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V
ào những ngày tháng 7, là dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kính cẩn tưởng nhớ, tri ân các bậc
cách mạng tiền bối, anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những người con ưu tú của  dân tộc đã dũng
cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước,

cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc bằng những hoạt động thiết thực. 
Trong không khí thiêng liêng ấy, Tạp chí Mặt trận số 227 dành nhiều trang cho các bài viết tri ân các anh hùng, liệt

sĩ đã quên thân mình vì đất nước. Đáng chú ý là bài viết: “Chăm lo người có công là tình cảm, đạo lý truyền thống cao
đẹp của Nhân dân Việt Nam”; “Tấm lòng của Hồ Chủ tịch đối với thương binh, liệt sĩ và việc phát huy giá trị trong điều
kiện hiện nay”. Các bài viết khẳng định, chăm lo người có công là tình cảm, đạo lý truyền thống cao đẹp của Nhân dân
Việt Nam. Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến các chiến sĩ, thương binh, bệnh binh, thân nhân
liệt sĩ. Và tư tưởng đó của Người  vẫn luôn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta tiếp tục phát huy trong bối cảnh mới,
làm cho Ngày Thương binh - Liệt sĩ đã trở thành ngày toàn dân tưởng nhớ, tri ân những người có công với nước.

Trong số này, Tạp chí Mặt trận trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng,
tiêu cực. Đây là bài phát biểu quan trọng, khẳng định sứ mệnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong cuộc đấu tranh
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và những thành công bước đầu, cũng như những đề xuất để sự nghiệp này đạt
hiệu quả cao hơn trong những năm tới.

Ở mục NNghiên cứu - Lý luận có các bài: “Tăng cường công tác vận động, tập hợp, đoàn kết các dân tộc trong thời
kỳ hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay”; “Những nhiệm vụ đặt ra cho công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”…
Bài nghiên cứu mang tính định hướng cho công tác Mặt trận trong thời gian tới trên các mảng nội dung trọng tâm
của công tác Mặt trận như giám sát, phản biện xã hội…

“Bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ - Một trong những mục tiêu quan trọng của Đảng Cộng sản Việt
Nam” là nhan đề bài viết trong mục Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Bài viết khẳng định thành tựu về
bình đẳng giới ở Việt Nam những năm qua, những thách thức gặp phải và giải pháp nhằm tăng cường nhận thức
và thúc đẩy hợp tác trong việc giải quyết vấn đề bình đẳng giới tại Việt Nam hiện nay.

Trong 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 có nhiều bài mang tính tổng kết kinh nghiệm,
thực tiễn công tác Mặt trận về công tác tôn giáo, chính sách dân tộc, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí
hậu, xây dựng nông thôn mới, số hóa hoạt động cứu trợ hiện nay và một số kinh nghiệm quốc tế… 

Mục Nhân vật - Sự kiện số này với bài viết về cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ: “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - 
Người có vai trò to lớn chỉ đạo xây dựng và củng cố Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam”. Bài viết khẳng định cố Tổng
Bí thư Nguyễn Văn Cừ  là một tài năng chính trị kiệt xuất của Đảng ta, nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn được đồng chí
giải quyết một cách nhuần nhuyễn, phù hợp với thực tế Việt Nam, đặc biệt là sáng kiến thành lập Mặt trận Dân chủ thống
nhất, giúp Đảng ta đưa ra những quyết sách chiến lược, sách lược trong thời kỳ Mặt trận dân chủ và giành thắng lợi.

Có thể thấy, theo suốt chiều dài lịch sử của đất nước, truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”
đã được các thế hệ người Việt Nam xây dựng, gìn giữ để tri ân, bày tỏ lòng biết ơn những hy sinh, mất mát của những
người đã hy sinh cho Độc lập, Tự do của Tổ quốc. Ngày nay, truyền thống ấy tiếp tục được phát huy, trở thành một
phong trào xã hội sâu rộng, nhân lên truyền thống cao đẹp, nhân văn của dân tộc ta, xứng đáng với sự hy sinh, cống
hiến của các thế hệ cha anh...

Trân trọng giới thiệu Tạp chí Mặt trận số 227 đến Quý độc giả.

ThS. TRƯƠNG THÀNH TRUNG
Phó Tổng Biên tập phụ trách

L�I TÒA SO�N 
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Ban Biên tập: Ngày 30/6/2022, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn
quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn
2012 - 2022, nhằm chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra nhiệm
vụ, giải pháp trọng tâm về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới. Tại
Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có bài phát biểu. Tạp chí Mặt trận trân trọng giới
thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Sự tin tưởng, kỳ vọng,
vai trò, trách nhiệm của Nhân dân đối với công cuộc đấu tranh phòng, chống
tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng.

S� tin t��ng, k� v�ng, vai trò, trách nhi�m 
c�a Nhân dân đ
i v�i công cu�c đu tranh 
phòng, ch
ng tham nh�ng, tiêu c�c 
d��i s� lãnh đ�o c�a Đ�ng
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Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham luận tại Hội nghị
toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022. 

