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Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của Nhân dân ta từ khi có
Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ đây, đất nước và con người Việt
Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, Tạp chí Mặt trận số ra tháng 8 có bài: “Thắng lợi
của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bài  học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”. Bài viết khẳng
định, Cách mạng Tháng Tám thành công do nhiều nguyên nhân, trong đó có tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí
quật cường của các tầng lớp nhân dân ta. Ngày nay, tinh thần và ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Tám tiếp
tục soi đường, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, đạt được những
thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước.

Cũng trong Tạp chí số này, mục NNghiên cứu - Lý luận có nhiều bài nghiên cứu chuyên sâu, của các nhà quản lý, nhà
nghiên cứu và cán bộ Mặt trận, mang tính định hướng cho công tác Mặt trận, đó là: Một số vấn đề về đổi mới phương thức
lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ
quốc về truyền thông chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027; Yêu cầu khách quan
và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong bảo vệ, tham gia bảo vệ quyền con người, quyền công dân hiện nay…

Trong mục Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Tạp chí có bài: “Kế thừa giá trị văn hóa truyền thống trong xây
dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay”. Bài viết khẳng định vai trò, ý nghĩa của văn hóa truyền
thống đối với sự phát triển xã hội và con người Việt Nam, đồng thời chỉ ra tác động cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng của
việc kế thừa các giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay,
góp phần chủ động ngăn chặn, phòng ngừa những tác động tiêu cực của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Mục Phòng, chống tham nhũng tiêu cực có bài viết “Phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Đại
hội XIII của Đảng” khẳng định phòng, chống tham nhũng có vai trò vô cùng quan trọng đối với công cuộc đổi mới
ở nước ta hiện nay. Trong bối cảnh mới, Đảng ta cũng có những bước tiến mới về phòng, chống tham nhũng, tiêu
cực với nhiều biện pháp, như hoàn thiện pháp luật, chính sách, kiên quyết và nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực. 

Ở các mục Diễn đàn Đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận với các phong trào, cuộc vận động; Kinh nghiệm -
Thực tiễn; Những vấn đề quốc tế và đối ngoại nhân dân, Tạp chí số này có nhiều bài tổng kết kinh nghiệm, thực
tiễn công tác Mặt trận các cấp, ở các mảng nội dung: công tác phản biện xã hội, giám sát xây dựng nông thôn mới,
xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết các tôn giáo ở Việt Nam; vận động Nhân dân bảo vệ an ninh biên giới…  

Nhân vật của mục Nhân vật - Sự kiện số này là cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công trong bài viết:
“Đồng chí Võ Chí Công với sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”. Là người lãnh đạo luôn sống giản dị, gần gũi, thủy
chung, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Võ Chí Công là tấm gương đạo đức sáng ngời để lại cho thế hệ
sau nhiều bài học có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, trong đó có bài học lấy dân làm gốc, góp phần xây dựng khối
đại đoàn kết toàn dân tộc.

Có thể nói, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là biểu tượng tuyệt vời của sức mạnh, tinh thần, ý chí, bản lĩnh
và trí tuệ Việt Nam.  

77 năm qua, thắng lợi Cách mạng Tháng Tám đã trở thành ngọn nguồn sức mạnh, là động lực mạnh mẽ cổ
vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tiếp tục vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu, và viết tiếp trang sử
hào hùng của dân tộc trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

Trân trọng giới thiệu Tạp chí Mặt trận số 228 tới Quý độc giả.

ThS. TRƯƠNG THÀNH TRUNG
Phó Tổng Biên tập phụ trách

L�I TÒA SO�N 
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LÊ TIẾN CHÂU*, NGUYỄN VĂN HANH**

Tóm tắt: Những năm gần đây, Đảng, Nhà nước ta đã nghiên cứu và đẩy mạnh xây
dựng và hoàn thiện mô hình nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhờ vậy vai
trò của Nhân dân, quyền làm chủ của Nhân dân ngày càng được đề cao và Nhân
dân được coi là trung tâm, là chủ thể của quyền lực nhà nước. Trong bối cảnh đó,
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần thực sự đổi mới về tổ chức
và hoạt động để phát huy vai trò nòng cốt và quyền làm chủ của Nhân dân.

Summary: In recent years, our Party and State have researched and promoted the
building and completion of the socialist rule-of-law State model, as a result, the role
of the People and the People's right to mastery are increasingly enhanced and the
People are considered as the center and the subject of the State’s power. In that
context, the Vietnam Fatherland Front and socio-political organizations need to
completely innovate in organization and operation in order to promote the core role
and mastery of the People.
Từ khóa: Đổi mới phương thức lãnh đạo; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các tổ chức chính trị - xã hội; Đảng Cộng sản
Việt Nam.
Keywords: Leadership innovation; the Vietnam Fatherland Front; socio-political organizations; the Communist Party
of Vietnam.
Nhận bài: 25/7/2022; Sửa chữa: 28/7/2022; Duyệt đăng: 8/8/2022.

