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Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Dự báo tình hình quốc tế, trong nước

có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức

nhiều hơn, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, kinh tế thế giới phục hồi chưa vững chắc, cạnh tranh chiến

lược giữa các nước ngày càng gay gắt. Ở trong nước, sức chống chịu và nguồn lực của Nhà nước, doanh

nghiệp và người dân giảm sút, nguy cơ suy giảm tăng trưởng, chậm phục hồi kinh tế vẫn còn hiện hữu. 

Tuy nhiên, với quyết tâm cao, sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất

nước vẫn hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, với nhiều điểm mới vượt trội và dấu

ấn nổi bật. Trong đó, phải kể đến việc khống chế thành công đại dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã

hội cho người dân và hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Theo báo cáo

của Tổng cục Thống kê, GDP năm 2022 ước tăng 8,02% so với năm trước, đánh dấu mức tăng cao

nhất kể từ năm 2011. GDP bình quân đầu người năm 2022 theo giá hiện hành ước đạt 95,6 triệu

đồng/người, tương đương 4.110 USD, tăng 393 USD so với năm 2021. Năng suất lao động của toàn

nền kinh tế năm 2022 theo giá hiện hành ước tính đạt 188,1 triệu đồng/lao động (tương đương 8.083

USD/lao động, tăng 622 USD so với năm 2021).

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá:

“Chúng ta đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ, vừa tập trung phòng chống, kiểm

soát hiệu quả dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc

lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả”.

Đóng góp cho những thành tựu chung của đất nước có sự quyết tâm, nỗ lực, chung sức, đồng lòng

của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Mặt trận đã phát huy vai trò tập hợp, phát huy sức

mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Bên cạnh đó, Mặt

trận cũng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện giám sát, phản

biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần

tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác quốc tế, ủng hộ công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển

và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đón chào năm mới 2023, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục chung sức, đồng lòng, phát

huy tinh thần đoàn kết, năng động, đổi mới sáng tạo, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu,

vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững tin tiến về phía trước, hiện thực hóa từng bước mục tiêu đưa

nước ta đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ

nghĩa, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ

tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta. Cũng vào dịp đặc biệt này, Tạp chí Mặt trận

phát hành ấn phẩm đặc biệt số 233 + 234, chuyển tới độc giả những nội dung sinh động.

L�I TÒA SO�N 



Tiêu điểm là bài phỏng vấn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp đón Xuân Quý Mão - 2023

và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023). Cùng với đó là

Thư Chúc mừng năm mới của Bí thư Ban Chấp hành 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 loạt bài nghiên cứu

chuyên sâu về những chủ trương mới mang tính định hướng cho công tác Mặt trận như: “Bảo đảm

thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; “Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu

cầu phát triển đất nước trong tình hình mới”…

Chuyên mục Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với các bài viết: “Phát huy sức mạnh văn hóa

Việt Nam trong hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, “Hoạt động giám

sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội về thực thi

nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng”… 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. 

Chuyên mục Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đáng chú ý là bài viết: “Một số giải pháp nâng

cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. Bài viết

đưa ra giải pháp khắc phục hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam.

Bên cạnh đó, các chuyên mục Diễn đàn Đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận với các phong trào,

cuộc vận động; Kinh nghiệm - Thực tiễn có nhiều bài viết phản ánh sinh động kết quả hoạt động của

Mặt trận Tổ quốc các cấp…

Đặc biệt, ấn phẩm với phóng sự ảnh “Những hoạt động trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

trong năm 2022” giới thiệu những hình ảnh nổi bật về công tác Mặt trận ở cấp Trung ương trong năm qua.

Chào Xuân Quý Mão, Tạp chí đăng tải các bài viết mang đậm sắc màu, không khí, hương vị của ngày

Tết cổ truyền dân tộc trên mọi miền của dải đất hình chữ S: “Hơi ấm Tết phương Nam” của tác giả Châu

Tấn Phát, “Câu đối Xuân Quý Mão 2023” của tác giả Nguyễn Sĩ Đại. 

Ban Biên tập Tạp chí Mặt trận xin gửi lời cảm ơn và tri ân tới các cấp Lãnh đạo, các Ban, Ngành,

Đơn vị, Doanh nghiệp và bạn đọc đã quan tâm, tạo điều kiện và gắn bó với Tạp chí thời gian vừa qua. 

Kính chúc Quý độc giả một năm mới thật nhiều Sức khoẻ, Thành công, An Khang - Thịnh Vượng

và Vạn Sự Như Ý.

ThS. TRƯƠNG THÀNH TRUNG
Phó Tổng Biên tập phụ trách
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Ban Biên tập: Nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023 và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 - 3/2/2023), Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam. Ban Biên tập
Tạp chí Mặt trận trân trọng đăng nội dung cuộc phỏng vấn:

Phóng viên: Kính thưa Tổng Bí thư, xin đồng chí
cho biết một số thành tựu nổi bật về tình hình xây
dựng và phát triển đất nước ta trong năm 2022?

Đ�ng l�c đ�a đ�t n��c 
phát tri	n nhanh, b
n v�ng
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Phóng viên: Có thể khẳng định, trong năm 2022,
hầu hết các định hướng quan trọng trong Nghị
quyết Đại hội XIII của Đảng đã được cụ thể hóa và
triển khai ở các cấp. Xin Tổng Bí thư đánh giá về
những bước đi này?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi gặp mặt đại biểu đại diện cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở là Chủ tịch Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022, tại Văn phòng Trung
ương Đảng, ngày 26/11/2022. 

ẢNH: QUANG VINH
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Phóng viên: Tiếp tục đà của những năm trước,
công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu
cực đã được triển khai quyết liệt, bài bản, có bước
tiến mạnh, rất quan trọng và toàn diện, trở thành
phong trào, xu thế không thể đảo ngược. Xin Tổng
Bí thư cho biết những điểm mới nổi bật của công
tác này?
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Phóng viên: Trong bối cảnh tình hình khu vực và
thế giới có những diễn biến nhanh chóng, phức
tạp, khó lường, công tác đối ngoại của Đảng, Nhà
nước ta tiếp tục được triển khai tích cực, sôi động
và hiệu quả, cả song phương và đa phương. Có thể
đánh giá đây là một điểm sáng trong năm vừa qua,
thưa Tổng Bí thư?

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí
Tổng Bí thư. Kính chúc Tổng Bí thư và gia đình
năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thành
công mới!



14 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 233+234 (1+2/2023)

LÊ TIẾN CHÂU*

Tóm tắt: Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là yêu
cầu tất yếu của bảo đảm dân chủ, quyền làm chủ của người dân. Mục tiêu hoàn thiện cơ
chế thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của Nhân dân đáp ứng yêu cầu
xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030,
định hướng đến năm 2045, đó là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do
Nhân dân làm chủ và là chủ thể duy nhất của quyền lực Nhà nước, của xã hội. Xây dựng
được các cơ chế hữu hiệu bảo đảm, phát huy ngày càng đầy đủ, rộng rãi dân chủ, quyền
làm chủ của Nhân dân trong mọi mặt của đời sống xã hội. Bảo đảm thực hiện hiệu quả
cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã
hội làm nòng cốt để Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, Dân bàn, Dân quyết
định, Dân làm, Dân kiểm tra, Dân giám sát, Dân thụ hưởng” đáp ứng yêu cầu xây dựng,
hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Summary: Building and perfecting the socialist rule-of-law State in Vietnam is an
indispensable requirement of ensuring democracy and the People's right to mastery. The
objective of perfecting the implementation mechanism, promoting the right of mastery
and the role of the People to meet the requirements of building and perfecting the socialist
rule-of-law State of Vietnam by 2030, with a vision to 2045, that is to build a socialist rule-
of-law State owned by the People as the sole subject of the power of the State and of
society. It is necessary to establish effective and secure mechanisms; fully and widely
promote democracy and the People's right to mastery in all aspects of social life. Ensuring
the effective implementation of the mechanism "the Party leads, the State manages, the
Vietnam Fatherland Front and socio-political organizations act as the core for the People
to master" and the motto "People know, People discuss, People decide, People do, People
inspect, People supervise, and People benefit" to meet the requirements of building and
perfecting the socialist rule-of-law State of Vietnam.
Từ khóa: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nhân dân; dân chủ, quyền làm chủ; Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam.
Keywords: The socialist rule-of-law State of Vietnam; the People; democracy, mastery; the Vietnam Fatherland Front; the
Communist Party of Vietnam.
Nhận bài: 16/12/2022; Sửa chữa: 26/12/2022; Duyệt đăng: 3/1/2023.

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

B�o đ�m th�c hin, phát huy quy
n làm ch� và vai trò 
ch� th	 c�a Nhân dân trong xây d�ng, hoàn thin 
Nhà n��c pháp quy
n xã h�i ch� ngh�a Vit Nam
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Pháp luật về phát huy dân chủ, bảo đảm
quyền làm chủ của Nhân dân ngày càng
hoàn thiện
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Một số kết quả thực hiện pháp luật về
phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm
chủ của Nhân dân 

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 15, khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 
ẢNH: QUANG VINH
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Giải pháp hoàn thiện cơ chế bảo đảm thực
hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò
chủ thể của Nhân dân, đáp ứng yêu cầu
xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến
năm 2030, định hướng đến năm 2045 
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Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2016, tr. 166-167.
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. 118.
3. Trần Văn Phòng, “Góp phần bác bỏ ý kiến cho rằng “Việt Nam hiện nay phải chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ”,

trong Hội đồng lý luận Trung ương (2017), Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng cương lĩnh, đường lối của
Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr. 323.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2016, tr. 167.
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LÊ THÀNH LONG*

Tóm tắt: Trong hơn 35 năm qua, cùng với quá trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập
và phát triển đất nước, công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi
hành pháp luật đã có nhiều đổi mới, tiến bộ rõ rệt. Hệ thống pháp luật được hoàn thiện
một bước cơ bản, bao quát được mọi mặt của đời sống xã hội, chất lượng không ngừng
được nâng lên; thể hiện tư duy tiếp cận mới, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Xây dựng và
hoàn thiện hệ thống pháp luật đã trở thành một nội dung trọng tâm của xây dựng Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay,
cùng với việc nội luật hóa, các công cụ pháp lý quốc tế mà Việt Nam tham gia, hệ thống
pháp luật của Việt Nam ngày càng tiệm cận hơn với các chuẩn mực quốc tế.

