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B
ức tranh toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022 đang chuẩn bị khép lại với rất nhiều điểm nhấn
đáng chú ý. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn trong các vấn đề liên quan đến giải ngân đầu tư công,
lĩnh vực kinh tế đặc biệt là thị trường chứng khoán còn nhiều bất ổn… Nhưng với sự nỗ lực, quyết

tâm cao độ của cả hệ thống chính trị, đất nước đã dần vượt qua những rào cản để tiếp tục phát triển. Chung
vai với cả nước, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã luôn nỗ lực, chủ động, sáng tạo và hiệu quả
trong việc triển khai thực hiện các chương trình hành động, góp phần không nhỏ trong việc củng cố, phát huy
khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội. 

Trong số cuối cùng của năm 2022, nhằm đem lại cho độc giả những cái nhìn tổng thể về công tác Mặt trận
cùng một số vấn đề kinh tế, xã hội nổi bật, Tạp chí Mặt trận tập trung đăng tải những công trình nghiên cứu
chuyên sâu trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm thực tiễn công tác Mặt trận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu,
cán bộ Mặt trận các cấp.

Chuyên mục Nghiên cứu - Lý luận số này có các bài: Đặt tư tưởng “dân là gốc” làm nền tảng cốt lõi cho
công tác Mặt trận của TTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bài viết khẳng định tư tưởng này là kim chỉ nam, mạch
nguồn sức mạnh, là một trong những nhân tố quyết định mọi thắng lợi của dân tộc. Bên cạnh đó là bài Chiến
dịch Phòng không tháng 12 năm 1972 - Sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc và những vấn đề cần vận dụng
vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh về chính
trị Quân chủng Phòng không - Không quân khẳng định về ý đảng lòng dân trong công cuộc xây dựng chiến hào
bảo vệ thành quả của độc lập dân tộc. Cùng với đó, bài Sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác giám sát,
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội: Thực trạng và giải pháp của đồng chí
Đàm Văn Huân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cũng nêu bật được lên
tầm quan trọng của công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Mục Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với bài viết Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên
quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong bài viết, tác giả đã khẳng định công tác này được
triển khai ngày càng bài bản, thống nhất, đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, đi vào chiều sâu. Tuy nhiên, các thế lực thù
địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ ý đồ chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta, luôn toan tính tạo ra “khoảng
trống” về tư tưởng, lý luận trong đời sống chính trị - xã hội của nước ta, với âm mưu cơ bản, lâu dài và rất thâm độc
là xoay chuyển quỹ đạo phát triển của đất nước ta đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa.

Ở mục quen thuộc trong các số Tạp chí năm qua - Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là bài viết: Nâng
cao hiệu quả hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng để bảo đảm “dân giám sát, dân thụ hưởng”.
Nội dung tuyến bài cho thấy, để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, ngay
từ bây giờ phải xây dựng kế hoạch giám sát; lập kế hoạch kinh phí để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cho
phù hợp với tình hình…

Ở các mục khác: 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 các bài tổng kết kinh nghiệm, thực
tiễn công tác Mặt trận ở các mảng nội dung: luật pháp, phát huy dân chủ; dân tộc; tôn giáo; công tác giám sát,
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và tham khảo một số kinh nghiệm của thế giới…

Năm 2023 được dự báo còn nhiều thách thức trên toàn cầu nói chung cũng như Việt Nam nói riêng, nhưng
với chủ trương đúng đắn của Đảng, sự triển khai thực hiện có hiệu quả của Chính phủ, sự chung sức đồng lòng của
các tầng lớp Nhân dân, nhất định chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. 

Trân trọng giới thiệu Tạp chí Mặt trận số cuối năm 2022 tới 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 26/11/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt 63 đại biểu Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp
xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu đại diện cho 63 tỉnh, thành phố
trong cả nước về dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp
xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017 - 2022.

Tạp chí Mặt trận trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng:

* Tên bài do Tạp chí Mặt trận đặt.

Đ�t t� t��ng “DÂN LÀ G�C” 
làm n�n t�ng c	t lõi 
cho công tác M�t tr
n*
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Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với các đại biểu đại diện cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở trong buổi gặp gỡ thân mật
tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 26/11/2022. 

