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L
ịch sử dân tộc Việt Nam từ xưa tới nay, dòng chủ lưu chính là sức mạnh của khối đại đoàn kết dân
tộc. Đoàn kết dân tộc đã được hình thành và củng cố trong hàng ngàn năm lịch sử đấu tranh dựng
nước và giữ nước.

Nhằm phát huy truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, năm 1986 Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa VI đã quyết định lấy ngày 18/11/1930 - ngày Đảng chủ trương thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất
để làm ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngày 1/8/2003, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam đã ra Nghị quyết về việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" và quyết định lấy ngày
18/11 hàng năm làm ngày tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư, nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và phát huy
sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới.

Năm nay, trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, Ngày hội
Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư không có điều kiện tổ chức với hình thức tập trung. Các địa phương tập
trung tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân bằng các hình thức phù hợp.

Nhân dịp này, Tạp chí Mặt trận số tháng 11 có nhiều bài viết về công tác Mặt trận và Ngày hội Đại đoàn kết dân
tộc ở khu dân cư như: “Củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu nâng cao đời sống vật chất, tinh
thần đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi”; “Kinh nghiệm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu
dân cư”; “Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với nhiệm vụ đoàn kết, hòa hợp dân tộc, thống nhất nước nhà”.  

Trong mục NNghiên cứu - Lý luận có nhiều bài nghiên cứu chuyên sâu, mang tính định hướng cho công tác
Mặt trận hiện nay như: “Công tác xây dựng pháp luật và việc phát huy vai trò phản biện xã hội của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam hiện nay”; “Tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân, mở rộng đoàn kết quốc tế, góp phần
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”; “Những vấn đề đặt ra trong công tác nghiên cứu lý
luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay”

Mục Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với bài viết “Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về vấn đề dân
tộc, tôn giáo”. Bài viết góp phần khẳng định những nhận định, đánh giá khách quan của Đảng về tôn giáo và
công tác tôn giáo ở nước ta hiện nay; sự kế thừa, bổ sung và tiếp thu đóng góp từ các tổ chức, cá nhân, nhất là
nguyện vọng của đồng bào có đạo, phù hợp với thực tiễn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta. 

Trong không khí vui mừng tổ chức thành công Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
lần thứ ba, năm 2020 - 2021, mục Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tạp chí số này có bài: "Báo chí cách
mạng Việt Nam tiếp tục tiên phong trên mặt trận phòng, chống tham nhũng, tiêu cực". Bài viết về Giải báo chí
toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ ba, năm 2020 - 2021 do Ban Thường trực Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức
nhằm phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị
- xã hội; phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng,
chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ở các mục: Diễn đàn Đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận với các phong trào, cuộc vận động; Kinh nghiệm - Thực
tiễn; Những vấn đề quốc tế và đối ngoại nhân dân, Nhân vật - Sự kiện với các bài  tổng kết kinh nghiệm, thực tiễn về
công tác Mặt trận ở các mảng nội dung: Phát huy vai trò của Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp là người dân tộc
thiểu số; công tác tôn giáo; hoạt động vì người nghèo và công tác an sinh xã hội của Mặt trận; xây dựng nông thôn mới;
đoàn kết quốc tế… 

Với nhiều bài viết chuyên sâu, mang hơi thở cuộc sống, phong phú trên các khía cạnh của công tác Mặt
trận, Ban Biên tập trân trọng giới thiệu Tạp chí Mặt trận số 219 tới Quý độc giả.

ThS. TRƯƠNG THÀNH TRUNG
Phó Tổng Biên tập phụ trách

L�I TÒA SO�N 
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ĐỖ VĂN CHIẾN*

Tóm tắt: Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025 giữa Ban Thường
trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Dân tộc được ký kết
ngày 11/10/2021, nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, nhất là trong phát
triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo cho những vùng đặc biệt khó khăn. Công tác
phối hợp góp phần nâng cao nhận thức của đồng bào các dân tộc, cùng với cơ chế,
chính sách đúng đắn, hợp lòng dân, giúp cho kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền
núi từng bước phát triển, góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng cường củng cố khối
đại đoàn kết toàn dân tộc.

Summary: The cooperation program for the period of 2021 - 2025 between the
Standing Committee of the Vietnam Fatherland Front Central Committee and the
Committee for Ethnic Minorities was signed on October 11, 2021, in order to
effectively implement the guidelines of the Party, policies and laws of the State on
ethnic affairs, especially in socio-economic development and poverty reduction for
regions with special difficulties. The coordination work contributes to raising the
awareness of ethnic minorities, together with the right mechanisms and policies,
which are suitable for the people, helping the socio-economic development of ethnic
minority and mountainous areas step by step, contributing to hunger eradication
and poverty reduction, strengthening and consolidating the great national unity bloc.
Từ khóa: Chương trình phối hợp; giai đoạn 2021 - 2025; Ủy ban Dân tộc; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Coordination program; period 2021 - 2025; Ethnic Committee; Standing Committee of the Vietnam
Fatherland Front Central Committee.
Nhận bài: 15/10/2021; Sửa chữa: 18/10/2021; Duyệt đăng: 5/11/2021.

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

C�ng c�, t�ng c��ng kh�i đ�i đoàn k	t toàn dân t
c,
ph�n đ�u nâng cao đ�i s�ng v�t ch�t, tinh thn
đ�ng bào vùng dân t
c thi�u s� và mi�n núi
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Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Dân tộc phối hợp tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm
thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2021 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025. 

ẢNH: KỲ ANH
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LÊ THÀNH LONG*

Tóm tắt: Qua hơn 35 năm đổi mới, hệ thống pháp luật Việt Nam ngày càng
hoàn thiện hơn cả về nội dung và kỹ thuật lập pháp. Thành quả ấy có sự đóng
góp tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua hoạt động phản biện xã
hội. Tuy vậy, thực tiễn cũng cho thấy hoạt động này còn có những hạn chế, khó
khăn nhất định. Thời gian qua, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm
2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) đã có nhiều quy định mới về vấn đề này. Xuất
phát từ thực tiễn đó, cần tiếp tục nhận diện vai trò, các vấn đề đặt ra để tăng
cường vai trò phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần nâng cao chất
lượng của hệ thống pháp luật.

