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Đ
ất nước và Nhân dân ta vừa đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần trong không khí đầm ấm với
nhiều hy vọng về một năm mới khởi sắc. Dẫu cho dịch bệnh Covid-19 vẫn còn hoành hành,
nhưng với chủ trương và giải pháp quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả của Đảng và Nhà nước về

chính sách vaccine, về chiến lược phục hồi và phát triển kinh tế... đã và đang mang lại tâm thế chủ động,
tích cực và tin tưởng trong Nhân dân.

Trong Tạp chí Mặt trận số tháng 3 này, đăng tải các bài viết mang tính định hướng cho công tác Mặt trận
về các nội dung: Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các tổ chức thành viên; Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch phá hoại khối đại đoàn
kết toàn dân tộc ở Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra
trọng thể trong tháng 3/2022, tại Thủ đô Hà Nội. Với chủ đề: “Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hội
nhập; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước”, Đại hội đánh
giá phong trào phụ nữ và hoạt động Hội 5 năm qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027. Mục
NNghiên cứu - Lý luận, Tạp chí có bài viết: “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp
Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới” đề cập đến những vấn đề lớn đang được thực tiễn đặt ra, nhiệm vụ, giải
pháp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đại đoàn kết dân tộc là nội dung bài viết trong mục Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Bài viết khẳng
định Đại đoàn kết dân tộc là một nét đặc sắc văn hóa, động lực to lớn thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của
Đảng và Nhà nước. Chuyên mục Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tạp chí đăng tải bài viết “Các điều kiện bảo
đảm cho hoạt động phòng, chống tham nhũng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” phản ánh vị trí, vai trò của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; giải pháp tăng cường các điều kiện
bảo đảm cho hoạt động tham gia phòng, chống tham nhũng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay.

Trong các chuyên 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 đăng tải các bài viết về
thực tiễn công tác Mặt trận trên các bình diện: Phát triển của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;
Vai trò của đồng bào Công giáo Việt Nam trong phòng, chống dịch Covid-19; Xây dựng nông thôn mới;
Phụ nữ và vấn đề bình đẳng giới… 

Nhân vật trong mục Nhân vật - Sự kiện số này là đồng chí Nguyễn Phong Sắc - tấm gương người cộng sản
kiên trung, đồng chí là lớp người cộng sản tiên phong, đưa cách mạng nước ta đi theo con đường cách mạng vô sản;
tiếp đó là bài viết về những đóng góp nổi bật của Mặt trận Liên Việt trong kháng chiến chống thực dân Pháp. 

Qua những bài viết mang tính tổng kết kinh nghiệm, thực tiễn về công tác Mặt trận trên các lĩnh vực,
Tạp chí mong muốn gợi mở về những giải pháp để cùng với hệ thống Mặt trận cả nước và Nhân dân tiếp
tục thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, phục hồi phát triển
kinh tế - xã hội.

Trân trọng giới thiệu tới Quý độc giả!
ThS. TRƯƠNG THÀNH TRUNG

Phó Tổng Biên tập phụ trách

L�I TÒA SO�N 
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NGÔ SÁCH THỰC*

Tóm tắt: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng
tâm của công tác vận động Nhân dân. Để tiếp tục triển khai hoạt động tuyên
truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước sâu rộng và hiệu quả trong Nhân dân, những năm tới, Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức
tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, gắn với
nhiệm vụ chính trị của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, nhất là những
vấn đề Nhân dân quan tâm hoặc cần thống nhất trong nhận thức, nhằm tạo đồng
thuận xã hội. 

Summary: Propagating and disseminating the law is one of the key tasks of
mass mobilization work. In order to continue carrying out propagation and
dissemination of the Party's undertakings and guidelines; the State’s policies and
laws widely and effectively among the People, over the coming years, the Vietnam
Fatherland Front and its member organizations need to continue renovating the
contents and methods of law propagation and dissemination in order to ensure
the effectiveness and practicality, associated with the political tasks of the
Fatherland Front and its member organizations, especially the issues that people
care about or need to agree on in awareness, in order to create social consensus.
Từ khóa: Pháp luật; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tổ chức thành viên; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Law; propagating and disseminating the law; member organizations; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 25/2/2022; Sửa chữa: 2/3/2022; Duyệt đăng: 3/3/2022.

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

Đ�i m�i, nâng cao hi�u qu� công tác tuyên truy�n, 
ph� bi�n pháp lu	t c
a M�t tr	n T� qu�c Vi�t Nam 
và các t� chc thành viên
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật, tháng 11/2021. 
ẢNH: KỲ ANH
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BẾ XUÂN TRƯỜNG*

Tóm tắt: Những năm gần đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị
thường xuyên lợi dụng mạng xã hội để phát tán thông tin có nội dung quan điểm
sai trái, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo nên sự mơ hồ, hoài nghi về
vai trò lãnh đạo của Đảng; tác động tiêu cực đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên
và Nhân dân. Bởi vậy, nhận diện và đấu tranh bác bỏ các quan điểm, luận điểm sai
trái, xuyên tạc, phủ nhận thành tựu dân chủ, nhân quyền và thành quả của khối
đại đoàn kết dân tộc mà chúng ta đã đạt được là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách
hiện nay; góp phần giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng.

Summary: In recent years, hostile forces, reactionaries and political opportunists
have often taken advantage of social networks to spread information with one-
sided views, undermining the great national unity bloc, causing ambiguity and
skepticism about the leadership role of the Party, and negatively affecting the
ideology of the Party cadres, members and the People. Therefore, identifying and
fighting to reject the wrong viewpoints, distorting and denying the achievements of
democracy, human rights and the achievements of the great national unity bloc that
we have gained, is the current important and urgent tasks; contribute to
maintaining and strengthening the leadership role of the Party.
Từ khóa: Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; đại đoàn kết toàn dân tộc; Nghị quyết Đại hội XIII của
Đảng; Việt Nam.
Keywords: Fighting against wrong and hostile claims; the great national unity; the Resolution of the 13th Party
Congress; Vietnam.
Nhận bài: 20/2/2022; Sửa chữa: 25/2/2022; Duyệt đăng: 28/2/2022.

Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá
của các thế lực thù địch, cơ hội

* Thượng tướng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đ�u tranh ph�n bác các lu	n đi�u sai trái, 
thù đ�ch phá ho�i kh�i đ�i đoàn k�t toàn 
dân t�c � Vi�t Nam
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Giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh
phản bác các quan điểm sai trái, thù
địch xuyên tạc, phá hoại khối đại đoàn
kết dân tộc

Thượng tướng Bế Xuân Trường kiểm tra Trung tâm giám sát, điều khiển thiết bị sản xuất thuốc phóng Nhà máy Z195, Tổng cục
Công nghiệp Quốc phòng, tháng 10/2020. 

ẢNH: ĐÌNH XUÂN
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Chú thích:
1,2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập II. Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2021, tr.231.
3,4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập I, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật. H, 2021, tr.96, 34.



14 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 223 (3/2022)

NGUYỄN VĂN HÙNG*

Tóm tắt: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam,
nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra trọng thể trong tháng 3/2022, tại Thủ đô Hà Nội. Đại
hội đề cập nhiều vấn đề mới trên các lĩnh vực, mở ra một thời kỳ mới trong công
tác Hội và phong trào phụ nữ tham gia sự nghiệp đổi mới đồng bộ, toàn diện và
phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng. Bài viết đề cập đến những vấn đề
lớn đang được thực tiễn đặt ra, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung,
phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Summary: The 13th National Congress of the Vietnam Women's Union, in the term
of 2022 - 2027, will take place solemnly in March 2022, in Hanoi capital. The
Congress will address a number of new issues in various fields, opening a new era
in the Association's work and the movement of women to participate in the
synchronous and comprehensive renovation cause and develop a strong and
prosperous country. This article mentions the big issues that are being posed in
practice, the tasks and solutions to continue renovating the content and mode of
operation of the Vietnam Women's Union in the new period.
Từ khóa: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; nhiệm kỳ 2022 - 2027;
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Keywords: Renovating the content and mode of operation; the 13th National Congress of Delegates; term 2022 - 2027;
the Vietnam Women's Union.
Nhận bài: 25/2/2022; Sửa chữa: 28/2/2022; Duyệt đăng: 3/3/2022.

Những vấn đề đặt ra về đổi mới nội dung,
phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp
Phụ nữ Việt Nam

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

Ti�p t�c đ�i m�i n�i dung, ph��ng thc 
ho�t đ�ng c
a H�i Liên hi�p Ph� n� Vi�t Nam 
trong th�i k� m�i
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Một số giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung,
phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp
Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới

Đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, tháng 3/2022. 
ẢNH: MINH ĐỨC



17TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 223 (3/2022)



18 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 223 (3/2022)

Chú thích:

1. Luật Bình đẳng giới, Điều 29, 30.
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Những vấn đề cơ bản về khoa học lãnh đạo, Nxb. Chính trị - Hành chính, Hà Nội, 2013.
10. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Phụ nữ, Hà Nội, tháng 3/2012.
11. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII tháng 3/2017.
12. Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10, Luật Bình đẳng giới, số 73/2006/QH11 ngày 29/11/2006.
13. Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2351/QĐ- TTg ngày 24/12/2010 phê duyệt Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn

2011-2020.
14. Chính phủ: Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030, ngày 3/3/2021( kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-CP -

2021).
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NGUYỄN VĂN SỸ*

Tóm tắt: Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo các
cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới
sáng tạo, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong đó,
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham gia tích cực vào quá trình hoạch định các
chủ trương, chính sách có liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
và giám sát việc thực hiện này. Bài viết đánh giá thực trạng việc Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện
chuyển đổi số trong tổ chức và hoạt động.

Summary: In recent years, our Party and State have led and directed all levels
and sectors to step up the application and development of science and
technology; innovation and active participation in the fourth industrial revolution.
In particular, the Vietnam Fatherland Front has actively participated in the process
of formulating guidelines and policies related to the fourth industrial revolution
and monitoring its implementation. This article assesses the practical situation of
the Vietnam Fatherland Front in participating in the fourth industrial revolution
and implementing digital transformation in its organization and operation.
Từ khóa: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; ứng dụng công nghệ thông tin; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: The fourth industrial revolution; information technology applications; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 10/2/2022; Sửa chữa: 15/2/2022; Duyệt đăng: 25/2/2022.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia vào
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

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

M�t tr	n T� qu�c Vi�t Nam tham gia 
cu�c cách m�ng công nghi�p l�n th t�



20 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 223 (3/2022)



21TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 223 (3/2022)

Thực trạng chuyển đổi số, ứng dụng 
công nghệ thông tin của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam
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NGUYỄN BẮC BÌNH*

Tóm tắt: Những năm gần đây, việc thực hiện mô hình Trưởng ban Dân vận đồng thời
là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cấp tỉnh, cấp huyện đã góp phần đổi
mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực,
hiệu quả. Từ kết quả đạt được, những thuận lợi và khó khăn, hạn chế trong quá trình
tổ chức triển khai thực hiện thí điểm mô hình này thời gian qua, bài viết đề xuất thực
hiện một số giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Summary: In recent years, the implementation of the model of Head of the Executive
Committee of Mass Mobilization who is concurrently the Chairman of the Vietnam
Fatherland Front Committee at the provincial and district levels has contributed to the
renewal, arrangement and organization of the political system's apparatus to be leaner
and more efficient. Based on the results achieved, advantages, difficulties as well as
limitations in the process of organizing and implementing this model in the past, this
article proposes to implement some key solutions in the coming time.
Từ khóa: Mô hình Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cấp tỉnh, cấp huyện;
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: The model of the Head of the Executive Committee of Mass Mobilization concurrently the Chairman of the
Vietnam Fatherland Front Committee at the provincial and district levels; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 25/2/2022; Sửa chữa: 28/2/2022; Duyệt đăng: 3/3/2022.

