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C
ách đây 97 năm, ngày 21/6/1925, Báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí
Minh sáng lập đã xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Tháng 2/1985, Ban Bí thư Trung ương Ðảng ra quyết định lấy ngày ra số đầu tiên của báo Thanh

Niên làm ngày Báo chí Việt Nam. 
Từ tờ báo đầu tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam,

97 năm qua, Báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước và dân tộc, là lực lượng nòng cốt,
giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, không ngừng trưởng thành vững mạnh, đóng góp to
lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta.

Trong không khí chào mừng kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Tạp chí Mặt trận xuất bản số
đặc biệt, dành nhiều dung lượng cho các bài viết về chủ đề báo chí: Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền báo chí cách mạng
Việt Nam; Xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn vì
sự phát triển đất nước; Những khoảnh khắc phóng viên trong nước và quốc tế tác nghiệp tại SEA Games 31.

Mục NNghiên cứu - Lý luận với các bài nghiên cứu chuyên sâu, mang tính định hướng và chỉ đạo cho công tác
Mặt trận: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với nhiệm vụ tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu
bảo vệ Tổ quốc; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính
đáng của Nhân dân trong thời kỳ mới.

Hướng về quần đảo Trường Sa, vùng biển, vùng trời thân yêu của Tổ quốc, Đoàn công tác Uỷ ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến thăm, tặng quà quân và dân huyện đảo Trường Sa. Tạp chí Mặt trận có bài viết:
Nhân lên tình yêu biển, đảo của Tổ quốc - Khi niềm tin hoá thành sức mạnh. Bài viết phản ánh hoạt động ý nghĩa,
thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân cả nước trong sự
nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Ở mục Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Tạp chí số này có bài: Phát huy giá trị văn hóa chính trị
truyền thống theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng. Bài viết khẳng định văn hóa chính trị giữ vai trò quan trọng,
được thể hiện ở nhiều nội dung trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trước đòi hỏi của thực tiễn, Đại hội XIII
đã phát triển lý luận, cụ thể hóa mục tiêu khi xác định xây dựng và phát huy giá trị văn hóa chính trị truyền thống
Việt Nam trong bối cảnh mới, tạo nền tảng vững chắc, động lực mạnh mẽ thúc đẩy đất nước phát triển.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy vai trò của xã hội và Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu
cực là nhan đề của bài viết ở mục Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Bài viết đánh giá chung về công tác phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua; nhấn mạnh sự cần thiết phải phát huy dân chủ, đề cao vai trò,
trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay.

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, Tạp chí số này có nhiều bài tổng kết kinh nghiệm, thực
tiễn công tác Mặt trận.

Trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Báo chí cách mạng Việt Nam luôn kiên
định mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, luôn nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt những nhiệm vụ
chính trị mà Đảng và Nhân dân giao phó. Trong bối cảnh ấy, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí
Mặt trận phấn đấu thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng về đại đoàn
kết dân tộc và Mặt trận Dân tộc thống nhất, cũng như các nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong thời kỳ mới.

Trân trọng giới thiệu Tạp chí Mặt trận số đặc biệt tới Quý độc giả.
Phó Tổng Biên tập phụ trách

ThS. TRƯƠNG THÀNH TRUNG

L�I TÒA SO�N 
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ĐỖ VĂN CHIẾN*

Tóm tắt: Đại đoàn kết dân tộc trên cơ sở chủ nghĩa yêu nước là truyền thống quý
báu của dân tộc, là động lực cơ bản và là một yếu tố quyết định thắng lợi của dân
tộc ta trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Với vai trò là trung tâm khối đại đoàn
kết toàn dân tộc, những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn chú trọng công
tác vận động, tập hợp, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, phát huy sức mạnh
khối đại đoàn kết toàn dân thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng,
chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Summary: The great national unity on the basis of patriotism is a precious tradition
of the nation, a fundamental driving force, and a decisive factor in our nation's
victory in the cause of nation building and defense. As the center of the great
national unity bloc, over the years, the Vietnam Fatherland Front has always focused
on mobilizing, gathering, and promoting the People's right to mastery, bringing into
play the strength of the great national unity bloc, promoting socio-economic
development, and building a clean and strong Party and Government.
Từ khóa: Dựng nước và giữ nước; khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo vệ Tổ quốc; Đại hội XIII của Đảng; Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Nation building and defending ; the great national unity bloc; protect the country; the 13th Party Congress;
the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 16/5/2022; Sửa chữa: 18/5/2022; Duyệt đăng: 8/6/2022.

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

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam v�i nhi�m v� 
t	ng c
�ng kh�i đi đoàn k�t toàn dân t�c, 
đáp �ng yêu c�u b�o v� T� qu�c
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Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 12 (khóa IX), tháng 5/2022. 
ẢNH: KỲ ANH
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LÊ TIẾN CHÂU*

Tóm tắt: Quyền đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân
dân là một trong những vai trò, đồng thời là chức năng quan trọng của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bảo
vệ Tổ quốc. Muốn tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thì Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam phải thực hiện tốt vai trò, chức năng này.

Summary: The right of representing and protecting the People's legal and
legitimate rights and interests is one of the important roles and functions of the
Vietnam Fatherland Front in gathering and building the national unity bloc and
defending the Fatherland. In order to gather and build the great national unity, the
Vietnam Fatherland Front must perform this role and function well.
Từ khóa: Nhân dân; đồng thuận xã hội; đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: People; social consent; the great national unity; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 18/5/2022; Sửa chữa: 26/5/2022; Duyệt đăng: 8/6/2022.

Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp, chính đáng của Nhân dân là chức
năng, nhiệm vụ cơ bản của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam

* Tiến sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam phát huy vai trò 
đi di�n, b�o v� quy�n và l�i ích h�p pháp, 
chính đáng c�a Nhân dân trong th�i k� m�i
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Tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của
cử tri và Nhân dân để phản ánh, kiến nghị
với Đảng, Nhà nước

Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân,
tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng
và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
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Vận động Nhân dân thi đua học tập, lao
động sáng tạo, huy động có hiệu quả các
nguồn lực trong xã hội, góp phần thực
hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ
phát triển đất nước 
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Giám sát và phản biện xã hội, tham gia
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp
phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp,
chính đáng của Nhân dân 
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tháng 5/2022. 

ẢNH: QUANG VINH
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Một số giải pháp phát huy hơn nữa vai
trò, chức năng của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp, chính đáng của Nhân dân trong
thời kỳ mới
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PHÙNG KHÁNH TÀI* 

Tóm tắt: Công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân được
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thực hiện
thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri định kỳ theo quy định của pháp luật; đồng thời tổng
hợp ý kiến, kiến nghị của các tổ chức thành viên, sau đó báo cáo tại các kỳ họp Quốc
hội (ở Trung ương), thông báo tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân cùng cấp (ở địa
phương) và gửi báo cáo đến cơ quan của Đảng, Nhà nước cùng cấp. Trên cơ sở đánh
giá những kết quả đạt được, nhận diện rõ những hạn chế, vướng mắc, bài viết đề xuất
những giải pháp nâng cao chất lượng công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của
cử tri và Nhân dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước.

Summary: The work of gathering and synthesizing opinions and recommendations of
voters and the people is carried out by the Vietnam Fatherland Front at all levels in
coordination with competent agencies through periodical meetings with voters as prescribed
by law; at the same time, synthesizing opinions and recommendations of member
organizations, then reporting to the National Assembly sessions (at the central level), making
announcements at meetings of the People's Council at the same level (locally), and sending
reports to the Party and the State agencies at the same level. On the basis of evaluating
the achieved results, and clearly identifying the limitations and obstacles, this article
proposes solutions to improve the quality of gathering and synthesizing opinions and
recommendations of voters and the People to report to the Party and the State.
Từ khóa: Công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa.
Keywords: Gathering and synthesizing opinions and recommendations of voters and the people; the Vietnam Fatherland
Front; Socialist rule of law State.
Nhận bài: 20/5/2022; Sửa chữa: 26/5/2022; Duyệt đăng: 8/6/2022.

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

Nâng cao ch�t l
�ng công tác t�p h�p, t�ng h�p 
ý ki�n, ki�n ngh� c�a c� tri và Nhân dân ph�n ánh 
đ�n Đ�ng, Nhà n
�c c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
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Công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến
nghị của cử tri và Nhân dân để phán ánh,
kiến nghị với Đảng, Nhà nước là một
nhiệm vụ tất yếu trong tiến trình xây dựng
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Đồng chí Phùng
Khánh Tài, Phó
Chủ tịch Ủy ban
Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt
Nam, Trưởng Ban
Tổ chức Giải báo
chí "Vì sự nghiệp
đại đoàn kết toàn
dân tộc" phát biểu
tại cuộc họp Ban
Chỉ đạo, Ban Tổ
chức Giải, tháng
4/2022. 

ẢNH: MINH ĐỨC
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Thực trạng công tác tập hợp, tổng hợp ý
kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời
gian qua
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Một số giải pháp chủ yếu nâng cao chất
lượng công tác nắm bắt, tập hợp, tổng
hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân
dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
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Chú thích:
1. Các số liệu được dẫn trong bài viết lấy từ Báo cáo khảo sát, điều tra xã hội học thuộc Đề tài “Nâng cao chất lượng công tác tập hợp,

tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, năm 2021, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và
Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
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NGUYỄN TUẤN QUANG*

Tóm tắt: Biến đổi khí hậu đã trở thành xu thế không thể đảo ngược, thách thức lớn
nhất đối với nhân loại, đã và đang tác động đến mọi mặt: kinh tế, chính trị, ngoại giao,
an ninh toàn cầu. Nhận thức được tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, Việt Nam đã
triển khai các giải pháp như hoàn thiện thể chế, chính sách về thích ứng với biến đổi
khí hậu; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai; nghiên cứu khoa học, ứng dụng
công nghệ để thích ứng với biến đổi khí hậu… Bài viết tập trung phân tích xu thế, tác
động bất lợi của biến đổi khí hậu, các nhiệm vụ đã triển khai và giải pháp để nâng cao
hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu của Việt Nam hiện nay.