Summary: After more than 35 years of renovation, the Vietnamese legal system
has become more and more complete in terms of both content and legislative
techniques. That achievement has the positive contribution of the Vietnam
Fatherland Front through social criticism activities. However, practice also shows
that these activities still have certain limitations and difficulties. Recently, the Law
on Promulgation of Legal Documents in 2015 (amended and supplemented in
2020) has a number of new regulations on this issue. Based on that reality, it is
necessary to continue to identify the roles and issues raised to strengthen the
critical role of the Vietnam Fatherland Front, contributing to improving the quality
of the legal system.
Từ khóa: Pháp luật; xây dựng hệ thống pháp luật; giám sát; phản biện xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Law; building the legal system; monitor; social criticism; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 8/10/2021; Sửa chữa: 18/10/2021; Duyệt đăng: 5/11/2021.

Xây dựng pháp luật và vai trò của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam trong việc thực
hiện phản biện xã hội đối với công tác
xây dựng pháp luật

Công tác xây d�ng pháp lu�t và vi�c 
phát huy vai trò ph�n bi�n xã h
i 
c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam hi�n nay

* Tiến sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
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Một số kết quả nổi bật của công tác xây
dựng pháp luật và việc thực hiện phản
biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
đối với hoạt động xây dựng pháp luật
trong giai đoạn 2016 - 2021
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Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 
ẢNH: PV
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Một số đề xuất nhằm tiếp tục nâng cao
hiệu quả phản biện xã hội của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam trong hoạt động xây dựng
pháp luật
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NGÔ SÁCH THỰC*

Tóm tắt: Trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của
Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân ở nước ta, các bảo đảm pháp lý có ý nghĩa
đặc biệt quan trọng và mang tính quyết định. Là cốt lõi, là sự thể chế hóa các
bảo đảm chính trị, kinh tế, xã hội, tổ chức thành các chuẩn mực có tính bắt buộc
mà Nhà nước, các cơ quan nhà nước và xã hội phải thực hiện để bảo đảm các
quyền con người, quyền công dân.

Summary: In terms of building a socialist rule of law state of the people, by the
people, for the people in our country, legal guarantees has especially important
and decisive significance. It is regarded as the core and the institutionalization of
political, economic, social and organizational guarantees into relevant standards
that the State, the State’s agencies and society must comply with to ensure
human rights and civil rights.
Từ khóa: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Nhân dân; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Việt Nam.
Keywords: Socialist rule of law state; People; Vietnam Fatherland Front; Vietnam.
Nhận bài: 25/10/2021; Sửa chữa: 28/10/2021; Duyệt đăng: 8/11/2021.

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

Tham gia b�o v� quy�n con ng��i, 
quy�n công dân, M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 
góp phn quan tr�ng xây d�ng Nhà n��c 
pháp quy�n xã h
i ch� ngh�a Vi�t Nam
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Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý III 
năm 2021. 

ẢNH: KỲ ANH
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NGUYỄN PHƯƠNG NGA*

Tóm tắt: Trong những năm qua, với vai trò là cơ quan chuyên trách công tác đối
ngoại nhân dân, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên
ở Trung ương và địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức nhân dân Việt Nam triển khai nhiều hoạt
động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân. Kết quả từ các hoạt động
này đã góp phần tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ
với nhân dân các nước ngày càng đi vào chiều sâu.

Summary: Over the last few years, as an agency in charge of public relations, the
Vietnam Union of Friendship Organizations and its member organizations at the
central and local levels have closely coordinated with the Vietnam Fatherland Front,
socio-political organizations, and Vietnamese people's organizations to implement a
number of activities of peace, solidarity, friendship and public relations. The results
from these activities have contributed to strengthening the friendship, mutual
understanding, and deepening relations with the people of other countries.
Từ khóa: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đối ngoại nhân dân; đoàn kết quốc tế; Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị
Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Resolution of the 13th Party Congress; public relatión; international solidarity; the Vietnam Union of
Friendship Organizations; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 8/10/2021; Sửa chữa: 12/10/2021; Duyệt đăng: 29/10/2021.

*

T�ng c��ng ho�t đ
ng đ�i ngo�i nhân dân, 
m� r
ng đoàn k	t qu�c t	, góp phn th�c hi�n 
th�ng l�i Ngh� quy	t Đ�i h
i XIII c�a Đ�ng
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tháng 8/2021. 

ẢNH: KỲ ANH

Chú thích:
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.8, tr.276.
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LÊ BÁ TRÌNH*

Tóm tắt: Hoạt động nghiên cứu lý luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình
hình, nhiệm vụ mới có vai trò đặc biệt quan trọng đối với toàn bộ công tác Mặt
trận hiện nay. Do đó, đầu tư nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này là yêu
cầu vừa mang tính bức thiết, vừa mang tính chiến lược để Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam góp phần xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phục vụ sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Summary: Theoretical research activities of the Vietnam Fatherland Front in the
new situation and tasks play a particularly important role for the entire Front's
work today. Therefore, investing in improving the quality and efficiency of this
work is both an urgent and strategic requirement for the Vietnam Fatherland Front
to contribute to building and promoting the strength of national unity and serving
the current cause of national building and defense.
Từ khóa: Lý luận; nghiên cứu lý luận; tổng kết thực tiễn; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam.
Keywords: Theory; theoretical research; practical summaries; renewing contents and methods of operation; the
Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 5/10/2021; Sửa chữa: 8/10/2021; Duyệt đăng: 28/10/2021.

Những vấn đề đặt ra trong công tác
nghiên cứu lý luận

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

Nh�ng v�n đ� đ�t ra trong công tác 
nghiên c�u lý lu�n c�a M�t tr�n 
T� qu�c Vi�t Nam hi�n nay
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Phiên họp thứ nhất Ban soạn thảo các
chuyên đề của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam phục vụ Đề án “Chiến lược xây dựng và
hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến
năm 2045”, tháng 8/2021. 

ẢNH: QUANG VINH
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Một số giải pháp giải quyết các vấn đề đặt ra



Chú thích:
1. Hồ Chí Minh. Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996,  t.8, tr.496.
2. Hồ Chí Minh. Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 273-274.
3. Hồ Chí Minh. Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 6, tr.86.
4. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Hệ thống tư liệu - Văn kiện Đảng. Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

khoá XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. http//:Tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-
dang/dai-hoi-dang/lan-thu-xii/bao-cao-chinh-tri-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xi-tai-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-la
n-thu-xii-cua-dang.

5. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Hệ thống tư liệu - Văn kiện Đảng. Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị
lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính
trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/hoi-nghi-bch-trung-
uong/khoa-xii/nghi-quyet-so-18-nqtw-ngay-25102017-hoi-nghi-lan-thu-sau-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xii-mot-so-v
an-de-ve-tiep-568

6. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Hệ thống tư liệu - Văn kiện Đảng. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. http//:Tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-
dang/dai-hoi-dang/lan-thu-xiii/bao-cao-chinh-tri-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xii-tai-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-l
an-thu-xiii-cua-3669.
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TRẦN HẬU*

Tóm tắt: Lịch sử 91 năm của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam là những trang
sử vẻ vang, hào hùng, mãi mãi khắc sâu trong lịch sử đấu tranh kiên cường để dựng
nước và giữ nước của dân tộc ta. Trong ngót một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc,
thời kỳ đấu tranh giành độc lập (1930-1975) do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo
là thời kỳ đấu tranh oanh liệt của Nhân dân ta, thời kỳ Mặt trận Dân tộc thống nhất
ra đời và không ngừng phát triển, tập hợp đoàn kết toàn dân tộc, trở thành một
nhân tố không thể thiếu để giành thắng lợi, đem lại độc lập cho Tổ quốc, tự do cho
Nhân dân, để lại cho hậu thế nhiều bài học lịch sử quý báu.

Summary: The 91-year history of the National United Front of Vietnam is a glorious
and heroic history, forever engraved in the history of our nation's steadfast struggle
to build and defend the country. During nearly a century of accompanying the
nation, the period of struggle for independence (1930-1975) led by the Communist
Party of Vietnam was a period of fierce struggle of our people. The period when the
National United Front of Vietnam was formed and constantly developing, gathering,
and uniting the entire nation, becoming an indispensable factor for victory, bringing
independence to the Fatherland, freedom for the people, leaving behind a number of
valuable historical lessons.
Từ khóa: Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; thời kỳ đấu tranhgiành độc lập (1930 -1975); Việt Nam.
Keywords: The National United Front of Vietnam; the period of struggle for independence (1930-1975); Vietnam.
Nhận bài: 6/10/2021; Sửa chữa: 8/10/2021; Duyệt đăng: 29/10/2021.

Kiên trì tuyên truyền vận động mọi tầng
lớp Nhân dân giác ngộ và hưởng ứng đường
lối đại đoàn kết dân tộc là điều kiện tiên
quyết cho sự hình thành và phát triển tổ
chức Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bài h�c kinh nghi�m v� xây d�ng M�t tr�n 
Dân t
c th�ng nh�t Vi�t Nam và phát huy 
s�c m�nh đ�i đoàn k	t dân t
c trong đ�u tranh 
giành đ
c l�p dân t
c
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Vận dụng đúng đắn những nguyên tắc cơ
bản trong xây dựng và phát huy vai trò
của Mặt trận Dân tộc thống nhất
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Kết hợp tốt việc không ngừng tăng cường
củng cố khối liên minh công - nông làm
nền tảng với mở rộng Mặt trận Dân tộc
thống nhất

Vận dụng linh hoạt quy luật đoàn kết
đấu tranh nhằm không ngừng củng cố,
mở rộng, phát huy vai trò của Mặt trận
Dân tộc thống nhất



Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2002, t.2, tr.3.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2002, t.6, tr.508.
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VŨ THỊ HỒNG TRANG*

Tóm tắt: Dân tộc và tôn giáo đều là những vấn đề lớn, cần phải quan tâm giải
quyết trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong các Văn kiện Đại hội đại
biểu toàn quốc của Đảng, vấn đề này cũng luôn được bàn đến, có những đánh
giá về thực trạng cũng như giải pháp. Trong đó, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
có những điểm mới về vấn đề dân tộc và tôn giáo. Bài viết phân tích những nội
dung về vấn đề dân tộc và tôn giáo trong Văn kiện này, trên cơ sở đó, chỉ rõ
những nội dung cần quán triệt sâu sắc trong nhận thức và hoạt động thực tiễn.

Summary: Ethnicity and religion are both big issues that need to be addressed
in the process of building Socialism. In the documents of the National Congress
of the Party, this issue is always discussed. There are assessments of the
situation as well as solutions in which the document of the 13th Party Congress
has new points on ethnic and religious issues. This article analyzes the content of
ethnic and religious issues in this document, on that basis, points out the
contents that need to be thoroughly grasped in awareness and practical activities.
Từ khóa: Dân tộc; tôn giáo; văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Đảng Cộng sản Việt Nam.
Keywords: Ethnicity; religion; documents of the 13th Party Congress; the Communist Party of Vietnam.
Nhận bài: 26/10/2021; Sửa chữa: 28/10/2021; Duyệt đăng: 5/11/2021.

Vấn đề dân tộc trong văn kiện Đại hội XIII
của Đảng

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

V�n ki�n Đ�i h
i XIII c�a Đ�ng 
v� v�n đ� dân t
c, tôn giáo
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Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981 - 7/11/2021), đồng chí Đỗ Văn Chiến, 
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

ẢNH: KỲ ANH
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Vấn đề tôn giáo trong Văn kiện Đại hội
XIII của Đảng
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Chú thích:
1,6,7,8,9. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia, H, 2021, tập 1, tr. 50, 170, 171, 272.
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5. Ủy ban Dân tộc, Tổng cục Thống kê, Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm

2019. Nxb. Thống kê, 2020, tr. 49.



30 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 219 (11/2021)

TUẤN ĐÔNG

Tiếp nối thành công của hai lần tổ chức trước, Giải báo chí toàn quốc phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ ba, năm 2020 - 2021 do Ban Thường trực
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài
Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm phát huy vai trò giám sát và
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã
hội; phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng
trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời
khuyến khích người dân và các cơ quan báo chí phản ánh, tố giác và tích cực
đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống suy thoái, “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa”.

Lần đầu tiên có một tác phẩm đoạt giải
Đặc biệt

Báo chí cách m�ng Vi�t Nam ti	p t!c 
tiên phong trên m�t tr�n phòng, ch�ng 
tham nh"ng, tiêu c�c
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Ngăn chặn các hành vi
tham nhũng, tiêu cực
từ khi mới manh nha

Đồng chí Võ Văn Thưởng,  Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí 
Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính
Trung ương trao giải Đặc biệt tặng nhóm tác giả phim tài liệu “Giặc nội xâm” tại Lễ trao
Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ ba, năm 2020 - 2021.