Về tình hình tổ chức triển khai thực hiện

* Thạc sĩ, Ban Tổ chức - Cán bộ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tình hình th�c hi�n thí đi�m mô hình Tr��ng ban 
Dân v	n c�p 
y đ�ng th�i là Ch
 t�ch �y ban M�t tr	n 
T� qu�c Vi�t Nam � c�p t�nh, c�p huy�n
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Thuận lợi và khó khăn khi thực hiện mô
hình thí điểm Trưởng Ban Dân vận đồng
thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam ở cấp tỉnh, cấp huyện
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Một số giải pháp thực hiện thí điểm mô
hình Trưởng Ban Dân vận đồng thời là
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam trong thời gian tới



Chú thích:
1. Các tỉnh: Bắc Kạn, Bạc Liêu, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Cao Bằng, Đắk Lắk, Điện Biên, Đồng Tháp, Hòa Bình, Hưng Yên,

Khánh Hòa, Long An, Ninh Bình, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Tiền Giang, Tuyên Quang.
2. Các tỉnh: Bình Dương, Cà Mau, Cao Bằng, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Giang, Tuyên Quang.
3. Có 22 tỉnh, thành phố 100% Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp huyện là Trưởng Ban Dân vận: Bắc Giang, Bắc Ninh, Bến Tre; Bình Định,

Bình Phước, Cao Bằng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Nam, Khánh Hòa; Kon Tum, Lạng Sơn, Long An, Ninh Thuận,
Quảng Ninh, Tây Ninh, Thanh Hóa, Tuyên Quang; Vĩnh Long, Yên Bái.

4. Sau Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, ở cấp huyện 703/703 đồng chí Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tham gia cấp ủy, trong đó có 609/703
đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy; có 483/703 đồng chí Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc đồng thời là Trưởng Ban Dân vận.

5. Số lượng Ban Thường vụ ở cấp tỉnh: Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Thanh Hóa, Tỉnh ủy Nghệ An
không quá 17 đồng chí; Các tỉnh ủy, thành ủy còn lại và các đảng ủy khối trực thuộc Trung ương từ 13 đến 15 đồng chí. Đối với
Ban Thường vụ ở cấp huyện: Số lượng Ủy viên Ban Thường vụ từ 9 đến 11 đồng chí. Đối với những nơi có số lượng đảng viên lớn
hoặc tính chất nhiệm vụ, địa bàn phức tạp số lượng Ủy viên Ban Thường vụ không quá 13 đồng chí.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý III năm 2021. 
ẢNH: KỲ ANH
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NGUYỄN THỊ NGÂN*

Tóm tắt: Chủ nghĩa Mác - Lênin đã phân tích một cách khoa học những tiền đề,
những điều kiện khách quan cho sự ra đời một xã hội mới - xã hội chủ nghĩa và
khẳng định chủ nghĩa xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên, là một quy luật tất
yếu trong sự phát triển của xã hội loài người. Đây là một xã hội ưu việt so với các
chế độ xã hội trước đó. Đi lên chủ nghĩa xã hội là vấn đề cốt lõi trong hệ tư tưởng
và các hoạt động cả về lý luận và thực tiễn của Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên,
chúng ta đã và đang gặp nhiều thách thức, trong đó có những quan điểm xuyên
tạc, chống phá về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Summary: Marxism-Leninism has scientifically analyzed the premise and objective
conditions for the birth of a new society - socialism and affirmed that socialism is a
natural historical process. is an inevitable law in the development of human society.
This is a superior society compared to previous social regimes. Going up to
socialism is the core issue in the ideology and activities both in theory and practice
of Vietnam today. However, we have been facing a number of challenges, including
distorting and opposing views on the path to socialism in Vietnam.
Từ khóa: Chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ nghĩa xã hội;
Việt Nam.
Keywords: Marxism - Leninism; the Ho Chi Minh’s Thought; protect the ideological foundation of the Party;
socialism; Vietnam.
Nhận bài: 11/2/2022; Sửa chữa: 15/2/2022; Duyệt đăng: 28/2/2022.

Nh	n di�n và đ�u tranh ph�n bác 
các quan đi�m sai trái, thù đ�ch 
v� con đ��ng đi lên ch
 ngh!a xã h�i 
� Vi�t Nam hi�n nay

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
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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. Đảng Cộng sản Việt Nam; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, tr. 70.
2. Ban Tuyên giáo Trung ương: Phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt

Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, H, 2007, tr. 48.
3,4,5,6. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, trang 25-26, 74, 109,

178-179.
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Thực tiễn và thành tựu đại đoàn kết dân
tộc ở Việt Nam

* Thạc sĩ, Phòng Thông tin tư liệu Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam.

NGUYỄN ĐÌNH THẮNG*

Tóm tắt: Đoàn kết, đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược lâu dài, là cội nguồn
sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam. Đó cũng là tư tưởng chỉ đạo
xuyên suốt và nhất quán trong tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn trong lịch sử hơn
90 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trở thành nét văn hóa truyền thống, động lực
to lớn tạo nên những thắng lợi vẻ vang của dân tộc ta trong suốt mấy ngàn năm lịch sử.

Summary: Solidarity and great national unity is a long-term strategic line, the source
of strength, and the main driving force of the Vietnamese revolution. It is also the
guiding thought throughout and consistently in theoretical thinking and practical
activities in the more than 90-year history of the Communist Party of Vietnam,
becoming a traditional culture and a great driving force for our nation's glorious
victories throughout thousands of years of history.
Từ khóa: Đại đoàn kết dân tộc; động lực và nguồn lực; đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Keywords: The great national unity; motivation and resources; guidelines and policies of the Party and the State.
Nhận bài: 15/2/2022; Sửa chữa: 18/2/2022; Duyệt đăng: 25/2/2022.

Đ�i đoàn k�t dân t�c - Nét đ�c s"c v#n hóa, 
đ�ng l�c to l�n th�c hi�n th"ng l$i đ��ng l�i, 
chính sách c
a Đ�ng và Nhà n��c
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Giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết
dân tộc, thực hiện thắng lợi đường lối, chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước; góp phần thực hiện thắng lợi
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đại biểu 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 XIII của Đảng, tháng 8/2021. 