Summary: Over the last 35 years, along with the process of accelerating the innovation,
integration, and development of the country, the building and improvement of the legal
system and the organization of law enforcement has made remarkable improvements and
innovations. The legal system has been improved in a fundamental step, covering all aspects
of social life, the quality is constantly being improved; demonstrating a new approach to
thinking, suitable to the reality of Vietnam. Building and perfecting the legal system has
become a central content of the building of a socialist rule-of-law State of Vietnam. In the
current context of deep international integration, along with the internalization of
international treaties and international legal instruments that Vietnam participates in,
Vietnam's legal system is getting closer and closer to international standards. 
Từ khóa: Pháp luật; hệ thống pháp luật; xây dựng, hoàn thiện; hội nhập quốc tế; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa Việt Nam. 
Keywords: Law; law system; building, completing; international integration; building a socialist rule-of-law State of Vietnam. 
Nhận bài: 23/12/2022; Sửa chữa: 26/12/2022; Duyệt đăng: 3/1/2023.

Một số kết quả đạt được trong công tác
xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật
thời gian qua

* Tiến sĩ Luật, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Ti�p t�c hoàn thin h th�ng pháp lu�t
đáp �ng yêu c�u phát tri	n đ�t n��c
trong tình hình m�i
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Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 
ẢNH: PV
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Chủ trương, định hướng tiếp tục hoàn
thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong
tình hình mới
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Một số giải pháp cần thực hiện để tiếp tục
hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam
trong tình hình mới
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Chú thích:
1. Các giải pháp về xây dựng pháp luật: (1) Xác định các lĩnh vực trọng điểm cần ưu tiên đầu tư để xây dựng và hoàn thiện pháp luật;

(2) Đổi mới cơ bản quy trình, thủ tục xây dựng pháp luật; (3) Nâng cao trình độ và năng lực làm luật của Quốc hội; (4) Tăng cường
vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức nghiên cứu chuyên ngành trong hoạt động xây dựng pháp luật; (5) Hiện đại hoá
phương thức và phương tiện xây dựng pháp luật; (6) Hoàn thiện pháp luật về Công báo; (7) Nghiên cứu về khả năng khai thác, sử
dụng án lệ, tập quán (kể cả tập quán, thông lệ thương mại quốc tế) và quy tắc của các hiệp hội nghề nghiệp, góp phần bổ sung
và hoàn thiện pháp luật. Các giải pháp thi hành pháp luật: (8) Phát triển hệ thống thông tin và phổ biến giáo dục pháp luật, xây
dựng và triển khai Chương trình Quốc gia về phổ biến giáo dục pháp luật dài hạn; (9) Cải cách tổ chức và hoạt động của cơ quan
tư pháp, trọng tâm là hoạt động xét xử của toà án; (10) Đề cao kỷ luật, kỷ cương trong các hoạt động của các cơ quan nhà nước;
(11) Bảo đảm số lượng và chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức làm công tác pháp luật; (12) Huy động các nguồn lực tài
chính trong nước và quốc tế. 

2. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
3. 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 I, tr.71-72.
4. Kết quả tra cứu văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở dữ liệu https://thuvienphapluat.vn/: trong giai đoạn từ 2016 đến hết tháng

6/2022, Quốc hội ban hành 88 Luật; Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 4 Pháp lệnh; Chính phủ ban hành 764 nghị định; Bộ
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành 4010 thông tư, thông tư liên tịch (riêng số thông tư liên tịch là 107).

5. Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của Việt Nam đã tăng liên tục 2 năm liền (năm 2021: 6 bậc và năm 2022: 10 bậc - nguồn:
www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=VN).

6. Báo cáo số 442/BC-CP ngày 1/10/2020 của Chính phủ về “Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý
nhà nước”.

7. 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.326-327.
8. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
9. Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
10. Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống

pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.
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HÀ THỊ NGA*

Tóm tắt: Là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho lực lượng phụ nữ cả nước, trải qua
hơn 90 năm hình thành và phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã và đang phát
huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện tốt
chức năng đại diện chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.
Một mùa Xuân mới đang đến trên khắp mọi miền của Tổ quốc, mùa Xuân khởi đầu cho
một năm mới với nhiều niềm tin và khát vọng, các cấp Hội cùng toàn thể cán bộ, hội viên,
phụ nữ cả nước tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, khát vọng
vươn lên, nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm xây dựng tổ chức
Hội vững mạnh, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại
hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, vì một đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Summary: As a socio-political organization representing the national women's force,
after more than 90 years of establishment and development, the Vietnam Women's Union
has been promoting the tradition of solidarity and creativity, building a strong association,
performing well the function of representing, caring, and protecting the legitimate rights
and interests of women. A new spring is coming all over the country, the beginning of a
new year with many beliefs and aspirations. Associations at all levels, all officials,
members, and women nationwide continue to promote the spirit of solidarity, creativity,
integration, aspiration of rising up, seizing opportunities, overcoming difficulties and
challenges, determining to build a strong association, and contributing together with the
whole Party and People to successfully implement the Resolution of the 13th National
Party Congress, for a prosperous and happy Vietnam.
Từ khóa: Phụ nữ; tổ chức chính trị - xã hội; nhiệm kỳ 2022 - 2027; đổi mới; phát triển; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Keywords: Women; social and political organizations; in the term of 2022 - 2027; Doi Moi; develop; the Vietnam Women's Union.
Nhận bài: 15/12/2022; Sửa chữa: 21/12/2022; Duyệt đăng: 28/12/2022.

* Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Th�c hin khát v�ng đ�i m�i và phát tri	n,
h��ng t�i m�c tiêu vì h�nh phúc và l�i ích
c�a ph� n�, vì s� ph�n vinh c�a đ�t n��c
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Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 
ẢNH: VŨ ĐỨC
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Chú thích:
1. 5 “Không” gồm: Không đói nghèo, không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không vi

phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; 3 “Sạch” gồm: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.
2. 5 “Có” gồm: Có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa. 
3. Mục tiêu phấn đấu trồng và đảm bảo sống ít nhất 130.000 cây xanh, xây dựng 130 mô hình sinh kế, tổng giá trị 13 tỷ đồng cho

phụ nữ vùng biên giới.
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LÊ MINH HOAN*

Tóm tắt: Sau hơn 35 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn
về kinh tế - xã hội, đồng thời đã chủ động mở cửa nền kinh tế và tích cực đàm phán
thương mại quốc tế. Tham gia hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng góp phần đưa Việt
Nam trở thành một “mắt xích” quan trọng trong mạng lưới các liên kết kinh tế quốc
tế với các nền kinh tế hàng đầu thế giới. 

Summary: After more than 35 years of Doi moi, Vietnam has gained a number of
great socio-economic achievements, while actively opening up its economy and
effectively negotiating international trade. Participating in extensive international
economic integration contributes to making Vietnam an important "link" in the
network of international economic links with the world's leading economies.
Từ khóa: Nông nghiệp; nông sản; thị trường; xuất khẩu; hội nhập quốc tế; Việt Nam.
Keywords: Agriculture; agricultural products; market; export; international integration; Vietnam.
Nhận bài: 19/12/2022; Sửa chữa: 23/12/2022; Duyệt đăng: 3/1/2023.

Nông nghiệp Việt Nam chủ động hội nhập
quốc tế 

Nông sản Việt Nam thiết lập được vị trí
quan trọng trên thị trường thế giới

* Ủy Viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nông s�n Vit Nam trong b�i c�nh 
h�i nh�p qu�c t�: C� h�i và thách th�c
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Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, *là số kế hoạch
dự kiến.

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam tăng trưởng liên
tục và ở mức cao

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam.

Tăng trưởng ở các thị trường khá tốt và nhiều tiềm năng
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Còn nhiều hạn chế trong xuất khẩu ảnh
hướng đến khả năng cạnh tranh của nông
sản Việt Nam 

Còn nhiều thách thức đối với nông sản
Việt trong quá trình hội nhập nhưng
không thiếu cơ hội
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Một số giải pháp đang và sẽ triển khai
trong thời gian tới nâng cao sức cạnh
tranh và thúc đẩy xuất khẩu nông sản
Việt Nam
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Chú thích:
1. Tính toán theo dữ liệu UNComtrade 2020.
2. Trồng trọt có: Lúa gạo, cao su, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, sắn, rau quả; Thủy sản có: Tôm, cá tra; Lâm nghiệp có: Gỗ và sản phẩm từ gỗ.
3. Khoảng 10-20% do thiếu cơ sở vật chất bảo quản đủ chất lượng.
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NGUYỄN PHƯƠNG NGA*

Tóm tắt: Đối ngoại nhân dân là một trong những sáng tạo độc đáo của Đảng và Bác
Hồ vĩ đại. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, vận dụng linh hoạt và sáng tạo tư tưởng ngoại
giao Hồ Chí Minh, trong hơn 70 năm qua, các lực lượng làm công tác đối ngoại nhân
dân với nòng cốt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Liên
hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại của
Đảng và Nhà nước, giành được những thành tựu to lớn, góp phần quan trọng vào
thắng lợi của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, hoà bình, thống nhất đất nước trước
đây và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Summary: Public diplomacy is one of the unique creations of our Party and Great
Uncle Ho. Under the leadership of the Party, flexibly and creatively applying Ho Chi
Minh's diplomatic thought, over the last 70 years, forces engaged in public diplomacy
with the Vietnam Fatherland Front as the core, socio-political organizations, and the
Vietnam Union of Friendship Organizations have effectively implemented the public
policy of the Party and the State, gained great achievements, making an important
contribution to the victory of the struggle for national independence, peace, and
reunification in the past and national building and defense in the present.
Từ khóa: Đối ngoại nhân dân; công cuộc đổi mới; hội nhập quốc tế; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Việt Nam. 
Keywords: Public diplomacy; innovation; international integration; building and defending the Fatherland; Vietnam.
Nhận bài: 23/12/2022; Sửa chữa: 26/12/2022; Duyệt đăng: 28/12/2022.

* Đại sứ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Đ�i m�i và nâng cao hiu qu� công tác
đ�i ngo�i nhân dân trong th�i k� 
h�i nh�p qu�c t�
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Đồng chí Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022
và triển khai công tác năm 2023 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. 