ẢNH: KỲ ANH
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DANH SÁCH 45 TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG,
TIÊU CỰC LẦN THỨ BA, NĂM 2020 - 2021
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VŨ ĐĂNG MINH*

Tóm tắt: Cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở nước ta được
hình thành một cách tự nhiên, phát triển theo từng thời kỳ với những hình thức rất
đa dạng, tuỳ thuộc vào đặc điểm văn hoá của từng dân tộc, từng nhóm dân tộc cụ
thể nhằm đáp ứng những đòi hỏi của thực tế cuộc sống trong nội bộ cộng đồng. Phát
huy vai trò của các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp là người dân tộc thiểu
số trong công tác tập hợp, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số mà họ là đại diện
sẽ góp phần củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Summary: Typical individuals in the community of ethnic minorities in our country
are formed naturally, develop in each period with very diverse forms, depending on
the cultural characteristics of each ethnic group and each specific ethnic group in
order to meet the requirements of real life within the community. Promoting the role
of ethnic minority members of the Vietnam Fatherland Front Committees at all levels
in the work of gathering and mobilizing the Vietnam Fatherland Front for ethnic
minorities that they represent will contribute to consolidating and expanding the great
national unity bloc.
Từ khóa: Dân tộc; khối đại đoàn kết toàn dân tộc; dân tộc thiểu số; cá nhân tiêu biểu; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Ethnicity; the great national unity bloc; ethnic minority; typical individuals; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 15/10/2021; Sửa chữa: 18/10/2021; Duyệt đăng: 5/11/2021.

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

Th�c tr�ng và gi�i pháp phát huy vai trò 
c�a #y viên #y ban M�t tr�n T� qu�c 
các c�p là ng��i dân t
c thi�u s�
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn cho các vị Ủy viên
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp là người dân tộc thiểu số, tháng 11/2021. 

ẢNH: HƯƠNG DIỆP
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VŨ THỊ NHƯ HOA*

Tóm tắt: Xây dựng nông thôn mới là biện pháp tổng hợp để phát triển nông thôn
và cần phải được thực hiện ngay từ chính những người dân ở cộng đồng dân cư. Sự
tham gia của người dân và cộng đồng đóng vai trò quan trọng thì việc xây dựng
nông thôn mới đi đúng trọng tâm, trọng điểm; đồng thời góp phần giải quyết tốt
những khó khăn, bức xúc của người dân trong sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao
đời sống vật chất và văn hoá của họ. Do đó, khẳng định và phát huy hơn nữa vai trò
chủ thể của người dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới là vấn đề đang được đặt ra cấp thiết ở nước ta hiện nay.

Summary: Building new-style rural areas is an integrated measure for rural
development and needs to be implemented right by the people in the community.
The participation of the people and the community plays an important role in
directing building new-style rural areas to the right focus and key point; at the same
time, contributing to solving effectively the difficulties and pressing problems of the
people in production, economic development, and improving their material and
cultural lives. Therefore, affirming and further promoting the role of the people in
the implementation of the National Target Program on building new-style rural areas
is an urgent issue in our country today.
Từ khóa: Nhân dân; dân chủ; xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Việt Nam.
Keywords: People; democracy; building new-style rural areas; the National target program on building new-style rural
areas; Vietnam.
Nhận bài: 15/10/2021; Sửa chữa: 18/10/2021; Duyệt đăng: 8/11/2021.

Một số vấn đề chung về phát huy quyền
làm chủ của Nhân dân trong quá trình xây
dựng nông thôn mới

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

Phát huy quy�n làm ch� c�a Nhân dân
trong xây d�ng nông thôn m�i
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Nội dung phát huy quyền làm chủ của
Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội về dự thảo
Bộ tiêu chí Quốc gia và quy trình xét, công nhận nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

ẢNH: KỲ ANH
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HÀ THỊ XUYÊN*

Tóm tắt: Năm nay, các cấp trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiến hành kỷ niệm 40
năm thành lập Giáo hội và chuẩn bị mọi mặt để tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ IX Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào cuối năm 2022. Những năm qua, dưới sự điều
hành, hướng dẫn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các tăng, ni, phật tử cả nước tích
cực thực hiện Chương trình hành động của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Giáo
hội Phật giáo Việt Nam, phát huy trí tuệ tập thể, giữ vững kỷ cương, giới luật và nêu
cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong xây dựng, phát triển Giáo hội vững mạnh trong
hội nhập quốc tế, kiên định phương châm: “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Summary: This year, all levels of the Vietnam Buddhist Sangha celebrate the 40th
anniversary of the establishment of the Sangha and prepare all aspects to hold the 9th
National Congress of the Vietnam Buddhist Sangha at the end of 2022. Over the last
few years, under the direction and guidance of the Vietnam Buddhist Sangha, monks,
nuns and Buddhists nationwide have actively implemented the Action Plan of the 8th
National Congress of Buddhist Sangha, promoting collective wisdom, maintaining
discipline and precepts, and upholding the spirit of solidarity and harmony in building
and developing a strong Sangha in international integration, insisting on the motto:
“Buddhism - Nationalism - Socialism".
Từ khóa: Phật giáo; tăng, ni, phật tử; kỷ niệm 40 năm; Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Keywords: Buddhism; monks, nuns, Buddhists; 40th anniversary; the Vietnam Buddhist Sangha.
Nhận bài: 1/11/2021; Sửa chữa: 3/11/2021; Duyệt đăng: 8/11/2021.

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

Giáo h
i Ph�t giáo Vi�t Nam phát huy truy�n th�ng 
“H
 qu�c an dân, đ�ng hành cùng dân t
c” 
trong công cu
c xây d�ng và b�o v� T� qu�c
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Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội và đón nhận
Huân chương Độc lập hạng Nhất (7/11/1981 - 7/11/2021). 

ẢNH: KỲ ANH
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Chú thích:
1. Quốc hội khóa XV: 4 vị.

- Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026: cấp tỉnh: 61 vị; cấp huyện: 324 vị; cấp xã: 895 vị.
- Tham gia Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Cấp Trung ương: 20 vị ; cấp tỉnh: 272 vị ( trong đó chức sắc: 233 vị, tín đồ: 39 vị ); cấp huyện:
1594 vị (trong đó chức sắc: 1237 vị, tín đồ: 357 vị); cấp xã: 10660 (trong đó chức sắc 6444 vị, chức việc: 4216 vị).