ẢNH: KỲ ANH
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Chú thích:
1,2,3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H. 2021, tr. 25, 173, 34.
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PHÙNG THỊ NGỌC YẾN*

Tóm tắt: Trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay của nước ta,
đảm bảo sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác phòng, chống
tham nhũng là giải pháp quan trọng nhằm kiểm soát quyền lực Nhà nước. Để nâng
cao chất lượng và hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, trên cơ sở xác định
đúng đắn những yêu cầu cả về lý luận và thực tiễn đang đặt ra, cần thực hiện đồng
bộ và nghiêm túc các giải pháp về hoàn thiện thể chế, về tổ chức thực hiện cũng
như về điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng, chống tham nhũng của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam. 

Summary: In the current anti-corruption fight of our country, ensuring the
participation of the Vietnam Fatherland Front in anti-corruption work is an important
solution to control the State’s power. In order to improve the quality and efficiency
of the anti-corruption work, on the basis of properly identifying the requirements
both in theory and in practice, it is necessary to synchronously implement solutions
on perfecting institutions, on organization of implementation as well as on
conditions to ensure anti-corruption activities of the Vietnam Fatherland Front.
Từ khóa: Phòng, chống tham nhũng; kiểm soát quyền lực; điều kiện bảo đảm; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Anti-corruption; power control; guarantee conditions; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 21/2/2022; Sửa chữa: 25/2/2022; Duyệt đăng: 3/3/2022.

Vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
đối với công tác phòng, chống tham nhũng

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

Các đi�u ki�n b�o đ�m cho ho�t đ�ng 
phòng, ch�ng tham nh%ng c
a M�t tr	n 
T� qu�c Vi�t Nam
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Lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ ba, năm 2020-2021. 
ẢNH: KỲ ANH
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Một số điều kiện bảo đảm cho công tác
phòng, chống tham nhũng của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam
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LÒ GIÀNG PÁO*

Tóm tắt: Đồng bào dân tộc Mông cư trú chủ yếu ở những vùng núi cao, dọc
tuyến biên giới Việt - Trung, Việt - Lào, Việt - Campuchia, là những nơi có nhiều
cửa khẩu thông thương sang các nước láng giềng nên có vị trí chiến lược rất quan
trọng về quốc phòng - an ninh và là vùng trọng điểm bảo vệ môi trường sinh thái
rừng đầu nguồn thuộc các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, khu vực Trung Trung
Bộ và khu vực Tây Nguyên. Đồng bào Mông có truyền thống đoàn kết, yêu nước,
gắn bó lâu đời với các dân tộc anh em trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam và
có nhiều đóng góp lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Summary: The Mong ethnic people live mainly in high mountainous areas, along
the border lines between Vietnam - China, Vietnam - Laos, and Vietnam -
Cambodia, where there are several border crossings to neighboring countries,
having a very important strategic position in terms of national defense and
security. Besides, it is a key area to protect the ecological environment of
watershed forests in the northern mountainous provinces, the Central Central
region, and the Central Highlands. The Hmong people have a tradition of
solidarity, patriotism, long-standing attachment to the other ethnic groups in the
great family of Vietnam and have made great contributions to the cause of
national building and defense.
Từ khóa: Đồng bào Mông; khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Việt Nam.
Keywords: H'mong people; the great national unity bloc; building and defending the Fatherland; Vietnam.
Nhận bài: 25/2/2022; Sửa chữa: 28/2/2022; Duyệt đăng: 3/3/2022.

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

Ti�p t�c phát huy truy�n th�ng đoàn k�t, 
yêu n��c c
a đ�ng bào dân t�c Mông trong 
công cu�c xây d�ng và b�o v� T� qu�c
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Phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của đồng bào dân tộc Mông trong công cuộc xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc.

ẢNH: PV
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NGUYỄN DUY DŨNG*, HÀ TRỌNG NGHĨA**

Tóm tắt: Trong những năm qua, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng,
Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế -
xã hội, an ninh, quốc phòng vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Hệ thống chính
sách ban hành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khá đầy đủ và
toàn diện, bao quát mọi mặt lĩnh vực đời sống, xã hội. Trong đó có rất nhiều
chính sách được triển khai thực hiện trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền
núi trong cả nước, góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo những xã đặc biệt
khó khăn, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện.

Summary: Over the last few years, implementing the Party's guidelines and
undertakings, the Government has issued a number of policies, programs, and
projects on socio-economic development, security, and defense in ethnic
minorities and mountainous areas. The system of policies promulgated for ethnic
minorities and mountainous areas is quite complete and comprehensive, covering
all aspects of life and society. In which, there are a number of policies
implemented in ethnic minorities and mountainous areas throughout the country,
contributing to fundamentally changing the face of extremely difficult communes
and people's lives gradually improving.
Từ khóa: Chính sách dân tộc; đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đại đoàn kết toàn dân tộc; Việt Nam.
Keywords: Ethnic policy; ethnic minorities and mountainous people; the great national unity; Vietnam.
Nhận bài: 15/2/2022; Sửa chữa: 16/2/2022; Duyệt đăng: 25/2/2022.

* Thạc sĩ, Nhà báo, Tạp chí Dân tộc.
** Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Dân tộc.

Đ�ng hành cùng s� phát tri�n vùng 
đ�ng bào dân t�c thi�u s� và mi�n núi 
trong b�i c�nh hi�n nay
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Chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng
đối với công tác dân tộc, chính sách dân tộc
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Kết quả thực hiện chính sách dân tộc
trong thời gian qua

Thực hiện chính sách dân tộc góp phần
củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết
dân tộc
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Kinh nghiệm thực tiễn công tác dân tộc và
triển khai thực hiện chính sách vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi 



Tài liệu tham khảo
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2016.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021.
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VŨ DƯƠNG CHÂU*

Tóm tắt: Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với 53 dân tộc thiểu số cùng sinh
sống. Các dân tộc thiểu số có nhiều giá trị tri thức dân gian và văn hóa truyền
thống đặc sắc; những tri thức dân gian này có vai trò quan trọng trong việc phát
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Bài viết đề xuất
một số giải pháp phát huy vai trò của tri thức dân gian các dân tộc trong việc
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Summary: Vietnam is a multi-ethnic country with 53 ethnic minorities living
together. Ethnic minorities have a number of unique values of folk knowledge and
traditional culture which play an important role in the socio-economic
development of ethnic minorities and mountainous areas. This article proposes
some solutions to promote the role of ethnic folk knowledge in the
implementation of the National Target Program for socio-economic development
in ethnic minorities and mountainous areas in the term of 2021-2030.
Từ khóa: Văn hóa truyền thống; tri thức dân gian; phát triển kinh tế - xã hội; vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi; Việt Nam.
Keywords: Traditional culture; folk knowledge; social economic development; ethnic minorities and mountainous
areas; Vietnam.
Nhận bài: 11/2/2022; Sửa chữa: 15/2/2022; Duyệt đăng: 25/2/2022.