ẢNH: THU HÀ
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NGÔ SÁCH THỰC*

Tóm tắt: Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo có vị trí
đặc biệt, có tính rất đặc thù. Cốt lõi của đoàn kết là phải có chính sách đúng đắn và sự tôn
trọng thực chất. Đoàn kết các tôn giáo cần phải hoàn thiện chính sách, pháp luật, đổi mới
mạnh mẽ nội dung, phương thức tập hợp, phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp
của tôn giáo trong xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam. Đây là nội dung
có ý nghĩa hết sức quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Summary: In the great national unity bloc, the unity of all ethnic groups and religions
has a special position and specific character. The core of unity is to have the right policy
and practical respect. Uniting religions needs to perfect policies and laws, drastically
renew the content and methods of gathering, promoting great cultural and moral values
of religion in building the national value system and the cultural value system of
Vietnam. This is a very important content in building the great national unity bloc.
Từ khóa: Tôn giáo; văn hóa; đạo đức; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
Keywords: Religion; culture; morality; the Law on Belief and Religion; great national unity; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 15/12/2022; Sửa chữa: 20/12/2022; Duyệt đăng: 3/1/2023.

Những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp,
nguồn lực của các tôn giáo cần được 
phát huy 

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

Đoàn k�t, phát huy nh�ng giá tr� v�n hóa,
đ�o đ�c t�t đ!p và ngu�n l�c c�a các tôn giáo
cho s� phát tri	n c�a đ�t n��c
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Đoàn kết trong Mặt trận Tổ quốc là phương
thức tốt nhất để các tôn giáo đồng hành
cùng dân tộc, thực hiện phương châm “tốt
đời, đẹp đạo”, phát huy những giá trị đạo
đức, văn hóa tốt đẹp, nguồn lực cho sự
phát triển của đất nước 
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức Hội nghị ký kết và triển khai Chương
trình phối hợp phát huy vai trò tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với  biến đổi khí hậu giai đoạn 2022 - 2026. 

ẢNH: PV
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Một số giải pháp tăng cường đoàn kết các
tôn giáo, phát huy vai trò tích cực của các
tôn giáo
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NGUYỄN LAN HƯƠNG*

Tóm tắt: Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nô?i đã đổi
mới nội dung và phương thức hoạt động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân,
đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính
quyền, góp phần xây dựng thành phố Hà Nội văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm
chính trị, văn hóa của cả nước. Trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Viê?t Nam Thành
phố tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần thi đua
sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời triển khai có hiệu quả Chương trình
hành động của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX đã đề ra.

Summary: Over the years, the Vietnam Fatherland Front Committee in Hanoi City has
been renewing the content and method of operation, gathering, and building the great
national unity bloc, promoting patriotic emulation movements, actively building the Party
and Government, contributing to building a civilized and modern Hanoi City, worthy of
being the political and cultural center of the country. In the coming time, the Vietnam
Fatherland Front in Hanoi City will continue to arouse the great strength of national unity,
promoting the spirit of emulation and creativity among people of all walks of life, at the
same time, effectively implementing the Action Plan of the 9th National Congress of the
Vietnam Fatherland Front set out.
Từ khóa: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; Chương trình hành động; đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam thành phố Hà Nội; Thủ đô Hà Nội. 
Keywords: Innovation of content and method of operation; Action plan; great national unity; the Vietnam Fatherland Front
in Hanoi City; Ha Noi Capital.
Nhận bài: 12/12/2022; Sửa chữa: 23/12/2022; Duyệt đăng: 26/12/2022.

Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng
lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát
huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã
hội chủ nghĩa

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

Phát huy s�c m�nh đ�i đoàn k�t toàn dân t�c, th�c hin
hiu qu� 5 Ch��ng trình hành đ�ng c�a "y ban Trung ��ng
M#t tr�n T� qu�c Vit Nam, góp ph�n xây d�ng Th� đô 
Hà N�i giàu đ!p, v�n minh, hin đ�i
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Vận động Nhân dân thi đua lao động sáng
tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát
triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững
quốc phòng, an ninh của đất nước
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Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân
dân; giám sát và phản biện xã hội,
phòng, chống tham nhũng, lãng phí,
tham gia xây dựng Đảng, chính quyền
trong sạch vững mạnh
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Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng
hoạt động đối ngoại nhân dân 

Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội
dung, phương thức, nâng cao hiệu quả
hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Thành phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
trong giai đoạn mới 

Giải pháp, nhiệm vụ trong thời gian tới
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Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí Lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân
tộc tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, tháng 11/2022. 

ẢNH: PV
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TRẦN KIM YẾN*

Tóm tắt: Hoạt động giám sát và phản biện xã hội được xác định là nhiệm vụ quan trọng
hàng đầu trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham
gia của Nhân dân, phát huy được vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính
đáng của Nhân dân; kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm. Qua đó, tăng cường
vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong quá trình xây dựng và phát huy sức mạnh của
khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trên cơ sở những quy định của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, của Ban Thường vụ Thành ủy, công tác tuyên truyền, vận
động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh
nỗ lực thực hiện với nhiều cách làm có hiệu quả, trong đó có đổi mới phương thức, nâng
cao chất lượng tổ chức thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội.

Summary: Social supervision and criticism is identified as the most important task in the
work of participating in building the Party and the Government of the Vietnam Fatherland
Front and the socio-political organizations of Ho Chi Minh City, with the participation of the
People, promoting the role of representing and protecting the People's legitimate and legal
rights and interests; promptly detecting and recommending violations. Thereby, strengthening
the leadership role of the Party in the process of building and promoting the strength of the
great national unity bloc. On the basis of the Party's regulations, the policies and laws of the
State, and the leadership of the Standing Party Committee of Ho Chi Minh City, propaganda
and mobilization of people from all walks of life to promote their mastery to participate in
building the Party and the Government is implemented by the Vietnam Fatherland Front
Committees at all levels in Ho Chi Minh City with many effective ways, including innovating
methods and improving the quality of the organization for social supervision and criticism.
Từ khóa: Giám sát; phản biện xã hội; lãnh đạo; cấp ủy Đảng; Nhân dân; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
Keywords: Social supervision and criticism; leadership; Party committee level; the People; the Vietnam Fatherland Front in Ho
Chi Minh City.
Nhận bài: 20/12/2022; Sửa chữa: 26/12/2022; Duyệt đăng: 28/12/2022.

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

T�ng c��ng s� lãnh đ�o c�a c�p �y Đ�ng trong
công tác giám sát, ph�n bin xã h�i c�a M#t tr�n
T� qu�c Vit Nam Thành ph� H� Chí Minh
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Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu trao tặng
cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc toàn diện” cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí
Minh tại Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9, khoá XI,
nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

ẢNH: ANH HOÀNG
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Chú thích:
1. Quyết định số 3614-QĐ/TU ngày 12/1/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các

tổ chức chính trị - xã hội với Ủy ban nhân dân, lực lượng vũ trang và các hội quần chúng trong công tác dân vận.
2. Mặt trận Tổ quốc các phường, xã, thị trấn thuộc Quận 2, 4, 6, 8, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức và huyện Củ Chi đã kiến nghị Đảng

ủy, chính quyền xem xét xử lý một số trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức vi phạm pháp luật, vi phạm về đạo đức, lối sống,...
đã xử lý kỷ luật 3 đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kiểm điểm, phê bình các cá nhân, tập thể chậm
trễ trong việc tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, huyện giải quyết dứt điểm đơn khiếu nại, tố cáo của người dân, gây bức
xúc trong Nhân dân.

3. Các cơ quan theo Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ
máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức - chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; Quy định
số 04-QĐ/TW ngày 25/7/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên
trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy; Nghị định số 24/2014/ NĐ-CP ngày 4/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên
môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 5/5/2014 quy định tổ chức
các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
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KỲ ANH

Đóng góp vào thành công chung của đất nước trong năm 2022 có vai trò tích cực của hệ
thống Mặt trận từ Trung ương tới cơ sở khi đã huy động Nhân dân chung sức, đồng lòng
phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chương trình hành động mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX đã đề ra.

Tạp chí Mặt trận gửi đến độc giả những hoạt động và sự kiện nổi bật của công tác 
Mặt trận năm 2022.

Nh�ng ho�t đ�ng tr�ng tâm 
c�a M#t tr�n T� qu�c Vit Nam 
trong n�m 2022

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đại biểu Chủ tịch Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban công tác
Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu gặp gỡ bà
con kiều bào tại tỉnh Savannakhet.

Toàn cảnh buổi làm việc tại Hội nghị giao ban.
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Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Uỷ ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự Ngày hội
Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu,
tháng 11/2022.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo
góp ý Đề án "Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ
quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam".

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng chí Võ Thị
Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp nhận ủng hộ tại Chương
trình “Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2022”.
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Trung
ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước phối hợp tổ chức Hội nghị
quốc tế xây dựng đường biên giới Lào - Việt Nam hòa bình, hữu
nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2022.

Quang cảnh Hội nghị trao đổi nội dung tổ chức phản biện xã hội
đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tiếp nhận ủng
hộ Tết vì người nghèo năm 2022.
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Ngày 5/8, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài chủ trì Hội nghị trực
tuyến triển khai “Trang cộng đồng” (Fanpage) của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam.

Lễ ký kết giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam với Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các tổ
chức tôn giáo.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam về xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Đỗ Văn
Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao giải cho các tác giả, nhóm tác
giả đạt giải A.
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Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương,
Trưởng Ban chỉ đạo Đề án trao đổi cùng các đại biểu tại Hội nghị.

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 tặng hoa chúc mừng
20 vị Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
khóa IX.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện
Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng.
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CHÂU TẤN PHÁT*

Tết Nguyên đán là Tết cổ truyền của người Việt Nam, trải qua bao biến động của
thời gian, những phong tục tốt đẹp của ngày Tết vẫn được lưu giữ, và truyền từ
đời này qua đời khác.

Ngày Tết, người dân khắp mọi miền đất nước tổ chức vui Xuân đón Tết với những
phong tục vừa mang nét chung của người Việt, vừa có những nét riêng, mang bản
sắc văn hóa từng vùng miền.