ẢNH: PV
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Chú thích:
1. Báo cáo 05-BC/DLXH ngày 14/6/2022 của Viện Dư luận xã hội thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương. 
2. Trong 10 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tập hợp, tổng hợp hơn 65.000 ý kiến của cử tri và Nhân dân; Đoàn Chủ tịch đã

có hơn 100 nhóm kiến nghị gửi tới các kỳ họp của Quốc hội. 
3. Kết quả giám sát, phản biện xã hội của cấp Trung ương và cấp tỉnh.
4. Đã có 3.227 bài dự thi; trong đó có 1 tác phẩm đoạt giải Đặc biệt, 10 tác phẩm đoạt giải Nhất, 26 tác phẩm đoạt giải Nhì, 32 tác

phẩm đoạt giải Ba, 43 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích. 
5. Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. 
6. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội 2011, tập 13, trang 419.
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TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH*

Tóm tắt: Tri ân người có công với cách mạng là tình cảm, đạo lý truyền thống cao đẹp
của Nhân dân Việt Nam, được các tầng lớp xã hội coi trọng. Thực hiện phong trào
“Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo, đảm bảo đời sống của người có công và thân nhân người
có công bằng những hoạt động thiết thực sẽ góp phần ổn định, từng bước nâng cao
đời sống của người có công. Hoạt động này cũng chính là sự trân trọng công lao, ghi
nhận đóng góp, đền đáp phần nào những hy sinh, cống hiến của người có công cho
sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Summary: Gratitude to people with meritorious services to the revolution is the
beautiful traditional moral sentiments of the Vietnamese people, and is respected by
all social classes. Implementing the movement of "Returning moral favors and
reciprocating goodness", taking care, and ensuring the lives of people with meritorious
services and their relatives by practical activities, will contribute to stabilizing and
gradually improving the lives of people with meritorious services. This activity is also
the appreciation of merits, recognition of contributions, partly repaying the sacrifices
and dedications of people with meritorious services to the revolutionary cause of the
Party and the country.
Từ khóa: Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; người có công với cách mạng; Chủ tịch Hồ Chí Minh; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: The movement "Returning moral favors and reciprocating goodness"; people with meritorious services to the
revolution; President Ho Chi Minh; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 27/6/2022; Sửa chữa: 5/7/2022; Duyệt đăng: 7/7/2022.

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

Ch�m lo ng��i có công là tình c�m, đ�o lý
truy�n th
ng cao đ�p c�a Nhân dân Vi�t Nam
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Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính,
Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc về công tác tổ chức vận động
quyên góp cứu trợ do Mặt trận chủ trì theo Nghị định 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021
của Chính phủ. 

ẢNH: TUỆ YÊN
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Chú thích:
1. 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.148, 149.
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BÙI THỊ THANH*

Tóm tắt: Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và chỉ đạo quyết liệt của
Chính phủ, công tác dân tộc đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần
tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Để tiếp tục đổi mới chính sách dân
tộc trong thời kỳ hội nhập khu vực và quốc tế, hệ thống chính trị từ Trung ương
đến cơ sở cần tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác
dân tộc trên các lĩnh vực. 

Summary: Over the years, under the leadership of the Party and the drastic
direction of the Government, the ethnic work has gained important
achievements, contributing to strengthening the great national unity bloc. To
continue innovating ethnic policies during this period of regional and international
integration, the political system from the central to the grassroots needs to
continue to well implement the Party's directions and resolutions on ethnic affairs
in all fields.
Từ khóa: Chính sách dân tộc; đại đoàn kết toàn dân tộc; thời kỳ hội nhập quốc tế; Việt Nam.
Keywords: Ethnic policies; the great national unity; period of international integration; Vietnam.
Nhận bài: 20/6/2022; Sửa chữa: 28/6/2022; Duyệt đăng: 7/7/2022.

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

T�ng c��ng công tác v�n đ�ng, t�p h�p,
đoàn k�t các dân t�c trong th�i k� 
h�i nh�p qu
c t� � n��c ta hi�n nay
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Chú thích:
1. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.2021, tr.170.

Tài liệu tham khảo
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016.
4. Ban Chấp hành Trung ương (Khóa IX), Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác

dân tộc trong tình hình mới, Hà Nội, 2003.
5. Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII), Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết

số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới, Hà Nội, 2019.
6. 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, Hà Nội. 2021.



Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công
tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, tháng 6/2022.

ẢNH: PV
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TRẦN NGỌC ĐƯỜNG*

Tóm tắt: Thời gian qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến hoạt động giám sát,
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội,
ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế hóa thành các văn bản quy
phạm pháp luật nhằm tạo cơ sở chính trị, pháp lý cho việc tổ chức thực hiện. Bên
cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cũng đã từng
bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giám sát, phản biện xã hội, hướng
vào những vấn đề Nhân dân quan tâm, bức xúc; chủ động, tích cực phối hợp với
cơ quan nhà nước, tổ chức thành viên phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng
cường đồng thuận xã hội; qua đó, góp phần quan trọng vào xây dựng Đảng, Nhà
nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

Summary: Over the years, the Party and the State have always paid attention to
the social supervision and criticism activities of the Vietnam Fatherland Front and
socio-political organizations, promulgating many documents on leadership,
direction, and institutionalization into legal documents in order to create a political
and legal basis for implementation. In addition, the Vietnam Fatherland Front and
socio-political organizations have also gradually innovated the contents and methods
of social supervision and criticism, directed at the issues of pressing concerns of the
People; proactively and actively coordinating with the State agencies and member
organizations to promote the People's mastery and strengthen social consensus;
thereby, creating an important contribution to the building of the Party and the
State, and the socialist rule of law State in our country.
Từ khóa: Giám sát; phản biện xã hội; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Social supervision and criticism; the socialist rule of law State; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 27/6/2022; Sửa chữa: 5/7/2022; Duyệt đăng: 7/7/2022.