Tri thức dân gian và thực tiễn ứng dụng
trong đời sống đồng bào dân tộc thiểu số
và miền núi

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

Phát huy giá tr� c
a tri thc dân gian các dân t�c 
trong phát tri�n kinh t� - xã h�i vùng đ�ng bào 
dân t�c thi�u s� và mi�n núi
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Phát huy vai trò tri thức dân gian trong
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi
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Những giải pháp kết hợp tri thức khoa
học và tri thức dân gian trong đẩy mạnh
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi 
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NGUYỄN VĂN THUYÊN*

Tóm tắt: Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid - 19, lòng yêu nước của dân tộc ta
là nét đẹp nổi lên tiêu biểu nhất. Trong đó, việc các tổ chức tôn giáo huy động mọi
nguồn lực, chung tay cùng cả nước tham gia phòng, chống dịch bệnh không chỉ
khẳng định mục tiêu của tinh thần phụng sự, đồng hành cùng dân tộc trong các tôn
giáo, mà còn thể hiện sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc quyết tâm đẩy lùi và
chiến thắng đại dịch.

Summary: In the fight against the Covid-19 pandemic, our nation's patriotism is
the most typical emerging beauty. In particular, the fact that religious organizations
mobilize all resources to join hands with the whole country to participate in the
pandemic prevention and control not only affirms the goal of the spirit of serving
and accompanying the nation in religions, but also demonstrates the strength of the
great national unity bloc determined to repel and win the pandemic.
Từ khóa: Đại dịch Covid - 19; phòng, chống đại dịch; khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng bào Công giáo Việt Nam.
Keywords: The Covid - 19 pandemic; the pandemic prevention and control; the great national unity bloc; the Vietnamese
Catholics.
Nhận bài: 21/2/2022; Sửa chữa: 22/2/2022; Duyệt đăng: 28/2/2022.

Người Công giáo Việt Nam chung sức,
chung lòng với đồng bào cả nước trong
phòng, chống dịch

* Thư ký Tòa soạn, Báo Người Công giáo Việt Nam.

Vai trò c
a ng��i Công giáo Vi�t Nam 
trong phòng, ch�ng d�ch Covid-19



49TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 223 (3/2022)

Tinh thần “tương thân tương ái, lá lành
đùm lá rách”, đoàn kết giúp đỡ nhau trong
đại dịch của người Công giáo Việt Nam

Tình nguyện viên Giáo phận Xuân Lộc lên đường tình nguyện phục vụ tại các Bệnh viện
dã chiến ở  thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, tháng 8/2021. 

ẢNH: PV
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Chú thích:
1. Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư kêu gọi tinh thần liên đới và tương thân để phòng chống đại dịch, đề ngày 2/6/2021.
2. Thư kêu gọi của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi đồng bào Công giáo Việt Nam, ngày

9/7/2021.
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NGUYỄN THỊ LAN*

Tóm tắt: Phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” đã tạo khí thế
thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thành công chủ trương công nghiệp hóa, hiện
đại hóa nông nghiệp và nông thôn. Hưởng ứng phong trào này, chỉ sau 10 năm,
nhiều địa phương trong cả nước đã huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn
dân, lập nên những kỳ tích, trở thành điểm sáng trên toàn quốc về xây dựng nông
thôn mới. Huyện Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) là một trong những điểm sáng nổi bật đó.

Summary: The emulation movement The whole country joins hands to build new-
style rural areas has created a vibrant atmosphere, in order to contribute to the
successful implementation of the policy of industrialization and modernization of
agriculture and rural areas. Responding to this movement, after only 10 years, a
number localities throughout the country have mobilized the synergy of the entire
people, set up miracles, and become a nationwide bright spot in building new-style
rural areas. Vu Quang district of Ha Tinh province is one of those highlights.
Từ khóa: Xây dựng nông thôn mới; phong trào “Tuổi trẻ Vũ Quang chung tay xây dựng nông thôn mới”; tỉnh Hà Tĩnh.
Keywords: Building new-style rural areas; movement "Vu Quang youth join hands to build new-style rural areas"; Ha
Tinh province.
Nhận bài: 9/2/2022; Sửa chữa: 16/2/2022; Duyệt đăng: 25/2/2022.

* Tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

V% Quang - Đi�m sáng trong 
xây d�ng nông thôn m�i
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TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA*

Tóm tắt: Năm 2021, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch
Covid-19 tác động mọi mặt đời sống xã hội, Đảng bộ quận Cầu Giấy đã phát huy
tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; chủ động, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ,
toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là chỉ đạo thực hiện có hiệu quả “nhiệm vụ
kép”, vừa phòng chống, kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế,
đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
trên địa bàn. Những kết quả đạt được trong công tác trên ở địa bàn quận Cầu Giấy
đã để lại những bài học kinh nghiệm quý báu.

Summary: In 2021, in the context of a number of difficulties and challenges,
especially the Covid-19 pandemic affecting all aspects of social life, the Party
Committee of Cau Giay district has promoted the spirit of solidarity and
responsibility; proactively focused on implementing synchronously and
comprehensively key tasks, especially directing the effective implementation of the
"dual task", both preventing, fighting and controlling the pandemic, while restoring
economic development, ensuring social security, and maintaining political stability,
social order and safety in the area. The results achieved in the above work in Cau
Giay district have brought about valuable lessons and experiences.
Từ khóa: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; chính quyền; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tổ chức chính trị - xã hội; quận
Cầu Giấy; thành phố Hà Nội.
Keywords: Strengthening the leadership of the Party; the Government; the Vietnam Fatherland Front; social and political
organizations; Cau Giay District; Hanoi City.
Nhận bài: 25/2/2022; Sửa chữa: 28/2/2022; Duyệt đăng: 3/3/2022.

