp to lớn trong việc phát huy vai trò của Mặt trận trong sự
nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước.

Summary: Over recent historical periods, the National Liberation Front of South
Vietnam had gathered a number of typical people and intellectuals, as the symbol
of building great national unity bloc. With the aim of ensuring peace,
independence, democracy, good food, and warm clothes for people, the Front has
attracted a large number of people and intellectuals to participate and contribute
to promoting the role of the Front in the cause of national reunification.
Từ khóa: Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam; Chủ tịch Hồ Chí Minh; Việt Nam.
Keywords: The National Liberation Front of South Vietnam; President Ho Chi Minh; Vietnam.
Nhận bài: 6/11/2020; Sửa chữa: 10/11/2020; Duyệt đăng: 3/12/2020.

Vai trò c�a M�t tr�n Dân t�c Gi�i phóng
mi�n Nam trong kháng chi�n ch�ng M.,
c�u n�
c 
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* Thạc sĩ, Trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong.

VƯƠNG TOÀN THẮNG* 

Tóm tắt: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam thực chất là
bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hoạt động này cũng nhằm củng cố
niềm tin của nhân dân với Đảng, với nền tảng tư tưởng của Đảng, của giai cấp
công nhân Việt Nam không chỉ bằng lý luận, lời nói hay nghị quyết mà phải hành
động thực tiễn, “nói đi đôi với làm”. Bài viết tập trung phân tích vai trò của dư
luận xã hội với tư cách là một lĩnh vực khoa học xã hội trong việc bảo vệ nền
tảng tư tưởng của Đảng phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Summary: Defending the ideological foundation of the Communist Party of
Vietnam is essentially defending the Party, the Political Platform, the Party's
leadership, Marxism-Leninism, and Ho Chi Minh's thought. This activity also aims
to strengthen people's trust in the Party, with the Party's ideological background,
of the Vietnamese working class not only by reasoning, words or resolutions, but
by practical action “talk the talk walk the walk”. This article focuses on analyzing
the role of social public opinion as a field of social science in defending the
Party's ideological foundation that rejects false and hostile views.
Từ khóa: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;
định hướng dư luận xã hội.
Keywords: Protect the ideological foundation of the Communist Party of Vietnam; Marxism-Leninism, Ho Chi
Minh's thought; orienting social opinion.
Nhận bài: 16/11/2020; Sửa chữa: 19/11/2020; Duyệt đăng: 26/11/2020.

V�n d�ng khoa h/c xã h�i b�o v� 
n�n t�ng t� t�'ng c�a Đ�ng, ph�n bác 
các quan đi�m sai trái, thù đ#ch trong 
công tác đ#nh h�
ng d� lu�n xã h�i
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Vai trò của nghiên cứu dư luận xã hội
trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Định hướng dư luận xã hội chống lại các
thông tin sai trái, thù địch và bảo vệ nền
tảng tư tưởng của Đảng
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Nhà thờ lớn Hà Nội dựng cây
thông cao khoảng vài chục mét,
thu hút nhiều bạn trẻ tới đây
chiêm ngưỡng và chụp ảnh.
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chuẩn bị cho mùa Giáng sinh 2020
KỲ ANH



Trung tâm thương mại cũng sôi động chuẩn bị để phục vụ nhân
dân vào dịp Giáng sinh.

Một cây thông cao 3m với đủ phụ kiện đi kèm được bày bán với
giá 15 triệu đồng trên phố Hàng Mã, Hà Nội.

Nhộn nhịp người mua bán tại các cửa
hàng phục vụ dịp Giáng sinh.

Trang phục đón Giáng sinh của các em
nhỏ bày bán trên đường phố với giá
120.000 đồng/bộ.

Nhiều nơi tại Thủ đô Hà Nội đang khẩn
trương trang trí để phục vụ dịp Giáng
sinh này.

Nhà thờ Cửa Bắc trang trí cây thông cỡ
đại đón đồng bào giáo dân và nhân dân
tới đây tham quan.

Các bạn trẻ hồ hởi, phấn khởi đi mua sắm
vào dịp Giáng sinh và đón năm mới 2021.

Nhiều Trung tâm thương mại tưng bừng
giảm giá mua sắm nhằm kích cầu tiêu
dùng vào dịp cuối năm.

Các cửa hàng nhỏ lẻ trưng bày các vật dụng Giáng sinh nhằm thu hút khách tới. Một góc trang trí của nhà thờ Hàm Long,
Hà Nội.
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Đổi mới tiêu chí và cách thức bình chọn
theo hướng khoa học

ĐẶNG HỒNG VÂN

Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” của
thành phố Hà Nội do Sở Công thương chủ trì là hoạt động tiêu biểu nằm trong
chuỗi hoạt động hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng
Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động. Chương trình chính thức được khởi động
từ năm 2010 đến nay qua 10 năm thực hiện, Chương trình luôn được Sở Công
thương cải tiến, cập nhật và ngày càng mở rộng đối tượng tham gia, trở thành
hoạt động quen thuộc hàng năm đối với người tiêu dùng Thủ đô, thu hút nhiều
doanh nghiệp uy tín tham gia; và từ Chương trình này, nhiều sản phẩm chất
lượng của các doanh nghiệp đến với người tiêu dùng Thủ đô, một thị trường
tiềm năng để phát triển doanh nghiệp.