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

Nh�ng nhi�m v� đ�t ra cho công tác giám sát 
và ph�n bi�n xã h�i c�a M�t tr�n T� qu
c Vi�t Nam 
trong b
i c�nh xây d�ng và hoàn thi�n Nhà n��c 
pháp quy�n xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam
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Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó
Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng
Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Xây dựng Đề án trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị
"Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính
trị - xã hội", tháng 4/2022. ẢNH: PV
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NGUYỄN VĂN LAN*

Tóm tắt: Với tư cách là một bộ phận của hệ thống chính trị, là cơ sở chính trị của
chính quyền nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đóng vai trò là cơ quan tham
chính, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, viên
chức, công chức nhà nước, là tổ chức phản biện đường lối, chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, giám sát và phản biện xã hội của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là thể hiện quyền lực chính trị của Nhân dân. Nhân dân
với vai trò là chủ nhân của đất nước, phát huy quyền chính trị của Nhân dân trong
giám sát và phản biện hoạt động của cơ quan nhà nước là thể hiện dân chủ xã hội
chủ nghĩa trong thể chế chính trị ở nước ta hiện nay. 

Summary: As a part of the political system and the political base of the People's
Government, the Vietnam Fatherland Front plays the role of a Government agency,
overseeing the activities of the State agencies, elected representatives and State
officials, employees, and civil servants, an organization that reviews the directions
and guidelines of the Party, policies and laws of the State. In particular, social
supervision and criticism of the Vietnam Fatherland Front is the demonstration of
the political power of the People. The people, as the masters of the country,
promote the People's political rights in social supervision and criticism of the
activities of the State agencies is the expression of socialist democracy in the
political system in our country today.
Từ khóa: Giám sát; phản biện xã hội; Nhân dân; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Social supervision and criticism; the People; the Vietnam Fatherland Front
Nhận bài: 23/6/2022; Sửa chữa: 28/6/2022; Duyệt đăng: 5/7/2022.

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Học viện Chính trị khu vực III.

M�t s
 vn đ� v� giám sát và 
ph�n bi�n xã h�i c�a M�t tr�n 
T� qu
c Vi�t Nam hi�n nay
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Giám sát, phản biện xã hội - một chức
năng cơ bản của Mặt trận, vận động Nhân
dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền
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Một số thuận lợi cơ bản và vấn đề đặt ra
trong hoạt động giám sát và phản biện xã
hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay 
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Chú thích:
1,2. Bộ Tư pháp, Hiến pháp Việt Nam năm 2013, https://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn , truy cập ngày 24/5/2022.
3. Phùng Hữu Phú (chủ biên), Những vẫn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra trong tình hình hiện nay, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội,

2008, tr. 571-573. 
4,6. Trần Thanh Mẫn: “Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

- Tiếp cận từ yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng”, Tạp chí Cộng sản số 925 (tháng 9/2019), tr. 11-13. 
5,8. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, tập I, Hà Nội, 2021, tr. 88-89, 70. 
7. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 87. 
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ĐÀM VĂN HUÂN* 

Tóm tắt: Trong những năm qua, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố
Hà Nội đã thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp công tác theo quy định của Luật Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, thể hiện trách nhiệm ngày càng cao của chính quyền đối với
Mặt trận Tổ quốc, cũng như giúp cho Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố thực
hiện nhiệm vụ chính trị do cấp ủy lãnh đạo. Mặt trận Tổ quốc là cầu nối giữa Nhân dân
với Đảng, giữa Nhân dân với chính quyền, thông qua Mặt trận mà các chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được truyền tải tới Nhân dân, phát huy
hiệu quả và đi vào cuộc sống.

Summary: Over the years, the authorities and the Vietnam Fatherland Front at all
levels in Hanoi city have implemented the working cooperation relationship in
accordance with the provisions of the Law on the Vietnam Fatherland Front,
demonstrating the increasing responsibility of the Government to the Vietnam
Fatherland Front, as well as helping the Front at all levels of the city to carry out political
tasks led by the Party Committee. The Vietnam Fatherland Front is the bridge between
the People and the Party, between the People and the Government; through the Front,
the Party's guidelines and the State’ policies and laws are transmitted to the People,
brought into full play and brought to life.
Từ khóa: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phối hợp; cơ quan nhà nước; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Hà Nội; thành phố Hà Nội.
Keywords: The Law on the Vietnam Fatherland Front; cooperation; the State agencies; the Vietnam Fatherland Front
Committee in Hanoi city; Hanoi City.
Nhận bài: 15/6/2022; Sửa chữa: 20/6/2022; Duyệt đăng: 28/6/2022.

* Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

C� quan nhà n��c thành ph
 Hà N�i v�i vi�c 
th�c hi�n Lu�t M�t tr�n T� qu
c Vi�t Nam
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Hoạt động của các cơ quan nhà nước trong
thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
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Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác
phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với cơ
quan nhà nước 
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TRƯƠNG THÀNH TRUNG*

Tóm tắt: Từ khi đất nước mở cửa, hội nhập với thế giới, báo chí Việt Nam nói
chung đã thể hiện vai trò quan trọng, song hành trong quá trình hoạt động, phát
triển của doanh nghiệp. Những năm gần đây, mối quan hệ gắn bó, đồng hành giữa
báo chí với doanh nghiệp được thể hiện ngày càng rõ nét, cùng hướng đến mục tiêu
chung là sự phát triển toàn diện của đất nước trong quá trình hội nhập. Đặc biệt,
hơn 2 năm qua, đại dịch Covid-19 đã gây ra những tổn thất hết sức nặng nề cho
nền kinh tế - xã hội của đất nước. Mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp trải
qua một thử thách mới nhưng cũng là dịp để báo chí phát huy vai trò quan trọng,
hiệu quả to lớn trong việc đồng hành, sát cánh, giúp nâng cao vị thế doanh nghiệp,
hình ảnh của doanh nhân trên thương trường và trong xã hội. 