Cùng một nguồn gốc, cùng một ngôn ngữ giống nhau, nhưng cách đón Tết ở hai miền
Nam - Bắc lại có sự khác biệt. Khi những cành đào ở phía Bắc hé sắc đỏ báo hiệu Xuân
về, thì cũng là lúc những cánh mai vàng mang Tết về với miền đất phương Nam. Người
dân phương Nam đón Tết với nhiều phong tục, tập quán mang đậm hương sắc vùng
miền. Nhưng dù mỗi vùng quê có những phong tục, truyền thống khác nhau, thì ngày
Tết, tất cả đều mong một năm mới mạnh khỏe, may mắn và thịnh vượng. 

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

Hơi ấm Tết phương Nam
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Nét đẹp truyền thống của Tết cổ truyền Việt Nam. 
ẢNH: QUANG VINH



Nhâm

D�n

qua, 

qua 

s�ch 

tai

��ng,

xóm

d��i

làng

trên 

vui 

đón 

T�t;

Quý

Mão

đ�n, 

đ�n 

đ�y

phúc

l	c,

đ�
ng

xuôi 

n�o

ng��c

r	n

mng

Xuân.

Xây

cu	c

s�ng,

xây

tình

đ
i, 

xây 

nét 

đ�p 

con

ng�
i,

xây 

đ�

ch�ng;

Ch�ng

quan

liêu,

ch�ng

sách 

v�,

ch�ng

xa 

r
i 

c� 

s�,

ch�ng

mà 

xây.

NGUYỄN SĨ ĐẠI
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Xuân Quý Mão 2023
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Hoa đ�p gi�a rng hoa, h��ng s�c quy�n ng�
i, t��i v� T�t;

Báo hay trong làng báo, tin bài ích n��c, đ��m tình Xuân.

Câu đối Tết tặng Tạp chí Mặt trận:
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LÊ THỊ CHIÊN*, THÀNH THU TRANG**

Tóm tắt: Một trong những điểm nhấn quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII là Đảng ta đã nhấn mạnh đến khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh
phúc. Giải pháp quan trọng để hiện thực hóa khát vọng này được đưa ra là “Khơi dậy
khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hoá, con người Việt Nam
và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trên cơ
sở khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đến năm 2030 là nước đang phát triển
có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát
triển, thu nhập cao”. Do đó, phát huy giá trị văn hóa chính là yếu tố rất quan trọng để
thực hiện khát vọng phát triển đất nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Summary: One of the most important highlights of the 13th National Party Congress
is that our Party has emphasized the aspiration to develop a prosperous and happy
country. The important solution to realize this aspiration is given as "Arousing the
aspiration to develop the country, strongly promoting the cultural values, Vietnamese
people, and the strength of the times, mobilizing all resources, developing rapidly and
sustainably on the basis of science, technology and innovation; by 2030, becoming a
developing country with modern industry, high middle income, and by 2045, becoming
a developed country with high income.” Therefore, promoting cultural values is an
important factor to realize the development aspirations of Vietnam in the current period.
Từ khóa: Khát vọng phát triển đất nước; phồn vinh, hạnh phúc; giá trị văn hóa; Đại hội XIII của Đảng; Việt Nam.
Keywords: Aspiration to develop the country; prosperity, happiness; cultural values; the 13th National Party Congress;
Vietnam.
Nhận bài: 16/12/2022; Sửa chữa: 20/12/2022; Duyệt đăng: 3/1/2023.

Nội hàm của khát vọng phát triển đất
nước phồn vinh, hạnh phúc

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

Phát huy s�c m�nh v�n hóa Vit Nam
trong hin th�c hóa khát v�ng phát tri	n
đ�t n��c ph�n vinh, h�nh phúc
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Vai trò của phát huy sức mạnh văn hóa
Việt Nam trong hiện thực hóa khát vọng
phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
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ǎ

Giải pháp phát huy sức mạnh văn hóa Việt
Nam trong hiện thực hóa khát vọng phát
triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
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Chú thích:
1,2,3,4,5,6,10. 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, tập I,

tr. 206, 36, 108, 107, 25, 106, 221-222.
7. Nguyễn Trọng Chuẩn: Văn hóa ứng xử ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra, Tạp chí Triết học số 7/2020,

tr.19-28.
8. Trần Ngọc Thêm (2020), “Xây dựng hệ giá trị Việt Nam trong bối cảnh mới”, Tạp chí Tuyên giáo, số 7, tr.22.
9. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, tập II, tr.80.
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5/2020, tr.11.
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LÊ MẬU NHIỆM*, LÊ MINH HÀ**

Tóm tắt: Giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể
chính trị - xã hội có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện nghiêm, thực
hiện tốt các nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng. Hoạt động giám
sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã
hội đối với việc thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng góp phần hoàn
thiện cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, trong việc xây dựng,
ban hành nghị quyết lãnh đạo, trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của
Đảng, trong công tác tổ chức, cán bộ, trong công tác kiểm tra, giám sát.

Summary: The social supervision and criticism of the Vietnam Fatherland Front and
socio-political organizations have a very important role and significance for
implementing strictly and effectively the contents of the principle of democratic
centralism in the Party. The social supervision and criticism of the Vietnam Fatherland
Front and socio-political organizations on the implementation of the principle of
democratic centralism within the Party contributes to perfecting the mechanism of
implementing the principle of democratic centralism, in formulating and promulgating
leadership resolutions, in renewing the Party's leadership and ruling methods, in
organization and cadre work, and in inspection and supervision.
Từ khóa: Giám sát; phản biện xã hội; tổ chức chính trị - xã hội; Nhân dân; nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng;
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
Keywords: Social supervision and criticism; social and political organizations; the People; the principle of democratic
centralism in the Party; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 19/12/2022; Sửa chữa: 26/12/2022; Duyệt đăng: 28/12/2022.

Vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính
trị - xã hội về việc thực thi nguyên tắc tập
trung dân chủ trong Đảng

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

Ho�t đ�ng giám sát và ph�n bin xã h�i c�a M#t tr�n
T� qu�c Vit Nam, các đoàn th	 chính tr� - xã h�i 
v
 th�c thi nguyên t$c t�p trung dân ch� trong Đ�ng
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Nội dung giám sát, phản biện xã hội của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể
chính trị - xã hội về việc thực thi nguyên
tắc tập trung dân chủ trong Đảng

Giải pháp phát huy vai trò giám sát, phản
biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội về
việc thực thi nguyên tắc tập trung dân
chủ trong Đảng
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NGUYỄN VĂN HANH*

Tóm tắt: Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản nhất trong tổ chức và
hoạt động của Đảng, để Đảng luôn là một tổ chức thống nhất về ý chí và hành động;
đồng thời, phát huy được sức mạnh của mỗi cá nhân và của tập thể vì lợi ích chung
của sự nghiệp cách mạng. Trong từng giai đoạn lịch sử khác nhau, Đảng ta luôn nghiên
cứu, vận dụng, áp dụng linh hoạt sáng tạo nguyên tắc tập trung dân chủ để phù hợp
với thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu về đổi
mới hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động có
hiệu lực, hiệu quả cao, nhanh nhạy, thông suốt, cũng cần nghiên cứu, vận dụng linh
hoạt, sáng tạo nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Summary: The principle of democratic centralism is the most basic principle in the
organization and operation of the Party, so that the Party is always a unified organization of
will and action; at the same time, promoting the strength of each individual and of the collective
for the common benefit of the revolutionary cause. In each different historical period, our
Party has always researched, handled, and applied flexibly and creatively the principle of
democratic centralism to suit reality and required tasks. In the current period, in response to
the requirements of innovating the operation of the State administrative apparatus in the
direction of leanness, effectiveness, responsiveness, and transparency, it is also necessary to
research, flexibly, and creatively apply the principle of democratic centralism.
Từ khóa: Nguyên tắc tập trung dân chủ; chính quyền địa phương; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đảng Cộng sản
Việt Nam. 
Keywords: Principle of democratic centralism; local government; the socialist rule-of-law State; the Communist Party of
Vietnam. 
Nhận bài: 26/12/2022; Sửa chữa: 28/12/2022; Duyệt đăng: 3/1/2023.

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

Đ�i m�i ph��ng th�c lãnh đ	o c
a Đ�ng
trong th�c hin nguyên t�c t�p trung dân ch

trong ho	t đ�ng c
a chính quy�n đ�a ph��ng
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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 dự Lễ công bố xã đạt
chuẩn nông thôn mới nâng cao và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, tháng
11/2022. 

ẢNH: QUANG VINH
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NGUYỄN DUY KHÁNH*

Tóm tắt: Trong những năm qua, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các tổ chức thành viên đã tích cực vận động các tầng lớp nhân dân tham gia
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, coi đây là một trong những nhiệm vụ thường
xuyên, liên tục và dành được sự quan tâm của các cấp Mặt trận, của đông đảo
các tầng lớp nhân dân. Bài viết đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công
tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Summary: Over the years, the Vietnam Fatherland Front Central Committee and
its member organizations have actively mobilized all classes of people to
participate in the prevention and fight against corruption and negative
phenomena, considering it to be one of the regular and continuous tasks and
gaining the attention of all levels of the Front and of a large number of people
from all walks of life. This article proposes a number of solutions to improve the
effectiveness of the Vietnam Fatherland Front's fight against corruption and
negative phenomena.
Từ khóa: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh; giám sát; Nhân dân; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Anti-corruption, negative phenomena; fight; supervison; the People; Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 23/12/2022; Sửa chữa: 26/12/2022; Duyệt đăng: 28/12/2022.

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

M�t s� gi�i pháp nâng cao hiu qu� 
công tác phòng, ch�ng tham nh%ng, tiêu c�c 
c�a M#t tr�n T� qu�c Vit Nam
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Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, thành viên Ban Chỉ đạo Trung
ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dẫn đầu đoàn công tác có buổi làm việc, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng,
tiêu cực với Tỉnh ủy Hậu Giang, tháng 12/2022. 