* Thạc sĩ, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy, Hà Nội.

T#ng c��ng s� lãnh đ�o c
a Đ�ng trong xây d�ng 
chính quy�n, M�t tr	n T� qu�c và các t� chc 
chính tr� - xã h�i � qu	n C�u Gi�y
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Lãnh đạo hoạt động của Hội đồng nhân
dân và Ủy ban nhân dân 

Lãnh đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc
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Lãnh đạo hoạt động của các tổ chức 
chính trị - xã hội
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Thường trực Quận uỷ Cầu Giấy chủ trì đối thoại với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn quận
năm 2021.

ẢNH: PV
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NGUYỄN THỊ PHƯƠNG*

Tóm tắt: Thanh Hóa là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế của vùng Bắc
Trung Bộ và cả nước. Được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, những năm
qua, tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư khai thác tiềm năng, lợi thế; huy động và sử dụng
hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài tỉnh để phát triển kinh tế theo hướng bền
vững. Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, Thanh Hóa đang gặp phải khó
khăn cho phát triển sản xuất và đời sống Nhân dân. Do đó, rất cần những giải pháp
đồng bộ để thúc đẩy sự phát triển bền vững trong tiến trình thực hiện mục tiêu xây
dựng quê hương ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

Summary: Thanh Hoa is a province with an important strategic position in the
economy of the North Central region and the whole country. With the attention,
direction, and support of the Central Government, over the last few years, Thanh Hoa
province has invested in exploiting its potential and advantages; mobilizing and
effectively using resources inside and outside the province for sustainable economic
development. However, besides the favorable factors, Thanh Hoa is facing a number of
difficulties of production development and the People's lives. Therefore, it is necessary
to have synchronous solutions to promote sustainable development in the process of
realizing the goal of building an increasingly wealthy and prosperous homeland.
Từ khóa: Phát triển kinh tế - xã hội; đời sống Nhân dân; bền vững; tỉnh Thanh Hóa.
Keywords: Socio-economic development; the People’s lives; sustainable; Thanh Hoa province.
Nhận bài: 15/2/2022; Sửa chữa: 18/2/2022; Duyệt đăng: 3/3/2022.

* Thạc sĩ, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.

Phát tri�n kinh t� - xã h�i theo h��ng 
b�n v�ng trên đ�a bàn t�nh Thanh Hóa
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Chú thích:
1,2. Tỉnh ủy Thanh Hóa, Báo cáo số 566-BC/TU ngày 16/10/2020 (Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII, tại Đại

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025).
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HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Bất bình đẳng về sức khỏe là sự khác biệt không đáng có và có thể tránh
được về sức khỏe của người dân trong toàn bộ dân số và giữa các nhóm dân số cụ
thể. Chưa bao giờ trong lịch sử, thế giới ghi nhận sự gia tăng nhanh của tình trạng
bất bình đẳng về sức khỏe trong xã hội, từ khi đại dịch Covid-19 hoành hành.

Summary: Health inequities refer to avoidable differences in health between
different groups of people within a population as a whole and between specific
population groups. Never before in history has the world recorded a rapid increase
in health inequalities in society, since the Covid-19 pandemic raged.
Từ khóa: Đại dịch Covid-19; chăm sóc y tế; bất bình đẳng về sức khỏe; nghèo đói; thế giới.
Keywords:The Covid-19 pandemic; healthcare; health inequalities; poor; world.
Nhận bài: 10/2/2022; Sửa chữa: 15/2/2022; Duyệt đăng: 28/2/2022.

Th�c tr�ng và gi�i pháp

Bất bình đẳng về sức khỏe ngày càng tăng do đại dịch Covid-19.
ẢNH: GLOBAL CITIZEN
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Tiếp cận chăm sóc y tế không đồng đều ở nhiều nơi.
ẢNH: EPHA

Trẻ em cần được chăm sóc y tế đầy đủ.
ẢNH: FORBES
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Nghèo đói là rào cản lớn trong việc hướng tới bình đẳng về sức khỏe.
ẢNH: OXFAM
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THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Bình đẳng giới trong vai trò lãnh đạo tốt cho hoạt động của các tổ chức,
doanh nghiệp, nhưng phần lớn các tổ chức cho rằng việc thăng tiến của phụ nữ
không phải là một ưu tiên trong hoạt động của họ. Trên thực tế, phụ nữ chỉ nắm
giữ 18% vị trí lãnh đạo cấp cao trong số 2.300 tổ chức được khảo sát trên toàn thế
giới. Nói cách khác, nam giới chiếm khoảng 82% những vai trò có sức ảnh hưởng
nhất trong các tổ chức hiện nay. Nhiều ước tính cho rằng, phải mất hơn 50 năm
nữa để thu hẹp khoảng cách về bất bình đẳng giới.

Summary: Gender equality in leadership is good for organizations and businesses,
but most organizations believe that women's promotion is not a priority in their
activities. In fact, women hold only 18 percent of senior leadership positions among
the 2,300 organizations surveyed worldwide. In other words, men make up about
82% of the most influential roles in organizations today. Many estimates suggest
that it will take more than 50 years to close the gap in gender inequality.
Từ khóa: Bình đẳng giới; bất bình đẳng giới; phụ nữ; nam giới; cơ hội thăng tiến; môi trường làm việc; lãnh đạo.
Keywords: Gender equality; gender inequality; women; male; promotion opportunities; work environment; leader.
Nhận bài: 18/2/2022; Sửa chữa: 28/2/2022; Duyệt đăng: 3/3/2022.