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

M�t s� v�n đ� v� đ�i m�i ph	
ng th�c 
lãnh đ�o ca Đ�ng đ�i v�i M�t tr�n T� qu�c 
Vi�t Nam và các t� ch�c chính tr� - xã h�i
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Chú thích:
1. Trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ

quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngày 16/8/2021
đã chỉ rõ: “Cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội, tạo điều kiện thật tốt để phát huy vai
trò giám sát của nhân dân, giám sát trực tiếp và giám sát thông qua vai trò của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân”; “các cơ quan
nhà nước cần quan tâm nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật, tạo mọi điều kiện để nhân dân phát huy
quyền làm chủ, tham gia có hiệu quả vào việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội; hoàn chỉnh cơ sở pháp lý cho các hoạt động của
Mặt trận và các tổ chức thành viên”.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ mười ba, Khóa IX mở rộng, nhiệm kỳ 2019-2024. 
ẢNH: QUANG VINH
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NGÔ SÁCH THỰC*

Tóm tắt: Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm đến công tác hoàn thiện thể chế chính
sách, pháp luật, có nhiều chỉ đạo về tổ chức truyền thông chính sách trong xây dựng
văn bản quy phạm pháp luật. Chính sách là hồn cốt của pháp luật, là vấn đề liên quan
đến lợi ích, tác động tốt hoặc không tốt, do đó tổ chức tốt truyền thông chính sách có
tác động lớn đến xã hội, là phương thức quan trọng chống “lợi ích nhóm” trong xây
dựng pháp luật, tạo đồng thuận xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với vai trò đại diện,
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân đã và đang tham gia tích
cực vào hoạt động này.

Summary: Our Party and State have paid great attention to the work of perfecting
institutions, policies, and laws, and have made a number of directions on policy
communication in the development of legal documents. Policy is the soul of the law, a
benefit - related matter which can bring about good or bad effects, therefore well-
organized policy communication has a great impact on society, and is an important way
to fight against "interest groups” in law-making and creating social consensus. The
Vietnam Fatherland Front, with its role of representing and protecting the People's legal
and legitimate rights and interests, has been actively participating in this activity.
Từ khóa: Truyền thông chính sách; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phản biện chính sách; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Policy communication; develop legal documents; policy review; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 19/7/2022; Sửa chữa: 20/7/2022; Duyệt đăng: 8/8/2022.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với việc tham
gia xây dựng pháp luật, trọng tâm là góp
ý, phản biện xã hội đối với dự thảo các
chính sách

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

Phát huy vai trò ca M�t tr�n T� qu�c 
v� truy�n thông chính sách trong xây d�ng 
v�n b�n quy ph�m pháp lu�t 
giai đo�n 2022 - 2027
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tháng 5/2022. 

ẢNH: QUANG VINH
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Về quan điểm của Mặt trận triển khai
trong thời gian tới 

Mặt trận xác định 4 mục tiêu, nhiệm vụ lớn 

Giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả
góp ý, phản biện xã hội góp phần truyền
thông chính sách trong thời gian tới
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Về đề xuất và kiến nghị 
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HÀ THỊ KHIẾT*

Tóm tắt: Phát triển nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số
là một trong ba khâu đột phá chiến lược của đất nước trong thời kỳ hội nhập khu vực
và quốc tế. Trong nhiều năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà
nước và sự triển khai thực hiện của hệ thống chính trị các cấp ở địa phương vùng đồng
bào dân tộc thiểu số sinh sống, nên nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số đã có bước phát
triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo vùng dân tộc và miền núi.

Summary: Developing human resources in general and human resources of ethnic
minorities in particular is one of the three strategic breakthroughs of the country in the
period of regional and international integration. Over the years, with the attention and
leadership of the Party and the State, and the implementation of the political system at
all levels in the local areas where ethnic minorities live, human resources of ethnic
minorities have been developing, contributing to economic growth and poverty reduction
in ethnic and mountainous areas.
Từ khóa: Phát triển nguồn nhân lực; bình đẳng; chính sách dân tộc; đồng bào dân tộc thiểu số; Việt Nam.
Keywords: Human resource development; equality; ethnic policy; ethnic minority; Vietnam.
Nhận bài: 26/7/2022; Sửa chữa: 28/7/2022; Duyệt đăng: 5/8/2022.

Nhân lực vùng đồng bào thiểu số trong
bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

* Nguyên Bí thư  Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

B�o đ�m chính sách bình đ�ng gi�a các 
dân t�c trên c
 s� phát tri�n ngu�n nhân l�c 
� vùng đ�ng bào dân t�c thi�u s�
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Một số giải pháp nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực dân tộc thiểu số đảm bảo
quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong
thời gian tới



Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi gặp mặt đoàn đại
biểu Người có uy tín tiêu biểu của tỉnh Hòa Bình, tháng 8/2022. 

ẢNH: KỲ ANH
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NGUYỄN HUY HIỆU*

Tóm tắt: Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, Cách mạng
Tháng Tám năm 1945 là một trong những mốc son chói lọi, một bước ngoặt lịch sử
vẻ vang của dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân
tộc Việt Nam triệu người như một, nhất tề vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa
Tháng Tám thắng lợi, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến giành chính
quyền về tay Nhân dân.

Summary: In the history of national building and defense of Vietnam, the August
Revolution of 1945 was one of the most brilliant milestones, a turning point in the
nation's glorious history. Under the leadership of the Party and President Ho Chi
Minh, the entire Vietnamese nation, millions of people as one, unitedly rose up to
conduct the victorious August General Uprising, smashed colonialism and feudalism,
and took power back to the People.
Từ khóa: Cách mạng Tháng Tám năm 1945; đại đoàn kết toàn dân tộc; Nhân dân; Chủ tịch Hồ Chí Minh; Việt Nam.
Keywords: August Revolution of 1945; the great national unity; People; President Ho Chi Minh; Vietnam.
Nhận bài: 28/7/2022; Sửa chữa: 29/7/2022; Duyệt đăng: 8/8/2022.

Tầm vóc, ý nghĩa lịch sử thắng lợi của
Cách mạng Tháng Tám 1945

* Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ
trưởng Bộ Quốc Phòng.

Th�ng l�i ca Cách m�ng Tháng Tám
n�m 1945 - Bài  h�c v� phát huy 
s�c m�nh đ�i đoàn k�t toàn dân t�c
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Nhiệm vụ, giải pháp và vận dụng những
bài học về phát huy sức mạnh đoàn kết
dân tộc vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
trong giai đoạn mới
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Ngày 19/8/1945, cả Thủ đô ngập tràn cờ đỏ sao vàng. Hàng chục vạn người dân ở Hà Nội và các tỉnh lân cận theo các ngả đường kéo
về quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội dự cuộc mít tinh lớn chưa từng có của quần chúng cách mạng, hưởng ứng cuộc Tổng khởi nghĩa
giành chính quyền.