Summary: Climate change has become an irreversible trend, the biggest challenge
for humanity, and has been affecting all aspects such as economy, politics, diplomacy,
and global security. Recognizing the adverse impacts of climate change, Vietnam has
been implementing solutions such as perfecting institutions and policies on adaptation
to climate change; improving the capacity of forecasting and warning of natural
disasters; scientific research; technology application to adapt to climate change; and
etc. This article focuses on analyzing trends, adverse impacts of climate change,
implementing tasks and solutions to improve the effectiveness of Vietnam's adaptation
to climate change today.
Từ khóa: Biến đổi khí hậu; thích ứng với biến đổi khí hậu; Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Việt Nam .
Keywords: Climate change; adaptation to climate change; The 2020 Law on Environmental Protection; Vietnam.
Nhận bài: 26/5/2022; Sửa chữa: 30/5/2022; Duyệt đăng: 3/6/2022.

Xu thế và tác động bất lợi của biến đổi khí
hậu tại Việt Nam

* Tiến sĩ, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Gi�i pháp nâng cao hi�u qu� thích �ng 
v�i bi�n đ�i khí h�u ti Vi�t Nam
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Các nhiệm vụ đã triển khai để thích ứng với
biến đổi khí hậu
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Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường, tháng 12/2021.

ẢNH: QUANG VINH
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Các giải pháp nâng cao hiệu quả thích ứng
với biến đổi khí hậu
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Chú thích:
1. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu

giai đoạn đến năm 2050.
2. Kế hoạch đặt ra mục tiêu nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương và rủi ro trước những tác động của biến đổi khí hậu thông qua

việc tăng cường khả năng chống chịu, năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái; thúc đẩy việc
lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào hệ thống chiến lược, quy hoạch. Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp tập trung vào 7 lĩnh
vực: Quản lý nhà nước và nguồn lực; Nông nghiệp; Phòng chống thiên tai; Môi trường và đa dạng sinh học; Tài nguyên nước; Cơ
sở hạ tầng; Các lĩnh vực khác (sức khoẻ cộng đồng, lao động - xã hội, văn hoá - thể thao - du lịch).

Tài liệu tham khảo
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2021). Báo cáo đánh giá khí hậu quốc gia.
2. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2020). Báo cáo kỹ thuật đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam (cập nhật năm 2020).
3. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2022). Báo cáo kỹ thuật phục vụ xây dựng Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến

năm 2050.
4. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2018). Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung

ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
5. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2021). Kịch bản biến đổi khí hậu.
6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2021). Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược về phòng chống thiên tai.
7. IMHEN và UNDP (2015). Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về quản lý rủi ro thiên tai và hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng

với biến đổi khí hậu.
8. IPCC (2021). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of

the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press.
9. IPCC (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment

Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press. 



29TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 225+226 (5+6/2022)

BẾ XUÂN TRƯỜNG*

Tóm tắt: Ngày 7/5/1954, quân và dân Việt Nam đã giành thắng lợi trận quyết chiến
chiến lược Điện Biên Phủ, đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giữ nước
của dân tộc. Thắng lợi của Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ là chiến thắng của ý chí
quyết chiến, quyết thắng, của khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc. Đó là thắng lợi của
đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng
suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, “dám đánh,
quyết đánh, biết đánh, biết giành thắng lợi”.

Summary: On May 7, 1954, the Vietnamese military and people won the decisive
strategic battle of Dien Bien Phu, marking a brilliant milestone in the history of the
nation's struggle for national defense. The victory of the historic Dien Bien Phu
campaign is a victory of the will to fight, to win and the aspiration for peace and
national independence. That is the victory of the people's war line, comprehensive
victory, under the correct and wise leadership of the Communist Party of Vietnam and
the spirit of the great national unity, "dare to fight, decide to fight, know how to fight,
and know how to win".
Từ khóa: Đại đoàn kết dân tộc; Chiến dịch Điện Biên Phủ; xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; Việt Nam.
Keywords: The great national unity; the Dien Bien Phu campaign; building and defending the Fatherland; Vietnam.
Nhận bài: 7/5/2022; Sửa chữa: 10/5/2022; Duyệt đăng: 3/6/2022.

* Thượng tướng, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Phát huy truy�n th�ng đi đoàn k�t toàn dân t�c 
trong Chi�n d�ch Đi�n Biên Ph� vào công cu�c 
xây d�ng và b�o v� T� qu�c hi�n nay
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Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các chiến sĩ chụp ảnh lưu niệm dưới Tượng đài Chiến thắng
Điện Biên Phủ, tháng 4/2004. 

ẢNH: TRẦN HỒNG
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Chú thích:
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, tập 4, tr.534.
2,4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, tập 12, tr.410.
3. Theo Lê Kim, Tướng Nava với trận Điện Biên, Nxb. Quân đội nhân dân, H.1994, tr.17, 18, 20.
5,6,7,8,9. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2021,

tr.110; 34; 109; 157.



33TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 225+226 (5+6/2022)

Nhân lên tình yêu bi�n, đ�o c�a T� qu�c -
Khi ni�m tin hóa thành s�c mnh

Đoàn công tác số 3 dâng hoa tưởng niệm các anh
hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo
Gạc Ma năm 1988, tại vùng biển Trường Sa,
tỉnh Khánh Hòa.

NHẤT LÂM

Tóm tắt: Biển, đảo là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Trải qua muôn vàn
gian khó, hiểm nguy, những cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa hôm nay luôn nguyện tiếp
bước các thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc máu xương để gìn giữ chủ quyền biển,
đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trường Sa hôm nay không chỉ là pháo đài vững chãi giữa
Biển Đông, mà còn là gia đình của những người lính đảo, nơi trú tránh của ngư dân khi
bão tố để can trường ngày đêm bám biển. Họ không chỉ là minh chứng của tinh thần
chiến đấu kiên cường, bất khuất, mà còn thể hiện khát vọng hòa bình cùng những bước
chuyển mình của đất nước hôm nay.

Summary: Seas and islands are part of the sacred territory of the Fatherland.
Experiencing many hardships and dangers, the officers and soldiers in Truong Sa island
today always vow to follow the footsteps of their predecessors, who sacrificed their
blood and death to preserve the sacred sovereignty of the sea and islands of the
Fatherland. Today, Truong Sa is not only a solid fortress in the middle of the East Sea,
but also a family of island soldiers and a shelter for fishermen during storms to bravely
stay on the front line at sea day and night. They are not only proof of the unyielding
and indomitable fighting spirit, but also expressing the desire for peace and the
transformation steps of the country today.
Từ khóa: Biển, đảo Tổ quốc; Hải quân nhân dân Việt Nam; Trường Sa; Việt Nam.
Keywords: Sea, island of the Fatherland; Vietnam People's Navy; Truong Sa; Vietnam.
Nhận bài: 16/5/2022; Sửa chữa: 18/5/2022; Duyệt đăng: 8/6/2022.
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Đại diện Đoàn công tác số 3 chụp ảnh lưu niệm bên cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa.
ẢNH: QUANG VINH
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Đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo
Tốc Tan C, Quần đảo Trường Sa.

ẢNH: QUANG VINH

Đồng chí Trương
Thành Trung,
Trưởng Đoàn công tác
Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, cùng các thành
viên trong đoàn đến
thăm, tặng quà đại
diện Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam thị
trấn Trường Sa,
huyện Trường Sa,
tỉnh Khánh Hòa.

ẢNH: TUẤN ĐÔNG
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Đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình đang sinh sống trên đảo Trường Sa.
ẢNH: QUANG VINH



Các chiến sĩ tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện đời sống cán bộ, chiến sĩ trên đảo.
ẢNH: QUANG VINH
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Phóng viên Tạp chí Mặt trận phỏng vấn chiến sĩ đang công tác tại đảo Trường Sa.
ẢNH: QUANG VINH
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ĐỖ XUÂN TUẤT*

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng ngời sáng về tinh thần phụng
sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ Nhân dân, về tôn trọng và phát huy
quyền làm chủ của Nhân dân. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh
như “một người lính vâng mệnh quốc dân ra mặt trận” với một ham muốn tột bậc
là “làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do,
đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Gần dân, hiểu
dân, học dân, vì dân, lấy “dân làm gốc”, luôn làm việc ích quốc lợi dân, đó là
phong cách Hồ Chí Minh, triết lý đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng và phát huy
quyền làm chủ của Nhân dân.

Summary: President Ho Chi Minh was a shining symbol of the spirit of serving the
Fatherland, serving the revolution, serving the People, and respecting and promoting
the People's right to mastery. During his life of revolutionary activities, Ho Chi Minh
was like a "soldier who obeyed the nation's orders to go to the front" with the
ultimate desire to "make our country completely independent, our people completely
free, our compatriots all have food to eat, clothes to wear, and everyone can study”.
Close to the people, understand the people, study the people, for the people,
consider "the people as the root", always work for the sake of the nation and benefit
the people, that was Ho Chi Minh's style and Ho Chi Minh's moral philosophy on
respecting and promoting the People's right to mastery.
Từ khóa: Nhân dân; quyền làm chủ của Nhân dân; tư tưởng Hồ Chí Minh; phát triển đất nước; Đảng Cộng sản
Việt Nam.
Keywords: People; the People's right to mastery; Ho Chi Minh’s thought; develop the country; the Communist Party
of Vietnam.
Nhận bài: 16/5/2022; Sửa chữa: 26/5/2022; Duyệt đăng: 8/6/2022.

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh.

v� tôn tr�ng và phát huy quy�n làm ch� 
c�a Nhân dân trong giai đon hi�n nay
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TRẦN THỊ HỒNG THÚY*

Tóm tắt: Văn hóa của một dân tộc không chỉ phản ánh tâm hồn, khí phách, bản lĩnh, bản
sắc, truyền thống lịch sử, mà còn thể hiện sức sống mãnh liệt, sức sáng tạo to lớn, sức đề
kháng mạnh mẽ được tích lũy qua hàng ngàn năm mở nước - dựng nước - giữ nước của
dân tộc. Là một bộ phận, một biểu hiện đặc biệt của văn hóa nhân loại và văn hóa của quốc
gia - dân tộc, văn hóa chính trị tại Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống
chính trị của đất nước. Bài viết tiếp cận văn hóa dưới góc độ văn hóa chính trị truyền thống
để một lần nữa khẳng định và phát huy những giá trị đó trong bối cảnh hiện nay.