Phụ nữ ở vị trí lãnh đạo trong tổ chức.
ẢNH: GETTY IMAGE

Ph� n� và v�n đ� bình đ&ng gi�i 
� các v� trí lãnh đ�o
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Phụ nữ cần được thúc đẩy vào các vai trò quản lý ở tất cả các cấp.
ẢNH: ICLEI
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Cần tạo điều kiện tốt cho phụ nữ có cơ hội thăng tiến.
ẢNH: UN
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PHẠM HỒNG CHƯƠNG*

Tóm tắt: Đồng chí Nguyễn Phong Sắc là một chiến sĩ thuộc lớp tiên phong của thời
dựng Đảng, người cộng sản kiên trung đã góp phần tổ chức đưa cách mạng nước
ta đi theo con đường cách mạng vô sản dưới sự dẫn dắt của lãnh tụ Nguyễn Ái
Quốc. Đồng chí là tấm gương tiêu biểu của một chiến sĩ, một nhà lãnh đạo cộng sản
kiên trung của Đảng, với Tổ quốc và sự nghiệp giải phóng dân tộc và con người Việt
Nam. Bài viết làm rõ những cống hiến quan trọng biểu hiện tinh thần đó.

Summary: Comrade Nguyen Phong Sac was a soldier belonging to the pioneering
class of the Party building period, a faithful communist who contributed to
organizing our country's revolution to follow the path of the proletarian revolution
under the leadership of leader Nguyen Ai Quoc. Comrade Sac was a typical example
of a soldier, a staunch communist leader of the Party, the Fatherland and the cause
of national liberation and Vietnamese people. This article clarifies the important
contributions that manifest that spirit.
Từ khóa: Đồng chí Nguyễn Phong Sắc; người cộng sản; hoạt động cách mạng; lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc; Việt Nam.
Keywords: Comrade Nguyen Phong Sac; Communists; revolutionary activities; leader Nguyen Ai Quoc; Vietnam.
Nhận bài: 15/2/2022; Sửa chữa: 16/2/2022; Duyệt đăng: 25/2/2022.

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

T�m g��ng ng��i c�ng s�n kiên trung
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Đồng chí Nguyễn Phong Sắc - Người trực tiếp phụ trách Xứ ủy Trung Kỳ và
lãnh đạo phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh; Những bài báo của Xứ ủy Trung Kỳ
cổ vũ tinh thần đấu tranh cách mạng trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh;
Đội tự vệ đỏ ở Hòa Quân - Đông Sớ - Nghệ An trong cao trào Xô Viết Nghệ
Tĩnh 1930 - 1931. 

ẢNH TƯ LIỆU
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Chú thích:
1. Cha đồng chí Nguyễn Phong Sắc - ông Nguyễn Đình Phúc là một trí thức từng tham gia tích cực vào phong trào Đông kinh Nghĩa

thục (3/1907 - 10/1907) ngay ở làng Bạch Mai. Sau khi phong trào này bị đàn áp, ông lại tham gia vào vụ “Hà thành đầu độc” nên
bị thực dân Pháp kết án 10 năm tù lưu đầy nơi ngục tù Côn Đảo. Khi mãn hạn tù trở về, sức yếu, ông vẫn quyết chí rửa nhục cho
non sông bằng cách đào tạo thế hệ trẻ, trong đó có con mình là Nguyễn Phong Sắc, tiếp tục ý chí chống thực dân Pháp.

2. Nay là số nhà 152 phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
3. Nguyễn Phong Sắc đỗ đầu kỳ thi Thành chung của Trường Bưởi năm 1924 nhưng đã từ chối đi Pháp học và làm việc cho Sở tài chính

Đông Dương. Cuối năm 1924 ông đã trở thành tham biện tài chính. 
4. Gọi là Tỉnh bộ Hà Nội nhưng phạm vi hoạt động gồm cả các tỉnh Hà Đông, Sơn Tây, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Phú Thọ, Hưng Yên và huyện

Gia Lâm (lúc này thuộc tỉnh Bắc Ninh).
5. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, tập 1, tr 58.
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NGÔ HOÀNG NAM*, LÊ MINH HÀ**

Tóm tắt: Năm 1951, trong lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai
đoạn quyết liệt, thực hiện chủ trương của Đảng về thống nhất hai tổ chức Mặt trận, từ
ngày 3 đến ngày 7/3/1951, tại Tuyên Quang, Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh và
Liên Việt thành Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Mặt trận Liên Việt) đã
diễn ra. Thống nhất Việt Minh và Liên Việt là một thắng lợi có ý nghĩa lịch sử, là bước
tiến, sự trưởng thành của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam, tạo cơ sở vững chắc
để đưa kháng chiến bước vào giai đoạn mới - tích cực chuẩn bị để chuyển mạnh sang
giai đoạn tổng phản công, đưa đến việc ký kết Hiệp định Giơnevơ năm 1954 công nhận
chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam.

Summary: In 1951, while the resistance war against the French colonialism entered a
drastic stage, implementing the Party's policy of unifying the two Front organizations,
from 3rd to 7th, March 1951, in Tuyen Quang, the National Congress to unify the Viet
Minh and Lien Viet into the Vietnam National United Front (referred to as the Lien Viet
Front) took place. The reunification of the Viet Minh and Lien Viet was a victory of
historical significance, a step forward and the growth of the great unity bloc of the
entire Vietnamese nation, creating a solid basis for the resistance to enter a new phase -
actively preparing to move strongly into the general counter-attack phase, leading to the
signing of the Geneva Agreement in 1954 recognizing Vietnam's sovereignty,
independence, unity, and territorial integrity.
Từ khóa: Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam; Mặt trận Liên Việt; khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Hiệp định
Giơnevơ năm 1954; Việt Nam.
Keywords: The Vietnam National United Front; the Lien Viet Front; the great national unity bloc; the Geneva
Agreement of 1954; Vietnam.
Nhận bài: 15/2/2022; Sửa chữa: 18/2/2022; Duyệt đăng: 25/2/2022.