ẢNH: QUỐC TRUNG
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Một số giải pháp để Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam thực hiện tốt hơn công tác phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực
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BẾ TRƯỜNG THÀNH*

Tóm tắt: Công tác dân tộc luôn có vị trí quan trọng trong nhiệm vụ cách mạng nước
ta qua các giai đoạn lịch sử. Thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự
do, công tác vận động cách mạng vùng đồng bào các dân tộc thiểu số có ý nghĩa hết
sức quan trọng. Bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, công tác dân tộc giữ
vị trí hàng đầu trong việc thực hiện các chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước. Đến
thời kỳ đổi mới, công tác dân tộc hướng vào việc phát triển kinh tế - xã hội mà trọng
tâm là miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa.

Summary: Ethnic work has always played an important role in the revolutionary task
of our country through historical periods. During the period of struggle for national
liberation, independence, and freedom, the revolutionary movement of ethnic
minorities was very important. Entering the transition period to socialism, ethnic work
held the leading position in the implementation of social policies of the Party and State.
In the innovation period, ethnic work has been directed to socio-economic
development, with the focus on mountainous, highland, deep-lying and remote areas.
Từ khóa: Công tác dân tộc; chính sách dân tộc; đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển kinh tế - xã hội; Việt Nam. 
Keywords: Ethnic work; ethnic policy; ethnic minority; social economic development; Vietnam.
Nhận bài: 8/12/2022; Sửa chữa: 16/12/2022; Duyệt đăng: 26/12/2022.

* Tiến sĩ, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam.

Quá trình đ�i m�i công tác dân t�c
� n��c ta hi�n nay
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Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ
Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022. 

ẢNH: QUANG VINH
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Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng
Tây Bắc lần thứ XV năm 2022. 

ẢNH: TRẦN HUẤN
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TRẦN ĐÌNH LONG*

Tóm tắt: Trong chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn nước ta đến năm 2030,
ngành nông nghiệp sẽ hướng đến nền nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái bằng việc
áp dụng đồng bộ các quy trình, công nghệ; sử dụng hợp lý, tiết kiệm vật tư đầu vào cho
sản xuất nông nghiệp, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, không gây ảnh
hưởng tới môi trường, sức khỏe con người. Ngành cũng sẽ hoàn chỉnh cơ cấu sản xuất
nông nghiệp gắn với lợi thế cạnh tranh và yêu cầu thị trường. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
có vai trò quan trọng trong tư vấn, giám sát, phản biện chương trình, đồng thời kết nối, đồng
hành tạo sức mạnh cộng hưởng trong phát triển bền vững nền nông nghiệp nước ta.

Summary: In the agricultural and rural development strategy of our country to 2030, the
agricultural sector will move towards green agriculture and ecological agriculture by
synchronously applying processes and technologies; rationally and economically using inputs
for agricultural production, effectively using natural resources, without affecting the
environment and human health. The agricultural sector will also complete the structure of
agricultural production in association with competitive advantages and market requirements.
The Vietnam Fatherland Front plays an important role in consulting, monitoring, and
criticizing the program, as well as connecting and accompanying to create synergies in the
sustainable development of our country's agriculture.
Từ khóa: Nông nghiệp; nông nghiệp xanh; nông nghiệp tuần hoàn; nông nghiệp sinh thái; phát triển bền vững; Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam. 
Keywords: Agriculture; green agriculture; circular agriculture; ecological agriculture; sustainable development; the Vietnam
Fatherland Front.
Nhận bài: 12/12/2022; Sửa chữa: 19/12/2022; Duyệt đăng: 26/12/2022.

Thực trạng và thành tựu ngành nông
nghiệp nước ta những năm gần đây

* Giáo sư, Viện sĩ, Chủ tịch Hội giống cây trồng Việt Nam, Ủy viên Hội đồng tư vấn Khoa học - Giáo dục và Môi trường, Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Vai trò c�a M#t tr�n T� qu�c 
trong phát tri	n n
n nông nghip xanh, 
nông nghip tu�n hoàn & Vit Nam
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Định hướng phát triển nông nghiệp 
nông thôn bền vững đến năm 2030, 
tầm nhìn 2050

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong phát triển nền công nghiệp xanh,
nông nghiệp tuần hoàn 
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TRẦN QUỐC DÂN*

Tóm tắt: Tinh thần doanh nghiệp là một giá trị mới được hình thành trong quá trình công
nghiệp hóa nông nghiệp, hiện đại hóa nông thôn. Tinh thần doanh nghiệp giúp người
nông dân Việt Nam có sự chuyển biến sâu sắc từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát
triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường. Xây dựng nông thôn hiện đại, giàu
bản sắc văn hóa dân tộc, dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ, đặc
biệt là xây dựng đội ngũ những người nông dân Việt Nam mới - nông dân văn minh.

Summary: Enterprise spirit is a new value formed in the process of agricultural
industrialization and rural modernization. This entrepreneurial spirit helps Vietnamese
farmers make a profound change from thinking about agricultural production to develop
agricultural economy in association with market demand. It is necessary to build a
modern rural area which is rich in national cultural identity, people's knowledge is
enhanced, the ecological environment is protected, especially building a team of new
Vietnamese farmers - civilized farmers.
Từ khóa: Tinh thần doanh nghiệp; giá trị văn hóa; nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xây dựng nông thôn mới; Việt Nam.
Keywords: Enterprise spirit; cultural values; agriculture, farmers, rural areas; building new-style rural areas; Vietnam.
Nhận bài: 15/12/2022; Sửa chữa: 20/12/2022; Duyệt đăng: 28/12/2022.

Tinh thần doanh nghiệp

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

Tinh th�n doanh nghip - 
Giá tr� m�i c�a nông dân Vit Nam
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Tinh thần doanh nghiệp trong việc hình
thành và phát triển đội ngũ những người
nông dân Việt Nam mới 
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Một số giải pháp chủ yếu khơi dậy và phát
huy tinh thần doanh nghiệp của nông
dân Việt Nam hiện nay
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Chú thích:
1,2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự

thật, Hà Nội, 2022, tr.92-93, 93.
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NGUYỄN VĂN HÙNG*

Tóm tắt: Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta luôn
quan tâm xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các chính sách xã hội; coi đây
vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển bền vững đất nước, ổn định chính
trị - xã hội, thể hiện bản chất tốt đẹp về quyền con người Việt Nam và chế độ xã
hội xã hội chủ nghĩa. Thực hiện tốt chính sách xã hội, đáp ứng được nguyện vọng
của Nhân dân, bảo đảm thực sự cho con người Việt Nam có cuộc sống ấm no, tự
do và hạnh phúc.

Summary: In the cause of national building and defense, our Party and State have
always paid attention to building, perfecting, and organizing the implementation of
social policies; considering it as both a goal and a driving force for the country's
sustainable development and socio-political stability, demonstrating the great nature
of Vietnam's human rights and the socialist regime. Effective implementation of
social policies meets the People's aspirations, truly ensuring a prosperous, free, and
happy life for Vietnamese people.
Từ khóa: Quyền con người; chính sách xã hội; an sinh xã hội; phát triển bền vững; Đại hội XIII của Đảng; Việt Nam. 
Keywords: Human rights; social policies; social security; sustainable development; the 13th National Party Congress;
Vietnam.
Nhận bài: 19/12/2022; Sửa chữa: 26/12/2022; Duyệt đăng: 3/1/2023.

* Tiến sĩ, nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Uỷ viên Hội đồng tư vấn Văn hóa - Xã hội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam.

Th�c hin t�t chính sách xã h�i là b�o đ�m
th�c s� quy
n con ng��i trong s� nghip
xây d�ng và phát tri	n đ�t n��c
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Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngân hàng Chính sách
xã hội, tháng 12/2022. 

ẢNH: QUANG VINH
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Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết Trung ương 5, khóa XI, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 2012, tr.68.
2,3,4,5. 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.147,148, 113.
6. Báo cáo về quyền con người Việt Nam năm 2021.
7. Luật Lao động năm 2019.
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NGUYỄN HƯNG VƯỢNG*

Tóm tắt: Công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị và là chính sách xã hội cơ bản
mang tính nhân văn sâu sắc, là chương trình, mục tiêu để thực hiện tốt chủ trương
của Đảng, chính sách của Nhà nước. Trong đó, chính sách về nhà ở đối với hộ nghèo
là một chủ trương lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc
đối với người nghèo, hộ nghèo, phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân. Năm 2022,
Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Tuyên Quang đã huy động tổng hợp các nguồn lực hỗ
trợ làm mới và sửa chữa nhà ở cho 2.464 hộ nghèo, góp phần thực hiện an sinh xã
hội, giảm nghèo bền vững. 

Summary: Poverty reduction is a political task and a basic social policy with profound
humanity, a program and a goal to well implement the guidelines of the Party and the
State. In particular, the policy on housing for poor households is a major policy,
showing the concern of the Party, State, and Vietnam Fatherland Front for the poor and
poor households, in line with the People's aspirations. In 2022, the Vietnam Fatherland
Front at all levels in Tuyen Quang province has mobilized resources to support the
renovation and repair of houses for 2,464 poor households, contributing to social
security and sustainable poverty reduction.
Từ khóa: Giảm nghèo bền vững; xóa nhà ở tạm, dột nát; hộ nghèo; chính sách xã hội; an sinh xã hội; Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh Tuyên Quang.
Keywords: Sustainable poverty reduction; remove temporary and dilapidated houses; poor households; social policies; social
security; the Vietnam Fatherland Front in Tuyen Quang province.
Nhận bài: 23/12/2022; Sửa chữa: 26/12/2022; Duyệt đăng: 3/1/2023.

* 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.

Xuân v
 trong nh�ng c�n nhà ngh�a tình - 
Hiu qu� t' vic ban hành Đ
 án v
 xóa nhà
& t�m, d�t nát cho h� nghèo trên đ�a bàn
t(nh Tuyên Quang
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Các tập thể, cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen vì có thành tích
xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo năm 2022.

ẢNH: HẢI YẾN
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TRẦN CÔNG THẮNG*

Tóm tắt: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được Bộ
Chính trị phát động từ năm 2009 đã 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. Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, cuộc vận động được triển khai
với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của
địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, mang lại những kết quả thiết thực. 