ẢNH: TƯ LIỆU
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Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H. 2021, tr.109.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2021, tr.117.
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NGUYỄN PHÚC QUỲNH*

Tóm tắt: Đảm bảo quyền con người và thực hiện quyền công dân đã trở thành mục
tiêu chung của cộng đồng nhân loại, trở thành thước đo đạo đức trong sự phát
triển của mỗi quốc gia, vì vậy sự cần thiết chung tay bảo vệ quyền con người của
các chủ thể trong xã hội là một tất yếu khách quan. Cùng với các thiết chế Nhà
nước, các thiết chế xã hội - trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là nòng cốt - đóng
vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân tại Việt
Nam. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, dưới sự lãnh
đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chung một mục tiêu là xây dựng đất nước Việt
Nam hòa bình và dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Summary: Ensuring human rights and exercising citizenship rights have become
a common goal of the human community, a moral measure in the development of
each country, therefore the need to join hands to protect human rights of subjects
in society is an objective necessity. Together with the State institutions and social
institutions - in which the Vietnam Fatherland Front is the core - play an important
role in protecting human rights and citizenship rights in Vietnam. The Vietnam
Fatherland Front operates within the framework of the law, under the leadership of
the Communist Party of Vietnam, and shares the same goal of building a peaceful
and prosperous Vietnam, strong country, democratic, just and civilized society.
Từ khóa: Quyền con người; quyền công dân; giám sát; phản biện xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Human rights; citizenship rights; social supervision; criticism; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 12/7/2022; Sửa chữa: 15/7/2022; Duyệt đăng: 25/7/2022.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia bảo
vệ quyền con người, quyền công dân 

* Thạc sĩ, Văn phòng Bộ Y tế.

Yêu c�u khách quan và vai trò ca M�t tr�n 
T� qu�c Vi�t Nam trong b�o v�, tham gia b�o v� 
quy�n con ng	!i, quy�n công dân hi�n nay
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Một số định hướng chung nhằm nâng cao
vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong việc tham gia bảo vệ quyền con
người, quyền công dân thời gian tới
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NGUYỄN THANH TUẤN*

Tóm tắt: Mô hình kinh tế tuần hoàn đang là xu thế chung của các nước trên thế giới,
trong đó có Việt Nam. Kinh tế tuần hoàn không chỉ nhằm vào việc hạn chế và xử lý
chất thải, mà còn coi chất thải là tài nguyên, cần được phát hiện, tái tạo theo chuỗi
giá trị mới từ tự nhiên lại trở về với tự nhiên. Do đó, kinh tế tuần hoàn thúc đẩy quyền
tự chủ, sáng tạo của người sản xuất, kinh doanh nhằm đem lại lợi ích lớn hơn, gắn
với phát triển toàn diện, nhất là thúc đẩy quyền phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi
trường cũng như sinh kế bền vững của con người.

Summary: The Circular Economy Model is a common trend of countries around the
world, including Vietnam. The Circular Economy not only aims at reducing and treating
waste, but also regarding waste as a resource, which needs to be discovered and
regenerated along a new value chain from nature back to nature. Therefore, the
Circular Economy promotes the autonomy and creativity of producers and businesses
in order to bring about greater benefits associated with comprehensive development,
especially promoting the right to economic development associated with
environmental protection as well as sustainable human livelihoods.
Từ khóa: Kinh tế; kinh tế tuần hoàn; tài nguyên chất thải, môi trường; quyền con người.
Keywords: Economy; the Circular Economy; waste resources, environment; human rights.
Nhận bài: 20/7/2022; Sửa chữa: 25/7/2022; Duyệt đăng: 5/8/2022.

Kinh tế tuần hoàn vì quyền con người

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nguyên Phó Viện trưởng Viện Quyền con người - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
(Bài viết theo Tạp chí Nhân quyền Việt Nam, số 6/2022).

Kinh t� tu�n hoàn v�i quy�n con ng	!i
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Phát triển kinh tế tuần hoàn bảo đảm
quyền con người

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cho là năng động trong
thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.  

ẢNH: QUANG VINH
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Vấn đề đặt ra và giải pháp

Một số giải pháp sau phát triển kinh tế
tuần hoàn với quyền con người
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TRẦN QUỐC DÂN*

Tóm tắt: Giá trị văn hóa truyền thống chính là sự kết tinh tất cả những gì tốt đẹp
nhất qua dòng chảy lịch sử của dân tộc để làm nên bản sắc riêng, được truyền lại
cho các thế hệ sau và theo thời gian sẽ được bổ sung các giá trị mới. Giá trị văn
hóa truyền thống có vai trò to lớn trong việc xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn
mực con người Việt Nam hiện nay. Vì vậy, việc kế thừa giá trị văn hóa truyền thống
trong xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam là tất yếu
khách quan, đồng thời là công việc thường xuyên, lâu dài, kiên trì, bền bỉ dưới sự
lãnh đạo của Đảng và sự chung tay của toàn xã hội.

Summary: Traditional cultural values are the crystallization of all the best through
the historical flow of a nation to create its own identity, which is passed on to the
next generations and over time will be added new values. Traditional cultural values
play a great role in building the current Vietnamese cultural value system and
human standards. Therefore, the inheritance of traditional cultural values in building
the Vietnamese cultural value system and human standards is objectively necessary,
at the same time, it is a regular, long-term, and persistent work under the leadership
of the Party and the cooperation of the whole society.
Từ khóa: Giá trị văn hóa; truyền thống; hệ giá trị văn hóa; chuẩn mực; Việt Nam.
Keywords: Cultural values; traditional; cultural value system; standard; Vietnam.
Nhận bài: 11/7/2022; Sửa chữa: 15/7/2022; Duyệt đăng: 25/7/2022.