Summary: The culture of a nation not only reflects the soul, mettle, bravery, identity,
and historical tradition, but also shows intense vitality, great creativity, strong resistance
accumulated over thousands of years of nation foundation - nation building - national
defense. As a special expression of human culture and national culture, political culture
in Vietnam plays an increasingly important role in the political life of the country. This
article approaches culture from the perspective of traditional political culture to once
again affirm and promote those values in the current context.
Từ khóa: Văn hóa; truyền thống; văn hóa chính trị; Đại hội XIII của Đảng; Việt Nam.
Keywords: Culture; traditional; political culture; the 13th Party Congress; Vietnam. 
Nhận bài: 25/5/2022; Sửa chữa: 30/5/2022; Duyệt đăng: 6/6/2022.

Giá trị văn hóa chính trị truyền thống được
thể hiện trước hết ở lòng yêu nước, thương
dân, lấy dân làm gốc 

* Tiến sĩ, Đại học Luật Hà Nội.

Phát huy giá tr� v	n hóa chính tr� 
truy�n th�ng theo tinh th�n Đi h�i XIII 
c�a Đ�ng
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Giá trị văn hóa chính trị truyền thống thể
hiện ở tư tưởng chính trị độc lập, tự chủ,
tự cường
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Giá trị văn hóa chính trị truyền thống
thể hiện ở tư tưởng về một nền chính trị
pháp quyền

Tư tưởng hòa bình, hữu nghị, hòa hợp vì sự
phát triển, tiến bộ
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LÊ HUY VỊNH*

Tóm tắt: Báo chí là bộ phận khăng khít trong sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng
sản và Nhân dân Việt Nam. 97 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam luôn thể hiện
được vai trò tiên phong trên mặt trận lý luận, chính trị, tư tưởng, văn hoá, là vũ khí
sắc bén góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân
tộc. Bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, báo chí tiếp tục là đội quân chủ lực
trong việc định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng,
toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng
và lãnh đạo.

Summary: The press is an integral part of the revolutionary cause of the Communist
Party and People of Vietnam. Over the last 97 years, Vietnam’s revolutionary press has
always shown its pioneering role on the theoretical, political, ideological, and cultural
fronts; being a sharp weapon that makes an important contribution to the victory of the
national liberation struggle. Entering the period of renovation and international integration,
the press continues to be the main force in orienting public opinion, propagandizing,
cheering, and mobilizing the entire Party, People, and military to successfully implement
the reform policy initiated and led by our Party.
Từ khóa: Báo chí; định hướng dư luận xã hội; hội nhập quốc tế; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Việt Nam.
Keywords: Press; orientation of public opinion; international integration; building and defending the Fatherland; Vietnam.
Nhận bài: 16/5/2022; Sửa chữa: 18/5/2022; Duyệt đăng: 8/6/2022.

Quan điểm của Đảng về xây dựng nền báo
chí Việt Nam thời kỳ mới

* Thượng tướng, Tiến sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Xây d�ng n�n báo chí cách mng Vi�t Nam 
chuyên nghi�p, hi�n đi, giàu tính chi�n đ�u, 
nhân v	n vì s� phát tri�n đ�t n
�c
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Tạp chí Mặt trận tổ chức kỷ niệm 20 năm Tạp chí xuất bản số đầu tiên, tháng 8/2021. 
ẢNH KỲ ANH
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Một số giải pháp để báo chí phát huy hơn
nữa bản chất cách mạng, là vũ khí sắc bén
trong đấu tranh tư tưởng, văn hóa của Đảng
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TRƯƠNG THÀNH TRUNG*

Tóm tắt: Không chỉ là Anh hùng giải phóng dân tộc, Lãnh tụ thiên tài, Chủ tịch
Hồ Chí Minh còn là người khai sinh ra nền báo chí cách mạng nước nhà
(21/6/1925). Người hiểu sâu sâu sắc hoạt động báo chí, coi báo chí là một thứ
vũ khí cách mạng sắc bén và đã sử dụng báo chí một cách tài tình để tuyên
truyền cách mạng. Những tư tưởng của Bác Hồ về nghề báo đã quá nửa thế kỷ,
nhưng đến nay vẫn nguyên giá trị mà bất kỳ người làm báo nào cũng cần lấy
đó làm cẩm nang cho mình. 

Summary: Not only a hero of national liberation, a genius leader, President Ho
Chi Minh was also the founder of the country's revolutionary press (June 21,
1925). He deeply understood press activities, considered the press as a sharp
revolutionary weapon, and skillfully used the press to propagate the revolution.
Uncle Ho's ideas about journalism are more than half a century old, but up to
now, they still have the same value that any journalist should use as a guide for
themselves.
Từ khóa: Nền báo chí cách mạng Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh; người làm báo; sự nghiệp đổi mới, Việt Nam.
Keywords: Vietnam’s revolutionary press; Ho Chi Minh’s Thought; journalist; Doi Moi, Vietnam.
Nhận bài: 19/5/2022; Sửa chữa: 25/5/2022; Duyệt đăng: 6/6/2022.

Người Thầy của nền báo chí cách mạng
Việt Nam

* Thạc sĩ, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Mặt trận, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

v�i n�n báo chí cách mng Vi�t Nam
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Yêu cầu đối với báo chí cách mạng Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các nhà báo, tháng 9/1960. 
ẢNH: TƯ LIỆU
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Yêu cầu đối với đội ngũ người làm báo
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Bài học giá trị cho ngày hôm nay
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Phương hướng kiện toàn, phát triển nền
báo chí cách mạng nước nhà
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NGUYỄN TRI THỨC*

Tóm tắt: Phải khẳng định ngay rằng, thời gian qua báo chí đã dành nhiều sự quan
tâm, đầu tư và đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc tham gia vào công tác
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù
địch. Tuy nhiên, vẫn còn những khoảng trống, hạn chế nhất định cần khỏa lấp. Với
bước ngoặt từ Nghị quyết số 35/NQ-TW ngày 22/10/2018, của Bộ Chính trị khóa XII
về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan
điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, dự báo hệ bài về lĩnh vực này sẽ được
tăng cường, nâng cao chất lượng hơn nữa trong thời gian tới.

Summary: It must immediately be affirmed that, recently, the press has paid a lot
of attention to investment and achieved a number of positive results in participating
in the work of protecting the ideological foundation of the Party, fighting against
false and hostile views. However, there are still certain gaps and limitations that
need to be filled. With a turning point from Resolution No. 35/NQ-TW, dated October
22, 2018, of the 12th Politburo, on "Strengthening the protection of the Party's
ideological foundation, fighting against wrong views, hostility in the new situation",
it is forecast that the system of articles in this field will be enhanced and improved
further in coming time.
Từ khóa: Báo chí; Nghị quyết số 35-NQ/TW; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Việt Nam.
Keywords: Press; Resolution No. 35-NQ/TW; protect the ideological foundation of the Party; Vietnam.
Nhận bài: 18/5/2022; Sửa chữa: 20/5/2022; Duyệt đăng: 3/6/2022.

Chính luận - nhóm thể loại chủ lực

* Tiến sĩ, Tạp chí Cộng sản.

Báo chí v�i vi�c t	ng c
�ng, nâng c�p 
h� bài đ�u tranh b�o v� n�n t�ng t
 t
�ng,
ph�n bác các quan đi�m sai trái, thù đ�ch
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Khoảng trống, bước ngoặt và sự quyết tâm
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TRẦN MINH TUẤN*

Tóm tắt: Thời gian qua, sự xuất hiện của những thông tin tiêu cực, xoáy sâu vào
những nỗi đau, những mặt tối của xã hội là một trong những nguyên nhân gây
nên trạng thái cảm xúc lo âu, áp lực nặng nề về mặt tâm lý xã hội. Sự xuất hiện
của những thông tin tích cực - tiêu cực, phản ánh đời sống xã hội trên các phương
tiện truyền thông, báo chí đã đáp ứng nhu cầu của công chúng. Nhưng làm thế
nào để có sự cân bằng, nhằm đi đến cái đích cuối cùng là định hướng, góp ý, xây
dựng… làm cho xã hội tốt đẹp hơn chính là điều mà báo chí hiện nay nên thận
trọng để có hướng đi đúng.

Summary: Recently, the appearance of negative information, focusing on the
pain and dark sides of society is one of the causes of emotional state of anxiety
and heavy psychosocial pressure. The appearance of positive and negative
information, reflecting social life in the media, the press has met the needs of the
public. But how to have a balance, in order to reach the ultimate goal of orienting,
giving suggestions, building, and making society better is what the press today
should be cautious about to have the right direction.
Từ khóa: Báo chí; thông tin; tích cực; tiêu cực; cân bằng; định hướng dư luận xã hội.
Keywords: Press; information; positive; negative; balance; orientation of public opinion.
Nhận bài: 23/5/2022; Sửa chữa: 26/5/2022; Duyệt đăng: 6/6/2022.

Từ thông tin tiêu cực đến xúc cảm âu lo
mang tính xã hội

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

trong đ
a tin tiêu c�c
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Thông tin tiêu cực cần hướng đến sự 
cân bằng
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PHẠM NGỌC HÒA*, NGUYỄN VĂN TƯƠI**

Tóm tắt: Tuyên truyền chính trị có vai trò quan trọng trong xã hội hiện đại, là
một phương thức hiệu quả nhằm tạo sự đồng thuận, góp phần vào sự phát triển
xã hội nói chung. Cùng với internet, hiện nay mạng xã hội có sự phát triển mạnh
mẽ và có sức hấp dẫn lớn với nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội. Sự phát
triển nhanh chóng của mạng xã hội, ở góc độ nhất định là một trong những kênh
quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền chính trị ở
Việt Nam hiện nay.