Summary: The campaign "Vietnamese people give priority to using Vietnamese
goods" launched by the Politburo since 2009 has strongly promoted patriotism, self-
help for self-improvement, and national pride, building a consumer culture of
Vietnamese people and producing a number of high quality and high competitiveness
Vietnamese goods, meeting the needs of domestic consumption and export. In Bac
Giang province, the campaign has been implemented in many creative and effective
ways in association with the implementation of political tasks of localities, businesses,
and cooperatives, bringing practical results.
Từ khóa: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; doanh nghiệp; hợp tác xã; văn hóa tiêu dùng;
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang.
Keywords: The campaign "Vietnamese people give priority to using Vietnamese goods"; enterprise; cooperative; consumer
culture; the Vietnam Fatherland Front in Bac Giang province.
Nhận bài: 9/12/2022; Sửa chữa: 16/12/2022; Duyệt đăng: 26/12/2022.

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

B$c Giang th�c hin cu�c v�n đ�ng
“Ng��i Vit Nam �u tiên dùng hàng
Vit Nam” trong tình hình m�i
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LÒ GIÀNG PÁO*

Tóm tắt: Dân tộc Lô Lô nước ta hiện có khoảng 5.000 người, chủ yếu sống ở các
vùng sâu, vùng xa heo hút của miền biên viễn của cao nguyên đá các huyện Đồng
Văn, Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang và các huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Với cuộc
sống trong cảnh quan núi rừng kỳ vĩ, khắc nghiệt và nên thơ, người Lô Lô đã tạo cho
tộc người mình một cuộc sống văn hóa đặc thù, phong phú và đa dạng.

Summary: The Lo Lo ethnic group in our country currently has about 5,000 people,
mainly living in remote areas of the far border of the rocky plateau in Dong Van, Meo
Vac districts, Ha Giang province and Bao Lam, Bao Lac, Cao Bang provinces. Living
in the majestic, harsh, and poetic landscape of mountains and forests, the Lo Lo
people have created a unique, rich, and diverse cultural life for their people.
Từ khóa: Dân tộc Lô Lô; lời ca, tiếng hát; cao nguyên đá Đồng Văn; bảo tồn di sản văn hóa; văn hóa dân gian Lô Lô.
Keywords: Lo Lo ethnic group; lyrics, singing; Dong Van Plateau; preservation of cultural heritage; Lo Lo folklore.
Nhận bài: 16/12/2022; Sửa chữa: 26/12/2022; Duyệt đăng: 3/1/2023.

Góc nhìn tổng quan về văn hóa Lô Lô

* Tiến sĩ, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nh�ng bi	u t��ng trong v�n hóa
dân gian ng��i Lô Lô
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Biểu tượng trong văn hóa dân gian Lô Lô
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Lễ cúng tổ tiên của người Lô Lô đen Lũng Cú năm 2022. 
ẢNH: PV
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PHẠM THỊ THANH THỦY*

Tóm tắt: Đại đoàn kết toàn dân tộc luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng, nhất quán và
xuyên suốt trong cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước. Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Thanh Hóa đổi mới
nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên
truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, đồng bào các tôn giáo đoàn kết,
gắn bó thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam phát động, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh của khối
đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Summary: Great national unity always holds a particularly important, consistent,
and transparent position in the Party's program, guidelines, and directions, and the
State's policies and laws. In recent years, the Vietnam Fatherland Front at all levels
in Thanh Hoa province has innovated the contents and methods of operation to
improve the quality and effectiveness of propaganda, mobilization, and gathering all
classes of people and people of all religions to unite and stick to well implement the
guidelines and directions of the Party, policies and laws of the State.
Từ khóa: Đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đồng bào tôn giáo; Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh Thanh Hóa.
Keywords: Great national unity; innovate contents and methods of operation; religious compatriots; the Vietnam
Fatherland Front, Thanh Hoa province.
Nhận bài: 21/12/2022; Sửa chữa: 26/12/2022; Duyệt đăng: 28/12/2022.

Quá trình đổi mới công tác vận động
đồng bào dân tộc

* Thạc sĩ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Đ�i m�i công tác v�n đ�ng, đoàn k�t,
t�p h�p đ�ng bào các tôn giáo 
trên đ�a bàn t(nh Thanh Hóa
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Một số giải pháp thực hiện công tác tôn
giáo trong tình hình mới

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo tỉnh
Thanh Hóa lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2022. 

ẢNH: PHAN NGA
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Y GIANG GRY NIÊ KNƠNG*

Tóm tắt: Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị trong sạch,
vững mạnh. Thông qua việc tổ chức các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, Mặt
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò, vị trí của mình trong
công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp và phát huy quyền làm chủ
của Nhân dân. Từ thực tiễn tổ chức các hoạt động ở địa phương những năm qua, công
tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk đã góp phần quan
trọng vào việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.

Summary: Social supervision and criticism activities of the Vietnam Fatherland Front
and socio-political organizations play an important role in building a transparent and
strong political system. Through the organization of activities of social supervision and
criticism, the Vietnam Fatherland Front and socio-political organizations promote their
roles and positions in the work of participating in the building of the Party and
administration at all levels and promote the People's right to mastery. From the
practice of organizing local activities over the years, social supervision and criticism of
the Vietnam Fatherland Front in Dak Lak province has made an important contribution
to the effective implementation of political tasks.
Từ khóa: Giám sát; phản biện xã hội; Nhân dân; tổ chức chính trị - xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.
Keywords: Social supervision and criticism; the People; social and political organizations; the Vietnam Fatherland Front
in Dak Lak province.
Nhận bài: 26/12/2022; Sửa chữa: 28/12/2022; Duyệt đăng: 3/1/2023.

* Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.

M#t tr�n T� qu�c t(nh Đ$k L$k nâng cao
ch�t l��ng, hiu qu� công tác giám sát,
ph�n bin xã h�i
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Thác Dray Nur thuộc sông Sêrêpok, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. 
ẢNH: NGUYỄN MINH
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NGUYỄN TUẤN ANH*

Có một Tam Sơn bình dị lặng thầm trong từng hạt lúa, củ khoai. Tam Sơn của những
người nông dân bao đời tảo tần, gìn giữ cho những hương ''Nếp hoa vàng'', những
''Di'', ''Dự'', ''Tám thơm'' từ ngàn xưa còn mãi đến hôm nay, cho tôi một tình cảm
đong đầy về quê hương - Về làng tôi. Tết này, tôi lại đưa các con, các cháu về quê
“ăn Tết”. Tôi muốn trong tâm hồn các con cháu có một chữ ''làng quê'' với đủ đầy
ý nghĩa như hạt gạo làng trường tồn qua cả ngàn năm.

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

Hạt gạo làng trường tồn 
qua cả ngàn năm
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Xin chữ đầu Xuân là một nét đẹp văn hóa của người dân Việt Nam. 
ẢNH: QUANG VINH
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Loại nếp dùng để gói bánh chưng ngày Tết là gạo nếp cái hoa vàng để vỏ bánh được dẻo và mềm.  
ẢNH: QUANG VINH
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TỪ THÀNH HUẾ*

Tóm tắt: Những năm qua, công tác tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả thực chất, ngày càng đi vào chiều
sâu và hiệu quả, trong đó nổi bật là công tác đại đoàn kết và thu hút nguồn lực. Đồng bào
ta ở nước ngoài hướng về quê hương và là nguồn lực quan trọng đóng góp cho quá trình
phát triển đất nước. Trong giai đoạn tới, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài cần
tiếp tục thể hiện đầy đủ và phát huy tốt truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc.

Summary: Recently, the work of gathering and uniting overseas Vietnamese by the
Vietnam Fatherland Front has achieved a number of practical results, increasingly in-
depth and effective, in which the work of solidarity and attraction of resources stands
out. Our compatriots abroad always look toward their homeland and they are an
important resource to contribute to the development of the country. In the coming
period, overseas Vietnamese work should continue to fully demonstrate and promote the
tradition of great national unity.
Từ khóa: Đại đoàn kết toàn dân tộc; người Việt Nam ở nước ngoài; phong trào thi đua yêu nước; cuộc vận động; Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam. 
Keywords: Great national unity; overseas Vietnamese; patriotic emulation movement; campaign; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 23/12/2022; Sửa chữa: 26/12/2022; Duyệt đăng: 3/1/2023.

*

Công tác ng��i Vit Nam & n��c ngoài 
phát huy s�c m�nh đ�i đoàn k�t toàn dân t�c, 
góp ph�n phát tri	n đ�t n��c
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Công tác người Việt Nam ở nước ngoài phát
huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức gặp mặt Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam khóa IX là người Việt Nam ở nước ngoài, tháng 12/2022. 

ẢNH: QUANG VINH
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Một số giải pháp đổi mới và nâng cao
hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước
ngoài của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong tình hình mới 
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VŨ ĐĂNG MINH*

Tóm tắt: Hội nhập quốc tế là chủ trương chính trị quan trọng, là định hướng mới trong
đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta khi đất nước bước sang thời kỳ mới, phản
ánh bước phát triển mới trong tư duy đối ngoại của Đảng trên cơ sở nhận thức sâu sắc
về các xu thế lớn của thời đại và thực tiễn Việt Nam. Bối cảnh toàn cầu hóa và quá trình
hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước đã đem lại những thành quả
đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội cả nước nói chung
và địa bàn vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, miền núi nói riêng. 

Summary: International integration is an important political decision and a new orientation
in the foreign policy of the Party and the State when the country enters a new period,
reflecting a new development in the Party's foreign affair thinking on the basis of a deep
awareness of the great trends of the times and the reality of Vietnam. The context of
globalization and the deeper and deeper international economic integration of the country
has brought about remarkable achievements in all areas of the country's socio-economic
life in general and areas of ethnic minorities and mountainous areas in particular.
Từ khóa: Hội nhập quốc tế; hội nhập kinh tế quốc tế; đồng bào các dân tộc thiểu số, miền núi; Việt Nam. 
Keywords: International integration; international economic integration; ethnic minorities, mountainous people; Vietnam.
Nhận bài: 19/12/2022; Sửa chữa: 23/12/2022; Duyệt đăng: 3/1/2023.

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

Tác đ�ng c�a quá trình h�i nh�p kinh t� qu�c t� 
đ�i v�i vùng đ�ng bào các dân t�c thi	u s� 
& n��c ta và nh�ng v�n đ
 đ#t ra
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HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Hoạt động kinh tế toàn cầu suy yếu với lạm phát cao hơn mức từng thấy
trong vài thập kỷ qua, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, thắt chặt chính sách tiền
tệ ở hầu hết các khu vực, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine và đại dịch Covid-19
kéo dài đều ảnh hưởng nặng nề đến triển vọng kinh tế thế giới. Tình trạng này
được dự báo sẽ không nghiêm trọng và nhiều khả năng thế giới có thể tránh được
một cuộc suy thoái sâu trong năm 2023.