2,3. Báo cáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 40 năm Thành lập Giáo hội. 
4. Tính từ 27/4 - 26/8/2021, Giáo hội đã ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 và Quỹ Vaccine quốc gia: 140.500 triệu đồng.
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HOÀNG MINH ĐÔ*, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG**

Tóm tắt: Nghiên cứu các tôn giáo nội sinh chúng ta biết rằng, các tôn giáo như:
Phật giáo Hòa Hảo, Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam và Tứ ân Hiếu nghĩa đều có
nguồn gốc từ Phật giáo và đều cùng đề cao lòng từ bi, cứu khổ, cứu nạn, hướng
thiện và tránh những điều ác. Từ những nghiên cứu bước đầu về ba tôn giáo nội
sinh nói trên ở vùng Tây Nam Bộ trong công tác chăm sóc cho người bệnh thời gian
qua, bài viết nêu một số giải pháp phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp
của các tôn giáo, sự dấn thân của các tôn giáo để đưa đạo vào đời bằng các nghĩa
cử tốt đẹp trong công tác chăm sóc người bệnh.

Summary: By studying endogenous religions, we know that religions such as
Hoahaoism, Vietnam Pure Land Buddhist Association, and Four Debts of Gratitude all
have their roots in Buddhism and all promote compassion, save from misfortune and
danger, do the good, and avoid the bad. From the initial studies on the three
endogenous religions mentioned above in the Southwest region in the care of
patients recently, this article outlines some solutions to promote the cultural values,
good ethics of religions, and the commitment of religions to bring religion into the
world by good gestures in caring for the sick.
Từ khóa: Phật giáo Hòa Hảo; Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam; Tứ ân Hiếu nghĩa; công tác chăm sóc người bệnh; Giáo
hội Phật giáo Việt Nam.
Keywords: Hoahaoism, Vietnam Pure Land Buddhist Association, and Four Debts of Gratitude; caring for the sick; the
Vietnam Buddhist Sangha.
Nhận bài: 12/10/2021; Sửa chữa: 15/10/2021; Duyệt đăng: 5/11/2021.

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
** Thạc sĩ, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.

Ph�t giáo Hòa H�o, T�nh đ
 C� s$ Ph�t h
i 
Vi�t Nam và T� ân Hi	u ngh�a trong công tác 
ch�m sóc ng��i b�nh
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Chú thích:
1. Ban Từ thiện xã hội - Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (2015), Báo cáo Hoạt động tổ cơm cháo từ thiện của Giáo hội Phật

giáo Hòa Hảo, Ban Trị sự Trung ương.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, tập 1, Hà Nội. 2021, tr. 171.
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LÊ MẬU NHIỆM*, NGÔ THỊ THÚY MAI**

Tóm tắt: Bước vào thời kỳ cách mạng mới, bên cạnh những thời cơ, đất nước ta
cũng đang đứng trước nhiều thách thức lớn lao. Trong bối cảnh mới, Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ
sở, khu dân cư; tiếp tục phát huy thành tích mà Ngày hội Đại đoàn kết đã đạt được.
Ở mọi vùng, miền, người dân thấy được quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của
mình để tự giác tham gia vào Ngày hội Đại đoàn kết.

Summary: Entering a new revolutionary period, besides opportunities, our country
is also facing a great number of challenges. In the new context, the Vietnam
Fatherland Front continues to innovate the content and mode of operation, towards
grassroots and residential areas; continuing to promote the achievements that the
Great National Unity festival has achieved.
Từ khóa: Ngày hội Đại đoàn kết; khu dân cư; 18/11; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: The Great National Unity festival; residential areas; 18th November, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 26/10/2021; Sửa chữa: 28/10/2021; Duyệt đăng: 8/11/2021.

Phát huy vai trò của hệ thống chính trị
trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn
dân tộc ở khu dân cư

* 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.
** Thạc sĩ, Trường Chính trị tỉnh Kon Tum.

Kinh nghi�m t� ch�c Ngày h
i Đ�i đoàn k	t 
toàn dân t
c � khu dân c� 
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Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội
dung và ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn
kết toàn dân tộc ở khu dân cư

Mặt trận Tổ quốc các cấp chú trọng hướng
dẫn và chỉ đạo tổ chức thực hiện để việc
triển khai Ngày hội ở mỗi địa bàn dân cư
đạt hiệu quả thiết thực
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Bồi dưỡng, tập huấn 
cho cán bộ Mặt trận 
Tổ quốc các cấp, nhất là
Ban Công tác Mặt trận ở
khu dân cư về kỹ năng 
tổ chức Ngày hội



Tài liệu tham khảo:
1. Trần Hậu, Góp phần nghiên cứu về đại đoàn kết dân tộc, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009. 
2. Nguyễn Viết Thảo và Dương Trung Ý, Thực hiện đại đoàn kết dân tộc trong công cuộc đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam,

Nxb. Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2014.
3. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2019), Báo cáo số 693/BC-MTTW-BTT ngày 16/1/2019 của Ban Thường trực Ủy ban

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 04/NQ/ĐCT-MTTW của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” (giai đoạn 2003 - 2018).

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh (2020), Báo cáo Kết quả tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2020.
5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang (2020), Báo cáo Kết quả tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2020.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu đã tới chung vui với đồng bào các dân tộc thôn Bản
Chằng, xã Yên Cư, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, trong không khí ấm áp của Ngày hội
Đại đoàn kết nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
(18/11/1930 - 18/11/2021). 

ẢNH: HƯƠNG DIỆP
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NGUYỄN THỊ HỒNG THƯƠNG*

Tóm tắt: Việc kêu gọi, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, xây nhà Đại
đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ những người nghèo…
đã trở thành hoạt động thường xuyên của Mặt trận Tổ quốc các cấp và được duy
trì hiệu quả, tạo sự hưởng ứng tích cực của toàn xã hội. Trong bối cảnh đại dịch
Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay, hoạt động Vì người nghèo và công
tác an sinh xã hội của Mặt trận Tổ quốc càng có ý nghĩa thiết thực.

