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N
ăm 2021, đại dịch Covid-19 bùng phát đã tác động nhiều mặt đến đời sống kinh tế - xã hội
đất nước. Nhưng với tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, công tác
Mặt trận từ Trung ương đến địa phương, đã cơ bản hoàn thành chương trình, kế hoạch đề

ra, tạo đà cho sự phát triển năm 2022 và những năm tiếp theo.
Chào Xuân mới Nhâm Dần 2022, Tạp chí Mặt trận phát hành ấn phẩm đặc biệt số 221 + 222

với chủ đề: Đoàn kết vượt qua đại dịch, tự tin vững bước tương lai. 
Cùng bạn đọc nhìn lại một năm đầy khó khăn, thử thách của kinh tế - xã hội nói chung, công tác Mặt

trận nói riêng;và những nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và hệ thống Mặt trận các cấp để đạt
được những kết quả quan trọng, tự tin đưa đất nước phát triển trong trạng thái bình thường mới.

Hệ thống Mặt trận các cấp đã chủ động triển khai các mặt công tác với nhiều cách làm sáng tạo, quyết
liệt, đồng bộ, linh hoạt. Đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là tại cơ sở đã thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách
nhiệm cao, vì cộng đồng khắc phục mọi khó khăn, thậm chí chấp nhận nguy hiểm, phát huy vai trò nòng
cốt trong việc huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác phòng, chống dịch; cùng với cấp ủy, chính
quyền hỗ trợ chăm lo đời sống của Nhân dân, đặc biệt là công nhân và người lao động nghèo vượt qua khó
khăn, từng bước ổn định cuộc sống và khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Trong số đầu tiên của năm mới 2022, Tạp chí xin chuyển tới độc giả những nội dung sinh động, phản
ánh khái quát thành tựu của công tác Mặt trận trên khắp mọi miền của Tổ quốc. 

Cùng với Thư chúc mừng năm mới của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, mục Nghiên cứu - Lý luận bao gồm những bài nghiên cứu chuyên
sâu, thông tin đến bạn đọc những nghiên cứu mới mang tính định hướng lớn cho công tác Mặt trận và các
vấn đề liên quan đến công tác Mặt trận nói chung, tiêu biểu là loạt bài về đại đoàn kết toàn dân tộc trong
bối cảnh mới, như: “Chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời
kỳ đổi mới”; “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khuyến khích và tạo điều kiện để đồng bào Việt
Nam ở nước ngoài đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; bên cạnh đó là một số bài
lý luận chung về công tác Mặt trận. 

Chuyên mục Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với các bài viết: “Quán triệt và thực hiện Nghị
quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới”; “Cội nguồn sáng
tạo và sức mạnh Việt Nam”; “Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay”… thông tin về công tác chỉ
đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước và sự chung sức đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân, quyết tâm thực
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, từng bước kiểm soát dịch bệnh, phục hồi nền kinh tế,
đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

L�I TÒA SO�N 



Bàn về chủ đề "Khen thưởng đối với người tố cáo hành vi tham nhũng theo pháp luật Việt Nam",
bài viết trong mục Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực khẳng định sự cần thiết phải tôn vinh các tấm
gương có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tuy nhiên, việc khen thưởng thời
gian qua hiệu quả còn thấp, cần hoàn thiện quy định về các hình thức khen thưởng và đẩy mạnh công
tác này trong thời gian tới.

Đáng chú ý trên ấn phẩm Tạp chí Mặt trận số này là các bài viết về văn hóa, lịch sử, mang không khí
Xuân mới, đó là các bài “Trần Anh Tông đốt sách” của nhà văn Hoàng Quốc Hải; “Ngày Xuân nhàn đàm
về câu đối” tác giả Nguyễn Tuấn Anh; câu đối của tác giả Nguyễn Sĩ Đại…

Bên cạnh đó, qua các chuyên mục quen thuộc: Diễn đàn Đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận với
các phong trào, cuộc vận động; Kinh nghiệm - Thực tiễn, ấn phẩm có nhiều bài viết phản ánh sinh
động kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp trên các lĩnh vực về công tác dân tộc, tôn giáo;
việc ứng phó với đại dịch Covid-19 của các cấp, các ngành; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực tiễn công tác Mặt trận ở các địa phương… 

Ấn phẩm Chào Xuân mới Nhâm Dần 2022 này cũng giới thiệu bài nghiên cứu về công tác đối ngoại
nhân dân ở mục Những vấn đề quốc tế và đối ngoại nhân dân: “Tiếp tục triển khai toàn diện và mạnh mẽ
công tác về người Việt Nam ở nước ngoài”; và một số bài biên dịch về chủ đề dự báo tình hình thế giới năm
2022; về phòng, chống tham nhũng trên thế giới; tình trạng biến đổi khí hậu… 

Đặc biệt, ấn phẩm với phóng sự ảnh “Những hoạt động trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong năm 2021” giới thiệu những hình ảnh nổi bật về công tác Mặt trận ở cấp Trung ương trong năm qua.

Trước thềm năm mới Nhâm Dần 2022, thời khắc để nhìn lại những gì đã và chưa làm được trong năm
cũ, làm cơ sở cho những hoạch định trong năm mới, Tạp chí Mặt trận trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cả
nước ấn phẩm đặc biệt này , đây cũng là món quà tri ân những đóng góp của đội ngũ cán bộ Mặt trận các
cấp qua một năm với rất nhiều khó khăn, biến động của đất nước.

Trong niềm vui náo nức trước mùa Xuân mới, Ban Biên tập Tạp chí Mặt trận xin gửi lời cảm ơn và
tri ân tới các cấp lãnh đạo, các ban, ngành, các đơn vị, doanh nghiệp, bạn đọc đã gắn bó với Tạp chí trong
năm qua và mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Tạp chí trong năm mới Nhâm Dần 2022. Tiếp tục phát
huy kết quả đạt được, động viên lực lượng cán bộ sẵn sàng đón nhận những nhiệm vụ khó khăn hơn với
tinh thần tất cả vì tính mạng, sức khỏe và sự bình yên của Nhân dân.

Trân trọng giới thiệu tới Quý độc giả!

ThS. TRƯƠNG THÀNH TRUNG
Phó Tổng Biên tập phụ trách
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NGUYỄN HỮU DŨNG*

Tóm tắt: Đại hội XIII của Đảng khẳng định, đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến
lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung
và phương thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Mặt trận và
đoàn thể nhân dân, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư; tăng cường mối quan hệ
gắn bó máu thịt giữa Nhân dân với Đảng và chính quyền, tăng cường đồng thuận xã
hội, tạo thành sức mạnh to lớn, bảo vệ và xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, xã
hội dân chủ, công bằng, văn minh, Nhân dân có cuộc sống ấm no và hạnh phúc.

Summary: The 13th National Party Congress affirmed that great national unity is the
strategic guideline of the Vietnamese revolution, the driving force, and great resource
in the building and defense of the Fatherland. Promoting the role of the Vietnam
Fatherland Front in building a great national unity bloc, the Front has reformed the
organizational apparatus, contents and modes of operation, increased the responsibility
of the Front staff and people's organizations, strongly oriented towards grassroots and
residential areas. Besides, the Front has been strengthening the close-knit relationship
between the People, the Party, and the Government, enhancing social consensus,
forming great strength, protecting and building a rich and strong Vietnam, a
democratic, fair, and civilized society, and a prosperous and happy life for people.
Từ khóa: Đại đoàn kết toàn dân tộc; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Great national unity; Resolution of the 13th National Party Congress; building and defending the
Fatherland; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 16/12/2021; Sửa chữa: 20/12/2021; Duyệt đăng: 5/1/2022.

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

Ch� tr��ng, đ��ng l�i c�a Đ	ng v
 xây d�ng 
kh�i đ�i đoàn kt toàn dân t�c trong th�i k� 
đ�i m�i
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Chúc MừngNămMới XU�N NH�M D�N 2022

Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ sáu, khóa IX, tháng 12/2021. 
ẢNH: QUANG VINH
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Chúc MừngNămMới XU�N NH�M D�N 2022



Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam (1987), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb. Sự thật, Hà Nội, tr. 213. 
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2015), Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tập 55, tr. 360. 
3. Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 43-44.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2015), Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tập 60, tr.148.
5. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội 2011, tr. 48.
6. Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với

công tác dân vận trong tình hình mới.
7. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, tr.158.
8. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, tr.166.
9. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập I. tr. 172.
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NGÔ SÁCH THỰC*

Tóm tắt: Xây dựng Nhà nước pháp quyền là cách thức cơ bản để phát huy dân
chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực thuộc về Nhân dân; quyền lực
nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ
quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Vai trò của
Mặt trận Tổ quốc, các thành viên và Nhân dân trong sự nghiệp cách mạng, xây
dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, Nhà nước đã được thực
tiễn khẳng định, cần tiếp tục hoàn thiện và phát huy.

Summary: Building a rule-of-law state is the basic way to promote socialist
democracy, ensuring all power belongs to the People; the State power is unified,
with assignment, coordination and control among agencies in the exercise of
legislative, executive, and judicial powers. The role of the Vietnam Fatherland
Front, its members, and the People in the revolutionary cause, building a great
national unity bloc, and building the Party and the State, has been confirmed in
practice and needs to be further improved and promoted.
Từ khóa: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Nhân dân; dân chủ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Socialist rule-of-law state; the People; democracy; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 21/12/2021; Sửa chữa: 28/12/2021; Duyệt đăng: 5/1/2022.

Thực trạng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
Nhân dân tham gia xây dựng Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

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

Phát huy vai trò c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và 
Nhân dân trong xây d�ng, hoàn thi�n Nhà n��c pháp quy
n
xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam - Nh�ng v�n đ
 đ�t ra
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Chúc MừngNămMới XU�N NH�M D�N 2022



16 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 221+222 (1+2/2022)

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ mười một, khóa IX,
tháng 12/2021. 