Vai trò của giá trị văn hóa truyền thống
trong xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn
mực con người Việt Nam hiện nay

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

K� th"a giá tr� v�n hóa truy�n th�ng
trong xây d�ng h� giá tr� v�n hóa và
chu#n m�c con ng	!i Vi�t Nam hi�n nay
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Những thành tựu và hạn chế việc kế thừa
giá trị văn hóa truyền thống trong xây
dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con
người Việt Nam hiện nay
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Một số giải pháp cơ bản nhằm kế thừa giá
trị văn hóa truyền thống trong xây dựng
hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người
Việt Nam hiện nay
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Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
ẢNH: QUANG VINH
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Chú thích:
(1) Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên

tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
(2), (3) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới, Phần I (Đại hội VI, VII, VIII, IX), Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật,

Hà Nội, 2019, tr 430, 998.
(4), (5), (6) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới, Phần II (Đại hội X, XI, XII), Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật,

Hà Nội, 2019, tr 119, 426, 671.
(7), (8), (10), (11) 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 143, 84.
(9) Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt

Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.



32 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 228 (8/2022)

CAO THỊ DUNG*

Tóm tắt: Phòng, chống tham nhũng là việc các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong
phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình thực hiện các biện pháp nhằm phòng
ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với hành vi tham nhũng theo quy định của
pháp luật, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và công dân,
góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị - xã hội, bảo vệ chế độ và
bảo đảm cho kinh tế - xã hội đất nước phát triển bền vững. Kế thừa, phát huy
những kết quả, kinh nghiệm đã đạt được trong các nhiệm kỳ Đại hội trước, Nghị
quyết Đại hội XIII của Đảng đã thể hiện tổng thể, toàn diện  về mục tiêu, quan điểm
và những giải pháp chủ yếu phòng, chống tham nhũng.

Summary: Anti-corruption means that agencies, organizations, and individuals,
within the ambit of their powers and responsibilities, take measures to prevent,
detect, preempt, and handle corrupt acts in accordance with law, protect the
legitimate interests of the State, agencies, organizations, and citizens, make an
important contribution to maintaining socio-political security, protect the regime
and ensure sustainable socio-economic development of the country.  Inheriting and
promoting the results and experiences gained in the previous congress terms, the
Resolution of the 13th Party Congress showed an overall and comprehensive view
of the objectives, viewpoints, and key solutions to prevent and combat corruption.
Từ khóa: Phòng, chống tham nhũng; kiểm soát quyền lực; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Keywords: Anti-corruption; power control; the Resolution of the 13th Party Congress.
Nhận bài: 19/7/2022; Sửa chữa: 20/7/2022; Duyệt đăng: 25/7/2022.

Thực trạng công tác đấu tranh phòng,
chống tham nhũng 

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

Phòng, ch�ng tham nh$ng theo tinh th�n 
Ngh� quy�t Đ�i h�i XIII ca Đ�ng



33TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 228 (8/2022)



34 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 228 (8/2022)

Giải pháp chủ yếu phòng, chống tham
nhũng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội
Đảng XIII

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân đóng góp xuất sắc
góp phần vào thành công của Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2017-2021.

ẢNH: KỲ ANH
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Tài liệu tham khảo
1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Quốc hội (2022), “Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống

tham nhũng, tiêu cực”, https://quochoi.vn/UserControls/Publishing/News/BinhLuan/pFormPrint.aspx?UrlListProcess=/content
/tintuc/Lists/News&ItemID=66172

3. Nguyễn Xuân Trường (2021), “Những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phòng, chống tham nhũng và suy nghĩ
bước đầu về giải pháp quan trọng, có ý nghĩa quyết định hiện nay”, Trang thông tin điện tử Ban Nội chính Trung ương,
https://noichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/202109/nhung-diem-moi-trong-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-cua-dang-ve-phong-chong-
tham-nhung-va-suy-nghi-buoc-dau-ve-giai-phap-quan-trong-co-y-nghia-quyet-dinh-hien-nay-310023/
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PHÙNG THỊ NGỌC YẾN*

Tóm tắt: Ngày 14/10/2021, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 19-KL/TW về Đề án Định
hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, trong đó nhấn mạnh
nhiệm vụ "phát huy vai trò của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
thành viên trong việc nâng cao chất lượng công tác phản biện xã hội đối với quy trình lập
pháp và giám sát việc thực hiện pháp luật". Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam đã ngày càng chú trọng, chủ động hơn trong nghiên cứu đề xuất, xây dựng chính
sách, pháp luật, tham gia góp ý kiến, phản biện xã hội và giám sát việc ban hành cũng
như thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh những kết quả đạt được, công
tác này còn nhiều hạn chế cần khắc phục bằng nhiều giải pháp đồng bộ.

Summary: On October 14, 2021, the Politburo issued the Conclusion No. 19-KL/TW on the
Scheme on Orienting the Law-making Program for the 15th National Assembly, which
emphasized the task of "promoting the role of the People, the Vietnam Fatherland Front, and
its member organizations in improving the quality of social criticism work on the legislative
process and monitoring the implementation of the law”. Over the years, the Vietnam
Fatherland Front has increasingly focused and been more active in researching, proposing,
formulating policies and laws, contributing ideas, social criticism and supervision of the
promulgation and implementation of legal documents. Besides the achieved results, this work
has many limitations that need to be overcome by a number of synchronous solutions.
Từ khóa: Giám sát; phản biện xã hội; quy trình lập pháp; Nhân dân; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Social supervision; criticism; legislative process; the People; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 20/7/2022; Sửa chữa: 25/7/2022; Duyệt đăng: 5/8/2022.