Ch��ng trình bình ch/n “Hàng tiêu dùng 
đ��c ng��i Vi�t Nam yêu thích” 
n�m 2020 c�a Hà N�i v
i s� góp m�t 
c�a nhi�u doanh nghi�p uy tín
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Bình chọn 141 sản
phẩm, dịch vụ của 103
doanh nghiệp



Phó Giám đốc Sở Công Thương Trần Thị Phương Lan cung cấp thông tin tại buổi họp báo
chương trình "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích" năm 2020.
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TẬP ĐOÀN PHƯƠNG ĐÔNG 
VPGD: Số 18 Tràng Thi, P. Hàng Trống, Q. Hoàn kiếm TP. Hà Nội

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

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

KINH DOANH 
BẤT ĐỘNG SẢN

DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

HỢP TÁC ĐẦU TƯ



LINH ĐÀM PREMIER CITY
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PHƯƠNG ĐÔNG GREEN PARK
Địa điểm: Số 1 Trần Thủ Độ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội
Tổng diện tích: 1,4ha
Khối cao tầng: 2 Tòa tháp chung cư gồm 03 tầng hầm và 29 tầng nổi (3 tầng dịch vụ thương mại, 1.428 căn hộ)
Khối thấp tầng: 13 nhà lô phố 5 tầng

Địa điểm: Ô đất A8/ODK1 Khu đô thị mới Nam Hồ Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Tổng diện tích: 3,44 ha
Khối cao tầng: HH1, HH2&HH3 gồm: 3 tầng hầm và 33 tầng nổi (3 tầng Dịch vụ thương mại, 1.200 căn hộ)
Khối thấp tầng: 68 nhà lô phố 4 tầng
Khối dịch vụ, thương mại: 835 m2, 5 tầng.
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PHƯỚC THỚI RERIDENCE
Địa điểm: Quốc lộ 91, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành Phố Cần Thơ
Tổng diện tích đất: 2,85 ha
Quy mô: Các khu nhà liền kề, nhà ở xã hội, Shophouse, trung tâm thương mại,…
(142 căn nhà ở liền kề, 52 căn nhà ở xã hội và 24 lô nhà phố thương mại)

BÌNH HÒA PARK CITY
Địa điểm: Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, TP Cần Thơ
Địa điểm: Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành Phố Cần Thơ
Tổng diện tích đất: 9,9 ha
Loại hình phát triển: các khu nhà liền kề, nhà ở xã hội, trung tâm thương mại,…



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC
Địa chỉ: 27 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa - Hà Nội * Tel: (84-24) 37733625
Fax: (84-24) 37731544 * Email: udic@udic.com.vn * Website: www.udic.com.vn

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 
tiền thân là Công ty San nền trực thuộc Sở Xây Dựng Hà Nội được UBND TP Hà Nội thành lập từ ngày 
06/10/1971. Ngày 20/7/2004 Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC 
được thành lập theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con. 

Trong những năm qua, UDIC liên tục phát triển theo hướng kinh 
doanh đa ngành, mở rộng quy mô và địa bàn sản xuất kinh doanh, 
nhằm mục tiêu chuyển dần vai trò từ làm thuê sang làm chủ trên 
thị trường đầu tư xây dựng cả nước với cơ cấu ngành nghề chính 
là đầu tư - xây lắp - sản xuất vật liệu xây dựng và công nghiệp - tư 
vấn đầu tư xây dựng - xuất nhập khẩu, dịch vụ... Doanh thu từ đầu 
tư ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh thu.

UDIC hiện bao gồm 43 Công ty. Trong đó có 6 Công ty liên doanh 
với nước ngoài đã tổng hợp được sức mạnh về vốn, kinh nghiệm 
quản lý, thi công cùng đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư, cử nhân và công 
nhân giàu nhiệt huyết, kinh nghiệm, có trình độ tay nghề cao với 
hoạt động SXKD theo hệ thống quản lý chất lượng ISO đã 
tạo nên những sản phẩm tốt cả lượng và chất có uy tín 
trên thị trường đóng góp vào sự phát triển nhanh, 
mạnh, bền vững của thủ đô Hà Nội nói 
riêng và cả nước nói chung.

UDIC hạ tầng nâng tầm cuộc sống
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18 (LICOGI 18) được thành lập ngày 19/05/1961 tại Quảng Ninh 
với tên gọi Công ty Kiến trúc Uông Bí. Từ tháng 01/2006, thực hiện chủ trương đổi mới doanh nghiệp của Đảng và 
Nhà nước, Công ty đã chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần với tên gọi mới là Công ty cổ 
phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (LICOGI 18).

Với truyền thống xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 đã được Nhà nước phong 
tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang (năm 1998) và Anh hùng lao động (năm 2000); được tặng thưởng 
Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động và nhiều phần thưởng cao quý khác. 