Summary: Since the country opened up and integrated with the world, the
Vietnamese press in general has played an important and parallel role in the
operation and development of enterprises. In recent years, the close relationship
and companionship between the press and enterprises have been shown more and
more clearly, aiming for the common goal of comprehensive development of the
country in the integration process. In particular, over the past two years, the Covid-
19 pandemic has caused extremely heavy losses to the country's socio-economy.
The relationship between the press and enterprises is experiencing a new challenge,
but this challenge is also an opportunity for the press to play an important and
effective role in companionship, side by side, helping improve the business position
and the image of entrepreneurs in the market and in society.
Từ khóa: Báo chí; doanh nghiệp; đồng hành; phát triển đất nước; Việt Nam.
Keywords: Press; enterprise; companion; develop the country; Vietnam.
Nhận bài: 27/6/2022; Sửa chữa: 5/7/2022; Duyệt đăng: 7/7/2022.

Điểm chung giữa báo chí và doanh nghiệp -
Sứ mệnh phục vụ đất nước, phục vụ Nhân dân

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

Xây d�ng m
i quan h� h�p tác,
chuyên nghi�p và nhân v�n gi�a 
báo chí v�i doanh nghi�p
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Thực tế khoảng cách vô hình giữa báo chí
và doanh nghiệp

Giải pháp duy trì mối quan hệ giữa báo
chí và doanh nghiệp
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PHÙNG THỊ AN NA*

Tóm tắt: Trong suốt 92 năm qua (1930 - 2022), Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh
đạo đất nước ta giành được những thành tựu to lớn, trong đó có những thành tựu
về bình đẳng giới. Phụ nữ trên khắp mọi miền Tổ quốc được tạo mọi điều kiện để
phát huy năng lực và sở trường của mình, đóng góp cho sự phát triển đất nước.
Bài viết khẳng định thành tựu về bình đẳng giới ở Việt Nam những năm qua, những
thách thức gặp phải và giải pháp nhằm tăng cường nhận thức và thúc đẩy hợp tác
trong việc giải quyết vấn đề bình đẳng giới tại Việt Nam hiện nay.

Summary: During the last 92 years (1930 - 2022), the Communist Party of Vietnam
has led our country to gain great achievements, including achievements in gender
equality. Women in all regions of the country are given all conditions to promote
their abilities and strong points, and contribute to the development of the country.
This article affirms the achievements of gender equality in Vietnam in recent years,
the challenges encountered and solutions to increase awareness and promote
cooperation in solving the issue of gender equality in Vietnam today.
Từ khóa: Bình đẳng giới; vì sự tiến bộ của phụ nữ; Đảng Cộng sản Việt Nam; Việt Nam.
Keywords: Gender equality; for the advancement of women; the Communist Party of Vietnam; Vietnam.
Nhận bài: 15/6/2022; Sửa chữa: 20/6/2022; Duyệt đăng: 5/7/2022.

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

Bình đ�ng gi�i vì s� ti�n b� c�a ph� n� -
M�t trong nh�ng m�c tiêu quan tr�ng
c�a Đ�ng C�ng s�n Vi�t Nam
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Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027. 
ẢNH: MINH ĐỨC



33TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 227 (7/2022)



Chú thích:
1. Xem https://vtv.vn/chinh-tri/nhung-diem-dac-biet-cua-cuoc-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-2021071517

0835386.htm
2. Xem https://baodantoc.vn/hiep-hoi-nu-doanh-nhan-can-bien-thach-thuc-thanh-co-hoi-bien-hanh-dong-thanh-ket-qua-161709

6225347.htm
3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2002, tập 2, tr. 95.
4,5,6,7. 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, Hà Nội, 2021,

tr. 148, 150, 169, 271.
8. Nghị quyết Số 28/NQ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ Ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
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QUẢN THỊ THANH HẢI*

Tóm tắt: Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ
thường xuyên, quan trọng và then chốt của Đảng và Nhà nước. Cùng với việc xây
dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm
vụ thì công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên tại cơ quan, đơn vị cũng như
tại nơi cư trú đã và đang tiếp tục là yêu cầu cấp thiết của Đảng và Nhà nước trong
giai đoạn hiện nay. 

Summary: Cadres work and building a contingent of cadres and Party members
are regular, important, and key tasks of the Party and the State. Along with building
a contingent of qualified, capable and reputable cadres and Party members, on par
with their duties, the inspection and supervision of cadres, Party members at
agencies, units as well as in the residence have been continuing to be an urgent
requirement of the Party and the State in the current period.
Từ khóa: Giám sát; cán bộ, đảng viên; nơi cư trú; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Supervision; cadres and Party members; residence; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 12/6/2022; Sửa chữa: 20/6/2022; Duyệt đăng: 28/6/2022.

Những nội dung giám sát cán bộ, đảng viên
nơi cư trú 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 cht l��ng và hi�u qu� ho�t đ�ng
giám sát cán b�, đ�ng viên � n�i c� trú 
c�a M�t tr�n T� qu
c Vi�t Nam
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Đánh giá tình hình thực hiện hoạt động
giám sát cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời gian qua 
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Giải pháp tăng cường vai trò trách nhiệm
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hoạt
động giám sát cán bộ, đảng viên ở nơi cư
trú thời gian tới 



Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 2, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.