Summary: Calling and mobilizing support for the Fund for the Poor, building
great unity houses for families living in difficult circumstances, and supporting the
disadvantaged has become a regular activity of the Vietnam Fatherland Front at
all levels and effectively maintaining and creating a positive response of the
whole society. In the context of the current complicated development of the
Covid-19 pandemic, the Vietnam Fatherland Front's activities for the poor and
social security are more and more practical.
Từ khóa: Quỹ vì người nghèo; an sinh xã hội; đại dịch Covid-19; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Fund for the poor; social security; the Covid-19 pandemic; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 17/10/2021; Sửa chữa: 18/10/2021; Duyệt đăng: 8/11/2021.

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

M�t tr�n T� qu�c các c�p v�i
ho�t đ
ng vì ng��i nghèo và
công tác an sinh xã h
i



50 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 219 (11/2021)

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao số tiền 5 tỷ
đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid-19 tại
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10/2021. 

ẢNH: KỲ ANH
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LÊ THỊ MINH HÀ*

Tóm tắt: Phòng ngừa, xử lý vi phạm trong tố cáo, giải quyết tố cáo đối với tổ
chức đảng, đảng viên là các hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm
tra, cán bộ kiểm tra, nhằm bảo đảm cho việc tố cáo và giải quyết tố cáo theo
đúng các quy định của Đảng. Để thực hiện tốt việc phòng ngừa, xử lý vi phạm
trong tố cáo, giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên, cần nhận rõ các
yếu tố ảnh hưởng. Bài viết phân tích những tác động về mặt chủ quan và khách
quan làm cơ sở cho việc giải quyết vấn đề tố cáo trong Đảng hiện nay.

Summary: Prevention and handling of violations in denunciations and
settlement of denunciations against the Party organizations and the Party
members are activities of the Party committees, the Party organizations, the
Inspection committees, and the Inspection officers, in order to ensure
denunciations and settle denunciations in accordance with the Party's
regulations. In order to effectively implement the prevention and handling of
violations in denunciation and settlement of denunciations for the Party
organizations and the Party members, it is necessary to identify the
influencing factors.
Từ khóa: Tố cáo; giải quyết tố cáo; yếu tố; phòng ngừa; tổ chức đảng; đảng viên.
Keywords: Denunciation; settlement of denunciations; factors; prevent; the Party organization; the Party members.
Nhận bài: 6/10/2021; Sửa chữa: 12/10/2021; Duyệt đăng: 28/10/2021.

Các yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến việc
phòng ngừa, xử lý vi phạm trong tố cáo,
giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và
đảng viên

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

Các y	u t� �nh h��ng đ	n vi�c 
phòng ng%a, x& lý vi ph�m v� t� cáo 
đ�i v�i t� ch�c đ�ng và đ�ng viên
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Các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến
việc phòng ngừa, xử lý vi phạm trong tố
cáo, giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng
và đảng viên



Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập II, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.247.
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NGUYỄN THỊ THÚY*

Tóm tắt: Tấn công phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận vai trò lãnh
đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một thủ đoạn thâm hiểm của các thế lực thù
địch, nhằm chống phá cách mạng nước ta. Trong thời điểm hiện nay, khi cả nước
đang gồng mình chống dịch thì các thế lực thù địch lại chờ cơ hội để xuyên tạc
những chủ trương, chính sách mà Đảng và Nhà nước ta đưa ra về công tác
phòng, chống dịch Covid-19.

Summary: Attacking and destroying the ideological foundation of the Party and
denying the leadership role of the Communist Party of Vietnam is an insidious
trick of hostile forces to oppose our country's revolution. At the present, when
the whole country is struggling against the pandemic, hostile forces are waiting
for the opportunity to distort the guidelines and policies that our Party and State
have put forward on the prevention and control of the Covid-19 pandemic.
Từ khóa: Nền tảng tư tưởng; đấu tranh chống những luận điệu phủ nhận và xuyên tạc; công tác phòng, dịch Covid-
19; Đảng Cộng sản Việt Nam.
Keywords: Ideological foundation; fight against arguments denying and distorting; prevention and control of the
Covid-19 pandemic; the Communist Party of Vietnam.
Nhận bài: 5/10/2021; Sửa chữa: 8/10/2021; Duyệt đăng: 28/10/2021.

Những chủ trương, chính sách kịp thời

* Thạc sĩ, Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải.

Đ�u tranh ch�ng nh�ng lu�n đi�u ph� nh�n 
và xuyên t�c vai trò lãnh đ�o c�a Đ�ng 
đ�i v�i công tác phòng, ch�ng đ�i d�ch Covid-19
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Những luận điệu phủ nhận, xuyên tạc vai
trò lãnh đạo của Đảng trong công tác
phòng, chống dịch Covid-19

Giải pháp đấu tranh chống các luận điệu
phủ nhận và xuyên tạc vai trò lãnh đạo
của Đảng trong công tác phòng, chống
dịch Covid-19 hiện nay
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Chú thích:
1. Công văn số 79-CV/TW ngày 29/1/2020 của Ban Bí thư về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, T.I. tr.200.
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VÕ THỊ HOA*

Tóm tắt: Trong hệ thống di sản tinh thần vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại
cho muôn đời sau, tư tưởng về đoàn kết, hợp tác quốc tế là định hướng chiến lược
quan trọng trong hoạch định đường lối, chính sách đoàn kết, hợp tác quốc tế trong
các thời kỳ của cách mạng Việt Nam. Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 hiện
nay, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục là nền tảng vững chắc để Đảng,
Nhà nước ta hoạch định đường lối, chính sách về tăng cường đoàn kết, hợp tác
quốc tế trong phòng, chống dịch Covid-19. Bài viết phân tích nội dung cơ bản của
tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế và vận dụng trong bối cảnh phòng,
chống dịch Covid-19 hiện nay.

Summary: In the system of invaluable spiritual heritage that President Ho Chi
Minh left for generations to come, the idea of international unity and cooperation is
an important strategic orientation in planning policies and guidelines for
international unity and cooperation in the period of the Vietnamese revolution. In
the current fight against the Covid-19 pandemic, President Ho Chi Minh's thoughts
continue to be a solid foundation for the Party and the State in formulating
guidelines and policies on strengthening international unity and cooperation in the
fight against the Covid-19 pandemic. This article analyzes the basic content of Ho
Chi Minh's thought on international unity and applies it in the current context of the
Covid-19 pandemic prevention and control.
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; đoàn kết quốc tế; hợp tác quốc tế; phòng, chống dịch Covid-19; Việt Nam.
Keywords: Ho Chi Minh’s thoughts; international unity; cooperation; the Covid-19 pandemic prevention and control;
Vietnam.
Nhận bài: 18/10/2021; Sửa chữa: 19/10/2021; Duyệt đăng: 29/10/2021.