Thực trạng công tác phản biện xã hội với quy
trình lập pháp và giám sát việc thực hiện
pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

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

Nâng cao ch�t l	�ng công tác ph�n bi�n 
xã h�i đ�i v�i quy trình l�p pháp và giám sát
vi�c th�c hi�n pháp lu�t
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Giải pháp nâng cao chất lượng công tác
phản biện xã hội đối với quy trình lập pháp

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác
giám sát việc thực hiện pháp luật
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Các bảo đảm cho việc thực hiện phản biện
xã hội và giám sát quy trình lập pháp của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam



Chú thích:
1. Phản biện Dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Dự án Luật về Hội; Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số

100/2015/QH13; Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc; Dự thảo Luật Phòng, chống
tham nhũng (sửa đổi); Đề án Đào tạo sau đại học và bồi dưỡng nhân tài; dự thảo Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi); dự thảo đề án Bộ tiêu chí đô thị văn minh
và Dự thảo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

2. Giám sát các văn bản quy phạm pháp luật áp dụng đối với các doanh nghiệp ứng dụng khoa học và công nghệ (cụ thể trường
hợp kiến nghị của Công ty TNHH Minh Long 1); giám sát Nghị định 84/2015/NĐ-CP với các quy định về tổ chức và hoạt động của
Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; giám sát Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; giám sát Luật Ban hành văn bản
quy phạm pháp luật năm 2015 và giám sát Luật Đất đai năm 2013. 
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QUỐC AN

Tóm tắt: Việt Nam là đất nước đa dân tộc, đa tôn giáo. Tính đến tháng 11/2021,
nước ta có hơn 26,5 triệu tín đồ tôn giáo, chiếm 27% dân số cả nước, với 43 tổ
chức thuộc 16 tôn giáo khác nhau được Nhà nước công nhận và cấp đăng ký hoạt
động. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, những năm qua, đồng bào các tôn
giáo luôn đoàn kết, gắn bó và đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới, xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng đoàn kết dân tộc,
đoàn kết tôn giáo vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc
của Nhân dân, coi đó là một trong những động lực chủ yếu để xây dựng và phát
triển đất nước ta.

Summary: Vietnam is a multi-ethnic and multi-religious country. By November
2021, our country had more than 26.5 million religious followers, accounting for
27% of the country's population, with 43 organizations belonging to 16 different
religions recognized and registered by the State. Under the leadership of the Party
and the State, over the years, people of all religions have always united, attached
and actively contributed to the cause of renovation, building and defense of the
Fatherland. Our Party and State always attach great importance to national unity
and religious solidarity for the sake of the country and nation, for the People's
prosperous and happy life, considering it one of the main motivations for building
and developing our country.
Từ khóa: Tôn giáo; đoàn kết tôn giáo; khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Việt Nam.
Keywords: Religion; religious solidarity; the great national unity bloc; building and defending the Fatherland;
Vietnam.
Nhận bài: 25/7/2022; Sửa chữa: 28/7/2022; Duyệt đăng: 5/8/2022.

Xây d�ng và phát huy kh�i đ�i đoàn k�t
các tôn giáo � Vi�t Nam



40 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 228 (8/2022)



41TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 228 (8/2022)



Chú thích: 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2000, t.4, tr.9, 490.
2. Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào Công giáo, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2004, tr.62.
3. Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 1993, t.3, tr.15.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa

IX về công tác tôn giáo.
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PHẠM THỊ KIM CÚC*

Tóm tắt: Giám sát xây dựng nông thôn mới ở cơ sở là việc chủ thể giám sát theo dõi,
xem xét, đánh giá quá trình triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà
nước về xây dựng nông thôn mới ở cơ sở nhằm phát hiện các bất cập, tồn tại, hạn chế
để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Với quyền và trách nhiệm giám
sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được pháp luật quy định, công tác phối hợp giữa
Mặt trận Tổ quốc với các cơ quan, tổ chức nói chung trong thực hiện nhiệm vụ giám
sát và phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với chính quyền địa phương trong giám sát xây
dựng nông thôn mới ở cơ sở nói riêng là yêu cầu tất yếu trong giai đoạn hiện nay, góp
phần bảo đảm tính khách quan, chính xác, đúng quy trình trong quá trình xét, công
nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới.

Summary: Supervision of new-style rural areas building at grassroots level is the
supervisory subjects monitor, review, and evaluate the implementation process of the
State's policies and laws on new-style rural areas building at grassroots level, in order to
detect inadequacies, shortcomings, and limitations to propose to competent agencies for
settlement. With the supervision rights and responsibilities of the Vietnam Fatherland Front
as prescribed by law, the coordination between the Fatherland Front and agencies, and
organizations in general in performing the task of supervision and coordination between
the Front and local authorities in supervising new-style rural areas building at grassroots
level in particular is an indispensable requirement in the current period, contributing to
ensuring the objectivity, accuracy, and correctness of the procedure in the process of
reviewing and recognizing localities as meeting new-style rural areas standards.
Từ khóa: Giám sát; xây dựng nông thôn mới; phối hợp; chính quyền; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Supervision; new-style rural areas; coordination; the Government; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 15/7/2022; Sửa chữa: 20/7/2022; Duyệt đăng: 25/7/2022.