Summary: Political propaganda plays an important role in modern society, as an
effective method to create consensus and contribute to the development of society
in general. Along with the internet, social networks are now developing strongly
and have great appeal to many different audiences in society. The rapid
development of social networks is, to a certain extent, one of the important
channels contributing to improving the quality and effectiveness of political
propaganda in Vietnam today.
Từ khóa: Chính trị - xã hội; công tác tư tưởng; mạng xã hội; tuyên truyền chính trị; Việt Nam.
Keywords: Politics - society; ideological work; social networks; political propaganda; Vietnam
Nhận bài: 12/5/2022; Sửa chữa: 18/5/2022; Duyệt đăng: 3/6/2022.

Mạng xã hội - kênh tuyên truyền chính trị
phù hợp với bối cảnh mới

* Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Tháp.
** Thạc sĩ, Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang.

S� d�ng mng xã h�i trong 
tuyên truy�n chính tr� � Vi�t Nam
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Những nguyên tắc và biện pháp nâng cao
chất lượng, hiệu quả tuyên truyền chính
trị trên mạng xã hội ở nước ta hiện nay
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Một số giải pháp nâng cao chất lượng,
hiệu quả tuyên truyền chính trị trên
mạng xã hội trong thời gian tới





Phóng viên đang chờ kết quả công bố các vận động viên
đoạt giải để lấy thông tin.

Vội vàng gửi thông tin nhanh và chính xác nhất về tòa soạn của
các phóng viên bên thềm SEA Games 31.

Những bữa ăn vội vàng của các phóng viên tại một điểm diễn ra
các môn thi đấu.

Những khoảnh khắc phóng viên trong nước
và quốc tế tác nghiệp tại SEA Games 31
VIẾT CHUNG
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Để chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn này, các cơ quan báo chí đã huy động lực lượng phóng viên với số lượng đông đảo, có chuyên môn,
nghiệp vụ cao, được trang bị các trang thiết bị tác nghiệp hiện đại. Tuy nhiên, để có những thông tin nhanh, những bài báo hay, khoảnh
khắc đẹp, khi tác nghiệp ngoài sự nhanh nhạy, mỗi phóng viên cần tinh thần trách nhiệm cao, sức sáng tạo không ngừng.

Phóng viên tác nghiệp môn thi đấu đá bóng tại sân Việt Trì - Phú
Thọ trong thời tiết đang mưa.

Giấc ngủ vội vàng của phóng viên Quang Vinh, báo Đại đoàn kết
trước giờ các vận động viên thi đấu.

Phóng viên được nghỉ ngơi giữa hai hiệp của trận bóng Việt Nam
thi đấu tại sân Việt Trì - Phú Thọ.

Tác nghiệp tại một kỳ Đại hội thể thao lớn như SEA Games 31 chưa bao giờ là dễ dàng đối với các phóng viên, bởi thời gian diễn ra
kéo dài, các bộ môn, nội dung thi đấu liên tục diễn ra ở nhiều địa điểm, nhiều tỉnh, thành phố trong khu vực.

Phóng viên Hoàng Hà, tờ Zingnews đang tác nghiệp trận bóng
Việt Nam thi đấu trên sân Việt Trì - Phú Thọ.
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NGUYỄN DUY KHÁNH*, TRẦN THỊ MAI** 

Tóm tắt: Trong thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được
Đảng, Nhà nước và các cơ quan liên quan triển khai đồng bộ, quyết liệt, đã tạo nhiều
chuyển biến tích cực. Nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực đã được phát hiện và xử lý nghiêm
minh, qua đó đã củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Với tính chất liên
minh rộng rãi, những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tích cực đấu tranh, tạo sự
đoàn kết, thống nhất và đồng thuận trong Nhân dân trong công tác này.

Summary: Recently, anti-corruption and negative phenomena has been implemented
synchronously and drastically by the Party, the State and relevant agencies, creating a number
of positive changes. Many corruption and negative cases have been detected and strictly
handled, thereby reinforcing the people's confidence in the Party and the State. With the
nature of broad alliances, over the years, the Vietnam Fatherland Front has actively struggled,
and created solidarity, unity and consensus among the people in this work.
Từ khóa: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiểm soát quyền lực; Nhân dân; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Anti-corruption, negative phenomena; power control; People; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 25/5/2022; Sửa chữa: 26/5/2022; Duyệt đăng: 8/6/2022.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

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

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam phát huy vai trò 
c�a xã h�i và Nhân dân trong phòng, ch�ng 
tham nh�ng, tiêu c�c
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Một số giải pháp phát huy vai trò của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, xã hội và Nhân dân
tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 
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Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân đóng góp xuất sắc, góp phần vào thành công của
Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2017-2021.

ẢNH: KỲ ANH
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Chú thích:
1. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Kết

luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị
về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng,
lãng phí; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy
chức, chạy quyền; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình
trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/1/2019
của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X)
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong
nội bộ; Quy định số 85-QĐ/TW ngày 23/5/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc
diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp
ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/1/2019 của
Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng,
lãng phí, tiêu cực. Các văn bản quy phạm pháp luật như Hiến pháp năm 2013; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Luật Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam năm 2015; Luật Ngân sách nhà nước; Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công; Luật Doanh nghiệp; Bộ luật Hình sự...
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TẠ THANH HƯƠNG*, HÀ ANH ĐIỆP** 

Tóm tắt: Đến nay, mặc dù đại dịch Covid-19 đã được kiềm chế cả trong nước và trên
thế giới, tuy nhiên vẫn có những diễn biến phức tạp. Để góp phần giảm thiểu tội
phạm và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dịch Covid-19, lực lượng Cảnh sát
nhân dân tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện
pháp luật, tham gia phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác
liên quan đến dịch Covid-19.

Summary: Up to now, although the Covid-19 pandemic has been contained both
domestically and globally, there are still complicated developments. In order to
contribute to reducing crimes and law violations related to the Covid-19 pandemic,
the People's Police force continues to improve the effectiveness of propaganda and
mobilizing the People to comply with the law, participating in the prevention and
combat of crimes and other law violations related to the Covid-19 pandemic.
Từ khóa: Đại dịch Covid-19; vi phạm pháp luật; tuyên truyền, vận động; Nhân dân; Cảnh sát nhân dân; Việt Nam. 
Keywords: The Covid-19 pandemic; law violations; propaganda, mobilizing; the People; the People's Police; Vietnam.
Nhận bài: 18/5/2022; Sửa chữa: 26/5/2022; Duyệt đăng: 3/6/2022.

Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực
hiện pháp luật, tham gia phòng, chống
các hành vi vi phạm liên quan đến dịch
Covid-19

* Tiến sĩ, Học viện Cảnh sát nhân dân.
** Học viện Cảnh sát nhân dân.

L�c l
�ng C�nh sát nhân dân v�i công tác
tuyên truy�n, v�n đ�ng Nhân dân tham gia
phòng, ch�ng t�i phm, vi phm pháp lu�t
liên quan đ�n đi d�ch Covid-19
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Một số giải pháp góp phần giảm thiểu tội
phạm và hành vi vi phạm pháp luật liên
quan đến dịch Covid-19
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Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tiểu ban Vận động và huy động
xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức chương trình tiếp tục đợt
vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch Covid-19”, tháng 9/2021.

ẢNH: KỲ ANH
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ĐẶNG THỊ KIM NGÂN*

Tóm tắt: Luật Thanh tra năm 2010 đã thiết lập hành lang pháp lý quan trọng
trong việc hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất lượng của hoạt động thanh tra,
góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tuy nhiên, qua hơn 10
năm thực hiện, Luật Thanh tra đã bộc lộ những hạn chế, bất cập. Trên cơ sở phân
tích những hạn chế của Luật Thanh tra năm 2010, bài viết đưa ra những góp ý
nhằm hoàn thiện Luật Thanh tra (sửa đổi) được trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ
họp thứ 3, tháng 5/2022.

Summary: The Law on Inspection 2010 has established an important legal
corridor in perfecting the organization and improving the quality of inspection
activities, contributing to enhancing the effectiveness and efficiency of the State
management. However, after more than 10 years of implementation, the Law on
Inspection has revealed limitations and inadequacies. On the basis of analyzing the
limitations of the 2010 Law on Inspection, this article makes suggestions to
improve the Law on Inspection (amended) which will be submitted to the National
Assembly for comments at the 3rd session, May 2022.
Từ khóa: Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thanh tra năm 2010; góp ý dự thảo Luật; Quốc hội; Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Draft Law on Inspection (amended); The 2010 Law on Inspection; give comments on the draft Law; the
Congress; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 6/5/2022; Sửa chữa: 12/5/2022; Duyệt đăng: 26/5/2022.

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

M�t s� ý ki�n góp ý hoàn thi�n 
d� án Lu�t Thanh tra (s�a đ�i)
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Chú thích:
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, tập I, tr. 173.
2. 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.

172-173.
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CAO XUÂN LIÊN*

Tóm tắt: Công tác tuyên truyền là một trong những bộ phận của công tác tư tưởng,
có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, hình thành và củng cố niềm
tin, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; tạo sự đồng
thuận trong xã hội. Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố Hải
Phòng đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, tập trung tuyên truyền, vận động tập hợp
Nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Summary: Propaganda is one of the parts of ideological work, plays a very
important role in raising awareness, forming and consolidating revolutionary beliefs
and ideals for the cadres, the Party members and the masses; creating consensus
in society. Over the years, the Vietnam Fatherland Front at all levels of Hai Phong
city has closely followed the goals and tasks, focused on propagandizing and
mobilizing the people to gather, successfully carrying out assigned political tasks.
Từ khóa: Tuyên truyền, vận động; phong trào thi đua; cuộc vận động; Nhân dân; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành
phố Hải Phòng.
Keywords: Propaganda, mobilization; emulation movement; campaign; People; the Vietnam Fatherland Front in Hai
Phong city.
Nhận bài: 25/5/2022; Sửa chữa: 30/5/2022; Duyệt đăng: 8/6/2022.

Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân
dân tham gia phòng, chống dịch bệnh
Covid-19

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

Vai trò c�a M�t tr�n T� qu�c và các t� ch�c chính tr� -
xã h�i thành ph� H�i Phòng trong tuyên truy�n, 
v�n đ�ng th�c hi�n các nhi�m v� chính tr�
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Phát huy sức mạnh Nhân dân tham gia
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng
kiểm tra công tác giảm nghèo tại huyện Vĩnh Bảo. 