ẢNH: QUANG VINH
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Chúc MừngNămMới XU�N NH�M D�N 2022

Những vấn đề đặt ra
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Chúc MừngNămMới XU�N NH�M D�N 2022

Một số giải pháp góp phần xây dựng,
hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa Việt Nam
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NGUYỄN ĐÌNH KHANG*

Tóm tắt: Hơn 92 năm hình thành và phát triển, trải qua nhiều giai đoạn cách
mạng, Công đoàn Việt Nam ngày càng phát triển về quy mô tổ chức, “làm tốt vai
trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với công nhân, người lao động, tích cực tham gia
xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. Từ đó tập
hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi
mặt; đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Summary: Over 92 years of establishment and development, through many
stages of revolution, the Vietnam Trade Union has increasingly grown in terms of
organizational size, "well implementing the role of a bridge between the Party, the
State, workers, and labours, actively participating in building the Party, political
system, and the great national unity bloc". From that, gathering and uniting forces
to build a strong Vietnamese working class in all aspects; representing and
protecting the legitimate rights and interests of employees.
Từ khóa: Hệ thống chính trị; Công đoàn Việt Nam; đổi mới; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Keywords: Political system; the Vietnam Trade Union; renew; the Vietnam General Confederation of Labour.
Nhận bài: 20/12/2021; Sửa chữa: 28/12/2021; Duyệt đăng: 5/1/2022.

* Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đ�i m�i t� ch�c, ho�t đ�ng Công đoàn, góp ph�n
xây d�ng h� th�ng chính tr� v�ng m�nh
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Chúc MừngNămMới XU�N NH�M D�N 2022

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

ẢNH: PV
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Chú thích:
2. Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình

hình mới.
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Chúc MừngNămMới XU�N NH�M D�N 2022

PHẠM QUANG HIỆU*

Tóm tắt: Sau 35 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, đất nước ta đã đạt được
những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và bước vào giai đoạn phát triển mới với
những thời cơ, thách thức đan xen. Để hiện thực hóa “khát vọng phát triển đất
nước phồn vinh, hạnh phúc”, Đảng và Nhà nước chủ trương phát huy cao độ nguồn
lực bên trong, đồng thời ra sức huy động nguồn lực quan trọng bên ngoài, tạo
thành sức mạnh tổng hợp để xây dựng đất nước. Trong bối cảnh đó, làm tốt công
tác về người Việt Nam ở nước ngoài, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp Nhân dân ở
trong nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài đứng trong khối đại đoàn kết dân
tộc, sẽ góp phần phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp cho sự nghiệp xây dựng,
bảo vệ và phát triển đất nước.

Summary: After 35 years of implementing Doi Moi, our country has achieved great
achievements of historical significance and entered a new stage of development
with intertwined opportunities and challenges. To realize "aspiration to develop a
prosperous and happy country", the Party and the State have advocated to bring
into full play internal resources, at the same time, have made every effort to
mobilize important external resources, forming a synergy to build the country. In
that context, implementing the work of overseas Vietnamese, widely gathering all
classes of people in the country as well as our compatriots abroad to stand in a
great national unity bloc, will contribute to strongly promoting synergy for the cause
of national building, defense, and development.
Từ khóa: Đại đoàn kết toàn dân tộc; Nhân dân; đồng bào Việt Nam ở nước ngoài; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Việt Nam.
Keywords: Great national unity; people; overseas Vietnamese; national building and defense; Vietnam.
Nhận bài: 24/12/2021; Sửa chữa: 28/12/2021; Duyệt đăng: 5/1/2022.

* Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Phát huy s�c m�nh đ�i đoàn kt toàn dân t�c, 
khuyn khích và t�o đi
u ki�n đ� đ�ng bào 
Vi�t Nam � n��c ngoài đóng góp tích c�c cho 
s� nghi�p xây d�ng và b	o v� T� qu�c
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Công tác người Việt Nam ở nước ngoài
phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
tộc, góp phần phát triển đất nước
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Chúc MừngNămMới XU�N NH�M D�N 2022

Đại biểu dự Chương trình "Xuân quê hương" năm 2020 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao tổ
chức, dành cho kiều bào ở khắp nơi trên thế giới trở về quê hương đón Tết Nguyên đán. 

ẢNH: QUANG VINH



26 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 221+222 (1+2/2022)

Khuyến khích và tạo điều kiện để đồng bào
Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tích cực
cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc





27TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 221+222 (1+2/2022)

Chúc MừngNămMới XU�N NH�M D�N 2022

TRẦN NGỌC ĐƯỜNG*

Tóm tắt: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong xây dựng
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân đang tiến hành
ở nước ta. Trên cơ sở lý luận về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh
chính trị, liên hiệp tự nguyện, bài viết đưa ra một số giải pháp tiếp tục đổi mới
nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực sự là
một tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, đáp ứng yêu cầu xây dựng
và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Summary: The Vietnam Fatherland Front plays a very important role in building
a socialist rule-of-law state of the People, by the People, and for the People that
is underway in our country. On the basis of the theory that the Vietnam
Fatherland Front is a political alliance organization and a voluntary union, this
article proposes some solutions to continue renovating the content and mode of
operation of the Vietnam Fatherland Front, which is really an organization of
political alliances, voluntary unions, meeting the requirements of building and
perfecting a socialist rule-of-law state of Vietnam.
Từ khóa: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện; Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam.
Keywords: Socialist rule-of-law state; political alliances; voluntary unions; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 28/12/2021; Sửa chữa: 29/12/2021; Duyệt đăng: 6/1/2022.

Cơ sở lý luận về Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên
hiệp tự nguyện 

* Giáo sư, Tiến sĩ, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đ�i m�i n�i dung và ph��ng th�c ho�t đ�ng 
c�a M�t tr�n, là t� ch�c liên minh chính tr�, 
liên hi�p t� nguy�n trong xây d�ng Nhà n��c 
pháp quy
n xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam
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Chúc MừngNămMới XU�N NH�M D�N 2022

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam thực sự là tổ chức liên minh chính trị,
liên hiệp tự nguyện đáp ứng yêu cầu xây
dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Một số giải pháp phát huy vai trò của Mặt
trận Tổ quốc góp phần xây dựng Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
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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". 

ẢNH: QUANG VINH
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Chúc MừngNămMới XU�N NH�M D�N 2022

LÊ BÁ TRÌNH*

Tóm tắt: Là các thành tố cấu thành của hệ thống chính trị nước ta, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và Nhà nước có mối quan hệ phối hợp trong quá trình tham gia thực hiện sự
vận hành của hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để
hiện thực hoá mục tiêu mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra: Mọi hoạt động của
hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải phục vụ lợi ích
của Nhân dân trong tình hình, nhiệm vụ mới của cách mạng Việt Nam, đòi hỏi phải
nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và Nhà nước. Chất lượng và hiệu quả ấy có được trên cơ sở đổi mới nội dung và
phương thức phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức của mỗi bên.

Summary: As the constituent elements of our country's political system, the Vietnam
Fatherland Front and the State have a cooperative relationship in the process of
participating in the operation of the political system, under the leadership of the
Communist Party of Vietnam. In order to realize the goal set out by the 13th National
Party Congress: "All activities of the political system, cadres, the Party members, civil
servants, and public employees must serve the interests of the People" in the new
situation and tasks of the Vietnamese revolution, it is necessary to further improve the
quality and effectiveness of the coordination between the Vietnam Fatherland Front and
the State. That quality and effectiveness is achieved on the basis of innovating the
contents and methods of coordination between agencies and organizations of each party.
Từ khóa: Đổi mới; nội dung phối hợp; phương thức phối hợp; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nhà nước.
Keywords: Innovation; coordination content; coordination method; the Vietnam Fatherland Front; the Government.
Nhận bài: 15/12/2021; Sửa chữa: 20/12/2021; Duyệt đăng: 5/1/2022.

Tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ
trương của Đảng; chính sách, pháp luật
của Nhà nước về Nhà nước, Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và quan hệ phối hợp giữa
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhà nước

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

M�t s� v�n đ
 lý lu�n và th�c ti�n v
 đ�i m�i n�i dung, 
ph��ng th�c ph�i h�p gi�a !y ban Trung ��ng M�t tr�n 
T� qu�c Vi�t Nam v�i các c� quan Nhà n��c
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Thường trực Chính phủ và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị về kết quả công tác
phối hợp giai đoạn 2016 - 2020, 8 tháng đầu năm 2021 và trọng tâm phối hợp công tác trong thời gian tới, tháng 9/2021. 

ẢNH: QUANG VINH
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Chúc MừngNămMới XU�N NH�M D�N 2022

Đổi mới nội dung và phương thức phối hợp
giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhà
nước nói chung, giữa Uỷ ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam với các cơ quan của
Nhà nước ở Trung ương nói riêng là nhiệm
vụ vừa cấp thiết vừa mang tính chiến lược
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Giải quyết những vấn đề đặt ra hiện nay
để đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung,
phương thức phối hợp giữa Uỷ ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các cơ
quan nhà nước
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NGUYỄN LAN HƯƠNG*

Tóm tắt: Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp
tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng khối đại
đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Công tác
giám sát, phản biện xã hội được Mặt trận Tổ quốc thành phố triển khai có trọng tâm,
trọng điểm, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền,
tạo động lực tích cực để phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Summary: Over the last few years, the Vietnam Fatherland Front Committee in Hanoi
city has continued to innovate the content and methods, improve the quality of its
activities, build a great national unity bloc, promote democracy, and strengthen social
consensus. The social supervision and criticism implemented focusedly by the Vietnam
Fatherland Front in Hanoi city, contributing to well performing the task of building the
Party and the Government, and creating a positive driving force for the socio-economic
development of the Capital.
Từ khóa: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; giám sát; phản biện xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.
Keywords: Content innovation, mode of operation; social supervision; social criticism; the Vietnam Fatherland Front, Hanoi city.
Nhận bài: 28/12/2021; Sửa chữa: 5/1/2022; Duyệt đăng: 10/1/2022.

* Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam thành ph� Hà N�i: 
Nâng cao ch�t l��ng giám sát, ph	n bi�n xã h�i, 
góp ph�n tích c�c phát tri�n kinh t - xã h�i Th� đô
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Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại đang phát triển từng ngày. 
ẢNH: QUANG VINH
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TÔ THỊ BÍCH CHÂU*

Tóm tắt: Khi đại dịch Covid-19 hoành hành cả thế giới, Việt Nam đã vượt qua
từng giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 với những đối pháp thích ứng, hiệu
quả. Với riêng Thành phố Hồ Chí Minh, có thể nói chưa bao giờ chúng ta đối diện
với một thực tế khốc liệt như hơn 5 tháng vừa qua. Nhưng có trải qua hơn 100
ngày đêm, với những thời khắc khó khăn nhất, tinh thần đại đoàn kết càng thể
hiện rõ nét. Thành phố luôn được đồng bào trong và ngoài nước động viên, thăm
hỏi và có những chia sẻ, giúp đỡ hết sức thiết thực cả về vật chất lẫn tinh thần.
Bức tường thành vững chắc của tinh thần đại đoàn kết, nghĩa đồng bào lại càng
được phát huy, lan tỏa và nhân lên gấp bội.