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

V�n d!ng t� t��ng H� Chí Minh v� đoàn k	t 
qu�c t	 vào th�c hi�n đoàn k	t, h�p tác qu�c t	 
trong phòng, ch�ng d�ch Covid-19 � Vi�t Nam
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96f6598f8046.
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NGUYỄN THẮNG CẢNH*

Tóm tắt: Đại dịch Covid-19 đang là mối đe dọa đến an ninh phi truyền thống
nghiêm trọng trên toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Bài viết phản ánh một
khía cạnh đến tác động, ảnh hưởng của dịch Covid-19 về đời sống xã hội, đồng thời
rút ra một số bài học về an ninh phi truyền thống trong giai đoạn hiện nay.

Summary: The Covid-19 pandemic is a serious threat to non-traditional security
globally in general and Vietnam in particular. This article reflects an aspect of effects
and impacts of the Covid-19 pandemic on social life, and at the same time draws a
number of lessons on non-traditional security in the current period.
Từ khóa: An ninh phi truyền thống; hợp tác quốc tế; phòng, chống dịch Covid- 19; Việt Nam.
Keywords: Non-traditional security; international cooperation; the Covid-19 pandemic prevention and control; Vietnam.
Nhận bài: 5/10/2021; Sửa chữa: 8/10/2021; Duyệt đăng: 28/10/2021.

Những vấn đề đặt ra để đối phó với an
ninh phi truyền thống

* Tiến sĩ, Ủy viên Hội đồng tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bài h�c v� �ng phó đ�i v�i an ninh phi truy�n th�ng
c�a Vi�t Nam t% đ�i d�ch Covid-19 trong giai đo�n
hi�n nay
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Bài học rút ra từ kinh nghiệm của Việt
Nam trong ứng phó với thách thức an
ninh phi truyền thống
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3. https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/imf-du-bao-tang-truong-kinh-te-toan-cau-2021-586609.html.
4. Tuyên bố chung được công bố cùng với báo cáo, Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO), Chương trình

Lương thực Thế giới (WFP), Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), https://dangcongsan.vn/the-gioi/nhung-van-de-toan-
cau/canh-bao-tinh-trang-mat-an-ninh-luong-thuc-tren-the-gioi-579887.html.

5. https://dangcongsan.vn/phong-chong-dich-covid-19/bao-dam-an-toan-thong-tin-tren-khong-gian-mang-trong-dai-dich-589677.html.



64 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 219 (11/2021)

HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Bất chấp những ảnh hưởng do biến thể Covid-19 Delta đang gây ra trên
toàn cầu, nền kinh tế thế giới đang có sự phục hồi. Tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ
đại dịch nói chung đã vượt qua kỳ vọng ở một số quốc gia, khi mà các hộ gia đình và
doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng đáng ngạc
nhiên trong điều kiện giãn cách xã hội. Tuy nhiên, ở khu vực châu Á - Thái Bình
Dương, tăng trưởng kinh tế vào cuối năm 2021 sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức.

Summary: Despite the global effects caused by the Covid-19 Delta variant, the world
economy is recovering. Economic growth during the pandemic has generally
surpassed expectations in some countries, while households and businesses still
surprisingly maintain production, business, and consumption activities in the context
of social distancing. However, in the Asia-Pacific region, economic growth by the end
of 2021 will face up with a number of challenges.
Từ khóa: Kinh tế thế giới; triển vọng kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương; đại dịch Covid-19; năm 2021.
Keywords: World economy; economic outlook for the Asia-Pacific region; the Covid-19 pandemic; 2021.
Nhận bài: 28/10/2021; Sửa chữa: 1/11/2021; Duyệt đăng: 8/11/2021.

Trung tâm thương mại vắng khách.
ẢNH: REUTERS

Tri�n v�ng kinh t	 khu v�c châu Á - Thái Bình D�'ng 
nh�ng tháng cu�i n�m 2021
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Phong tỏa và giãn cách xã hội gây áp lực lên nền kinh tế.
ẢNH: CNBC

Tăng trưởng kinh tế ở khu vực Đông Nam Á gặp nhiều khó khăn.
ẢNH: EAST ASIA FORUM
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Kinh tế Việt Nam có những tín hiệu tăng trưởng trong quý 4.
ẢNH: VNEXPRESS
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THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng đến phụ nữ và nam giới trên
toàn cầu theo những cách khác nhau, do vai trò khác biệt của họ trong các nền
kinh tế và xã hội. Do đó, việc ứng phó với cuộc khủng hoảng đại dịch mà không
đánh giá trước được những tác động của nó đối với bình đẳng giới sẽ gây cản trở
không nhỏ cho nỗ lực thực hiện bình đẳng giới.

Summary: The Covid-19 pandemic has been affecting women and men globally in
different ways, due to their distinct roles in economies and societies. Therefore,
responding to the pandemic crisis without assessing its impacts on gender equality
will greatly hinder efforts to realize gender equality.
Từ khóa: Bình đẳng giới; thách thức; phụ nữ; nam giới; đại dịch Covid-19; toàn cầu.
Keywords: Gender equality; challenges; female; male; the Covid-19 pandemic; Global.
Nhận bài: 2/11/2021; Sửa chữa: 5/11/2021; Duyệt đăng: 8/11/2021.

Nh�ng thách th�c hi�n nay 
trong th�c hi�n bình đ(ng gi�i

Bình đẳng giới gặp nhiều thách thức do đại dịch. ẢNH: UNCTAD
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Phụ nữ dành nhiều thời gian làm việc nhà và chăm sóc con cái hơn
do đại dịch. ẢNH: RMIT

Phụ nữ gặp khó khăn khi tham gia lại vào thị trường lao động.
ẢNH: OHCHR
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Vấn đề bình đẳng giới ở Việt Nam được các cấp, các ngành quan tâm.
ẢNH: OXFAM
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PHẠM THỊ HUYÊN*

Tóm tắt: Trong suốt quá trình lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc cho đến nay,
Việt Nam luôn kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin.
Bởi chủ nghĩa Mác - Lênin đã là ngọn cờ lý luận soi sáng cho dân tộc Việt Nam
đấu tranh giành độc lập và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong đó, “Tuyên ngôn của
Đảng Cộng sản” là một tác phẩm lý luận chính trị có sức ảnh hưởng to lớn của
chủ nghĩa Mác. Bài viết khẳng định giá trị to lớn của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng
sản” nói riêng và chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung đối với sự nghiệp xây dựng chủ
nghĩa xã hội nước ta.