ẢNH: NGỌC HÂN
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Tuyên truyền, vận động Nhân dân chung
tay giúp đỡ người nghèo
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PHẠM THỊ HÂN*

Tóm tắt: Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
là công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát
huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc và các
tổ chức thành viên ở tỉnh Quảng Bình đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
vận động, tăng cường tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân theo tinh thần
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ
XVII gắn với việc thực hiện Đề án 01 về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. 

Summary: One of the most important tasks of the Vietnam Fatherland Front is
propaganda, mobilization, gathering of all classes of the people, consolidating and
promoting the strength of the great national unity bloc. Recently, the Vietnam
Fatherland Front and its member organizations in Quang Binh province have actively
promoted propaganda, mobilization, and increased gathering and building of the
great national unity bloc in the spirit of the Resolution of the 13th National Party
Congress, the Resolution of the 9th Vietnam Fatherland Front Congress and the
Resolution of the 17th Quang Binh Provincial Party Congress, associated with the
implementation of Project 01 on "Renovation of information and propaganda work
of the Vietnam Fatherland Front".
Từ khóa: Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh Quảng Bình. 
Keywords: Building the great national unity bloc; renewing contents and modes of operation; the Vietnam Fatherland
Front in Quang Binh province.
Nhận bài: 12/5/2022; Sửa chữa: 18/5/2022; Duyệt đăng: 3/6/2022.

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

Xây d�ng kh�i đi đoàn k�t toàn dân,
phát tri�n b�n v!ng t"nh Qu�ng Bình
trên ch�ng đ
�ng m�i



82 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 225+226 (5+6/2022)



83TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 225+226 (5+6/2022)



Đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh Quảng Bình dự lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, tháng 12/2021. 

ẢNH: XUÂN THI
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NGUYỄN HƯNG VƯỢNG*

Tóm tắt: Ngày nay, các sản phẩm từ nhựa đã trở nên phổ biến và quen thuộc trong
đời sống sinh hoạt của người dân, mang lại nhiều tiện ích nhưng cũng chính là mối
nguy hại lớn đến môi trường sống và sức khỏe của người dân. Nhằm tạo sức lan tỏa
phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã ban hành các văn bản, kế hoạch và xây
dựng quy chế hoạt động của các tổ nhóm mô hình tự quản về bảo vệ môi trường
gắn với xử lý rác thải và chống rác thải nhựa. Nhiều việc làm thiết thực này đã đem
lại ý nghĩa to lớn, có sức lan tỏa mạnh tạo hiệu ứng sâu rộng, nâng cao ý thức tự
giác của mỗi người dân trong việc bảo vệ môi trường ở địa phương.

Summary: Nowadays, plastic products have become popular and familiar in
people's daily life, bringing a number of benefits, but it is also a great danger to the
living environment and people's health. In order to spread the movement "Tuyen
Quang joins hands to treat waste and fight against plastic waste", the Vietnam
Fatherland Front in Tuyen Quang province has issued documents, plans and
developed operating regulations of self-management model groups on
environmental protection in association with waste treatment and combating plastic
waste. A number of these practical actions have brought great significance and
strong pervasive effect, and raised the self-consciousness of every citizen in
protecting the environment in the locality.
Từ khóa: Bảo vệ môi trường; phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”; Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang. 
Keywords: Environmental protection; movement "Tuyen Quang joins hands in waste treatment and fight against plastic
waste"; the Vietnam Fatherland Front in Tuyen Quang province.
Nhận bài: 16/5/2022; Sửa chữa: 18/5/2022; Duyệt đăng: 3/6/2022.

* 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 
v�i phong trào x� lý rác th�i và ch�ng rác th�i nh�a
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Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo về kinh nghiệm xây dựng mô hình thu gom,
phân loại và xử lý rác thải tại nguồn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, tháng 6/2022. 

ẢNH: HƯƠNG DIỆP



86 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 225+226 (5+6/2022)





87TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 225+226 (5+6/2022)

HỒ VĂN ĐIỀM*

Tóm tắt: Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện, đến nay, cuộc vận động “Làm thay
đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát
nghèo bền vững” do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia
Lai phát động, đã mang lại nhiều kết quả nổi bật. Cuộc vận động góp phần quan
trọng trong thực hiện chính sách giảm nghèo, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc
thiểu số trên địa bàn tỉnh. 

Summary: After more than 10 years of implementation, so far, the campaign "Changing
the mindset of thinking and doing among ethnic minorities to step by step rise out of
poverty sustainably" launched by the Standing Committee of the Vietnam Fatherland Front
in Gia Lai province, has brought about a number of outstanding results. The campaign has
been making an important contribution to the implementation of poverty reduction policies,
especially in ethnic minority areas in the province.
Từ khóa: Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát
nghèo bền vững”; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai.
Keywords: The campaign "Changing the mindset of thinking and doing among ethnic minorities to step by step rise out
of poverty sustainably"; the Vietnam Fatherland Front, Gia Lai province. 
Nhận bài: 16/5/2022; Sửa chữa: 25/5/2022; Duyệt đăng: 3/6/2022.

* Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai.

M�t tr�n T� qu�c t"nh Gia Lai v�n đ�ng 
đ#ng bào dân t�c thi�u s� v
$n lên 
thoát nghèo b�n v!ng
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Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ,
cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” giai đoạn 2011 - 2021. 

ẢNH: LÊ ĐẠI
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Đã có hàng ngàn hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn
tỉnh Gia Lai được hỗ trợ sinh kế để vươn lên thoát nghèo bền vững. 

ẢNH: LÊ ĐẠI



KỲ ANH



Những cô gái dân tộc Thái đang se sợi thêu những chiếc khăn Piêu giới thiệu cho du khách.
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Du l�ch và tr�i nghi�m các hot đ�ng
vùng cao ti Làng V	n hóa - Du l�ch
các dân t�c Vi�t Nam



Thêu hoa văn trên vải của dân tộc Dao Tiền là một nét văn hóa đặc trưng của người vùng cao.

Bánh dày làm xong và được chia cho người
dân để thưởng thức.

Du khách đang xem và mua dao của
người Thái.

Đến đây du khách được trải nghiệm các
trò chơi dân gian.

Một điệu múa ngẫu hứng của cô gái dân
tộc Thái trắng giữa “Phiên chợ vùng cao”.

Các nghệ nhân tỉnh Sơn La giới thiệu và
giúp du khách trải nghiệm nghệ thuật
thêu khăn Piêu, cách đội khăn Piêu của
các cô gái Thái tỉnh Sơn La.

Chương trình “Sắc màu chợ phiên” của
cộng đồng dân tộc biểu diễn các tiết mục
dân ca, dân vũ ca ngợi quê hương đất
nước, bản sắc dân tộc vùng, miền.

Tái hiện lại hoạt động giã bánh dày để người dân hiểu được một nét văn hóa ẩm thực vùng cao.
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HỒ VĂN HUÂN*

Tóm tắt: Năm qua, công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc các
cấp tỉnh Vĩnh Long đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm
vụ chính trị trọng tâm trong Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long với các cơ quan, ban ngành và các tổ chức thành
viên. Từ thực tiễn hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc các
cấp tỉnh Vĩnh Long, bài viết đề xuất một số giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng
công tác giám sát và phản biện xã hội trong thời gian tới.

Summary: Over the years, the social supervision and criticism of the Vietnam Fatherland
Front at all levels in Vinh Long province has made an important contribution to the
effective implementation of key political tasks in the Program to coordinate and unify the
actions of the Vietnam Fatherland Front in Vinh Long province with its member agencies,
departments, and organizations. From the practical activities of the social supervision and
criticism of the Vietnam Fatherland Front at all levels in Vinh Long province, this article
proposes some solutions to continue improving the quality of the social supervision and
criticism in the coming time.
Từ khóa: Giám sát; phản biện xã hội; nâng cao vai trò; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.
Keywords: Social supervision and criticism; enhancing the role; the Vietnam Fatherland Front, Vinh Long province.
Nhận bài: 16/5/2022; Sửa chữa: 25/5/2022; Duyệt đăng: 3/6/2022.

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

V%nh Long nâng cao vai trò 
giám sát, ph�n bi�n xã h�i 
c�a M�t tr�n T� qu�c các c�p
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Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị phản biện xã hội dự thảo Đề án cơ cấu lại ngành du lịch
tỉnh Vĩnh Long đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế quan trọng đến năm 2025. 

ẢNH: TRƯỜNG QUÂN
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NGUYỄN VĂN GIANG*

Tóm tắt: Có thể khẳng định kết quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thời gian qua ở tỉnh Thái Bình
đã đạt được những kết quả quan trọng; vai trò, vị thế của Mặt trận Tổ quốc và các
tổ chức chính trị - xã hội được nâng lên. Nhiều kiến nghị sau giám sát, phản biện
xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có chất lượng được các
cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tiếp thu, nhất là các kiến nghị sau giám
sát, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính
đáng của Nhân dân, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật. Cùng với quá trình vừa làm,
vừa rút kinh nghiệm, công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và
các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã từng bước đi vào nền nếp và ngày càng
thực chất, hiệu quả hơn.

Summary: It can be affirmed that the results of social supervision and criticism of the
Vietnam Fatherland Front and socio-political organizations in recent years in Thai Binh
province have achieved important results; the role and position of the Front and socio-
political organizations have been raised. A number of recommendations after the social
supervision and criticism of the Vietnam Fatherland Front and socio-political organizations
have been accepted by responsible agencies, organizations, and individuals especially the
recommendations after supervision, bringing practical effects, contributing to protecting
the people's legal and legitimate rights and interests, and limiting law violations. Along with
the process of doing and learning through experience, the social supervision and criticism
of the Vietnam Fatherland Front and socio-political organizations in the province has been
gradually put into order and is becoming more and more practical and effective.
Từ khóa: Giám sát, phản biện xã hội; tổ chức chính trị - xã hội; chất lượng; hiệu quả; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Thái Bình.
Keywords: Social supervision, criticism; socio-political organizations; quality; effective; the Vietnam Fatherland Front
in Thai Binh province.
Nhận bài: 23/5/2022; Sửa chữa: 26/5/2022; Duyệt đăng: 6/6/2022.

* Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình.

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam t"nh Thái Bình
nâng cao ch�t l
�ng, hi�u qu� công tác
giám sát và ph�n bi�n xã h�i
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Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị phản biện xã hội về dự
thảo chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2030. 

ẢNH: KIM CHUNG
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ĐÀO MẠNH HÙNG* 

Tóm tắt: Chuyển đổi số đang trở thành xu hướng toàn cầu, Việt Nam cũng không nằm
ngoài xu hướng đó. Là địa phương có xuất phát điểm về kinh tế còn thấp, kỹ thuật phục
vụ ứng dụng số cũng như chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin vẫn còn nhiều
hạn chế, việc chuyển đổi số đang gặp nhiều thách thức, song Quảng Trị nhận thức đây
cũng là cơ hội lớn để đi tắt đón đầu, tạo bước chuyển đổi bứt phá từ nhận thức đến tận
dụng hiệu quả cơ hội cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại. Nghị quyết số
02-NQ/TU ngày 4/11/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030 đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị của tỉnh, gắn chặt chuyển
đổi số vào các mục tiêu đổi mới, sáng tạo của địa phương.

Summary: Digital transformation is becoming a global trend, and Vietnam is no
exception. As a locality with a low economic starting point, the technology for digital
applications as well as the quality of information technology human resources is still
limited, digital transformation is facing many challenges, but Quang Tri province realizes
that this is also a great opportunity to take a shortcut and make a breakthrough from
awareness to effectively take advantage of opportunities brought by the fourth industrial
revolution. Resolution No. 02-NQ/TU dated November 4, 2021 of the Provincial Party
Committee on digital transformation of Quang Tri province to 2025 with orientation to
2030 has clearly demonstrated the province's political determination, firmly attaching
digital transformation to local innovation goals.
Từ khóa: Chuyển đổi số; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Quảng Trị.
Keywords: Digital transformation; the fourth industrial revolution; the great national unity; the Vietnam Fatherland Front
in Quang Tri province.
Nhận bài: 12/5/2022; Sửa chữa: 16/5/2022; Duyệt đăng: 6/6/2022.

Nhận thức và hành động

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

Chuy�n đ�i s�: Gi�i pháp đ&y mnh tuyên truy�n,
v�n đ�ng đ� c�ng c�, t	ng c
�ng, phát huy 
s�c mnh đi đoàn k�t dân t�c
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Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm và việc với
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, tháng 4/2022. ẢNH: PV
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Một số kinh nghiệm chuyển đổi số trong
hệ thống Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh Quảng Trị 
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CHÂU TẤN PHÁT*

Tóm tắt: Đồng bằng sông Cửu Long có vị trí quan trọng trong nền kinh tế cả nước.
Hiện nay, Đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với 3 thách thức lớn là: biến đổi
khí hậu, các vấn đề nội tại về phát triển thiếu bền vững và tác động của thủy điện
Mekong. Hành động thích ứng cần dựa vào sự hiểu biết và tôn trọng quy luật tự nhiên
ở Đồng bằng sông Cửu Long đặt trong bối cảnh tổng thể. Bài viết phân tích 3 thách
thức nêu trên của Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nước
biển dâng và những biến động của lưu vực Mekong; đề xuất những định hướng chiến
lược cho sự phát triển Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó nguyên tắc cẩn trọng nên
được xem là nguyên tắc chủ đạo xuyên suốt.

Summary: The Mekong Delta plays an important role in the national economy.
Currently, the Mekong Delta is facing three major challenges: climate change, internal
problems of unsustainable development, and impacts of Mekong hydropower.
Adaptation action should be based on understanding and respecting natural laws in the
Mekong Delta in the overall context. This article analyzes the three challenges
mentioned above of the Mekong Delta in the context of climate change, sea level rise,
and fluctuations of the Mekong basin; propose strategic directions for the development
of the Mekong Delta, in which the principle of prudence should be considered as the
guiding principle throughout.
Từ khóa: Đồng bằng sông Cửu Long; thực trạng; chiến lược; giải pháp; phát triển bền vững.
Keywords: Mekong Delta; reality; strategy; solution; sustainable development.
Nhận bài: 16/5/2022; Sửa chữa: 18/5/2022; Duyệt đăng: 8/6/2022.

Tổng quan về Đồng bằng sông Cửu Long
và quy luật của các hệ thống tự nhiên1

* Tiến sĩ, Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Văn Lang, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Vài suy ngh% v� th�c trng và m�t s�
thách th�c đ�i v�i phát tri�n b�n v!ng
đ#ng b'ng sông C�u Long
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Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến sự
phát triển của Đồng bằng sông Cửu Long 
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Một số giải pháp ứng phó và phát triển bền
vững Đồng bằng sông Cửu Long 



Chú thích:
1. Thuật ngữ “Hệ thống tự nhiên” sử dụng trong bài này khác với thuật ngữ “hệ sinh thái”. Hệ thống tự nhiên ở đây dùng để chỉ các

hệ thống như sông ngòi, dòng chảy, quá trình vận chuyển phù sa, hình thành nên điều kiện tự nhiên của vùng.
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NGUYỄN PHI HÙNG*

Tóm tắt: Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được
Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định (khoản 7 Điều 3), là thực hiện hoạt động
đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong hơn 10 năm qua,
thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 6/7/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới và
nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Nam chủ động, tích cực triển khai thực hiện tốt công
tác đối ngoại nhân dân phù hợp với đặc điểm, lợi thế của địa phương có chung đường
biên giới với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đạt nhiều kết quả quan trọng,
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, củng cố
quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh và khu vực biên giới.

Summary: One of the most important tasks of the Vietnam Fatherland Front, as
stipulated in the Law on the Vietnam Fatherland Front (Clause 7, Article 3), is to carry
out public relations activities, contributing to the building and defense of the
Fatherland. Over the last 10 years, implementing Directive No. 04-CT/TW dated July
6, 2011 of the Politburo on continuing to innovate and improve the effectiveness of
public relations in the new situation, the Vietnam Fatherland Front at all levels in
Quang Nam province actively implements public relations work in line with the
characteristics and advantages of localities sharing a border with the Lao People's
Democratic Republic achieved many important results, contributing to promoting
socio-economic development, maintaining political stability, and strengthening
national defense and security in the province and border areas.
Từ khóa: Đối ngoại nhân dân; hội nhập quốc tế; công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Quảng Nam.
Keyword: Public relations; international integration; Overseas Vietnamese work; the Vietnam Fatherland Front in
Quang Nam province.
Nhận bài: 6/5/2022; Sửa chữa: 12/5/2022; Duyệt đăng: 26/5/2022.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên
truyền về công tác đối ngoại

* Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam.

Công tác đ�i ngoi nhân dân c�a M�t tr�n
T� qu�c t"nh Qu�ng Nam - 10 n	m th�c hi�n
và nh!ng đ�nh h
�ng trong giai đon m�i
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Tích cực mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp
tác kết nghĩa

Phối hợp thực hiện công tác người Việt
Nam ở nước ngoài
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Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công
tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam trong thời gian tới



Chú thích:
1. Bản tin Mặt trận; chuyên mục, chuyên trang  “Đại Đoàn kết” trên Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và Báo Quảng Nam; Trang thông

tin điện tử, hệ điều hành Q-office; Biên soạn “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1930 - 2015”.
2. Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về  “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại

nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 11-CT/TU
ngày 14/10/2011 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

3. Dài 157,422 km đi qua địa bàn 14 xã của 2 huyện Tây Giang, Nam Giang (Quảng Nam) và 14 bản của hai huyện Đắc Chưng và Kà
Lừm (Sê Koong); có 1 cửa khẩu chính Nam Giang và 1 cửa khẩu phụ Tây Giang.

4. Tây Giang có 23 Tổ tự quản; Nam Giang có 27 Tổ tự quản/365 hộ gia đình ký cam kết tham gia. Núi Thành có 31 tổ, mỗi tổ có từ 5-
7 thành viên (chủ tàu cá).

5. Đến năm 2021, tỉnh Quảng Nam có 26 cơ quan, địa phương quan hệ hợp tác, kết nghĩa với sở, ngành và địa phương của tỉnh Sê
Koong và tỉnh Chămpasăc (Lào); tất cả các huyện của tỉnh Sê Koong đều có quan hệ kết nghĩa với các huyện, thị xã, thành phố
của tỉnh Quảng Nam; 35 thôn của hai huyện Nam Giang, Tây Giang của tỉnh Quảng Nam kết nghĩa với 16 bản của huyện Đắc
Chưng và huyện Kà Lùm của tỉnh Sê Koong (Lào).

6. Năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức Đoàn công tác sang thăm, làm việc: Tổng kết chương trình
hợp tác giữa 2 bên giai đoạn 2016 - 2021 và ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2022-2027.
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HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Ngày nay, báo chí đa nền tảng là mục tiêu phát triển của nhiều cơ quan
báo chí và truyền thông. Trong chu kỳ tin tức 24/7, các nhà báo cần xuất bản nội
dung của họ trên nhiều nền tảng khác nhau để theo kịp nhu cầu và sở thích của các
đối tượng độc giả. Với việc xuất bản tin tức đa nền tảng, các nhà báo đang tập
trung vào việc phát triển các nội dung có thể tạo ra các tác động trực tiếp thông qua
trực tuyến và ngoại tuyến.

Summary: Today, multi-platform journalism is the development goal of many press
agencies and media. There is a 24/7 news cycle and journalists need to be publishing
their content on many different platforms to keep up with demand and how their
readers are choosing to find them. With multi-platform publishing, journalists are
focusing on creating content that can make an impact online, offline directly.
Từ khóa: Báo chí đa nền tảng; tin tức 24/7; công nghệ; xu hướng; toàn cầu.
Keywords: Multi-platform journalism; 24/7 news; technology; trend; Global.
Nhận bài: 16/5/2022; Sửa chữa:26/5/2022; Duyệt đăng: 3/6/2022.