Summary: When the Covid-19 pandemic raged the whole world, Vietnam
overcame each stage of the Covid-19 pandemic prevention and control with
adaptive and effective measures. With Ho Chi Minh city, it can be said that the
City has never faced a reality as fierce as the past 5 months. However, having
gone through more than 100 days and nights, with the most difficult moments,
the spirit of great unity is even more evident. The city is always encouraged and
visited by people both domestically and abroad with practical sharing and help
both physically and mentally. The solid wall of the spirit of great unity and
compatriotism has been further promoted, spread, and multiplied.
Từ khóa: Đại dịch Covid-19; tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh.
Keywords: The Covid-19 pandemic; gather and promote the strength of great national unity bloc; the Vietnam
Fatherland Front in Ho Chi Minh city.
Nhận bài: 18/12/2021; Sửa chữa: 28/12/2021; Duyệt đăng: 10/1/2022.

Đổi mới công tác tuyên truyền

* Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam Thành ph� H� Chí Minh:
Trung tâm g"n kt đ� t�o đ�ng thu�n xã h�i
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Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

Đổi mới phương thức hoạt động

Tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại
đoàn kết toàn dân
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Bộ đội Sư đoàn 5 (Quân khu 7) giúp Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
phòng, chống dịch Covid-19. 

ẢNH: DUY HIỂN
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VÕ ĐẠI LƯỢC*

Tóm tắt: Quá trình xây dựng và phát triển kinh tế thị trường ở nước ta đã có bước
phát triển, các loại thị trường đã hình thành về cơ bản, các quyền kinh doanh được
mở rộng, chủ thể kinh doanh phát triển đa dạng, thị trường mở cửa hội nhập quốc tế
sâu rộng. Bài viết đánh giá sự hình thành cơ chế thị trường, sự phát triển của các loại
thị trường và tác động đối với việc sử dụng các nguồn lực phát triển, chỉ ra những chỗ
còn khiếm khuyết, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp cần thiết để phát triển kinh
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Summary: The process of building and developing a market economy in our country has
made progress, basically all kinds of markets have been formed, business rights are
expanded, business entities are diversified, the market is open, and international
integration is extensive. This article evaluates the formation of the market mechanism,
the development of different types of markets and the impact on the use of development
resources and pointing out the shortcomings, on that basis, proposing some necessary
solutions to develop the socialist-oriented market economy in our country.
Từ khóa: Kinh tế thị trường; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nguồn lực phát triển của đất nước; Việt Nam.
Keywords: Market economy; socialist-oriented market economy; development resources of the country; Vietnam.
Nhận bài: 20/12/2021; Sửa chữa: 28/12/2021; Duyệt đăng: 6/1/2022.

Quan niệm về kinh tế thị trường

* Tiến sĩ Khoa học, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị thế giới.

Phát tri�n kinh t th� tr��ng đ�nh h��ng xã h�i 
ch� ngh�a là ph��ng th�c ch� yu đ� s# d$ng 
hi�u qu	 các ngu�n l�c phát tri�n đ�t n��c
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Sự hình thành cơ chế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa

Về các loại thị trường
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Về định hướng xã hội chủ nghĩa

Các giải pháp phát triển kinh tế thị trường





Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân. 
ẢNH: QUANG VINH
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Chú thích:
1,3. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. I, tr. 114, 129.
2. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr. 102 - 103.
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KỲ ANH

Năm 2021 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19, 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã nỗ lực
triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động
theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với
tình hình thực tế. Từ đó đem lại hiệu quả thiết thực, làm nên những điểm nhấn
nổi bật trong công tác Mặt trận năm 2021. 

Phóng viên Tạp chí Mặt trận xin gửi đến độc giả những hoạt động trọng tâm
công tác Mặt trận trong năm qua.

NH�NG HO�T Đ�NG TR�NG TÂM
c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 
trong n%m 2021

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân
Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch
Quốc Hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn
Thưởng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị trực tuyến 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 đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm Nhân
dân thôn 5, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.
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Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
Đỗ Văn Chiến bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7, 
tổ dân phố số 10, 11 phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm,
thành phố Hà Nội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ
Văn Chiến trao quà tới từng thương bệnh binh đang điều trị tại
Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần
tỉnh Thái Bình.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng
các đại biểu tại hội nghị.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Chủ tịch Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến kiểm tra một
điểm tiêm vaccine cho người dân tại phường Bạch Đằng, quận
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
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Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã ra Lời
kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-
19". Trong đó, kêu gọi người dân nêu cao ý thức tự giác, tinh
thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, chấp hành nghiêm
quy định của Chính phủ, ngành y tế và của địa phương, đơn
vị trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Lễ tưởng niệm đồng bào bị tử vong vì Covid-19 được tổ chức
nhằm tưởng niệm hơn 2,3 vạn đồng bào và cán bộ, chiến sĩ
cả nước đã tử vong, hi sinh vì đại dịch.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Trưởng Tiểu ban Vận động và huy động xã hội đã kêu gọi
và phát động tiếp tục đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra
sức phòng, chống dịch Covid-19” .
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Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao quà cho các
y, bác sỹ đại diện cho gần 3.000 nhân viên y tế chuẩn bị lên
đường tăng cường lực lượng phòng, chống dịch Covid - 19 cho
Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Dưới sự chứng kiến của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng
và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu và lãnh đạo các tổ chức
chính trị - xã hội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ký kết kế hoạch
phối hợp thực hiện Chương trình hỗ trợ "Triệu phần quà đại đoàn
kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19".

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung
ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Ủy viên Ban
chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và
đồng chí Đỗ Văn Chiến, 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, tiêu cực, Trưởng
ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng,
tiêu cực trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam thực hiện nghi thức công bố Sách vàng Sáng tạo 
Việt Nam năm 2021.
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Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
Đỗ Văn Chiến và Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu chúc mừng
Tạp chí Mặt trận.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam Lê Tiến Châu trao quà cho hộ gia đình khó
khăn tại tỉnh Cao Bằng. 
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Nhà văn HOÀNG QUỐC HẢI

Bình sinh, vua Trần Anh Tông rất ưa mến cảnh gió trăng. Bẵng đi, ngài không lui tới
“Đãi nguyệt lâu” nữa, bởi ngài chê cái Đài ấy, vừa thấp lại vừa nhỏ, nên chỉ ngắm
được trăng mà không đón được gió.

Tr�n Anh Tông đ	t sách

Nhà văn Hoàng Quốc Hải (bên phải) trong buổi giới thiệu Bộ tiểu thuyết
Tám triều vua Lý.

ẢNH: PV
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Chú thích:
1. Gió đây trăng đây với người đây. Hợp với nhau thành ba thứ tuyệt diệu trong trời đất.
2. Hoàng đế nhà Tống (Trung Quốc năm 1101 - 1126) là người mê say hội họa. Và chính ông cũng là một họa sĩ lớn. 
3. Dịch nghĩa:      

Cờ xí muôn hàng sáng choang lòng bể.
Kèn trống năm canh vang rộn bầu trời,
Trên chiếc gối bên song thuyền, lòng giang hồ được ấm lại.
Lá cờ lệnh không còn hiện vào trong giấc mơ.
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NgàyXuân 
NHÀN ĐÀM V
 CÂU Đ�I

NGUYỄN TUẤN ANH*

Chẳng biết tự bao giờ "bánh chưng xanh, dưa hành, thịt mỡ" cùng với đôi câu đối
đỏ mừng Xuân là những thứ tưởng không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của
người dân Việt Nam. Đón giao thừa trong mùi trầm thơm ngào ngạt, nhìn lên bàn
thờ tổ tiên, bên cạnh những bài vị lư hương mâm ngũ quả, vài cặp bánh chưng và
những món ăn truyền thống khác dù rất đầy đủ, nhưng nếu thiếu đôi câu đối "thì
hương vị Tết" dường như vẫn còn thiếu nhiều lắm. Nhà khá giả phong lưu có đôi
câu đối sơn son thiếp vàng hay khảm trai, sơn mài trên gỗ. Nhà thường thường bậc
trung có thể viết câu đối trên giấy hồng điều cũng đủ dãi bày niềm vui, gửi gắm
niềm tâm sự, nỗi khát vọng hay lòng trắc ẩn của gia chủ với cuộc đời. 

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

Tóm tắt: Trong suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta và Chủ tịch
Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác cán bộ và xác định việc xây dựng đội ngũ
cán bộ các cấp là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự
thành bại của cách mạng. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định: “Tập trung
xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm
chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” trong giai đoạn cách mạng mới.

Summary: During the process of leading the Vietnamese revolution, our Party and
President Ho Chi Minh had always paid great attention to cadres work and
determined that building a contingent of cadres at all levels was a particularly
important and decisive task for the success or failure of the revolution. The
Resolution of the 13th National Party Congress determined "Concentrating on
building a contingent of cadres at all levels, especially strategic-level cadres with
sufficient capacity, quality and prestige, on par with their duties" in the new
revolutionary period .
Từ khóa: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới.
Keywords: Resolution of the 13th National Party Congress; building a contingent of cadres; meet new stage mission
requirements.
Nhận bài: 6/12/2021; Sửa chữa: 15/12/2021; Duyệt đăng: 6/1/2022.

* Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Quán tri�t và th�c hi�n Ngh� quyt Đ�i h�i XIII 
c�a Đ	ng v
 xây d�ng đ�i ng& cán b�, đáp �ng 
yêu c�u nhi�m v$ m�i

Cơ sở lý luận và thực tiễn về cán bộ và
công tác cán bộ của Đảng
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Tư duy mới của Đảng ta về xây dựng đội
ngũ cán bộ và công tác cán bộ 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
ẢNH: QUANG VINH
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Một số giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới
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Chú thích:
1,2,3,4,6. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội 2011, Tập 5, tr.280, 301, 314, 320.
5. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội 2011, Tập 14, tr.8.
7,8,9,10,11,12,13,14. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H,

2021, Tập II, tr.218-232.
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TRẦN TRỌNG THƠ*

Tóm tắt: Xuân Canh Ngọ năm 1930, lịch sử dân tộc ghi dấu một sự kiện khởi
nguồn cho những chuyển biến lớn lao và làm rạng danh dân tộc Việt Nam trong
thời đại mới: Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập! Từ mùa Xuân lịch sử đó, sức
mạnh và sức sáng tạo của dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm tạo dựng trên
nền tảng chủ nghĩa yêu nước và sự cố kết cộng đồng đã được kế thừa, nâng lên
tầm cao và trình độ mới dưới sự lãnh đạo của Đảng; dân tộc Việt Nam trở thành
biểu tượng về những nỗ lực vượt khó, những sức bật mạnh mẽ, sự vươn lên không
ngừng và gặt hái những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử và thời đại được Nhân
dân thế giới ngưỡng mộ. Vị thế và quốc hiệu Việt Nam ngày càng rạng rỡ trên
trường quốc tế; giá trị văn hóa Việt Nam ngày càng lan tỏa khắp năm châu.