Thực trạng công tác phối hợp giữa Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam với chính quyền trong
giám sát xây dựng nông thôn mới ở cơ sở

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

Công tác ph�i h�p gi�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 
v�i chính quy�n trong giám sát xây d�ng nông thôn m�i
� c
 s� hi�n nay
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Một số giải pháp nâng cao hiệu quả phối
hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với
chính quyền địa phương trong giám sát
xây dựng nông thôn mới
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội về dự thảo tiêu chí
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ẢNH: KỲ ANH
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TRẦN THỊ TUYẾT MAI*

Tóm tắt: Đảng ta xác định, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục
tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội. Trong bối cảnh đô thị
hóa đang diễn ra nhanh, mạnh ở nhiều địa phương, vấn đề xây dựng nếp sống văn
hóa đô thị là yêu cầu cần thiết. Xây dựng nếp sống văn hóa đô thị và văn hóa quản
lý ở các đô thị thực chất là xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa
mà các ngành, các cấp cùng có trách nhiệm thực hiện. Bài viết nhận diện về thực
trạng xây dựng nếp sống văn hóa đô thị hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất một số nội
dung xây dựng nếp sống văn hóa, nhằm tạo nguồn lực xây dựng đô thị theo hướng
công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Summary: Our party determines that culture is the spiritual foundation of society,
both a goal and a driving force for economic and social development. In the context
of rapid and strong urbanization in many localities, the issue of building an urban
cultural lifestyle is a necessary requirement. Building urban cultural lifestyle and
management culture in urban areas is actually building ideology, morality, lifestyle,
and cultural lifestyle that all branches and levels are responsible for implementing.
This article identifies the current situation of building an urban cultural lifestyle, on
that basis proposes a number of contents to build a cultural lifestyle, to create
resources for urban building in the direction of industrialization and modernization.
Từ khóa: Văn hóa; nếp sống văn hóa đô thị; công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Việt Nam.
Keywords: Culture; urban cultural lifestyle; industrialization and modernization; Vietnam.
Nhận bài: 5/7/2022; Sửa chữa: 15/7/2022; Duyệt đăng: 5/8/2022.

Thực trạng đô thị và nếp sống văn hóa
đô thị

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

Xây d�ng n�p s�ng v�n hóa đô th� -
Th�c tr�ng và gi�i pháp
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Thực trạng lối sống, nếp sống văn hóa đô thị
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Một số biến đổi trong lối sống, nếp sống
văn hóa đô thị

Giải pháp tổ chức thực hiện xây dựng lối
sống, nếp sống văn hóa, văn minh đô thị
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LÊ ĐỨC KỲ*

Tóm tắt: Giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò
quan trọng trong việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần vào việc
xây dựng và minh bạch hóa quá trình thực hiện các chủ trương của Đảng và chính
sách, pháp luật của Nhà nước. Do đó, đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ
đảng đối với công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính
quyền của Mặt trận Tổ quốc sẽ làm cho công tác này đảm bảo thực chất và hiệu
quả. Đây là giải pháp quan trọng để Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bắc Ninh phát
huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội trong tình hình mới.

Summary: Social supervision and criticism of the Vietnam Fatherland Front plays
an important role in promoting the People's right to mastery, contributing to the
formulation and transparency of the implementation of the Party's guidelines and the
State's policies and laws. Therefore, innovating and strengthening the leadership of
the Party Committee in the work of social supervision and criticism, participating in
the Party and the Government building of the Vietnam Fatherland Front will help
ensure this work is realistic and effective. This is an important solution for the Front
at all levels in Bac Ninh province to further promote its role of social supervision and
criticism in the new context.
Từ khóa: Giám sát; phản biện xã hội; đổi mới; Đảng lãnh đạo; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh.
Keywords: Social supervision; criticism; innovation; the Party’s leadership; the Vietnam Fatherland Front, Bac Ninh
province.
Nhận bài: 20/7/2022; Sửa chữa: 25/7/2022; Duyệt đăng: 8/8/2022.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh nâng cao
chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát,
phản biện xã hội

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

Đ�i m�i s� lãnh đ�o ca Đ�ng đ�i v�i công tác
giám sát và ph�n bi�n xã h�i ca M�t tr�n 
T� qu�c t%nh B�c Ninh
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Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh giám sát công tác cải cách hành chính tại Trung tâm Hành chính công huyện Gia Bình.
ẢNH: PV
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Những giải pháp thực hiện trong thời
gian tới để phát huy hơn nữa vai trò giám
sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ
quốc các cấp 
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NGUYỄN MẠNH QUANG*

Tóm tắt: Những năm qua, việc thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ
chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” đã được các cấp ủy đảng, chính
quyền, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực
hiện gắn với nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Bài viết
đề xuất một số giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Mặt trận Tổ
quốc các cấp tỉnh Điện Biên, góp phần nâng cao nhận thức cho Nhân dân các dân
tộc biên giới về vai trò, trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền
biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Summary: In recent years, the implementation of "All people participate in
protecting national sovereignty and border security" movement has been paid
attention by all levels of the Party Committees, authorities, and the Vietnam
Fatherland Front at all levels in Dien Bien province to lead and direct the
implementation in association with the task of socio-economic building and
development in the locality. This article proposes a number of solutions to innovate
the contents and modes of operation of the Front at all levels in Dien Bien province,
contributing to raising awareness for ethnic groups at the border about the roles and
responsibilities in the cause of building and protecting national border sovereignty,
maintaining security, and order in the locality.
Từ khóa: Nhân dân; phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”; Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên.
Keywords: People; “All people participate in protecting national sovereignty and border security” movement; the Vietnam
Fatherland Front, Dien Bien province.
Nhận bài: 12/7/2022; Sửa chữa: 15/7/2022; Duyệt đăng: 5/8/2022.