Gần 60 năm qua, LICOGI 18 đã thi công xây dựng hơn 800 công trình ở mọi quy mô trên các lĩnh vực của ngành 
xây dựng; trong đó có nhiều công trình mang ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội có quy mô lớn, độ phức tạp cao về 
kỹ thuật trên cả nước. 

Hiện tại LICOGI 18 đang thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015. Với 
năng lực hiện có cùng với việc áp dụng những công nghệ mới trong xây dựng, Công ty luôn sẵn sàng đảm nhận 
thi công các công trình xây lắp với nhiều kiểu dáng và quy mô đòi hỏi kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng cao theo 
tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNGCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

SỐ 18SỐ 18
Trụ sở: Số 471 Nguyễn Trãi - Phường Thanh Xuân Nam;
Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: (024) 38540401  Fax: (024) 38545721;
Email: licogi18.info@gmail.com;
Website: www.licogi18.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

SỐ 18
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CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I
Địa chỉ: Tòa CT2, Số 583 Đường Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-24) 38456329 | Fax: (84-24) 38231997
Email:  info@pcc1.vn / Website: pcc1.vn

Được thành lập vào ngày 02/03/1963, trải qua 57 năm 
xây dựng và phát triển, từ nhiệm vụ trọng tâm ban đầu là 
xây lắp các công trình truyền tải điện quốc gia, Công ty Cổ 
phần xây lắp điện I (PCC1) hiện nay đã chứng tỏ năng lực 
của mình không chỉ trong lĩnh vực xây lắp điện mà còn mở 
rộng sang lĩnh vực SXCN, đầu tư năng lượng, đầu tư bất 
động sản, tư vấn và dịch vụ.

Công ty liên tiếp nhiều năm nằm trong TOP 500 doanh 
nghiệp lớn nhất Việt Nam, TOP 500 doanh nghiệp có lợi 
nhuận tốt nhất Việt Nam, TOP 50 doanh nghiệp Việt Nam 
xuất sắc, TOP 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam  
với quy mô hơn 20 đơn vị thành viên và doanh thu trên 
6.000 tỷ đồng.

Trong quá trình hình thành và phát triển, các lớp thế hệ 
nối tiếp của Công ty đã làm nên những dấu ấn đậm nét trên 
toàn bộ hệ thống mạng lưới vận hành và truyền tải điện 
Quốc gia bằng những dự án, công trình đường dây và trạm 
quy mô lớn, chất lượng cao. Bên cạnh lĩnh vực chủ chốt là 
xây lắp điện, công ty mở rộng đầu tư sang lĩnh vực sản xuất 
công nghiệp, đầu tư năng lượng và đầu tư kinh doanh bất 
động sản. Các mảng kinh doanh đều gặt hái được nhiều 
thành công và từng bước đưa thương hiệu PCC1 vươn xa 
hơn, tạo được uy tín, niềm tin với các chủ đầu tư trong và 
ngoài nước. 
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG: 
Bất động sản: Kinh doanh, tư vấn, môi giới, đấu giá bất động 
sản, quyền sử dụng đất…

Xây dựng: Xây dựng nhà các loại và các công trình công 
ích, đường sắt, đường bộ…

Thương mại: Bán buôn vật liệu, thiết bị, nhiên liệu 
rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan...

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG THỊNH PHÁT

info@ttpglobal.vn; www.truongthinhphatgroup.vn
Trụ sở chính: Lô 16 & 17 Đại lộ Lê-nin, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02388.688.989   Fax: 02388.668.989

Trụ sở miền Bắc: Tầng 22, Tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, P. Cửa 
Nam, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: 02438.252.626   Fax: 02438.252.626
Trụ sở miền Nam: Tầng 7, Tòa nhà Petroland, số 12 Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.5417.1313   Fax: 028.5416.5721
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D E O C A  G R O U P  J O I N T  S T O C K  C O M P A N Y

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ÐOÀN ÐÈO CẢ

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

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

-  Đầu tư tài chính

-  Dịch vụ tư vấn, thiết kế, giám sát

-  Quản lý vận hành công trình giao thông

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

Nghĩ khác biệt; tạo cách biệt
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Công ty Cổ phần VinaGenset được 
thành lập năm 2016 bởi các thành viên đều có trên 
10 năm kinh nghiệm với nghề máy phát điện. 
VinaGenset chuyên cung cấp các loại máy phát điện 
chính hãng của các thương hiệu hàng đầu: VMAN, 
Cummins, Doosan, Mitsubishi, Perkins, Kubota, Yanmar, 
Yuchai, Baudouin… đi cùng giải pháp tiên tiến, thiết kế và lắp 
đặt trọn gói cho các loại hình dự án cần đến máy phát điện dự 
phòng. 
Tập thể lãnh đạo và công nhân viên VINAGENSET quyết tâm đồng 
lòng vì mục tiêu trở thành đơn vị số 1 Việt Nam về lắp ráp máy phát 
điện "Made in Vietnam" chất lượng cao, với giá cả cạnh tranh, dịch vụ 
chuyên nghiệp, phấn đấu vươn tới thị trường quốc tế.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAGENSET
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