Summary: In spring 1930 (Canh Ngo), the nation's history marked an event that
initiated great changes and glorified Vietnam in the new era: the establishment of the
Communist Party of Vietnam. Since that historic spring, the strength and creativity of
Vietnam over thousands of years built on the foundation of patriotism and community
cohesion has been inherited and raised to new heights and levels under the
leadership of the Party; Vietnam has become a symbol, admired worldwide for its
efforts to overcome difficulties, strong bounces, unceasing rise and reap great
victories of historical and epochal significance. The position and national title of
Vietnam is increasingly bright in the international arena; and Vietnamese cultural
values are increasingly spreading throughout the five continents.
Từ khóa: Dân tộc Việt Nam; cội nguồn sáng tạo và sức mạnh; Đảng Cộng sản Việt Nam; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Keywords: Vietnam; source of creativity and strength; the Communist Party of Vietnam; building and defense of the Fatherland.
Nhận bài: 18/12/2021; Sửa chữa: 28/12/2021; Duyệt đăng: 10/1/2022.

Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách
mạng và dân tộc Việt Nam bắt nguồn từ
yêu cầu khách quan của dân tộc Việt Nam
về độc lập, tự do, từ khát vọng của Nhân
dân về hòa bình, phát triển và chấn hưng
đất nước

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

C�i ngu�n sáng t�o và s�c m�nh 
Vi�t Nam
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Đứng ở vị trí trung tâm lãnh đạo phong
trào đấu tranh giải phóng dân tộc mở
đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, Đảng là
cội nguồn sáng tạo và sức mạnh để dân
tộc Việt Nam gặt hái được những thành
công rực rỡ
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Những thành tựu lớn lao của dân tộc Việt
Nam 92 năm qua có một nguyên nhân
mang tính chất quyết định: Đảng Cộng
sản Việt Nam đã thực hiện xuất sắc vai
trò, trách nhiệm một đội tiên phong lãnh
đạo một dân tộc tiên phong





65TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 221+222 (1+2/2022)

Chúc MừngNămMới XU�N NH�M D�N 2022

ĐINH NGỌC GIANG*

Tóm tắt: Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức có quan hệ mật thiết với
nhau, trong đó xây dựng Đảng về chính trị có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Tại
Đại hội XII, năm 2016, Đảng ta bổ sung xây dựng Đảng về đạo đức. Đại hội XIII,
năm 2021 Đảng bổ sung xây dựng Đảng về cán bộ. Như vậy, theo quan điểm của
Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay xây dựng Đảng gồm năm mặt: xây dựng Đảng
về chính trị; tư tưởng; tổ chức, cán bộ và đạo đức. Làm sáng tỏ cơ sở lý luận và
thực tiễn cùng những chủ trương, phương hướng, giải pháp lớn của Đảng Cộng
sản Việt Nam về những bổ sung, phát triển này là rất cần thiết.

Summary: Building the Party in terms of politics, ideology, and organization,
which are closely related to each other, in which political party building is of
primary importance. At the 12th National Party Congress, 2016, the Party
supplemented the Party building in terms of morality. The 13th Congress, in
2021, the Party supplemented the Party building in terms of cadres. Thus,
according to the Communist Party of Vietnam's point of view, the Party building
consists of five aspects: political party building; thought; organization, cadres,
and morality. It is very necessary to clarify the theoretical and practical basis and
the major undertakings, directions, and solutions of the Communist Party of
Vietnam on these additions and developments.
Từ khóa: Xây dựng Đảng; xây dựng Đảng về đạo đức; Đảng Cộng sản Việt Nam.
Keywords: The Party building; the Party building in terms of morality; the Communist Party of Vietnam.
Nhận bài: 20/12/2021; Sửa chữa: 29/12/2021; Duyệt đăng: 10/1/2022.

Quan niệm xây dựng Đảng Cộng sản Việt
Nam về đạo đức 

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

T%ng c��ng xây d�ng Đ	ng 
v
 đ�o đ�c hi�n nay
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Nội dung xây dựng Đảng Cộng sản Việt
Nam về đạo đức 
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Vai trò của xây dựng Đảng Cộng sản Việt
Nam về đạo đức 

Giải pháp tăng cường xây dựng Đảng
Cộng sản Việt Nam về đạo đức hiện nay
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Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng xác định những nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch
vững mạnh. Trong đó, tập trung xây dựng Đảng về đạo đức là vấn đề hết sức quan trọng. 

ẢNH: QUANG VINH
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trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
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CAO VŨ MINH*

Tóm tắt: Hiện nay, một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, trong đó có những
người giữ vị trí lãnh đạo, quản lý sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, tham nhũng. Để
phát hiện, xử lý kịp thời hành vi tham nhũng, pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho
cá nhân thực hiện quyền tố cáo đối với người có hành vi tham nhũng. Một trong
những điểm quan trọng khuyến khích cá nhân tố cáo hành vi tham nhũng là chế độ
khen thưởng. Các quy định pháp luật Việt Nam về khen thưởng người tố cáo hành
vi tham nhũng đang bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Bài viết phân tích về những bất
cập trong các quy định pháp luật về khen thưởng người tố cáo hành vi tham
nhũng, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật.

Summary: Currently, a large part of the cadres and civil servants, including those
who hold leadership positions, manage to fall into individualism, selfishness, and
corruption. In order to detect and promptly handle acts of corruption and law,
create favorable conditions for individuals to exercise their right to denounce acts of
corruption, one of the most important points that encourages individuals to report
corruption is a reward regime. Vietnamese legal regulations on rewarding accusers
of corruption are revealing a number of limitations and shortcomings. This article
analyzes the shortcomings in the legal regulations on rewarding accusers of
corruption and proposing some solutions to improve the law.
Từ khóa: Hiến pháp năm 2013; Luật Tố cáo năm 2018; khen thưởng.
Keywords: 2013 Constitution; 2018 Law on Denunciation; reward regime.
Nhận bài: 20/12/2021; Sửa chữa: 28/12/2021; Duyệt đăng: 5/1/2022.

Khái quát về khen thưởng đối với người
tố cáo hành vi tham nhũng

* Tiến sĩ, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Khen th��ng đ�i v�i ng��i t� cáo hành vi 
tham nh&ng theo pháp lu�t Vi�t Nam
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Bất cập trong các quy định pháp luật về
khen thưởng đối với người tố cáo hành vi
tham nhũng
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Kiến nghị hoàn thiện



Chú thích:
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2,3. Điều 20, 21 Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo.
4,5,6,7. Điều 34, 35, 57, 71, 72 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 (sửa đổi, bổ sung năm 2005, 2009, 2013).
8. Theo Điều 10 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 (sửa đổi, bổ sung năm 2005, 2009, 2013) thì muốn được bình xét trong phong

trào thi đua thì cá nhân phải đăng ký tham gia thi đua. Người tố cáo hành vi tham nhũng không bao giờ thực hiện việc đăng ký
tham gia thi đua nên không thể thỏa mãn tiêu chí “được bình xét trong phong trào thi đua”.

9. Mai Văn Duẩn, “Kinh nghiệm về bảo vệ người tố cáo của Hàn Quốc”, Tạp chí Thanh tra số 10, năm 2015.
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VŨ ĐĂNG MINH*

Tóm tắt: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng nước ta, Đảng Cộng sản Việt Nam
và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề dân tộc và công tác dân tộc.
Dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài của cách mạng
Việt Nam. Vận dụng, sáng tạo chủ trương, quan điểm của Đảng ta và Bác về công
tác dân tộc vào thực tiễn, trở thành một đòi hỏi mang tính khách quan đối với tổ
chức Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp, góp phần làm thay đổi cơ
bản đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Summary: In the process of leading our country's revolution, the Communist Party
of Vietnam and President Ho Chi Minh paid special attention to ethnic issues and
ethnic work. The issue of ethnicity and national unity is a fundamental and long-
term strategic issue of the Vietnamese revolution. Applying and creating the
guidelines and viewpoints of our Party and Uncle Ho on ethnic work into practice
has become an objective requirement for Party organizations, authorities, and the
Vietnam Fatherland Front at all levels, contributing to fundamentally changing the
lives of ethnic minorities and mountainous areas.
Từ khóa: Dân tộc; công tác dân tộc; đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Việt Nam.
Keywords: Ethnicity; ethnic work; ethnic minorities and mountainous areas; Vietnam.
Nhận bài: 6/12/2021; Sửa chữa: 20/12/2021; Duyệt đăng: 5/1/2022.

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

Ch� tr��ng, quan đi�m c�a Ch� t�ch H� Chí Minh, 
c�a Đ	ng và Nhà n��c, M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
v
 v�n đ
 dân t�c và công tác dân t�c
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Thực hiện tốt chính sách dân tộc, mang lại cuộc sống ấm no cho đồng bào các
dân tộc thiểu số và miền núi. ẢNH: QUANG VINH
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Chăm lo Tết cho người nghèo, góp phần giúp đồng bào đón Tết cổ truyền dân tộc thêm
đầm ấm. 

ẢNH: QUANG VINH
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7. Báo cáo số 1300-BC/ĐĐQH14 ngày 3/6/25019 của Đảng đoàn Quốc hội.
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TRỊNH THỊ KIM NGỌC*

Tóm tắt: Dân tộc Việt Nam có nhiều truyền thống quý báu, đó là lòng yêu nước,
tính cộng đồng và tinh thần tương thân tương ái. Những điều làm nên “cốt cách
Việt” ấy đã được xây dựng, vun đắp trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân
tộc, được phát huy thành sức mạnh nội sinh giúp dân tộc vượt qua mọi thách thức
và chiến thắng mọi kẻ thù. Trong công cuộc đổi mới 35 năm qua, sức mạnh của
những giá trị truyền thống đã cùng dân tộc viết nên câu chuyện kỳ tích của Việt
Nam như một điểm sáng đối với quốc tế trong công cuộc giảm nghèo, gia tăng tuổi
thọ và thu nhập của người dân. Sức mạnh này lại sẽ được tỏa sáng và phát huy cao
độ, mỗi khi khó khăn ập tới, nhất là trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 hiện nay.