248-249. 
2. Các quy định cụ thể của Đảng như: Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “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”; Quy định số 124-QĐ/TW
ngày, 2/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân
dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên", Quyết định số 99-
QĐ/TW ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư về “Hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy
vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”... 
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NGUYỄN VĂN LONG*

Tóm tắt: Cùng với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hoá, vấn đề dân chủ
và nhân quyền đang có nhiều quan điểm khác nhau. Một số nước lớn trên thế giới
thường tự nhận là người bảo vệ dân chủ, nhân quyền, dùng nhiều chiêu bài về dân
chủ, quyền con người, đặc biệt là quyền về tự do tín ngưỡng, tôn giáo để đưa ra quan
điểm, luận điệu xuyên tạc, nhằm quy chụp, can thiệp vào công việc nội bộ của các
nước khác. Tuy nhiên, vấn đề dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo cần được xem
xét một cách toàn diện cả về pháp luật và điều kiện phát triển kinh tế và lịch sử,
truyền thống văn hoá của mỗi quốc gia, dân tộc. 

Summary: Along with the trend of international economic integration and
globalization, the issues of democracy and human rights are having different views.
Some major countries in the world often claim to be defenders of democracy and
human rights, using many guises about democracy, human rights, especially the right
to freedom of belief and religion in order to make distorting views and statements in
order to accuse and interfere in the internal affairs of other countries. However, the
issues of democracy, human rights, and religious freedom need to be considered
comprehensively in terms of both the law and the economic development conditions
and the history and cultural traditions of each country and nation.
Từ khóa: Tôn giáo; tự do tôn giáo; quan điểm sai trái; chính sách đoàn kết dân tộc; Việt Nam.
Keywords: Religion; religious freedom; wrong views; the policy of national unity; Vietnam.
Nhận bài: 8/6/2022; Sửa chữa: 15/6/2022; Duyệt đăng: 28/6/2022.

* Thạc sĩ, Chánh Văn phòng, Ban Tôn giáo Chính phủ.

Nh�n di�n, phê phán các quan đi!m
sai trái, xuyên t�c, vu cáo Vi�t Nam
vi ph�m t� do tôn giáo
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Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Lê Tiến Châu trao Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Đại đoàn kết dân tộc tặng các cá nhân,
tập thể tại Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ
2022-2027. ẢNH: HƯƠNG DIỆP
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NGUYỄN TRẦN THÀNH*

Tóm tắt: Kế thừa thành tựu của những năm đổi mới, chính sách dân tộc của Đảng ta tiếp
tục tập trung phát huy tiềm năng, thế mạnh vùng dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng
lao động, trình độ sản xuất, quản lý xã hội, thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập
giữa các dân tộc. Những nỗ lực trong thực hiện chính sách dân tộc của Đảng trong bối cảnh
cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang xóa dần sự cách biệt về khoảng cách phát
triển, thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc. Nhưng chính sách dân tộc trong bối cảnh cách
mạng công nghiệp lần thứ tư đang xuất hiện nhiều thách thức cần được nhận diện. 

Summary: Inheriting the achievements of the years of renovation, our Party's ethnic
policies continue to focus on promoting the potential and strengths of the ethnic
minority areas, improving the quality of labor, production, and social management,
narrowing the gap in living standards and incomes between ethnic groups. Efforts in
implementing the Party's ethnic policies in the context of the fourth industrial
revolution have been gradually closing the gap in the development and equality
between ethnic groups. However, ethnic policies in the context of the fourth industrial
revolution are facing many challenges that need to be identified.
Từ khóa: Chính sách dân tộc; cách mạng công nghiệp lần thứ tư; giảm nghèo bền vững; Việt Nam.
Keywords: Ethnic policies; the fourth industrial revolution; sustainable poverty reduction; Vietnam.
Nhận bài: 23/6/2022; Sửa chữa: 28/6/2022; Duyệt đăng: 5/7/2022.

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và
những thành tựu trong thực hiện chính
sách dân tộc hiện nay

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

V� chính sách dân t�c � Vi�t Nam 
trong b
i c�nh cách m�ng công nghi�p 
l"n th# t�
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Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư góp phần đưa sản xuất nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát triển. 
ẢNH: QUANG VINH
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Về thách thức, hạn chế trong thực hiện
chính sách dân tộc trong cách mạng công
nghiệp lần thứ tư
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Một số giải pháp tăng cường chính sách
dân tộc trong cách mạng công nghiệp lần
thứ tư



Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, H. 2016, tr. 165.
2. Jurisaya mov: An ninh con người với tư cách là vấn đề tòan cầu: Những vấn đề lý luận phục vụ lãnh đạo, số 3/2021.
3. Nghị quyết số 24/2021/ QH15: Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
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VŨ ĐÌNH LONG*

Tóm tắt: Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là vấn đề lớn mang tính
toàn cầu. Nhiều nghiên cứu và báo cáo đánh giá vấn đề ô nhiễm môi trường và biến
đổi khí hậu đã và đang là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại
trong thế kỷ XXI, có tác động nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội và an ninh
môi trường thế giới. Bài viết phân tích thực trạng công tác tham gia bảo vệ môi trường
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ năm 2017 đến nay, đề xuất những giải pháp bước
đầu nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo
vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Summary: Environmental protection and response to climate change are major global
issues. Many researches and reports assess the problem of environmental pollution and
climate change, which has been one of the biggest challenges facing humanity in the
21st century, having serious impacts on socio-economic development and world
environmental security. This article analyzes the current status of the Vietnam Fatherland
Front's participation in environmental protection from 2017 to present, proposing initial
solutions to improve the effectiveness of propaganda and mobilization of the People to
participate in environmental protection and response to climate change.
Từ khóa: Bảo vệ môi trường; biến đổi khí hậu; Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Environmental protection; Climate Change; the Law on Environmental Protection in 2020; the Vietnam
Fatherland Front.
Nhận bài: 6/6/2022; Sửa chữa: 15/6/2022; Duyệt đăng: 28/6/2022.