* Ủy viên Thường trực Hội đồng tư vấn về Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Kinh nghi�m ca M�t tr�n T� qu�c t%nh Đi�n Biên
trong công tác ph�i h�p v�n đ�ng Nhân dân 
b�o v� an ninh biên gi�i
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Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, tháng 8/2022.
ẢNH: PV
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LÙ VĂN QUE*

Tóm tắt: Từ khi hệ thống xã hội chủ nghĩa theo mô hình Xô viết tan rã thì ý thức hệ
giai cấp và việc giải quyết mối quan hệ giai cấp - dân tộc trong nội khối cũng đã có
nhiều biến đổi, vấn đề giai cấp, lợi ích giai cấp, lợi ích của chủ nghĩa xã hội, của
phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đã bị xem nhẹ ở nhiều nơi; trong khi ý
thức dân tộc, chủ nghĩa dân tộc cực đoan có xu hướng trỗi dậy. Ngay trong nội bộ
các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, vấn đề ý thức hệ như được xóa nhòa, vẫn có
những hành động can thiệp vào chủ quyền của nhau, làm ảnh hưởng đến lợi ích
quốc gia dân tộc của mỗi nước. Việt Nam luôn coi trọng vấn đề dân tộc, nắm vững
và vận dụng thực hiện đúng đắn chủ nghĩa Mác - Lênin, quan điểm và chính sách dân
tộc của Đảng ta, tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đại đoàn kết
dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để giải quyết tốt vấn đề dân tộc.

Summary: Since the dissolution of the socialist system following the Soviet model,
the class ideology and the settlement of class-country relations within the bloc have
also undergone a number of changes. Class issues, class interests, the interests of
socialism, the international communist and workers' movements have been
underestimated in many countries, while nationalist consciousness and extreme
nationalism tends to rise. Even within the remaining socialist countries, ideological
issues seem to have been erased, and there are still actions that interfere with each
other's sovereignty, affecting the national interests of each country. Vietnam always
attaches great importance to the national issues, firmly grasping and properly
applying Marxism-Leninism, our Party's national viewpoints and policies, the ideology
of national independence associated with socialism and the great national unity of
President Ho Chi Minh to well solve the national issues.
Từ khóa: Chủ nghĩa dân tộc; chủ nghĩa yêu nước; đại đoàn kết; thế giới; Việt Nam.
Keywords: Nationalism; patriotism; the great unity; world; Vietnam.
Nhận bài: 25/7/2022; Sửa chữa: 28/7/2022; Duyệt đăng: 8/8/2022.

Chủ nghĩa dân tộc là gì?

* Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi.

Suy ngh& v� “Ch ngh&a dân t�c trên th� gi�i
hi�n nay, v�n đ� đ�t ra cho Vi�t Nam”
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Một số biểu hiện mới hay sự trỗi dậy, tính
hai mặt của chủ nghĩa dân tộc
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Vấn đề đặt ra cho Việt Nam
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Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Dân tộc phối hợp tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực
hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021 và ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025. 

ẢNH: KỲ ANH
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HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Thị trường lao động toàn cầu đã trải qua nhiều biến động trong hai năm
vừa qua, phần lớn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh ấy, nhiều
xu hướng lao động mới đã xuất hiện để thích nghi với hoàn cảnh mới.

Summary: The global labor market has experienced many fluctuations in the last
two years, largely due to the impact of the Covid-19 pandemic. In that context, a
number of new labor trends have appeared to adapt to new circumstances.
Từ khóa: Thị trường lao động; đại dịch Covid-19; công nghệ; xu hướng; toàn cầu.
Keywords: Labor market; the Covid-19 pandemic; technology; trend; Global.
Nhận bài: 20/7/2022; Sửa chữa: 25/7/2022; Duyệt đăng: 5/8/2022.

Xu h	�ng bi�n đ�i ca th� tr	!ng 
lao đ�ng toàn c�u th!i h�u Covid-19

Làm việc tại nhà là xu hướng mới được nhiều người lao động ủng hộ.
ẢNH: FORBES
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Nhiều người lao động nghỉ việc ồ ạt trên toàn cầu.
ẢNH: FORBES
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Công nghệ có sức ảnh hưởng lớn đến thị trường lao động.
ẢNH: CNBC
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Tuần làm việc 4 ngày cũng sẽ là một xu hướng mới.
ẢNH: PARKER BRIDGE
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NGUYỄN TÚC*

Tóm tắt: Với 100 tuổi đời, 76 tuổi Đảng, “Đồng chí Võ Chí Công là một trong
những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí luôn thể hiện phẩm
chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thành tuyệt đối với mục tiêu,
lý tưởng cách mạng, làm hết sức mình để giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết,
thống nhất trong Đảng; sự gắn bó máu thịt với nhân dân; sống giản dị, khiêm
tốn, được đồng chí, đồng bào tin yêu và mến phục”. Đồng chí đã có nhiều đóng
góp to lớn cho sự nghiệp củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc,
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Summary: With 100 years of life, and 76 years of Party membership, “Comrade
Vo Chi Cong was one of the outstanding disciples of President Ho Chi Minh. He
always showed industriousness and thrift, uprightness, public-spiritedness,
selflessness, and were faithful to the goals and ideal of the revolution, tried his
best to preserve and strengthen the solidarity and unification in the Party; the
flesh and blood attachment to the People; living simply and modestly, being
trusted and admired by comrades and compatriots”. He had made great
contributions to the cause of consolidating and developing the great national
unity bloc, building and defending the Fatherland.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng chí Võ Chí Công; đại đoàn kết toàn dân tộc; Việt Nam.
Keywords: President Ho Chi Minh; Comrade Vo Chi Cong; the great national unity; Vietnam.
Nhận bài: 28/7/2022; Sửa chữa: 29/7/2022; Duyệt đăng: 8/8/2022.

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

Đ�ng chí Võ Chí Công v�i s� nghi�p 
đ�i đoàn k�t dân t�c
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Đồng chí Võ Chí Công.
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Đồng chí Võ Chí Công - Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Chủ tịch nước) về thăm xí nghiệp may huyện Núi Thành năm 1992.
ẢNH: TƯ LIỆU
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Chú thích:
1. Hồ Chí Minh “Về đại đoàn kết”, Nxb. Chính trị quốc gia, tr. 138.
2. Hồ Chí Minh “Về Mặt trận Dân tộc thống nhất”, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1973 tr. 16.
3,4. Trích “Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ III”, tr. 21-22.