Summary: The Vietnamese people have a number of precious traditions, such as
patriotism, community, and the spirit of mutual affection. The things that make up
that "Vietnamese character" have been built and cultivated in the nation's history of
nation building and defense, promoted into endogenous strength to help the nation
overcome all challenges and conquer all enemies. During the 35-year renovation
process, the strength of traditional values and the nation has written the miracle
story of Vietnam as a bright spot for the international community in reducing
poverty, increasing life expectancy, and income of people. This strength will again
be shined and highly promoted, whenever difficulties arise, especially in the current
fight against the Covid-19 pandemic.
Từ khóa: Giá trị truyền thống; đại dịch Covid-19; phòng, chống đại dịch; Việt Nam.
Keywords: Traditional values; the Covid-19 pandemic; pandemic prevention and control; Vietnam.
Nhận bài: 28/12/2021; Sửa chữa: 5/1/2022; Duyệt đăng: 10/1/2022.

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

S�c m�nh c�a giá tr� truy
n th�ng 
trong cu�c chin ch�ng Covid-19
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Đại dịch Covid -19
ở Việt Nam và
những tổn thất
được tổng hợp
bước đầu

Bộ đội Sư đoàn 5 (Quân khu 7) giúp Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch
Covid-19. 

ẢNH: DUY HIỂN
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Sức mạnh của các giá trị truyền thống Việt
Nam trong cuộc chiến chống đại dịch
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Chú thích:
1. Theo https://www.qdnd.vn/quoc-te/doi-song/so-ca-tu-vong-do-covid-19-tren-the-gioi-vuot-moc-5-trieu-675902
2. Tham khảo Báo cáo của Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Thành Phong tại phiên tọa đàm cấp cao trong khuôn khổ

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021, được tổ chức ngày 5/12 vừa qua. Theo https://tuoitre.vn/dich-covid-19-gay-thiet-hai-cho-kinh-
te-viet-nam-khoang-37-ti-usd-20211205125107947.htm

3. Theo tổng quan kinh tế Việt Nam kể từ 205 tỷ của năm 2016 đến 268,4 tỷ của năm 2020.
4. Theo Cập nhật Covid - 19 tại Việt Nam ngày 3/1/2022 https://vnexpress.net/covid-19/covid-19-viet-nam
5. Báo cáo từ Quỹ vaccine https://quyvacxincovid19.gov.vn/report
6. Đóng góp của doanh nghiệp doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch.

https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/dong-gop-cua-doanh-nghiep-doanh-nhan-tphcm-trong-cong-tac-phong-chong-dich-1491885634
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NGUYỄN VĂN HÙNG*  

Tóm tắt: Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt
Nam trong thời kỳ mới là vô cùng quan trọng, cấp thiết. Dưới sự lãnh đạo của
Đảng, các tổ chức, cơ quan, các ngành, các cấp, trong đó có Hội Liên hiệp Phụ
nữ Việt Nam có nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm tham gia vào công tác này,
góp phần xây dựng Nhà nước ta trong sạch, vững mạnh, thật sự là của Nhân
dân, do Nhân dân và vì Nhân dân để xây dựng đất nước hùng cường, thịnh
vượng, văn minh, hạnh phúc.

Summary: Building and perfecting a socialist rule-of-law state of Vietnam in the
new period is extremely important and urgent. Under the leadership of the Party,
organizations, agencies, branches and levels, including the Vietnam Women's
Union which has obligations, rights, and responsibilities to participate in this
work, contributing to the construction of a clean and strong State truly belongs to
the People, by the People, and for the People to build a strong, prosperous,
civilized, and happy country.
Từ khóa: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nhân dân; Đảng
Cộng sản Việt Nam.
Keywords: The Vietnam Women's Union; a socialist rule-of-law State of Vietnam; People; the Communist Party of
Vietnam.
Nhận bài: 9/12/2021; Sửa chữa: 21/12/2021; Duyệt đăng: 5/1/2022.

* Tiến sĩ, nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Phát huy vai trò c�a H�i Liên hi�p Ph$ n� Vi�t Nam 
trong tham gia xây d�ng và hoàn thi�n Nhà n��c 
pháp quy
n xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam
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Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ
Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào “Cả nước chung sức xây
dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2016 - 2020. 

ẢNH: QUANG VINH
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Chú thích: 
1,2,3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.169;

89; 174 - 175.
4. Hiến Pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
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NGUYỄN NAM TIẾN*

Tóm tắt: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là chủ
trương lớn của Bộ Chính trị, Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam. Mục đích của Cuộc vận động nhằm phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự
lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và
sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu
cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Ý thức được tầm quan trọng của Cuộc vận
động, trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã đẩy
mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc vận động, góp phần thúc đẩy phát
triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân.

Summary: The campaign "Vietnamese people prioritise using Vietnamese goods" is a
major policy of the Politburo, the Government, and the Vietnam Fatherland Front Central
Committee. The purpose of the campaign is to strongly promote patriotism, self-help, self-
reliance, national self-respect, and building a consumer culture of Vietnamese people and
producing a number of Vietnamese goods of high quality and competitiveness, meeting
the needs of domestic consumption and export. Awaring of the importance of the
campaign, over the last few years, the Vietnam Fatherland Front in Thua Thien Hue
province has promoted information and propaganda work about the campaign,
contributing to promoting economic development and improving people's living standards.
Từ khóa: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phát triển kinh tế; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh Thừa Thiên Huế.
Keywords: The campaign "Vietnamese people prioritise using Vietnamese goods"; economic development; the Vietnam
Fatherland Front, Thua Thien Hue province.
Nhận bài: 16/12/2021; Sửa chữa: 29/12/2021; Duyệt đăng: 6/1/2022.

* Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế.

Th'a Thiên Hu: Tip t$c đ(y m�nh tuyên truy
n
cu�c v�n đ�ng “Ng��i Vi�t Nam �u tiên dùng hàng
Vi�t Nam”
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Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra các đơn vị phân phối hàng Việt Nam 
trên địa bàn tỉnh. 

ẢNH: PV
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TRỊNH THỊ THANH*

Tóm tắt: Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta
luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của giai cấp nông dân, khu vực nông nghiệp, nông
thôn. Chính sách của Đảng và Nhà nước luôn hướng đến nâng cao vai trò của người
nông dân trong sản xuất nông nghiệp và mang lại lợi ích cho người nông dân. Phát
triển các Hợp tác xã kiểu mới và các Liên hiệp Hợp tác xã, phát huy vai trò của Hội
Nông dân Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là 3 trụ cột căn
bản để bảo đảm vai trò chủ thể của giai cấp nông dân Việt Nam.

Summary: During the process of national construction and development, our Party and
State have always emphasized the importance of the peasantry, the agricultural, and
rural areas. Policies of the Party and the State always aim to enhance the role of
farmers in agricultural production and bring benefits to farmers. Developing new-type
cooperatives and Unions of Cooperatives, promoting the role of the Vietnam Farmers'
Union and the Vietnam Cooperative Union, coordinating between the Vietnam
Fatherland Front, the Vietnam Farmers' Union, and the Vietnam Cooperative Union are
the three basic pillars to ensure the role of the subject of the Vietnamese peasant class.
Từ khóa: Giai cấp nông dân; nông nghiệp; nông thôn; Hợp tác xã; Hội Nông dân Việt Nam; Liên minh Hợp tác xã Việt
Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Peasant class; agriculture; countryside; Cooperative; the Vietnam Farmers' Union; the Vietnam Cooperative
Union; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 20/12/2021; Sửa chữa: 28/12/2021; Duyệt đăng: 5/1/2022.

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

Ph�i h�p gi�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và H�i Nông dân Vi�t Nam, 
Liên minh H�p tác xã Vi�t Nam trong c� c�u l�i nông nghi�p, 
b	o đ	m vai trò ch� th� c�a giai c�p nông dân
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TRẦN QUỐC DÂN*

Tóm tắt: Chất lượng nguồn nhân lực là khả năng tổng hợp về thể lực, trí lực, kỹ năng,
phong cách, đặc điểm lối sống, tinh thần và đặc biệt là khả năng nghiên cứu, sáng tạo,
đổi mới, tiếp thu và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới trong quá
trình lao động, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Yếu tố con người luôn đóng vai trò
trung tâm của mọi quá trình phát triển. Phát triển văn hóa để văn hóa thực sự trở thành
nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao,
tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ
quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Summary: The quality of human resources is the combined ability of physical strength,
intelligence, skills, style, lifestyle characteristics, spirit and especially the ability to
research, create, innovate, absorb, and apply scientific - technical advances and new
technologies in the working process and serving socio-economic development. The
human factor always plays a central role in every development process. Developing
culture so that culture truly becomes a solid spiritual foundation of the society, forming
high-quality human resources, creating a new driving force for rapid and sustainable
development of the country, firmly defending the Fatherland for the goal of a rich people,
a strong country, democracy, justice and civilization.
Từ khóa: Văn hóa; phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Culture; cultural development; improve the quality of human resources; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 21/12/2021; Sửa chữa: 28/12/2021; Duyệt đăng: 5/1/2022.

Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực 

* Nguyên Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Phát tri�n v%n hóa và nâng cao ch�t l��ng 
ngu�n nhân l�c
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Phát triển văn hóa góp phần nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực
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Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong việc phát triển văn hóa



Tài liệu tham khảo
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII,  Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Nxb. Chính trị quốc gia Sự

thật, Hà Nội, 2014.
3. PGS.TS. Vũ Văn Phúc - TS. Nguyễn Duy Hùng: Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội

nhập quốc tế, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2012.
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NGUYỄN HƯNG VƯỢNG*

Tóm tắt: Tuyên Quang là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, “Thủ đô khu giải phóng
- Thủ đô kháng chiến”, qua mỗi giai đoạn phát triển của tỉnh, luôn có dấu ấn quan
trọng của công tác Mặt trận. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và
truyền thống của quê hương cách mạng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang
tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong
tình hình mới, góp phần xây dư̂ng tỉnh Tuyên Quang ngày càng phát triển.