Kết quả công tác bảo vệ môi trường và ứng
phó với biến đổi khí hậu thời gian qua

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

Nâng cao hi�u qu� tuyên truy�n, v�n đ�ng
Nhân dân tham gia b�o v� môi tr��ng 
và #ng phó v�i bi�n đ�i khí h�u
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Công tác giám sát, phản biện xã hội, tập
hợp ý kiến Nhân dân về bảo vệ môi trường

Hội nghị ra mắt Mô hình tự quản thu gom, phân loại, xử lý rác thải và chống rác thải nhựa của Mặt trận
Tổ quốc xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tháng 8/2020. 

ẢNH: HẢI YẾN
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Một số giải pháp bảo vệ môi trường, thích
ứng với biến đổi khí hậu trong thời gian tới
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NGUYỄN VĂN HÙNG* 

Tóm tắt: Hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nông nghiệp, nông thôn nước ta
đã đạt được những thành tựu khá toàn diện và to lớn, trong đó việc xây dựng nông thôn
mới đạt được nhiều kết quả tích cực, làm thay đổi bộ mặt nông thôn ở nhiều địa bàn
trên cả nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong việc vận động,
phát huy quyền làm chủ của người dân trong tiến trình thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu,
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Bài viết
nêu những giải pháp chủ yếu để phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Summary: Over 35 years of implementing the renovation process, our country's
agriculture and rural areas have gained quite comprehensive and great achievements,
in which the building of new-style rural areas has achieved many positive results,
changing rural areas in many parts of the country. The Vietnam Fatherland Front plays
a very important role in mobilizing and promoting the People's right to mastery in the
process of implementing the National Target Program on building new-style rural areas,
contributing to the successful implementation of the goal of "Rich people, strong
country, democracy, justice and civilization", firmly stepping up to socialism. This article
outlines the main solutions to promote the supervisory role of the Vietnam Fatherland
Front in performing the task of building new-style rural areas.
Từ khóa: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Nhân dân; giám sát; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: National target program on building new-style rural areas; the People; supervision; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 28/6/2022; Sửa chữa: 5/7/2022; Duyệt đăng: 7/7/2022.

Chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà
nước về xây dựng nông thôn mới

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

Phát huy vai trò giám sát c�a M�t tr�n 
T� qu
c Vi�t Nam trong th�c hi�n nhi�m v�
xây d�ng nông thôn m�i
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Những giải pháp chủ yếu để phát huy vai
trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng
nông thôn mới 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội về dự
thảo tiêu chí Quốc gia và quy trình xét, công nhận nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

ẢNH: KỲ ANH
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VÕ TRUNG TỊNH* 

Tóm tắt: Những năm qua, nhiều lĩnh vực ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số tỉnh
Quảng Nam phát triển nhanh theo hướng bền vững. Tuy nhiên, vẫn còn những khó
khăn đã, đang và sẽ đặt ra nhiều thách thức trong sự nghiệp xây dựng và phát triển
đồng bộ, bền vững kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, môi trường sinh thái vùng
miền núi của tỉnh. Bài viết đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế - xã hội miền
núi tỉnh Quảng Nam hiện nay.

Summary: In recent years, many fields in mountainous and ethnic minority areas in
Quang Nam province have developed rapidly in a sustainable direction. However, there
are still difficulties, posed many challenges in the cause of synchronous building and
development,socio-economic sustainability, security - defense, ecological environment
in mountainous areas of the province. This article proposes some solutions for socio-
economic development in mountainous areas of Quang Nam province today.
Từ khóa: Đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển kinh tế; văn hóa làng; tỉnh Quảng Nam. 
Keywords: Ethnic minorities; economic development; village culture; Quang Nam Province.
Nhận bài: 27/6/2022; Sửa chữa: 5/7/2022; Duyệt đăng: 7/7/2022.

Làng bản tộc người

* Thạc sĩ, Học viện Chính trị khu vực III.

B�o t$n và phát huy các giá tr% kinh t� - 
v�n hóa làng, vùng đ$ng bào dân t�c 
thi!u s
 t&nh Qu�ng Nam
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Về lưu vực cư trú

Về trưởng làng, bản (già làng)



54 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 227 (7/2022)

Đất đai cổ truyền
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Một số giải pháp phát triển kinh tế - 
xã hội miền núi trong những năm tới
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LÊ THƯ

Tóm tắt: Là địa phương thường xuyên phải gánh chịu thiên tai, Quảng Trị cũng như
nhiều tỉnh miền Trung đã trở thành mối quan tâm chung của người dân cả nước mỗi
mùa bão lũ đi qua. Chia sẻ khó khăn đó, hàng năm nhiều tổ chức, cá nhân đã ủng
hộ tiền, hàng hóa, giúp người dân vùng bão lũ ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, hoạt
động cứu trợ xã hội này nhiều khi còn mang tính tự phát, thiếu minh bạch, dẫn đến
những hệ lụy làm giảm ý nghĩa của những nghĩa cử cao đẹp mà Nhân dân cả nước
gửi đến miền Trung. Nhằm khắc phục những hạn chế nói trên, Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông
tin, làm cho hoạt động từ thiện đảm bảo tính công khai, minh bạch và bước đầu
mang lại những kết quả tốt đẹp. 