Báo chí đa n�n t�ng trong 
k* nguyên 4.0

Báo chí đa nền tảng tạo ra những tác động trực tiếp và nhanh chóng.
ẢNH: MASS MEDIA NG
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Điện thoại thông minh được sử dụng phổ biến khi các phóng viên tác nghiệp.
ẢNH: NEWS SHOOTER



113TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 225+226 (5+6/2022)

Báo in đã dần bị thay thế bằng báo mạng.
ẢNH: TWO SIDES
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Mạng xã hội giúp tăng tương tác giữa các tờ báo và độc giả, khán giả.
ẢNH: THOMSON FOUNDATION
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HỒNG VY biên dịch

Tóm tắt: Tham nhũng được ví như một “thứ khí không mùi” len lỏi và làm xáo trộn
các mục tiêu chính sách. Thời gian qua, tại nhiều quốc gia đã phát sinh tội phạm tham
nhũng liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với một số hành vi phổ
biến như: mua bán, đấu thầu trang thiết bị phòng bệnh; lợi dụng dịch bệnh để trục lợi...
Thực tế đó đòi hỏi công tác phòng, chống tham nhũng phải có sự quyết liệt, triệt để
trên tinh thần thượng tôn pháp luật để đảm bảo sự phát triển lành mạnh, công bằng
và vững chắc của mỗi quốc gia.

Summary: Corruption is likened to an "odorless gas" that creeps in and disturbs policy
goals. Recently, in many countries, there have been crimes of corruption related to the
prevention and control of the Covid-19 pandemic with a number of common acts such
as: buying and selling, bidding for disease prevention equipment, taking advantage of
the pandemic to make profit, and etc. That fact requires that the anti-corruption work
must be drastic and thorough in the spirit of respect for the law to ensure the healthy,
fair, and steady development of each country.
Từ khóa: Đại dịch Covid-19; phòng, chống tham nhũng; minh bạch; thượng tôn pháp luật.
Keywords: The Covid-19 pandemic; anti-corruption; transparent; rule of law.
Nhận bài: 11/5/2022; Sửa chữa: 16/5/2022; Duyệt đăng: 26/5/2022.

Th� gi�i phòng, ch�ng tham nh�ng 
trong đi d�ch Covid-19

Tội phạm tham nhũng phát sinh trong đại dịch.
ẢNH: U4
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Chi phí của tham nhũng không hề nhỏ.
ẢNH: AFRICANEWS

Chỉ số tham nhũng thấp ở các quốc gia đang trong xung đột.
ẢNH: CFR
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Các chính phủ cần minh bạch trong các khoản chi phòng, chống đại dịch Covid-19.
ẢNH: COE
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NGUYỄN TUẤN ANH*

Tóm tắt: Hơn 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, chúng ta càng thấm thía
và thấm nhuần bài học về tinh thần lạc quan và bản lĩnh khoa học cách mạng;
bài học về sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; bài học về thực hành dân chủ
rộng rãi; bài học “lấy dân làm gốc”. Đó là cội nguồn để các thế hệ hôm nay và
mai sau khẳng định quyết tâm xây dựng nước “Việt Nam hòa bình, thống nhất,
độc lập, dân chủ và giàu mạnh”, tất cả vì ấm no, hạnh phúc của Nhân dân như
Bác Hồ từng mong muốn.

Summary: After more than 50 years of implementing Uncle Ho's Will, we have
understood and absorbed much more the lesson of optimism and revolutionary
scientific bravery; lessons on solidarity and unity in the Party; lessons on
widespread democratic practice; and the lesson of "considering the People as the
root". It is the source for today's and future generations to affirm their
determination to build "Vietnam as a peaceful, unified, independent, democratic,
and prosperous country", all for the prosperity and happiness of the People as
Uncle Ho once wished.
Từ khóa: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; năm 1969; hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh;
Việt Nam. 
Keywords: President Ho Chi Minh’s Will; 1969; peace, unity, independence, democracy and prosperity; Vietnam.
Nhận bài: 19/5/2022; Sửa chữa: 25/5/2022; Duyệt đăng: 6/6/2022.

* Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nhớ lời Bác Hồ căn dặn 
trước lúc đi xa
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Đến thăm Nhà máy xe lửa Gia Lâm, Người nhắc nhở công nhân, cán bộ phát huy truyền thống cách mạng
của nhà máy, ra sức xây dựng miền Bắc, ủng hộ miền Nam. 

ẢNH: TƯ LIỆU
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ĐỖ THỊ VÂN AN* 

Tóm tắt: Trong thời kỳ đổi mới hơn 35 năm qua, thực hiện tư tưởng của Chủ tịch
Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước đã đặc biệt chú trọng phát triển đội ngũ trí thức và
nhân tài cho đất nước; có nhiều chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách để xây
dựng đội ngũ trí thức Việt Nam. Bài viết đánh giá vai trò của đội ngũ trí thức đối
với sự phát triển của đất nước cũng như hạn chế, bất cập về chính sách, chế độ
dành cho đội ngũ trí thức trong thời gian qua, đề xuất một số giải pháp để xây
dựng đội ngũ trí thức trong thời gian tới.

Summary: During the renovation period over the last 35 years, implementing the
ideology of President Ho Chi Minh, the Party and the State have paid special
attention to developing a contingent of intellectuals and talents for the country;
there are a number of guidelines, solutions, mechanisms, and policies to build a
contingent of Vietnamese intellectuals. This article evaluates the role of intellectuals
in the development of the country as well as limitations and shortcomings in policies
and regimes for intellectuals in recent years, proposing some solutions to build a
contingent of intellectuals in the coming time.
Từ khóa: Trí thức; xây dựng đội ngũ trí thức; tư tưởng Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Việt Nam.
Keywords: Intellectuals; building a contingent of intellectuals; Ho Chi Minh’s thought; Resolution of the 13th Party
Congress; Vietnam.
Nhận bài: 10/5/2022; Sửa chữa: 18/5/2022; Duyệt đăng: 26/5/2022.

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

Xây d�ng đ�i ng� trí th�c Vi�t Nam
hi�n nay theo t
 t
�ng H# Chí Minh
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Chú thích:
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, t.4, tr. 33.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr. 504.
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.196.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X , Nxb. Chính trị quốc gia, H.2008,

tr. 90-91.
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TRẦN THỊ TUYẾT MAI*

Tóm tắt: Từ xưa đến nay, chữ hiếu được xem là văn hóa đạo đức, được toàn nhân loại
đề cao. Trong truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam, chữ hiếu được xem là nền tảng
đạo đức quan trọng trong mỗi gia đình. Cùng với gia phong, gia đạo, gia lễ… gia hiếu đã
góp phần xây dựng một gia đình tiến bộ, văn minh và hạnh phúc. Bài viết nghiên cứu về
chữ hiếu trong gia đình Việt Nam xưa và nay, giải pháp gìn giữ và duy trì chữ hiếu để gia
đình phát triển bền vững trong thời kỳ mới.

Summary: Since ancient times, filial piety has been considered a moral culture, highly
appreciated by all mankind. In the Vietnamese national cultural tradition, filial piety is
considered an important moral foundation in every family. Along with the family style,
the family religion, the ritual, and etc, the family filial piety has contributed to building a
progressive, civilized, and happy family. This article researches on filial piety in
Vietnamese families, past and present, solutions to preserve and maintain filial piety for
the family to develop sustainably in the new era.
Từ khóa: Chữ hiếu; đạo hiếu; đạo đức; đức hạnh; phát triển bền vững; gia đình Việt Nam.
Keywords: Filial piety; filial piety; morality; virtue; sustainable development; Vietnamese family.
Nhận bài: 12/5/2022; Sửa chữa: 18/5/2022; Duyệt đăng: 6/6/2022.

Vai trò của “chữ hiếu” trong gia đình Việt
Nam xưa và nay

* Tiến sĩ, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Gi! gìn ch! hi�u và đ�c hnh đ� gia đình
phát tri�n b�n v!ng trong th�i k� m�i
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Xây dựng văn hóa gia đình để gia đình phát triển bền vững trong xã hội hiện đại. 
ẢNH: KỲ ANH
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Cần phải làm gì để giữ gìn “hiếu hạnh”
cho gia đình phát triển bền vững
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Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, tr.143.

Tài liệu tham khảo
1. Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (2018), Tài liệu Hội nghị toàn quốc Tổng kết 18

năm thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (2000 - 2018), Hà Nội.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về xây dựng gia

đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Hà Nội. 
3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.
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ĐIỂM ĐẶC BIỆT TỪ 2 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC TRAO GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH

“Các sản phẩm, trang thiết bị khí tài công nghệ cao do tập đoàn Viettel
nghiên cứu sản xuất, điển hình là 2 công trình được trao giải thưởng 
Hồ Chí Minh hôm nay, đã có tiến bộ vượt bậc về công nghệ, góp phần
nâng cao tiềm lực quân sự quốc phòng và tiết kiệm ngân sách rất lớn
so với việc nhập khẩu…”.

Đó là phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ vinh danh hai công trình
thuộc lĩnh vực quốc phòng được trao giải thưởng Hồ Chí Minh. Sự kiện do Bộ Khoa học

và Công nghệ phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức sáng 19/5. 

Hai công trình được trao giải thưởng Hồ Chí Minh
của Viettel góp phần nâng cao tiềm lực quân sự
quốc phòng

THU HÀ
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VIETTEL CẦN LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ CỐT LÕI, TỰ CHỦ TRONG NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT
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T



TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HÀ NỘI








Tr��ng ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà N�i: 
Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực tài chính - ngân hàng chất lượng cao
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Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) và Công ty Cổ phần
Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã chính thức ra mắt và khởi công dự án “Tổ hợp Thiên
đường sữa Mộc Châu” - hệ sinh thái nông nghiệp khép kín, hiện đại gồm trang
trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái và nhà máy chế biến
sữa công nghệ cao.

“Thiên đường sữa” trên thảo nguyên Mộc Châu

M�c Châu Milk và Vinamilk 
chính th�c ra m�t và kh�i công d	 án
T
 h�p Thiên đ��ng sa M�c Châu

Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu và lãnh đạo của Vinamilk, Mộc Châu Milk thực hiện nghi thức khởi công Tổ hợp Thiên đường
sữa Mộc Châu.