Summary: Tuyen Quang province is a land rich in historical traditions, "The Capital of
the liberation and the resistance war", through each stage of the province's
development, there are always important imprints of the Front's work. Bringing into
play the strength of great national unity bloc and the traditions of the revolutionary
homeland, the Vietnam Fatherland Front in Tuyen Quang province continues to
innovate the contents and modes of operation, meeting the requirements of tasks in
the new situation and contributing to the development of Tuyen Quang province.
Từ khóa: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đại đoàn kết toàn dân tộc; truyền thống quê hương cách mạng; 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang.
Keywords: Innovation of contents, modes of operation; great national unity; revolutionary homeland tradition; the Vietnam
Fatherland Front in Tuyen Quang province.
Nhận bài: 21/12/2021; Sửa chữa: 28/12/2021; Duyệt đăng: 5/1/2022.

Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy
trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

* Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang.

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam t)nh Tuyên Quang tip t$c 
đ�i m�i n�i dung, ph��ng th�c ho�t đ�ng, đáp �ng 
yêu c�u nhi�m v$ chính tr� trong tình hình m�i
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Đẩy mạnh đoàn kết, tập hợp các tầng lớp
Nhân dân

Chúc MừngNămMới XU�N NH�M D�N 2022
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Phát huy vai trò chủ trì, hiệp thương phối
hợp hành động với các tổ chức thành viên
và tăng cường phối hợp với chính quyền,
ngành chức năng trong thực hiện các cuộc
vận động, phong trào thi đua yêu nước

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 
ẢNH: PV
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Cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnhTuyên Quang tham gia cùng Nhân dân
thôn Bản Túm, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa san mặt bằng đường giao thông nội đồng. ẢNH: PV



100 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 221+222 (1+2/2022)

Đổi mới phương thức hoạt động tập trung
cho cơ sở, gần dân, sát dân

Tăng cường công tác giám sát, phản biện
xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng,
xây dựng chính quyền vững mạnh

Một số bài học kinh nghiệm đổi mới nội
dung, phương thức hoạt động
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CHÂU TẤN PHÁT*

Tóm tắt: Ở Việt Nam, lịch sử canh tác hữu cơ đã hình thành từ lâu, nông nghiệp
Việt Nam là ngành có lợi thế bởi tính đa dạng và quy mô sản lượng, nhiều loại nông
sản có sản lượng hàng đầu thế giới, có nhiều loại nông sản có tiềm năng nhưng
chưa được khai thác hợp lý, do đó diện tích nông nghiệp hữu cơ còn khiêm tốn so
với tiềm năng. Nông nghiệp hữu cơ là xu hướng tất yếu, song cách tiếp cận như thế
nào ở Việt Nam là một vấn đề đáng quan tâm hiện nay. Bài viết phân tích một số
thành tựu cũng như những khó khăn trong quá trình ứng dụng sản xuất theo hướng
phát triển nền nông nghiệp hữu cơ, trong sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam.

Summary: In Vietnam, the history of organic farming has been established for a
long time, Vietnam's agriculture is an advantageous industry because of the diversity
and scale of production, variety of agricultural products with the leading production
in the world, and there are many potential agricultural products that have not been
properly exploited, therefore, the area of organic agriculture is still modest compared
to its potential. Organic agriculture is an inevitable trend, but how to approach it in
Vietnam is a matter of concern today. This article analyzes a number of
achievements as well as difficulties in the process of applying production towards the
development of organic agriculture in agricultural production in Vietnam.
Từ khóa: Nông nghiệp hữu cơ; nông nghiệp công nghệ cao; hội nhập quốc tế; Việt Nam.
Keyword: Organic_agriculture; Hi-tech Agriculture; international integration; Vietnam.
Nhận bài: 28/12/2021; Sửa chữa: 5/1/2022; Duyệt đăng: 10/1/2022.

* Tiến sĩ, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nông nghi�p h�u c�: Th�c tr�ng và 
m�t s� h��ng phát tri�n t�i Vi�t Nam
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Thực trạng và những hạn chế của nông
nghiệp hữu cơ tại Việt Nam

Việt Nam có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển nông nghiệp hữu cơ. 
ẢNH: QUANG VINH
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Đề xuất những giải pháp phát triển nông
nghiệp hữu cơ ở Việt Nam
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TỪ THÀNH HUẾ*

Tóm tắt: Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về
người Việt Nam ở nước ngoài đã phối hợp trong việc chăm lo cho cộng đồng người
Việt Nam ở nước ngoài. Nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của bà con, giải
quyết các vấn đề còn tồn tại trong cộng đồng kiều bào, hỗ trợ kiều bào ổn định
cuộc sống, hội nhập thuận lợi vào xã hội sở tại. Do đó, tinh thần yêu nước, tự hào
dân tộc, gắn bó với quê hương trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
ngày càng được khơi dậy và tăng cường.

Summary: In recent years, the Vietnam Fatherland Front and the State
Committee for Overseas Vietnamese have cooperated in taking care of the
overseas Vietnamese community. This coordination is to grasp the situation,
thoughts, and aspirations of the people, solving outstanding problems in the
overseas community, supporting overseas Vietnamese to stabilize their lives, and
integrating smoothly into the host society. Therefore, the spirit of patriotism,
national pride, and attachment to the homeland in the overseas Vietnamese
community is increasingly aroused and strengthened.
Từ khóa: Người Việt Nam ở nước ngoài; giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống; Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở
nước ngoài; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Overseas Vietnamese; preserving traditional cultural identity; the State Committee on Overseas Vietnamese;
the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 9/12/2021; Sửa chữa: 21/12/2021; Duyệt đăng: 6/1/2022.

* Thạc sĩ, Trưởng Ban Đối ngoại và Kiều bào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tip t$c tri�n khai toàn di�n và m�nh m* 
công tác v
 ng��i Vi�t Nam � n��c ngoài

Thực hiện có hiệu quả chủ trương đại đoàn
kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước đối với
đồng bào Việt Nam ở nước ngoài
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhà
nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối
hợp triển khai thực hiện công tác người Việt
Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Chúc MừngNămMới XU�N NH�M D�N 2022
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Một số giải pháp góp phần phát huy sức
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điều
kiện để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài
đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc
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HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Nếu Covid-19 trở thành một bệnh đặc hữu với mức độ nguy hiểm
tương đối thấp, khi đó, người dân ở mọi nơi trên thế giới tập sống chung an toàn
với dịch bệnh, thì giai đoạn cấp tính của đại dịch có thể sẽ kết thúc, Covid-19 sẽ
không còn “thống trị” cuộc sống của chúng ta.

Summary: If the Covid-19 pandemic becomes an endemic disease with a
relatively low level of danger, at that time, people everywhere in the world learn
to live safely with the epidemic, the acute phase of the pandemic may end, and
Covid-19 will no longer "dominate" our lives.
Từ khóa: Thế giới năm 2022; Covid-19; sống chung an toàn với dịch bệnh.
Keywords: World in 2022; Covid-19; live safely with the disease.
Nhận bài: 29/12/2021; Sửa chữa: 5/1/2022; Duyệt đăng: 6/1/2022.

D� BÁO TH GI�I N�M 2022: 
Li�u đ�i d�ch Covid-19 có kt thúc?

Liệu đại dịch có thể kết thúc trong năm 2022.
ẢNH: THE GUARDIAN
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Một số biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cần được duy trì.
ẢNH: VOX
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Mũi tiêm tăng cường là rất cần thiết.
ẢNH: REUTERS

Biến chủng Omicron vẫn đang là mối lo ngại toàn cầu.
ẢNH: JAPAN TIMES
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THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Tham nhũng là một hiện tượng xã hội, chính trị và kinh tế phức tạp
ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia trên thế giới. Tham nhũng ảnh hưởng đến
mọi lĩnh vực của xã hội, phòng, chống tham nhũng đã mở ra tiến trình hướng tới
các mục tiêu phát triển bền vững giúp bảo vệ hành tinh của chúng ta, nhằm tạo
việc làm, bình đẳng giới và đảm bảo khả năng tiếp cận rộng rãi hơn với các dịch
vụ thiết yếu như chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Hợp tác quốc tế luôn là giải
pháp hàng đầu, các quốc gia từ chối nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm tham nhũng
cũng như tài sản do tham nhũng mang lại.

Summary: Corruption is a complex social, political, and economic phenomenon
that affects all countries of the world. Corruption affects every aspect of society,
and combating corruption has opened the way towards the sustainable
development goals that help protect our planet, to create jobs, achieve gender
equality, and ensure broader access to essential services such as health care and
education. International cooperation is always the first solution, countries deny a
safe haven for corrupt criminals as well as the assets brought by corruption.
Từ khóa: Tham nhũng; phòng, chống tham nhũng; vai trò cá nhân; hợp tác quốc tế.
Keywords: Corruption; Anti-corruption; individual roles; international cooperation.
Nhận bài: 15/12/2021; Sửa chữa: 20/12/2021; Duyệt đăng: 5/1/2022.

Nói không v�i tham nh&ng - 
Quy
n và vai trò c�a m+i cá nhân

Tham nhũng ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực của xã hội.
ẢNH: GETTY IMAGES
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Nói không với tham nhũng.
ẢNH: LEGIT

Hợp tác quốc tế là giải pháp hàng đầu trong phòng, chống tham nhũng.
ẢNH: G20
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Việt Nam tiếp tục phòng, chống tham nhũng mạnh mẽ.
ẢNH: UNODC



HỒNG VY biên dịch

Tóm tắt: Biến đổi khí hậu về cơ bản sẽ định hình lại cuộc sống trên trái đất trong
những thập kỷ tới, ngay cả khi con người có thể kiểm soát được lượng khí thải gây ra
hiệu ứng nhà kính đang làm trái đất nóng lên. Sự tuyệt chủng của nhiều loài, dịch bệnh
lan rộng, hệ sinh thái sụp đổ, các thành phố bị đe dọa bởi nước biển dâng - các tác
động khí hậu tàn khốc ngày càng xảy ra thường xuyên hơn và ở cấp độ nghiêm trọng
hơn. Chúng ta không thể trì hoãn những hành động thực tế chống biến đổi khí hậu.

Summary: Climate change will fundamentally reshape life on earth in the coming
decades, even if we can control our greenhouse gas emissions that are warming the
earth. Species extinctions, epidemics spreading, ecosystems collapsing, and cities
threatened by sea level rise - devastating climate impacts are becoming more frequent
and more severe . We cannot delay practical actions against climate change.
Từ khóa: Biến đổi khí hậu; bảo vệ môi trường, con người, thế giới.
Keywords: Climate change; environmental protection, people, the world.
Nhận bài: 22/12/2021; Sửa chữa: 28/12/2021; Duyệt đăng: 5/1/2022.