Summary: As a locality that often suffers from natural disasters, Quang Tri
province as well as many central provinces have become a common concern of the
People in the whole country every season when storms and floods pass through.
Sharing that difficulty, every year many organizations and individuals have donated
money and goods, helping people in flood-prone areas to stabilize their lives.
However, the above-mentioned social relief activities are often spontaneous and
lack transparency, leading to consequences that reduce the meaning of the noble
deeds sent by the People in the whole country to the Central region. In order to
overcome the above limitations, the Vietnam Fatherland Front Committee in Quang
Tri province has pioneered the application of information technology, making
charitable activities public, transparent and initially bringing good results.
Từ khóa: Số hóa; cứu trợ, thiện nguyện; chính sách, pháp luật về cứu trợ xã hội; tỉnh Quảng Trị .
Keywords: Digitization; relief, volunteering; policies and laws on social relief; Quang Tri province .
Nhận bài: 23/6/2022; Sửa chữa: 28/6/2022; Duyệt đăng: 5/7/2022.

Thực trạng công tác cứu trợ, thiện nguyện
và sự hoàn thiện về cơ chế pháp lý

S
 hóa ho�t đ�ng c#u tr�, thi�n nguy�n
t�i t&nh Qu�ng Tr% - Kinh nghi�m và
nh�ng k�t qu� b��c đ"u
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Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt
động cứu trợ, thiện nguyện ở tỉnh Quảng
Trị giúp minh bạch, kịp thời, công bằng
và đúng đối tượng
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Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao tặng quà và kinh phí xây dựng
nhà Đại đoàn kết cho 10 hộ nghèo tỉnh Quảng Trị. 

ẢNH: NGUYỄN PHONG
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Ý nghĩa từ những kết quả bước đầu và
kinh nghiệm rút ra 
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LÒ GIÀNG PÁO*, NGUYỄN DUY DŨNG**

Tóm tắt: Quá trình thực hiện, công tác bồi dưỡng, đào tạo, tuyển chọn và đề
bạt cán bộ dân tộc thiểu số ở Trung Quốc đã thu được thành quả to lớn. Trong
các cơ quan từ Trung ương đến địa phương đều có cán bộ là người dân tộc thiểu
số với số lượng ngày càng tăng. Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, số học giả,
cán bộ khoa học giữ vai trò chủ chốt là người dân tộc thiểu số có trình độ cao
ngày càng nhiều. Sở dĩ công tác đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu
số đạt được thành tựu to lớn như vậy là do việc thực hiện chính sách dân tộc ở
Trung Quốc đều được cụ thể hoá thông qua luật pháp. Những đường lối, chủ
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho dân tộc thiểu số đều được
luật hoá để thực hiện.

Summary: The process of implementing the work of fostering, training,
selecting, and promoting ethnic minority cadres in China has achieved great
results. In agencies from the central to local levels, there are cadres who are
from ethnic minorities and the number of these cadres is increasing. In the field
of scientific research, the number of scholars and scientists who play a key role
is ethnic minorities with high qualifications, is growing. The reason why the
training and development of ethnic minority cadres has achieved such great
achievements is because the implementation of ethnic policies in China has been
concretized through laws. The directions, guidelines and policies of the Party and
the State for ethnic minorities are all legalized for implementation.
Từ khóa: Cán bộ dân tộc thiểu số; chiến lược; phát triển nhân tài; Trung Quốc.
Keywords: Ethnic minority cadres; strategy; talent development; China.
Nhận bài: 20/6/2022; Sửa chữa: 28/6/2022; Duyệt đăng: 5/7/2022.

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

Chi�n l��c phát tri!n nhân tài 
ng��i dân t�c thi!u s
 c�a Trung Qu
c
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Công tác bồi dưỡng, tuyển chọn và đề bạt
cán bộ người dân tộc thiểu số trong công
tác dân tộc của Nhà nước Trung Quốc

Nguyên tắc và chính sách bồi dưỡng,
tuyển chọn và đề bạt cán bộ người dân
tộc thiểu số
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Về biện pháp chính sách
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Tiếp tục hoàn thành công tác bồi dưỡng
và đào tạo cán bộ và người tài dân tộc
thiểu số
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HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố Covid-19 là đại dịch vào
ngày 11/3/2020, sức khỏe thể chất và tinh thần, giáo dục và phúc lợi xã hội của trẻ
em đã bị tác động nặng nề. Hơn nữa, có nhiều lo ngại rằng những ảnh hưởng tiêu
cực khác đến trẻ em sẽ biểu hiện rõ ràng hơn trong thời gian tới. 

Summary: Since the World Health Organization (WHO) declared Covid-19 a
pandemic on 11th March, 2020, children's physical and mental health, education and
social welfare have been severely impacted. Furthermore, there are concerns that
other negative effects on children will become more apparent in the near term.
Từ khóa: Đại dịch Covid-19; trẻ em; khủng hoảng; bảo vệ quyền trẻ em; thế giới. 
Keywords: Covid-19 pandemic; children; crisis; protect children's rights; world.
Nhận bài: 16/6/2022; Sửa chữa: 20/6/2022; Duyệt đăng: 5/7/2022.

Nh�ng vn đ� tr' em ph�i đ
i m�t
sau 2 n�m đ�i d%ch Covid-19

Quyền trẻ em bị ảnh hưởng do đại dịch.
ẢNH: UNICEF
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Việc học tập của trẻ em bị ảnh hưởng trầm trọng.
ẢNH: LANCET
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Trẻ em bị bóc lột sức lao động.
ẢNH: GLOBAL CITIZEN

Nhiều trẻ em sống trong cảnh đói nghèo.
ẢNH: ALL AFRICA
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ĐẶNG CÔNG THÀNH*

Tóm tắt: Tổ quốc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử chống giặc ngoại xâm đã
ghi dấu công lao của những người con nước Việt đã hy sinh xương máu để bảo vệ
độc lập, tự do của đất nước. Lịch sử đó đã hun đúc nên đạo lý “Uống nước nhớ
nguồn”. Trong suốt 24 năm trên cương vị người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã cùng Chính phủ thể chế hóa đạo lý đó thành chính sách đối với thương
binh, liệt sĩ; đồng thời, Người là một tấm gương sáng thể hiện tấm lòng biết ơn các
thương binh, liệt sĩ. Hiện nay, tư tưởng đó của Người đang được Đảng, Nhà nước
ta quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo trong điều kiện mới.