Mặt trận Liên Việt xây dựng khối đại đoàn
kết toàn dân tộc 

* Tiến sĩ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
** Tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Nh�ng đóng góp n�i b	t c
a M�t tr	n Liên Vi�t 
trong kháng chi�n ch�ng th�c dân Pháp
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Đóng góp của Mặt trận Liên Việt trên mặt
trận đối ngoại
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Đóng góp của Mặt trận Liên Việt trong
chiến dịch Điện Biên Phủ



Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tập 12, tr. 426.
2. Báo Cứu quốc, ngày 6/3/1951.
3. Toàn văn Quyết nghị và Tuyên ngôn của Hội nghị, báo Nhân dân, ngày 7/4/1951.
4. Võ Nguyên Giáp, Tổng tập Hồi ký, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2011, tr.973.
5. Văn kiện Đảng về vấn đề Mặt trận Dân tộc thống nhất, Nxb. Sự Thật, Hà Nội, 1971, tr. 198.
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MAI DIỆU ANH*, LÝ NHẬT MAI*

Tóm tắt: Đoàn viên, thanh niên là lực lượng đông đảo, đóng vai trò nòng cốt
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm, chăm lo cho thế hệ đoàn viên, thanh niên,
coi đây là lực lượng quyết định tương lai và sự hưng thịnh của đất nước. Xây
dựng đội ngũ đoàn viên, thanh niên vững mạnh, có đạo đức, có nhân cách là nội
dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nói chung, xây dựng Đảng về
đạo đức nói riêng.

Summary: Union members and young people are a large force, playing a pivotal
role in the cause of national building and defense. The Communist Party of
Vietnam and President Ho Chi Minh have always cared about the generation of
union members and young people, considering them to be the decisive force for
the future and prosperity of the country. Building a team of strong, ethical, and
personable union members and youth is an important content in Party building in
general, and Party building on morality in particular.
Từ khóa: Đoàn viên; thanh niên; xây dựng Đảng; xây dựng Đảng về đạo đức; Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đảng Cộng
sản Việt Nam.
Keywords: Union members; youth; Party building; Party building on morality; president Ho Chi Minh; the
Communist Party of Vietnam.
Nhận bài: 25/2/2022; Sửa chữa: 28/2/2022; Duyệt đăng: 3/3/2022.

* Tiến sĩ, Học viện An ninh Nhân dân.
** Học viện An ninh Nhân dân.

Phát huy vai trò c
a đoàn viên, 
thanh niên trong công tác xây d�ng 
Đ�ng v� đ�o đc
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Vài nét về đoàn viên, thanh niên

Thực trạng tham gia công tác xây dựng
Đảng về đạo đức của đoàn viên, thanh niên
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Một số giải pháp phát huy vai trò của
đoàn viên, thanh niên trong xây dựng
Đảng về đạo đức hiện nay
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Chú thích:
1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2008), Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung

ương Đảng (khóa X) Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa, https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/hoi-nghi-bch-trung-uong/khoa-x/nghi-quyet-so-25-
nqtw-ngay-2572008-hoi-nghi-lan-thu-bay-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-x-ve-tang-cuong cập nhật ngày 4/2/2022

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.168.
3. Bộ Chính trị (2013), Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội

của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-
ban-cua-dang/quyet-dinh-so-217-qdtw-ngay-12122013-cua-bo-chinh-tri-ban-hanh-quy-che-giam-sat-va-phan-bien-xa-hoi-cua-
mat-tran-to-178

4. Bộ Chính trị (2013), Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền,
https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cua-dang/quyet-dinh-218-qdtw-ngay-12122013-cua-bo-
chinh-tri-ban-hanh-quy-dinh-ve-viec-mat-tran-to-quoc-viet-nam-cac-doan.
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NGUYỄN HỮU ĐỔNG*

Tóm tắt: Khái niệm “tâm linh” biểu hiện tri thức về mối liên hệ giữa các mặt chủ
yếu, như: bản chất sự sống chưa thật của các nhóm trong cộng đồng người; tính
chất sức sống không thật của các cá nhân trong nhóm; thực chất cuộc sống chân
thật của các cá nhân, nhóm, cộng đồng, dân tộc trong quốc gia, xã hội loài người.
Từ cách tiếp cận sự thật, bài viết phân tích, đưa ra định nghĩa chỉ ra những nhận
thức không đúng khái niệm “tâm linh” ở Việt Nam và đề xuất giải pháp khắc phục
trên cơ sở vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Summary: The concept of "spiritual" represents knowledge about the relationship
between key aspects, such as the unreal life nature of groups in the human
community; the unreal vitality of the individuals in the group; real life essence of
individuals, groups, communities, peoples in the country and human society. From
the approach to truth, this article analyzes and gives definitions that point out the
incorrect perceptions of the concept of "spiritual" in Vietnam and propose some
solutions to overcome on the basis of creative application of Ho Chi Minh's thought.
Từ khóa: Tâm linh; kết đoàn hạnh phúc; đời sống tâm linh; tư tưởng Hồ Chí Minh.
Keywords: Spirituality; happy union; spiritual life; Ho Chi Minh’s thought.
Nhận bài: 10/2/2022; Sửa chữa: 22/2/2022; Duyệt đăng: 3/3/2022.

Về khái niệm “tâm linh”

Mối liên hệ giữa “tâm linh” và “sự kết
đoàn hạnh phúc”

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

Vài ý ki�n v� v�n đ� “tâm linh” 
và đ�i s�ng xã h�i hi�n nay
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Nhận thức không đúng sự thật về khái
niệm “tâm linh” 

Giải pháp khắc phục nhận thức không
đúng sự thật về khái niệm “tâm linh” 



80 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 223 (3/2022)



Tài liệu trích dẫn:
1. Hồ Chí Minh. Toàn tập. Xuất bản lần thứ ba, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2013, t. 2, tr. 503.
2, 3, 9. Viện Ngôn ngữ học (2005). Từ điển Tiếng Việt, Nxb. Đà Nẵng - Trung tâm Từ điển học, Hà Nội - Đà Nẵng, tr. 896, 570, 897.
4. C. Mác, Ph. Ăngghen (1995), Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, t. 1, tr. 156.
5. Hồ Chí Minh. Sđd, t. 1, tr. 99-100.
6. Hồ Chí Minh. Sđd, t. 8, tr. 78.
7. Hồ Chí Minh. Sđd, t. 14, tr. 402, 5.
8. Hồ Chí Minh. Sđd, t. 15, tr. 301.
10. 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, t. 1, tr. 110.
11. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Sđd, t. 2, tr. 336.
12. Hồ Chí Minh. 2013. Sđd, t. 7, tr. 574-575.
13. Hồ Chí Minh. Sđd, t. 3, tr. 458.
14. Hồ Chí Minh. Sđd, t. 9, tr. 245.



TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 223 (3/2022)



TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 223 (3/2022)