Biến đổi khí hậu 

NGÀY CÀNG T�I T� H�N 
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Biến đổi khí hậu - vấn đề chưa bao giờ
hết nóng.

ẢNH: USA TODAY



Băng tan ở Greenland.
ẢNH: WHOI

Cháy rừng do biến đổi khí hậu.
ẢNH: INDEPENDENT
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Khí thải công nghiệp góp phần gây hiệu ứng nhà kính.
ẢNH: WWF
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NGUYỄN TÚC*

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của Nhân dân ta - Anh hùng giải phóng dân
tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng
sản Việt Nam, người khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tức Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay, kiến trúc sư và linh hồn của Mặt trận Dân tộc
thống nhất Việt Nam, người bạn thân thiết của các dân tộc đang đấu tranh vì hòa
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới - một vĩ nhân của
nhân loại trong thế kỷ XX.

Summary: Our beloved President Ho Chi Minh was a National Liberation Hero, a
World Cultural Celebrity, a founder, leader, and trainer of the Communist Party of
Vietnam, the founder of the Democratic Republic of Vietnam, or the Socialist
Republic of Vietnam today, he was an architect and soul of the United National Front
of Vietnam, a close friend of all nations struggling for peace, national independence,
democracy and social progress around the world; and a great man of mankind in the
twentieth century.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh; anh hùng giải phóng dân tộc; danh nhân văn hóa thế giới; Việt Nam.
Keywords: President Ho Chi Minh; national liberation hero; world cultural celebrity; Vietnam.
Nhận bài: 16/12/2021; Sửa chữa: 20/12/2021; Duyệt đăng: 6/1/2022.

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

Bác Hồ sống mãi trong tôi
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Đồng chí Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam.

ẢNH: QUANG VINH
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Chú thích:
1. Sau này anh Đậu Ngọc Xuân là Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; anh Trịnh Ngọc Thái là Phó Ban Đối

ngoại Trung ương Đảng, Đại sứ của nước ta tại Pháp.
2. Thời đó tiêu chuẩn tính bằng gạo - 1 kg bằng 4 hào.
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Nhà văn KHÁNH PHƯƠNG

Tóm tắt: Là một vị tướng có tâm hướng Phật, Viện sỹ, Tiến sỹ Nguyễn Huy Hiệu
từng có vô số câu chuyện kỳ bí về quân sự với những chiến thuật, chiến dịch,
chiến lược xuất sắc. Trong đó, có nhiều giai thoại về tình đồng đội, đồng chí, bao
gồm những câu chuyện về trồng cây tri ân.

Summary: As a Buddhist-minded General, Academician, Doctor Nguyen Huy
Hieu had countless mysterious stories about the military with excellent tactics,
campaigns, and strategies. In which, there are a number of anecdotes about
comradeship, including stories about planting trees of gratitude.
Từ khóa: Nguyễn Huy Hiệu; Anh hùng quân Giải Phóng; cây đồng đội; Quảng Trị.
Keywords: Nguyen Huy Hieu; Heroes of the Liberation Army; comradeship tree; Quang Tri.
Nhận bài: 22/12/2021; Sửa chữa: 28/12/2021; Duyệt đăng: 5/1/2022.

Cây Đa trồng ở Thành Đội Quảng Trị

7 “cây đ�ng đ�i” t��ng Hi�u 
tr�ng � Qu	ng Tr�
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Cây Bồ đề trồng ở Nghĩa trang liệt sỹ quốc
gia Đường 9, Quảng Trị

Cây đa mang về từ Ấn Độ được Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu trồng trên mảnh đất Quảng Trị, tháng 4/1984.
ẢNH: PV
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Cây Đa búp đỏ trồng ở Gia Bình, Gio Linh,
Quảng Trị

Cây Bồ đề trồng ở Thành cổ Quảng Trị 

Cây Đa trồng ở Cao điểm 31, Gio An, Gio
Linh, Quảng Trị 

Chúc MừngNămMới XU�N NH�M D�N 2022
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Cây Đa trồng ở Cao điểm 82, Gio An, Gio
Linh, Quảng Trị 

Cây Sala trồng ở chùa Gio An, Quảng Trị
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CHU VĂN KHÁNH*, BÙI THỊ HOÀN**

Tóm tắt: Xác định bản sắc của bảo tàng là một nhiệm vụ quan trọng và được xem là
yếu tố cốt lõi tạo nên thương hiệu, có vai trò quyết định thành công. Bản sắc có tác
động lớn đến sự phát triển của các loại hình thiết chế văn hóa, nhưng riêng đối với bảo
tàng, có một ý nghĩa đặc biệt. Việc tạo dựng bản sắc bảo tàng đòi hỏi phải đầu tư
nghiên cứu thỏa đáng và sự quyết tâm, đồng lòng cao của cả tập thể, đồng thời phải có
phương pháp, lộ trình phù hợp để hiện thực hóa trong từng hoạt động của bảo tàng.

Summary: Defining the museum's identity is an important task and is considered a core
element of the brand, which plays a decisive role in success. Identity has a great impact
on the development of various types of cultural institutions, but for museums, there is a
special meaning. The creation of a museum identity requires adequate research
investment and the determination and consensus of the whole team, at the same time,
there must be a suitable method and roadmap to realize in each activity of the museum.
Từ khóa: Bản sắc; bản sắc bảo tàng; Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Identity; museum identity; the Vietnam Fatherland Front Museum.
Nhận bài: 28/12/2021; Sửa chữa: 5/1/2021; Duyệt đăng: 10/1/2022.

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

Xây d�ng b	n s"c B	o tàng M�t tr�n 
T� qu�c Vi�t Nam
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Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong lưu bút tại Bảo tàng, Thủ
tướng Phạm Minh Chính viết: Tham quan Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi rất xúc động và tự hào về truyền thống vẻ
vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong suốt hơn 90 năm qua. 

ẢNH: QUANG VINH
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Chú thích:
1. Viện Ngôn ngữ học: Từ điển Tiếng Việt, Nxb. Đà Nẵng - Trung tâm Từ điển học , 2003, tr.31.
2. James D. Fearon: “Bản sắc là gì (như từ ngữ bây giờ chúng tôi sử dụng)?” (What is identity (as we now use the word)?,

https://web.stanford.edu/group/fearon-research/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/What-is-Identity-as-we-now-
use-the-word-.pdf

3. Michael Hogg and Dominic Abrams: Social Identifications: A Social Psychology of Intergroup Relations and Group Processes.
London: Routledge, 1988, tr.2.

4. Francis M. Deng: War of Visions: Conflict of Identities in the Sudan. Washington, DC: Brookings, 1995, tr.1.
5. Richard Jenkins: Social Identity. London: Routledge,1996, tr.4.
6. Alexander Wendt: “Anarchy is What States Make of It”, International Organization 46, 1992, tr.397.



Trẻ học tiếng Anh tương tác cùng giáo viên bản ngữ.

Với hàng loạt công nghệ đa tương tác đột phá, giáo trình bản quyền từ Đại học
Brown (Hoa Kỳ) cùng triết lý giáo dục tiên phong, eKidEnglish đang ghi danh là
một trong những tên tuổi mới định hình tương lai của lĩnh vực tiếng Anh trực tuyến
tại Việt Nam và khu vực.

Tương tác đa chiều giúp trẻ yêu thích và
tự tin giao tiếp

eKidEnglish - 
N�n t�ng ti�ng Anh t��ng tác 
đa chi�u đ�u tiên t	i Đông Nam Á
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Giáo trình bản quyền với định hướng EFL
từ Đại học Brown (Hoa Kỳ)

Hệ thống đảm bảo chất lượng và quản lý
học tập thông minh



Ứng dụng EFL và phương pháp CLIL trên nền tảng tương tác
đa chiều eKidEnglish
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Với bản lĩnh kiên cường, năng lực quản trị linh hoạt và những việc làm ý nghĩa
dành cho cộng đồng trong suốt hai năm đầy khó khăn do dại dịch Covid-19,
Tập đoàn Sun Group đã được ghi nhận bằng hàng loạt những giải thưởng uy tín
trong nước và quốc tế. 

Sun Group - “s�u đ�u đàn” 
c�a ngành du l�ch vng vàng 
v��t bão Covid-19

Sun Group trao tặng 320 tỷ đồng cho Quỹ Vắc xin phòng chống Covid-19.
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Lễ công bố vận hành chính thức hệ thống ERP-SAP của tập
đoàn Sun Group.

KDL suối khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hanh Quảng Ninh.
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Theo Chiến lược phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)   
đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
tại Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 1/4/2021, EVN sẽ phát triển thành Tập
đoàn kinh tế mạnh, bền vững, hiệu quả.

Năm 2025, chuyển thành doanh nghiệp số 

Phát triển hệ thống điện đồng bộ, hợp lý 

Chi�n l��c phát tri�n EVN đ�n 2030: 
TR� TH�NH T�P ĐO�N KINH T� M�NH, B�N V	NG
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ĐỂ TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CHIẾN LƯỢC, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO:
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Người dân có thể dùng tiền điện tử với điện thoại cục gạch ( feature phone).
ẢNH: VIETTEL

Nhờ ưu thế gắn liền với SIM, Viettel Money giúp người dân vùng sâu,
vùng xa dễ dàng tham gia tài chính số.

Viettel Money 
Đ�A THANH TO�N S� Đ�N V	I V
NG S�U V
NG XA
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Người dùng có thể thanh toán không tiền mặt mọi lúc
mọi nơi, ngay cả các cửa hàng nhỏ, xe đẩy...

ẢNH: VIETTEL

Người dân vùng sâu, vùng xa có thể tiếp cận với các dịch vụ tiện ích
trên Internet thông qua Money Mobile.

ẢNH: VIETTEL



Theo các chuyên gia, đối với thị trường bất động sản vùng vệ tinh, nhóm khách hàng
đầu tiên luôn là các nhà đầu tư với lợi thế về nguồn tài chính sẵn có và tầm nhìn
chiến lược lâu dài.

Thị trường giàu tiềm năng 
Những năm gần đây, thị trường bất

động sản đang chứng kiến sự dịch chuyển
mạnh mẽ sang các khu vực, tỉnh thành vệ
tinh. Xu hướng này được khuấy động bởi
các “ông lớn” địa ốc với kế hoạch khai phá
những vùng đất mới. 