Hệ sinh thái nông nghiệp
công nghệ cao đi đôi với
phát triển bền vững

Bà Mai Kiều Liên, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
Vinamilk kiêm Chủ tịch HĐQT Mộc Châu Milk, phát biểu về
các định hướng chiến lược đối với dự án.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại
sự kiện.
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Tổ hợp dự án “Thiên đường sữa Mộc Châu”
tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

133TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 225+226 (5+6/2022)



134 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 225+226 (5+6/2022)

THANH THẠO

Hiện nay, huyện Hoài Đức đã đạt 22/27 tiêu chí trở thành quận. Theo đó, huyện
đăng ký thời gian hoàn thành Đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận vào cuối
năm 2023, đầu năm 2024. 

Hoài Đ�c t�p trung cao đ� đ� hoàn thành 
m�c tiêu tr� thành qu�n vào n�m 2024
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Dự án Hinode Royal Park tọa lạc tại vị trí trung tâm
huyện Hoài Đức.

Khu đô thị Geleximco, một trong 21 dự án phát triển đô thị được
triển khai trên địa bàn huyện Hoài Đức.



KHÁNH HÒA

Trong năm 2021, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm
vụ và kế hoạch đề ra. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành,
Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đã hướng dẫn chủ đầu tư, các cá nhân, tổ chức
tham gia hoạt động xây dựng tuân thủ đúng quy định của pháp luật, góp phần
vào việc xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

Những kết quả đáng ghi nhận

Thanh tra S� Xây d	ng Hà N�i góp ph�n vào 
xây d	ng Th� đô v�n minh, hi�n đ�i

Ông Nguyễn Việt Dũng - Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội.

136 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 225+226 (5+6/2022)



Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra



Diện mạo Thành phố Hà Nội ngày càng đổi mới, hướng tới
đô thị thông minh, đô thị xanh, thân thiện, an toàn.
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Đối với ông Roel van Neerbos, Chủ tịch ngành hàng F&B của FrieslandCampina, khái
niệm phát triển bền vững không bó hẹp ở câu chuyện bảo vệ môi trường mà còn đáp
ứng nhu cầu dinh dưỡng của người tiêu dùng nhằm cung cấp các sản phẩm chất
lượng cao, hợp với thu nhập của mọi đối tượng và phát triển nguồn nhân lực nhằm
đảm bảo tăng trưởng lâu bền.

Được biết năm 2021 - 2022, Tập đoàn
FrieslandCampina kỷ niệm 150 năm
thành lập, xin ông chia sẻ thêm về cột
mốc quan trọng này của tập đoàn?

Xin ông chia sẻ thêm về vai trò dấu ấn
của phát triển bền vững đối với quá trình 150
năm phát triển của tập đoàn?

FrieslandCampina áp dụng chiến lược bền vững
trong sản xuất sữa như thế nào?

CHỦ TỊCH NGÀNH HÀNG F&B, FRIESLANDCAMPINA: 

Phát tri�n b�n vng giúp chúng tôi 
t�ng tr��ng không ng�ng

Ông Roel van Neerbos, Chủ tịch ngành hàng F&B của FrieslandCampina.
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Chiến lược phát triển bền vững có được ưu tiên
trong việc hợp tác với các đối tác địa phương không?

Chiến lược phát triển bền vững đóng góp như thế
nào trong thành công trong 26 năm qua tại thị trường
Việt Nam và làm thế nào để FrieslandCampina
duy trì vị thế dẫn đầu trong bối cảnh thị trường
cạnh tranh ngày càng khốc liệt?

Ông có ấn tượng gì cũng như nhận định gì về thị
trường, và thị trường Việt Nam đóng vai trò như
thế nào trong sự nhìn nhận của Tập Đoàn?



Chương trình Phát triển Ngành sữa của FrieslandCampina
đã hỗ trợ kiến thức và kinh nghiệm cho nông dân Việt.

1,5 triệu học sinh sẽ được thụ hưởng trong chương trình hợp tác chiến lược
giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam và FrieslandCampina - nhãn hàng
Cô Gái Hà Lan.
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Được thành lập từ năm 2004, Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng Trung Nam
(Trungnam Group) đã trải qua 18 năm hoạt động với những bước tiến vượt bậc. Với
hệ sinh thái đa ngành nghề bao gồm 05 lĩnh vực hoạt động: Năng lượng, Hạ tầng - Xây
dựng, Bất Động sản, Công nghiệp thông tin điện tử, Trungnam Group đã phát triển và
trở thành một Tập đoàn tư nhân lớn mạnh với hơn 2.000 cán bộ nhân viên và 24 công
ty thành viên hoạt động khắp các tỉnh thành trên cả nước. 



TRUNGNAM GROUP 
Đẩy mạnh các hoạt động trách nhiệm xã hội



Gần 100% du khách trả lời mong muốn được nghỉ dưỡng tại những địa điểm
lưu trú sinh thái và bền vững với môi trường tự nhiên ít nhất một lần. Đây là
kết quả khảo sát được Công ty Du lịch Kỹ thuật số Booking.com thực hiện
trực tuyến gần đây tại Việt Nam.

Xu hướng phát triển nghỉ dưỡng xanh 
lên ngôi

Xây dựng khu nghỉ dưỡng “cộng sinh” với
thiên nhiên

Khu nghỉ dưỡng xanh lên ngôi.

Áp d�ng tiêu chu�n qu�c t� 
trong phát tri�n ngh� d��ng xanh
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Áp dụng tiêu chuẩn quốc tế vào phát
triển nghỉ dưỡng xanh

Một khu nghỉ dưỡng cộng sinh với thiên nhiên Ravi đang phát
triển tại Phú Yên.
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Từ cây Cầu Vàng gây chấn động thế giới, một truyền thuyết rộng lớn tiếp tục được
Sun Group vun đắp trên đỉnh Bà Nà. Nó kể về những người khổng lồ nằm im lìm
trong lòng núi từ ngàn xưa.

“phiên b�n 2022” - Huy�n tho�i m�i 
gia mây ngàn núi Chúa

“T
Truyền thuyết xa xưa giữa
mây ngàn núi Chúa

Sun World Ba Na Hills.
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Vương quốc Mặt trời:
những tạo tác huyền thoại

Vương quốc Mặt trăng:
những lễ hội bất tận về đêm

Cầu Vàng. Cổng Thời gian.

145TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 225+226 (5+6/2022)



146 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 225+226 (5+6/2022)



Thác Thần Mặt trời.

Lâu đài Mặt trăng. Show diễn Trận chiến ở Vương quốc Mặt trăng.
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Cùng với chất lượng sống cao cấp, những trải nghiệm sang trọng, tiện nghi,
smart home Diamond Crown Hai Phong còn giúp tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm
thời gian và đảm bảo sự an toàn, riêng tư cho gia chủ.

C�n h� smart home Diamond Crown Hai Phong
t�i tâm đi�m ph� c�ng

T

Đón đầu xu hướng 
smart home

Không gian sống 4.0 
tại căn hộ Diamond Crown
Hai Phong

Diamond Crown Hai Phong sở hữu tọa độ đắc địa để trở thành trung tâm của phong
cách sống mới (Ảnh phối cảnh dự án).
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Không gian sống 4.0 tại những căn hộ được ghi nhận nhiều danh hiệu
quốc tế (Ảnh: DOJILAND).

Thông tin chi tiết liên hệ:
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Những khu đô thị được quy hoạch bài bản, đồng bộ, hiện đại đã giúp Geleximco
nhanh chóng ghi dấu ấn trên thị trường bất động sản (BĐS).

Tiên phong tạo giá trị

Dấu ấn Tập đoàn Geleximco 
qua nhng d	 án khu đô th� đ��c
quy ho�ch bài b�n

Khu đô thị Thành phố Giao lưu là dự án gây
tiếng vang lớn trên thị trường BĐS Thủ đô.
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Thiết lập các giá trị mới
vượt trội 



Khu đô thị Gelexia Riverside.
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Để có thể sẵn sàng với sứ mệnh “Vì một Việt Nam thịnh vượng”, Ngân hàng xanh lá đã
phải trải qua hành trình nhiều thăng trầm hướng đến mô hình một tập đoàn tài chính.

Hành trình chuy�n mình h��ng đ�n
t�p đoàn tài chính c�a VPBank

Ước mơ lớn không dành cho tham vọng nhỏ 

VPBank lọt top 5 ngân hàng thương mại cổ phần
lớn nhất cả nước vào năm 2017.

VPBank đã lựa chọn tập trung vào phân khúc bán lẻ.
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Mô hình tập đoàn tài chính



VPBank đã sẵn sàng vươn tới mục tiêu lớn mạnh hơn. Đại hội cổ đông VPBank năm 2022.



Các dự án đô thị du lịch, nghỉ dưỡng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội,
giải quyết bài toán việc làm cho địa phương.

Cơ hội việc làm cho lao
động địa phương

Du l�ch ph�c h!i t�o vi�c làm 
cho lao đ�ng Bình Thu�n

NovaWorld Phan Thiet dù chỉ mới vận hành giai đoạn 1
nhưng đã thu hút hàng chục ngàn lao động.

NovaWorld Phan Thiet - điểm đến thu hút du khách, góp phần
thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh. 
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10.000 nhà ở cho cán bộ
nhân viên lao động



Khu nhà ở tiện nghi cho cán bộ nhân viên lao động NovaGroup tại NovaWorld Phan Thiet.

Sự kiện tuyển dụng nhân sự tại Centara Mirage Resort Mui Ne thu hút hàng ngàn hồ sơ đăng ký.
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Lãi th"p vay nhanh t� Bac A Bank, khách hàng
cá nhân đón c# h�i kinh doanh kh�i s�c

Đồng hành cùng khách hàng cá nhân phục hồi sản xuất, thúc đẩy giao thương
trong giai đoạn “bình thường mới”, Ngân hàng TMCP Bắc Á triển khai chương trình
“Lãi thấp vay nhanh - Kinh doanh khởi sắc”, áp dụng cho các khoản tín dụng ngắn
hạn với mức lãi suất vô cùng hấp dẫn.
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