Tài liệu tham khảo
1. Võ Chí Công: Trên những chặng đường cách mạng (Hồi ký), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội 2001.
2. Lời điếu do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc tại Lễ truy điệu đồng chí Võ Chí Công, ngày 12/9/2011.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 2006.
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ĐẶNG CÔNG THÀNH*

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa
thế giới, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Tuy Người đã
đi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng quan điểm, tư tưởng của Người về Nhà nước và pháp
luật nói chung, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói riêng vẫn là di sản vô
giá và là cơ sở tư tưởng - lý luận mãi mãi soi đường cho tiến trình xây dựng và hoàn
thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Summary: President Ho Chi Minh was a national Liberation Hero, World Cultural
Celebrity, genius leader, and great teacher of the Vietnamese Revolution. Although
he had gone beyond half a century, his views and thoughts about the State and the
law in general, and the socialist rule-of-law State in particular is still an invaluable
legacy, an ideological and theoretical basis that will forever pave the way for the
process of building and perfecting the socialist rule-of-law State in Vietnam.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Việt Nam.
Keywords: President Ho Chi Minh; the socialist rule-of-law State; Vietnam.
Nhận bài: 26/7/2022; Sửa chữa: 28/7/2022; Duyệt đăng: 8/8/2022.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước
pháp quyền

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

V�n d'ng t	 t	�ng H� Chí Minh 
v� xây d�ng Nhà n	�c pháp quy�n
xã h�i ch ngh&a hi�n nay
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Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời sau cuộc tổng tuyển cử đầu tiên trong cả nước ngày 6 tháng 1 năm 1946. 
ẢNH: TƯ LIỆU
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Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa trong tình hình mới dưới ánh
sáng tư tưởng Hồ Chí Minh
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Chú thích:
1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 10, tr. 453.
2. Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ (Các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013), Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà

Nội, 2019, tr. 8.
3. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 4, tr. 51-52.
4. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 6, tr. 232.
5. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 4, tr. 7.
6. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 12, tr. 374.
7. Nguyễn Ái Quốc: La Revue Communiste, số 15/5/1921.
8. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 4, tr. 64.
9. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 11, tr. 610.
10. Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia, Viện nghiên cứu tôn giáo: Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo và tín ngưỡng, Nxb.

Khoa học xã hội, H.1996, tr. 152.
11. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 1, tr. 473.
12. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập III, Nxb Lao động, Hà Nội, 1971, tr.138.
14. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 4, tr. 65.
15. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 15, tr. 611.
16. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 5, tr. 330.
17. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 3, tr. 168.
18. Văn kiện Đảng Toàn tập, Tập 47 (1986), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr.794.
19. Văn kiện Đảng Toàn tập, Tập 53 (1994), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, tr.224-225.
20. 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, t. I, tr. 174.
21. 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, t. I, tr. 178 - 179.

Tài liệu tham khảo
1. Trần Ngọc Đường (2022), Tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động theo

quan điểm Đại hội XIII của Đảng, Tạp chí Cộng sản, Số 982 (1/2022), tr. 20 - 23.
2. Vũ Đình Hoè (2005), Pháp quyền nhân nghĩa Hồ Chí Minh, Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh. 
3. Vương Đình Huệ (2021), Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước

pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (qdnd.vn).
4. Trần Đình Huỳnh, Nguyễn Thị Tố Uyên, Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Nxb. Lý luận chính trị,

Hà Nội, 2018.
5. Bùi Ngọc Lan (2021), Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay, Tạp

chí Cộng sản điện tử (tapchicongsan.org.vn).





Các sản phẩm trưng bày tại triển lãm mang đậm nét đặc trưng về địa lý, khí hậu,
văn hóa truyền thống của mỗi nước ASEAN, đồng thời là bức tranh thể hiện sự giao
thoa văn hóa trong khu vực Đông Nam Á.
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KỲ ANH



“Sắc màu Văn hóa ASEAN”- 
N
i k�t n�i tình đoàn k�t h�u ngh�

Triển lãm góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa các nước
ASEAN.
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Triển lãm nhằm tôn vinh các giá trị truyền thống, vẻ đẹp tâm
hồn của người dân mỗi nước trong cộng đồng các quốc gia Đông
Nam Á, góp phần tăng cường tính kết nối, tình đoàn kết, hữu
nghị giữa các quốc gia thành viên ASEAN.

Một góc trưng bày giới thiệu các hiện vật mang đậm nét đặc
trưng văn hóa của Việt Nam.

Diều Mặt Trăng của Malaysia được thiết kế tinh xảo, là một trong những biểu tượng quốc gia của Malaysia. 

Sản phẩm búp bê truyền thống của Myanmar được trưng bày tại triển lãm. Hộp đồ sơn mài truyền thống của người Myanmar.



Triển lãm thu hút nhiều du khách Châu Âu tới xem. Hoa văn thêu tay trên quần áo của Singapore.

Mặt nạ gỗ Batik là sản phẩm mang đậm nét văn hóa truyền
thống Indonesia.

Lồng bàn đậy thức ăn của người Brunei là một sản phẩm thủ công
truyền thống làm bằng từ lá cọ.

Một nhạc cụ mang đậm nét văn hóa của Lào.  Đôi bạn trẻ rất thích thú với những nét văn hóa và phong cảnh
của Brunei.

Tượng đồng của Campuchia thu hút nhiều bạn trẻ tới chiêm ngưỡng. Hộp bạc Capuchia cổ đựng trang sức hình quả bí ngô.
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