Các chuyên gia kinh tế đánh giá đây là
điều dễ hiểu, nhất là khi thị trường bất động
sản ở Hà Nội, TP.HCM đang ngày càng khan
hiếm về quỹ đất và phải chịu áp lực lớn về
giao thông, hạ tầng, không khí ô nhiễm… 

Trong khi đó, để có đủ không gian
phát triển những dự án quy mô lớn, quy
hoạch bài bản, hài hòa giữa môi trường
tự nhiên, tiện ích hiện đại và hạ tầng hoàn
thiện, các doanh nghiệp phải tìm đến quỹ
đất ở các vùng vệ tinh lân cận trung tâm.

Ngoài ra, bất động sản tỉnh lẻ có nhiều
cơ hội khi doanh nghiệp tận dụng được
những ưu đãi đầu tư của địa phương, chi
phí thuê đất hay đền bù, giải phóng mặt
bằng cũng giảm đáng kể. Cùng với đó là
tốc độ đô thị hóa cũng như mức sống của
người dân cũng tăng dần, khiến nhu cầu
thị trường ngày càng trở nên sôi động. 

Hơn nữa, ngoài nhu cầu đầu tư,
khách hàng còn có xu hướng muốn sống
trong các khu đô thị hiện đại với đầy đủ
tiện ích. Tuy nhiên, số lượng các dự án
như vậy tại nhiều tỉnh thành còn hạn chế.
Vì vậy, những dự án quy hoạch đồng bộ,
hiện đại vẫn được xem là “hàng hiếm",
cung chưa tương xứng với cầu.

Đây được xem là cơ hội “vàng” cho các
nhà đầu tư bước vào thị trường giàu tiềm
năng này. Tại miền Bắc, nhiều tỉnh giáp
ranh Hà Nội như Quảng Ninh, Hải Phòng,
Hải Dương, Hòa Bình... đã trở thành điểm
đến sôi động của các chủ đầu tư với những
dự án quy mô ở tất cả phân khúc.

Xu hướng bùng nổ 
Theo các chuyên gia, đối với các khu

vực này, nhóm khách hàng đầu tiên luôn là
các nhà đầu tư với lợi thế về nguồn tài

chính sẵn có và tầm nhìn chiến lược lâu dài. 
Tuy nhiên, không phải thị trường nào

cũng được coi là “con gà đẻ trứng vàng”
mà phải dựa vào các yếu tố: chiến lược
phát triển của các địa phương; tiềm năng
về du lịch nghỉ dưỡng, khu công nghiệp…
và tốc độ phát triển hạ tầng giao thông.

Đồng tình với nhận định này, đại diện
Tập đoàn Geleximco cho biết nhận thấy
tiềm năng của các sản phẩm bất động
sản vùng vệ tinh, Geleximco đã nhanh
chóng phát triển các dòng sản phẩm tại
hàng loạt tỉnh, thành phố. Những địa
phương mà Tập đoàn đầu tư đều được
đánh giá là những tỉnh thành có tốc độ
tăng trưởng kinh tế - văn hóa và xã hội
luôn duy trì ở mức cao đồng thời có nhiều
cơ hội tăng trưởng. 

Tại Quảng Ninh, Tập đoàn Geleximco
đã phát triển Khu đô thị Cái Dăm được
biết đến với hệ thống thảm thực vật xanh,
sạch cùng với những tiện ích cao cấp và
cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh. Khu đô thị Cái
Dăm Geleximco có tổng diện tích hơn
37ha, tọa lạc ngay trên trục đường huyết
mạch của khu du lịch Bãi Cháy. 

Nhờ nằm gần khu bãi tắm, các khu du
lịch nổi tiếng, khách hàng có thể đầu tư
căn hộ tại Khu đô thị Cái Dăm để phục vụ
mục đích nghỉ dưỡng, du lịch cho cả gia
đình hoặc cho thuê.

Tại Hòa Bình, Geleximco gây được
tiếng vang lớn với dự án sân golf Hilltop

Valley Golf Club. Hilltop Valley Golf Club
tọa lạc tại vị trí đắc địa gần quốc lộ 6 và
là điểm nối giữa đường cao tốc Hà Nội -
Hòa Bình. Đây không chỉ là một trong
những sân golf đẹp nhất Việt Nam mà còn
ở tầm khu vực với nhiều ưu thế lớn về địa
hình, vị trí, cảnh quan, thiết kế… Trong
thời gian tới, Geleximco cũng sẽ tiếp tục
triển khai các dự án khác với tổng vốn
đầu tư hàng ngàn tỉ đồng tại Hòa Bình.

Ngoài ra, Tập đoàn Geleximco cũng
đã tiến hành ký kết biên bản hợp tác với
UBND tỉnh Lào Cai và đang lên kế hoạch
phát triển nhiều dự án tại địa phương
này với tổng số vốn lên tới hàng trăm
triệu USD. 

Các sản phẩm của Geleximco luôn chú
trọng đến yếu tố cảnh quan, môi trường.
Tại mỗi địa phương mà Geleximco đầu tư,
bên cạnh yếu tố chất lượng, tiến độ, tập
đoàn luôn quan tâm và tôn trọng bản sắc
của từng vùng đất, luôn nhất quán quan
điểm coi trọng việc bảo vệ môi trường,
tạo lập không gian sống thân thiện, gần
gũi với thiên nhiên. 

Được biết, ngoài các địa phương đã
và đang triển khai dự án, Tập đoàn
Geleximco vẫn tìm kiếm quỹ đất tại nhiều
tỉnh thành vệ tinh khác với mong muốn
mang lại những nguồn cung đa dạng và
chất lượng cho thị trường. Đây cũng là xu
hướng được dự báo sẽ tiếp tục bùng nổ
trong những năm tiếp theo.

B�t đ�ng s�n vùng v� tinh - C� h�i “vàng”
cho nhng nhà đ�u t� b�n l�nh

Khu đô thị Cái Dăm tọa lạc ngay trên
trục đường huyết mạch của khu du lịch
Bãi Cháy.

Hilltop Valley Golf Club là dự án gây
được tiếng vang lớn của Geleximco tại
Hòa Bình.
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Cuối tháng 12/2022, những chiếc ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam VF e34
đã chính thức tới tay khách hàng. Và, chỉ ngay sau đó chục ngày, dải xe điện trải rộng
ở các phân khúc A-B-C-D-E của hãng xe Việt cũng đã đổ bộ hoành tráng tại Hội chợ
điện tử tiêu dùng CES (Las Vegas, Mỹ). Trước VinFast, có lẽ chưa từng có doanh
nghiệp Việt nào tạo được dấu ấn lớn như vậy trên thị trường thế giới. 

VinFast và khát v�ng v��n ra th� gi�i 
c�a doanh nghi�p Vi�t

Tầm nhìn khác biệt
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Hình mẫu để doanh nghiệp Việt vươn ra
thế giới
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11.000 ảnh X-quang bệnh nhân Covid được thu thập từ 26 khu cách ly tại Bắc Giang
và TP Hồ Chí Minh chỉ trong 2 tháng, với số lượng nhân sự chỉ đếm trên đầu ngón
tay và làm việc liên tục 24/7 trong các khu cách ly tập trung, các thành viên VinBrain
- “cha đẻ” của phần mềm DrAid hỗ trợ chẩn đoán và tiên lượng COVID19 - đã “gặt
hái quả ngọt” trong những nỗ lực hướng đến cộng đồng.

Những “con thoi”
nơi tâm dịch

Đội ngũ chuyên gia của VinBrain thu thập hình ảnh X-quang tại khu cách ly TP HCM

Gặt hái “quả ngọt” 
KHI C�NG NGH� “BT TAY” C
NG Y T�
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DrAid - “máy quét” virus SARS-CoV-2 hiệu quả

AIviCare - giúp người F0 tiếp cận nhanh
nhất với bác sĩ



AIviCare giúp người F0 tiếp cận nhanh nhất với bác sĩ trong mọi trường hợp,
giảm nguy cơ lây nhiễm và tử vong
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Kế hoạch tham vọng 2022

Cen Land tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Bà Nguyễn Minh Hồi trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ
2018 - 2023.

Tăng vốn điều lệ lên hơn 4.637 tỷ đồng cùng với mục tiêu doanh thu 10.000 tỷ đồng,
thậm chí đạt cao hơn nữa là những tham vọng lớn của Cen Land trong năm 2022.

CEN LAND: 
T�ng v�n đi�u l�, t� tin doanh thu 
10.000 t� n�m 2022
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Doanh thu cao nhất lịch sử





TRẦN PHÁT

Từ năm 2021 đến nay, trên cơ sở phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
(NHNN), hơn 20 ngân hàng đã liên tục tăng vốn điều lệ (VĐL) bằng nhiều hình
thức; qua đó thiết lập một trật tự mới về quy mô vốn và tạo nên dấu ấn đặc trưng
của ngành Ngân hàng (NH). Tính đến thời điểm hiện tại, VietinBank nằm trong Top
2 NH có VĐL lớn nhất ngành với 48.058 tỷ đồng, qua đó tiếp tục củng cố nền tảng
tài chính, năng lực quản trị rủi ro và tạo cơ sở để VietinBank chinh phục những
mục tiêu cao hơn.

Top 2 ngân hàng có vốn
điều lệ lớn nhất ngành

Nâng cao năng lực tài chính,
thúc đẩy quản trị rủi ro 

Đ
t phá t�ng v�n đi�u l� - 
v��n tm cao m�i

NNguồn: Tổng hợp thông tin từ website các NH tại thời điểm 6/1/2022.

146 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 221+222 (1+2/2022)



Phát triển vượt trội cả về
chất và lượng 



VietinBank - Top 2 NH về vốn điều lệ phát triển vượt trội cả về chất và lượng.
ẢNH: TL
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Tâm điểm du lịch - giao thương

FLC Gia Lai sở hữu giao lộ vàng

FLC Gia Lai tọa lạc trên trục giao thông huyết mạch cửa ngõ Bắc Tây Nguyên toả đi
các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. Nơi đây được định vị sẽ trở thành “đại lộ”
giao thương kinh tế, du lịch, văn hóa xuyên suốt hành trình kết nối đại ngàn.

FLC GiaLai  
Tâm điểm kết nối Tây Nguyên
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Hạ tầng giao thông đồng bộ



Biệt thự độc bản - Tôn vinh đẳng cấp chủ nhân

Mặt bằng tổng thể dự án FLC Gia Lai với 4 phân khu

FCA - ĐƠN VỊ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN 
�

�
� �
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