Summary: Global economic activity weakened with inflation higher than seen in
several decades, the cost-of-living crisis, tightening financial conditions in most
regions, Russia’s invasion of Ukraine, and the lingering COVID-19 pandemic all
weigh heavily on the outlook. This situation is not expected to be severe and it is
likely that the world can avoid a deep recession in 2023.
Từ khóa: Kinh tế; triển vọng; đại dịch Covid-19; lạm phát; tăng trưởng kinh tế toàn cầu; năm 2023.
Keywords: Economy; Prospects; Covid-19 pandemic; inflationary; global economic growth; year 2023.
Nhận bài: 12/12/2022; Sửa chữa: 20/12/2022; Duyệt đăng: 26/12/2022.

D� báo tình hình kinh t� th� gi�i
n�m 2023

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 sẽ chậm lại.
ẢNH: DAILY EXPRESS
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Khủng hoảng năng lượng ảnh hưởng toàn cầu.
ẢNH: CNN
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Lạm phát diễn ra trên diện rộng.
ẢNH: CGTN

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ tăng
trưởng ở mức tối thiểu.

ẢNH: NIKKEI ASIA



118 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 233+234 (1+2/2023)

TRẦN TRỌNG THƠ*

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và Nhân
dân Việt Nam, là chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và phong trào giải phóng
dân tộc thế kỷ XX. Người cống hiến cho dân tộc ta, cho Đảng ta tư tưởng Hồ Chí
Minh, “một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của
cách mạng Việt Nam”, để lại cho Nhân dân ta thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ. Người là
hiện thân của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong thời đại mới. 

Summary: President Ho Chi Minh was a great leader of the working class and
Vietnamese people, an outstanding soldier of the communist and national liberation
movements of the 20th century. He devoted to our nation, to our Party Ho Chi
Minh's thought, "a comprehensive and profound system of views on the
fundamental issues of the Vietnamese revolution", leaving our people the brilliant
Ho Chi Minh era. He was the embodiment of Vietnamese patriotism in the new era.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nhân dân; chủ nghĩa yêu nước; độc lập, tự do, hạnh phúc; Việt Nam. 
Keywords: President Ho Chi Minh; the People; nationalism; independence, freedom, happiness; Vietnam.
Nhận bài: 26/12/2022; Sửa chữa: 28/12/2022; Duyệt đăng: 3/1/2023.

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

Ch� t�ch H� Chí Minh - 
Hin thân c�a ch� ngh�a yêu n��c
Vit Nam hin đ�i
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Chủ tịch Hồ Chí Minh xác lập cơ sở lý luận,
toàn tâm, toàn ý quan tâm bồi đắp, phát
triển và phát huy vai trò của chủ nghĩa
yêu nước Việt Nam hiện đại
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Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của lòng
yêu quê hương đất nước sâu nặng, yêu
thương đồng bào vô bờ bến, cống hiến
trọn đời mình cho độc lập, tự do của dân
tộc, hạnh phúc của Nhân dân 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của
những nỗ lực phấn đầu và tinh thần trách
nhiệm đối với độc lập dân tộc, ý thức sâu
sắc về chủ quyền quốc gia và kiên quyết
bảo vệ vững chắc chủ quyền đó 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của tinh
thần tự hào về lịch sử vẻ vang và nền văn
hóa Việt Nam, biểu tượng của niềm tự tôn
dân tộc
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Chú thích:
1,13. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 7, tr. 38
2. Văn kiện Đảng, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tập 1, tr. 24.
3,9. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 11, tr. 401, 268.
4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 9, tr. 39.
5. Nguyễn Lương Bằng, Những lần gặp Bác, in trong: Đầu Nguồn (Hồi ký), Nxb. Văn học, Hà Nội, 1975, tr. 24
6,7. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 4, tr. 272, 187.
8. Văn kiện Đảng: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tập 7, tr. 437.
10. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 8, tr. 272.
11. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 3, tr. 259. 
12. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 5, tr. 44.
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CHU VĂN KHÁNH*, BÙI THỊ HOÀN**

Tóm tắt: Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát là một “trí thức tài năng và giàu tâm huyết,
một nhà yêu nước nhiệt thành, một ngọn cờ tiêu biểu của khối đại đoàn kết dân tộc”.
Cuộc đời và sự nghiệp của ông là một tấm gương sáng ngời về sự hy sinh, cống hiến
trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước.

Summary: Architect Huynh Tan Phat was a "talented and enthusiastic intellectual, a
passionate patriot, a typical flag of the great national unity bloc". His life and career
was a shining example of sacrifice and dedication to the cause of national liberation,
reunification, and nation building.
Từ khóa: Kiến trúc sư; Huỳnh Tấn Phát; hoạt động cách mạng; đại đoàn kết toàn dân tộc; Việt Nam.
Keywords: Architect; Huynh Tan Phat; revolutionary activities; great national unity; Vietnam.
Nhận bài: 15/12/2022; Sửa chữa: 26/12/2022; Duyệt đăng: 3/1/2023.

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

Ki�n trúc s� Hu�nh T�n Phát v�i s� nghip 
đ�i đoàn k�t toàn dân t�c
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Đồng chí Huỳnh Tấn Phát và vợ trong kháng chiến chống Mỹ. 
ẢNH: TƯ LIỆU
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Chú thích:
1,9. GS. Trần Văn Giàu: “Huỳnh Tấn Phát trong cuộc cách mạng Tháng Tám 1945 ở Sài Gòn”, in trong sách Huỳnh Tấn Phát - Cuộc đời và

sự nghiệp, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003, tr. 23, 24.
2. Huỳnh Tấn Phát: Tuyên bố về Chương trình hành động của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Nxb.

Giải phóng, 1969, tr.13.
3. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Quyển III (1975-2004), Nxb. Chính

trị quốc gia, Hà Nội, 2007, tr.293-294.
4,5,6,7. Huỳnh Tấn Phát: Mấy vấn đề công tác Mặt trận trong giai đoạn cách mạng hiện nay, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1985, tr. 20, 29, 28, 30. 
8. Trần Bạch Đằng: “Người trí thức - Cộng sản kiên cường”,  in trong sách Huỳnh Tấn Phát - Cuộc đời và sự nghiệp, Nxb. Chính trị quốc

gia, Hà Nội, 2003, tr. 36.
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BẾ XUÂN TRƯỜNG*

Tóm tắt: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 là một sự kiện
lịch sử tiêu biểu trong tiến trình lịch sử Việt Nam hiện đại, đánh dấu bước ngoặt
quan trọng có ý nghĩa chiến lược của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại
của dân tộc. Đó là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng
ta và sức mạnh của toàn dân đoàn kết quyết chiến, quyết thắng giải phóng miền
Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc.

Summary: The Tet Offensive 1968 was a typical historical event in the course of
modern Vietnamese history, marking an important turning point of strategic
significance in the resistance war against the US, to save the great nation of the
country. That was the victory of our Party's right and creative revolutionary guideline
and the strength of the whole people, united and determined to fight, determined
to win the liberation of the South, defend of the North, and move towards the
peaceful reunification of the Fatherland.
Từ khóa: Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968; sự kiện lịch sử; đại đoàn kết toàn dân tộc; giải phóng
miền Nam; thống nhất Tổ quốc; Việt Nam.
Keywords: General Offensive and Rebellion in the Tet 1968; historic events; great national unity; the liberation of the
South; unify the Fatherland; Vietnam.
Nhận bài: 19/12/2022; Sửa chữa: 26/12/2022; Duyệt đăng: 28/12/2022.

Đảng ta đã nhạy bén nắm bắt thời cơ, kịp
thời đề ra chủ trương chiến lược đúng
đắn, sáng tạo

* Thượng tướng, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

S�c m�nh đ�i đoàn k�t toàn dân trong cu�c 
T�ng ti�n công và n�i d�y T�t M�u Thân n�m 1968
và bài h�c trong xây d�ng, b�o v T� qu�c hin nay
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Phát huy bài học về đại đoàn kết toàn
dân tộc trong Tổng tiến công và nổi dậy
Xuân Mậu Thân 1968, vận dụng và phát
triển trong giai đoạn mới
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Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam qua các Đại hội và Hội nghị Trung ương 1930 - 2002, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13 của Đảng, tr.577.
2. Đảng Lao động Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13, Tài liệu lưu trữ Viện Lịch sử Đảng, tr.3.
3. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 14 của Ban Chấp hành Trung ương, ngày 27/12/1965, Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập.
4,5. 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 I,

tr.157, 158-159.



Năm 2022, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả và thành tựu quan trọng,
góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa
phương; tạo tiền đề để Thái Nguyên bước vững chắc vào năm 2023 với những mục
tiêu và nhiệm vụ mới. 

1Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ
thống chính trị tiếp tục được tăng cường

2Tổ chức thành công nhiều hoạt động,
sự kiện lịch sử quan trọng

10sự kiện, thành tựu nổi bật 
của tỉnh Thái Nguyên năm 2022

Lễ Kỷ niệm 75 năm Bác Hồ về ATK Định Hóa cùng Trung ương
Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
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3Nhiều chỉ tiêu kinh tế phục hồi và
tăng trưởng mạnh mẽ, đứng trong

tốp đầu cả nước

4Là một trong những tỉnh tốp đầu được
thông qua Quy hoạch tỉnh thời kỳ

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

5Khởi động nhiều dự án, công trình
trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy

tăng trưởng

6Nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng và
duy trì là bệ đỡ của nền kinh tế

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã hình thành nhiều khu công
nghiệp và thu hút nhiều nhà đầu tư lớn.

Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
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7Khẳng định thứ hạng chuyển đổi số
quốc gia

8Ghi nhiều dấu ấn trên lĩnh vực văn
hóa - xã hội

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương
Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Tô
Dũng Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập
đoàn VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đối số giai đoạn
2022-2030 giữa tỉnh Thái Nguyên và Tập đoàn VNPT.

Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II - năm 2022 tại Thái Nguyên.
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9Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, 
nâng cao vị thế và hình ảnh của 

Thái Nguyên

10Công tác quốc phòng, an ninh tiếp
tục được chú trọng



Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ Kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc tổ chức tại Thái Nguyên.
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TÂN XUÂN

Từ năm 2018 đến nay, do những tác động của đại dịch Covid-19, tiếp đó là xung đột
Nga - Ukraine, xu hướng bảo hộ sản xuất trong nước gia tăng... nên môi trường kinh
doanh và đầu tư toàn cầu đang có sự thay đổi đáng kể. Từ đó kéo theo dòng vốn đầu
tư nước ngoài (FDI) trên thế giới có sự dịch chuyển ngày càng mạnh mẽ, tác động đến
mọi quốc gia trên thế giới. Đối với Việt Nam nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng,
sự tác động đó được các chuyên gia đánh giá là tích cực do các nhà đầu tư nước ngoài
đang quan tâm tìm đến như một thị trường ổn định, nhiều tiềm năng.

Xu h��ng d�ch chuy�n ngu�n v�n FDI
và c� h	i v�i Thái Nguyên

Khởi công Cụm công nghiệp Tân Phú 1,2.
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Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đại diện
Kênh truyền thông Bloomberg Media khu vực Châu Á -
Thái Bình Dương.

Khu công nghiệp Yên Bình
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HIẾU PHƯƠNG

Năm 2022, tỉnh Vĩnh Phúc thống nhất quán triệt là năm bản lề thực hiện các mục
tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần
thứ XVII. Trong đó, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, công tác đánh giá cán
bộ, phân cấp phân quyền, giao nhiệm vụ gắn với trách nhiệm người đứng đầu đơn
vị luôn là những điểm nhấn then chốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo được quán
triệt đồng bộ, sâu sát tới toàn bộ các cấp lãnh đạo quản lý địa phương.

Công tác phân giao nhiệm vụ cán bộ đạt
nhiều chuyển biến tích cực

Nh
ng đi�m nh�n ni b�t trong 
công tác lãnh đ�o, đi�u hành phát tri�n
kinh t� - xã h	i V�nh Phúc

Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Vĩnh Phúc trao Quyết định giao nhiệm vụ năm 2023 cho người đứng đầu các cơ quan tham mưu,
giúp việc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.
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10 điểm nhấn trong công tác lãnh đạo,
chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế-xã
hội Vĩnh Phúc năm 2022

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 12/2022 của UBND Tỉnh đánh giá tình hình
thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 và giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.
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Tiếp tục phát huy thành quả thực hiện
mục tiêu nhiệm vụ năm 2023
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ĐỖ PHƯƠNG

Năm 2023 là mốc quan trọng khi tỉnh Quảng Ninh tròn 60 năm vinh dự được Bác Hồ
đặt tên. Đây cũng là năm có tính bản lề trong thực hiện mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh
lần thứ XV. Với tinh thần kế thừa và phát huy thành quả, Quảng Ninh đã chọn chủ đề
công tác năm 2023 là “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân
dân”, làm định hướng thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, phấn đấu đạt năm thứ 8
liên tiếp kinh tế tăng trưởng 2 con số.

Qu�ng Ninh: Ti�p t�c m�c tiêu
t�ng tr��ng 2 con s�

Bức tranh kinh tế nhiều màu sáng 

Huyện đảo Cô Tô hôm nay.
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Quyết tâm duy trì thành quả

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái được hoàn thành, đưa vào sử
dụng năm 2022.

Sân golf Tuần Châu - một trong những sản phẩm du lịch mới
của Quảng Ninh.



Đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả 
(giai đoạn 2) sẽ hoàn thành trong
năm 2023.



Tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV, các đại biểu đã biểu
quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển
KT-XH năm 2023.
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Rừng phòng hộ ven biển của huyện Tân Phú Đông,
tỉnh Tiền Giang.

Rừng phòng hộ ven biển là lá chắn giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu
và nước biển dâng.

Chung tay tr�ng r�ng phòng h	
ven bi�n � Ti�n Giang
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Chương trình Tết An Bình đã được ABBANK tổ chức trong
14 năm qua.

Tết An bình 2022 gieo mầm
xanh hi vọng tại huyện Văn Bàn,
tỉnh Lào Cai.
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Vừa qua, Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam - ACSV đã được
Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên tặng bằng khen Danh hiệu tập thể
có thành tích xuất sắc cho sự phát triển ngành Logistic trong khuôn khổ diễn đàn
Logistic Việt Nam (VLF). 



ACSV vinh d� nh�n B�ng khen 
c�a B	 Công th��ng

Tổng Giám đốc Vương Thanh Bình - đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa hàng không
Việt Nam nhận bằng khen do Bộ trưởng Bộ Công Thương trao tặng.
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TÚ MINH

Với vị thế là ngân hàng thương mại chủ lực, hàng đầu của Việt Nam; trong gần 35 năm
xây dựng và phát triển; VietinBank luôn tiên phong trong việc cung cấp những sản
phẩm, dịch vụ (SPDV) dẫn đầu xu thế, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và
mang đến cho khách hàng (KH) những trải nghiệm tốt nhất. Với những nỗ lực vượt
trội, VietinBank đã được tạp chí Global Banking & Finance Review (GBAF) trao tặng giải
thưởng “Ngân hàng đem lại sự hài lòng và hạnh phúc cho KH năm 2022”.

Khách hàng là trung tâm 

VietinBank n� l�c không ng�ng
vì s� hài lòng c�a khách hàng
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Cải tiến liên tục CLDV



GBAF là tạp chí quốc tế uy tín hàng đầu của
Anh, cung cấp góc nhìn độc lập, tổng thể về
thông tin trong cộng đồng tài chính ngân
hàng quốc tế. Tạp chí có lượng độc giả lớn trên
toàn thế giới với hơn 12,2 triệu lượt truy cập
mỗi năm, hơn 100.000 người đọc trên 200
quốc gia và hơn 10.000 bản tạp chí giấy phân
phối chủ yếu tại các sân bay lớn hoặc các tổ
chức tài chính trên hơn 30 quốc gia. Các giải
thưởng của GBAF được độc giả là các chuyên
gia kinh tế, các định chế tài chính lớn và các
ngân hàng Trung ương của 190 quốc gia tham
gia bình chọn.
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Nhắc tới BRGLand, ta thường nhắc tới những sản phẩm bất động sản chất lượng cao,
tiện nghi và giàu tính độc bản. Thành công của thương hiệu BRGLand đến từ phương
châm đầu tư và phát triển dựa trên những yếu tố “bất khả chiến bại”, đem đến sức
sống bền vững theo thời gian cho từng sản phẩm.

Vị trí đắc địa - chìa khóa của thành công

Thiết kế hiện đại - sức hút không thể chối từ

Những giá trị vàng 

c�a th��ng hi�u BRGLand
Phối cảnh dự án Diamond
Residence Hà Nội
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Dịch vụ vận hành - cơ sở của sự bền vững

Chất lượng tiện ích - định hình phong
cách sống hiện đại



Phối cảnh dự án BRG Legend tại thành phố Hải Phòng.Phối cảnh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội.
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Công nhân Điện lực Phù Yên xử lý
khiếm khuyết trên đường dây.

Năm 2022, một năm với rất nhiều khó khăn và thách thức của Tổng công ty Điện lực
miền Bắc. Mặc dù đã chủ động dự báo trước những biến động có thể xảy ra, tuy nhiên
do những biến động lớn của tình hình thế giới đã vượt xa dự báo trước đó. Đặc biệt
giá nguyên liệu thế giới tăng cao đã làm tăng chi phí sản xuất điện và làm ảnh hưởng
đến việc đảm bảo cân đối tài chính của Tổng công ty. Với những tác động nặng nề như
vậy, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tập trung đẩy mạnh thi đua thực hiện mục tiêu:
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2022 với phương châm hành động “Thích
ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, đã đảm bảo cung cấp điện ổn định sinh hoạt cho
nhân dân và phục vụ điện cho phát triển kinh tế xã hội của 27 tỉnh, thành phía Bắc.

Nỗ lực hoàn thành các mục tiêu năm 2022

EVNNPC: V��t khó, t�p trung đ�y m�nh 
các gi�i pháp đ�m b�o cung �ng ngu�n đi�n
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Nhiệm vụ công tác năm 2023



Công nhân ngành điện Lai Châu kiểm tra vận hành
trạm biến áp.

Ông Trần Đình Nhân - Tổng Giám đốc EVN trao bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
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Nhắc đến Sun World là nhắc đến Cầu Vàng ở Bà Nà Hills. Nhưng Cầu Vàng chỉ là
biểu tượng cho một triết lý và muôn vàn nỗ lực trong suốt 15 năm “Làm đẹp những
vùng đất” của thương hiệu vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam này.

Mỗi vùng đất có một
câu chuyện cần được kể

Cách Sun World “k� chuy�n” 
� m�i vùng đ�t

Sun World Fansipan Legend.

152 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 233+234 (1+2/2023)



Đẹp và đẳng cấp nhất



Sun World Phu Quoc.

Tượng thần Helios và cỗ xe chiến mã ở Thác Thần Mặt trời, Sun World
Ba Na Hills.

Cầu Vàng tại Sun World Ba Na Hills.
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Các đại đô thị Vinhomes thực sự đã trở thành nơi khởi đầu cho cuộc sống hạnh phúc
của cư dân với hệ thống tiện ích dần hoàn thiện theo các tiêu chuẩn toàn cầu và
các hoạt động dành cho cộng đồng luôn được chủ đầu tư chăm chút.

Chuỗi lễ hội “bom tấn” mang tới hưng
phấn cho cuộc sống mỗi ngày

M	t n�m ng�p tràn h�nh phúc
c�a c� dân Vinhomes 
kh!p trong Nam ngoài B!c

Các đại đô thị Vinhomes luôn mang tới những món ăn tinh thần
hấp dẫn cho cư dân.

Các lễ hội đẳng cấp quốc tế do Vinhomes tổ chức đã trở thành
điểm đến của hàng vạn người.
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Chiến lược xây dựng những “đô thị hạnh
phúc” của Vinhomes



Các đại đô thị Vinhomes là “thế giới cổ tích” hấp dẫn với trẻ nhỏ Chất sống như nghỉ dưỡng tạo nên giá trị sống khác biệt cho các
đại đô thị Vinhomes.
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