Summary: Throughout the history of the struggle for national liberation so far,
Vietnam has always consistently applied and creatively developed Marxism-
Leninism since Marxism-Leninism has been a theoretical banner that enlightens
the Vietnamese people to fight for independence and build socialism. In particular,
the "Manifesto of the Communist Party" is a political theory work with great
influence of Marxism. This article affirms the great value of the "Manifesto of the
Communist Party" in particular and Marxism - Leninism in general for the cause of
building socialism in our country.
Từ khóa: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, chủ nghĩa Mác - Lênin; chủ nghĩa xã hội.
Keywords: Marxism, Communist Party, Manifesto of the Communist Party, socialism, history of Marxism.
Nhận bài: 26/10/2021; Sửa chữa: 28/10/2021; Duyệt đăng: 5/11/2021.

Sự ra đời “Tuyên ngôn của Đảng Cộng
sản” của C.Mác và Ph.Ăngghen đã đặt nền
tảng chắc chắn cho chủ nghĩa cộng sản
khoa học

* Nghiên cứu sinh, Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc.

“Tuyên ngôn c�a Đ�ng C
ng s�n” c�a C. Mác 
và Ph. )ngghen là m
t trong nh�ng tài li�u 
c�n b�n khi nghiên c�u ch� ngh�a Mác
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“Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” là một
trong nhiều tác phẩm về chủ nghĩa Mác
được ưu tiên dịch và xuất bản ngay khi
nước nhà độc lập

“Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” là một
trong nhiều tác phẩm được ưu tiên sử
dụng làm tài liệu học tập nâng cao trình
độ lý luận chủ nghĩa Mác
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TRẦN THỊ VUI*

Tóm tắt: Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhiệm vụ cấp bách trước mắt
mà Đảng ta đề ra là phải thực hiện thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước. Mặt
trận đã phát huy vai trò trong đoàn kết, hòa hợp dân tộc, tổ chức hiệp thương
chính trị hai miền Nam - Bắc tiến tới Tổng tuyển cử bầu Quốc hội của nước Việt
Nam thống nhất. Thực tiễn lịch sử cho thấy, Mặt trận Dân tộc thống nhất trở thành
lực lượng chính trị không thể thiếu trong tiến trình cách mạng Việt Nam.

Summary: After the South was completely liberated, the immediate urgent task
set forth by our Party was to unify the country in terms of the State. The Front had
promoted its role in national unity and harmony, and organized political
consultations between the North and South towards the General Election for the
National Assembly of the reunified Vietnam. Historical reality shows that the
National United Front had become an indispensable political force in the Vietnamese
revolutionary process.
Từ khóa: Mặt trận Dân tộc thống nhất; Tổng tuyển cử bầu Quốc hội; thống nhất đất nước; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: The National United Front; the General election for the National Assembly; reunification; the Vietnam
Fatherland Front.
Nhận bài: 5/10/2021; Sửa chữa: 8/10/2021; Duyệt đăng: 5/11/2021.

Mặt trận phát huy vai trò trong việc tổ
chức hiệp thương chính trị hai miền Nam -
Bắc tiến tới Tổng tuyển cử bầu Quốc hội
chung cả nước 

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

Vai trò c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 
đ�i v�i nhi�m v! đoàn k	t, hòa h�p dân t
c, 
th�ng nh�t n��c nhà
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Mặt trận phát huy vai trò trong vận động
các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức chính
trị, đảng phái, dân tộc, tôn giáo tham gia
Tổng tuyển cử bầu Quốc hội của nước Việt
Nam thống nhất

Mặt trận phát huy vai trò trong vận động
đồng bào cả nước hướng tới Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ IV, kiện toàn Ban Chấp
hành Trung ương, thống nhất các tổ chức
đoàn thể, Mặt trận, thống nhất sự lãnh
đạo của Đảng trong toàn quốc
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Cán bộ, phóng viên Tạp chí Mặt trận trao những ly sữa tới tay các em nhỏ tại Làng trẻ em Birla Hà Nội.



KỲ ANH

H��NG �NG THÁNG CAO ĐI�M “VÌ NG��I NGHÈO”, 
T�P CHÍ M	T TR
N KH�I Đ�NG 
Ch�'ng trình “Hàng ngàn ly s�a 
t�i tay ng��i có hoàn c�nh đ�c bi�t”

Những ly sữa tới tay các các em nhỏ tại Làng trẻ em Birla Hà Nội, nơi có rất nhiều
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
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Thông qua các hoạt động trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân
nâng cao nhận thức và hành động tích cực tham gia hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại
phía sau”.

Nét mặt vui mừng của các em nhỏ tại trường Phổ thông cơ sở
Hy Vọng (quận Long Biên, Hà Nội) khi tiếp nhận chương trình
của Tạp chí Mặt trận. 

Cán bộ, phóng viên Tạp chí Mặt trận cùng chung tay thực hiện
Tháng cao điểm “Vì người nghèo”.

Việc tổ chức một số hoạt động nhân
Tháng cao điểm “Vì người nghèo” đảm
bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Niềm hân hoan của cô, trò trường Phổ thông cơ sở Hy Vọng (quận Long Biên, Hà Nội)
tiếp nhận chương trình “Hàng ngàn ly sữa tới tay người có hoàn cảnh đặc biệt” của
Tạp chí Mặt trận hưởng ứng Tháng cao điểm“Vì người nghèo”.



Ngày 15/10/2021, Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast
chính thức ra mắt thương hiệu xe điện toàn cầu tại Los Angeles Auto Show 2021 -
một trong những triển lãm ô tô lớn nhất toàn cầu. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên
VinFast giới thiệu tới công chúng 2 mẫu ô tô điện hoàn toàn mới - VF e35 và VF e36
như một dấu mốc quan trọng trên lộ trình tiến ra thế giới.

78 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 219 (11/2021)

Công b� 2 m*u xe đi�n m�i 
t�i Los Angeles Auto Show 2021



VF e35 VF e36
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