Summary: The Vietnamese fatherland throughout its long history of fighting
foreign invaders has marked the merits of Vietnamese people who sacrificed their
blood and death to protect the independence and freedom of the country. That
history has molded the principle "When you drink water, remember the source".
During his 24 years as the head of State, President Ho Chi Minh and the Government
institutionalized that morality into a policy for war invalids and martyrs; at the same
time, he was a shining example showing gratitude to war invalids and martyrs.
Currently, that thought of Presiden Ho Chi Minh is being deeply grasped by our
Party and State and creatively applied in new conditions.
Từ khóa: Ngày 27/7; Đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Chủ tịch Hồ Chí Minh;
Việt Nam.
Keywords: July 27; principle "When you drink water, remember the source"; war invalids, sick soldiers, families of
martyrs, President Ho Chi Minh; Vietnam.
Nhận bài: 27/6/2022; Sửa chữa: 5/7/2022; Duyệt đăng: 7/7/2022.

Tấm lòng cao cả của Hồ Chủ tịch với
thương binh, liệt sĩ

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

Tm lòng c�a H$ Ch� t%ch đ
i v�i
th��ng binh, li�t s� và vi�c phát huy
giá tr% trong đi�u ki�n hi�n nay
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Bác Hồ thăm các thương binh nặng ở Trại điều dưỡng Bắc Ninh.
ẢNH: TƯ LIỆU
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Đảng, Nhà nước ta quan tâm, chăm lo
thực hiện hiệu quả chính sách đối với
“người có công” hiện nay
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NGUYỄN VĂN NHẬT* 

Tóm tắt: Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ là nhà hoạt động chính trị xuất sắc, nhà lý
luận tài năng, có những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và
Nhân dân Việt Nam. Là người hoạt động và trưởng thành từ phong trào, đồng chí
Nguyễn Văn Cừ có vai trò rất lớn trong việc xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất
Việt Nam cả về tổ chức và lý luận. 

Summary: General Secretary Nguyen Van Cu was an outstanding political activist,
talented theorist, and had made great contributions to the revolutionary cause of
the Party and the People of Vietnam. As an active and grown-up from the
movement, Comrade Nguyen Van Cu played a huge role in building the Vietnam
National United Front in both organization and theory.
Từ khóa: Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ; nhà lãnh đạo;cách mạng; Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.
Keywords: General Secretary Nguyen Van Cu; leader; revolution; the National United Front of Vietnam.
Nhận bài: 23/6/2022; Sửa chữa: 5/7/2022; Duyệt đăng: 7/7/2022.

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Viện Trưởng Viện Sử học.

Ng��i có vai trò to l�n ch& đ�o xây d�ng và c�ng c
 
M�t tr�n Dân t�c th
ng nht Vi�t Nam



74 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 227 (7/2022)

Chân dung đồng chí Nguyễn Văn Cừ.
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9. Tự chỉ trích. Xem: Văn kiện Đảng toàn tập, tập 6. Sđd, tr. 642.
10. Tự chỉ trích. Xem: Văn kiện Đảng toàn tập, tập 6. Sđd, tr. 633.
11. Tự chỉ trích. Xem: Văn kiện Đảng toàn tập, tập 6. Sđd, tr. 644.
12. Nguyễn Văn Cừ - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam (Hồi ký). Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr. 273.
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HÀN VŨ TUYỂN*

Tóm tắt: Chúng ta đã và đang chứng kiến sự phát triển trong nhiều thập kỷ của thế giới
và khu vực, từ chỗ bị chia rẽ, đối đầu bởi chiến tranh, nay dần đi vào quỹ đạo hòa bình,
an ninh và hợp tác, tạo tiền đề cho một thời kỳ phát triển năng động hơn. Các quốc gia
dù lớn hay nhỏ đang tham gia ngày càng tích cực vào quá trình hội nhập quốc tế. Trong
đó, đoàn kết Nhân dân vì hoà bình, an ninh, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, phản
ánh yêu cầu của các quốc gia, dân tộc trong quá trình phát triển.

Summary: We have been witnessing for decades the development of the world and the region,
from being divided, confronted by war, now gradually entering the orbit of peace, security, and
cooperation, creating a premise for a more dynamic development period. Countries, whether
large or small, are actively participating in the international integration process. In particular, the
People's solidarity for peace, security, cooperation, and development is still a big trend, reflecting
the requirements of countries and ethnic groups in the development process.
Từ khóa: Hòa bình; đoàn kết; Nhân dân; phát triển; bảo vệ Tổ quốc; Việt Nam.
Keywords: Peace; unite; the People; develop; protect the country; Vietnam.
Nhận bài: 15/6/2022; Sửa chữa: 28/6/2022; Duyệt đăng: 7/7/2022.

Đại đoàn kết vì hòa bình và phát triển 

* Viện Phát triển Văn hóa Dân tộc.

Đoàn k�t Nhân dân vì hòa bình và phát tri!n, góp ph"n
b�o v� v�ng ch(c T� qu
c trong tình hình m�i
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Định hướng phát huy sức mạnh đại đoàn
kết toàn dân trong giai đoạn mới 
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