ẢNH: QUANG VINH
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Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đại biểu tham dự buổi gặp mặt đại biểu dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022. 

ẢNH: QUANG VINH
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KỲ ANH

Nhi�u ho�t đng thi�t th�c di�n ra t�i Hi ngh� 
bi�u d��ng Ch� t�ch �y ban M�t tr
n T� qu	c 
Vi�t Nam c�p xã và Tr��ng Ban công tác M�t tr
n 
tiêu bi�u toàn qu	c giai đo�n 2017-2022

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt 63 đại biểu đại diện cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu trong cả nước tại Trụ sở
Trung ương Đảng.



11TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 232 (12/2022)

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
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Đoàn đại biểu tham dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu
biểu toàn quốc giai đoạn 2017 - 2022 do đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
làm Trưởng đoàn đã về dâng hương, tưởng niệm, tri ân công đức các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong, thành phố
Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho 236 điển hình tiêu biểu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã gặp gỡ và
thăm hỏi các đại biểu tham dự Hội nghị.
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Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và biểu trưng cho
63 điển hình là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2022.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ
Văn Chiến và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần
Văn Sơn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các điển
hình xuất sắc tại Hội nghị.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước,
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Hội nghị.
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TRẦN ĐÌNH HUỲNH*

Tóm tắt: Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII nêu rõ: “Xây dựng nền hành chính nhà
nước phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch,
vững mạnh, công khai, minh bạch… Nâng cao chất lượng dịch vụ công; tiếp tục sắp
xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, bảo đảm chất
lượng, hoạt động hiệu quả”. Để xây dựng nền hành chính Việt Nam hiện đại như Báo
cáo đã nêu cần nắm vững tư tưởng cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà
nước nói chung và nền hành pháp - hành chính nhà nước nói riêng. 

Summary: The political report at the 13th National Party Congress stated that "It is
necessary to build a State administration in service of the People, democracy, rule of
law, professionalism, modernity, purity, strength, publicity and transparency, as well
as improve the quality of public services; continue to rearranging and reorganizing
public non-business units in the direction of leanness, quality assurance and efficient
operation”. In order to build a modern Vietnamese administrative system as stated in
the Report, it is necessary to master the basic ideas of President Ho Chi Minh on the
State building in general and the executive - administrative State in particular.
Từ khóa: Hành chính nhà nước; công bộc; Nhân dân; Chủ tịch Hồ Chí Minh; Việt Nam. 
Keywords: State administration; public servants; the People; president Ho Chi Minh; Vietnam.
Nhận bài: 15/11/2022; Sửa chữa: 18/11/2022; Duyệt đăng: 5/12/2022.

Dân chủ và chuyên chính trong hoạt động
hành chính nhà nước

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nguyên Viện Trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

N�n hành chính Nhà n��c ph�i là 
công bc c�a dân
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Phương thức, trách nhiệm trong hoạt
động của hành chính nhà nước 

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

ẢNH: THỐNG NHẤT
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ĐÀM VĂN HUÂN*

Tóm tắt: Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia
xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Những quan
điểm và chủ trương lớn của Đảng về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời
gian qua đã thể hiện một bước phát triển quan trọng về tư duy chính trị và về chính sách,
phương thức lãnh đạo đối với công tác Mặt trận, đối với việc phát huy quyền dân chủ
của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước. Đây là những
điều kiện mới về chính trị rất thuận lợi, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu cao đối với
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, để tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và có
hiệu quả tổ chức và hoạt động tương ứng với chức năng, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. 

Summary: Social supervision and criticism is an important task in the work of
participating in building the Party and the Government of the Vietnam Fatherland
Front. The Party's major viewpoints and policies on supervision of the Vietnam
Fatherland Front in recent years have represented an important development in
political thinking and on policies and leadership methods for the work of the Front, for
the promotion of the People's democratic rights in participating in the building of the
Party and the State. These are new favorable political conditions, and at the same
time, it also sets high requirements for the Vietnam Fatherland Front and socio-
political organizations to continue innovating strongly and effectively organization and
operation corresponding to the functions and tasks in the new period.
Từ khóa: Giám sát; phản biện xã hội; tổ chức chính trị - xã hội; Nhân dân; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
Keywords: Social supervision and criticism; social and political organizations; the People; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 8/11/2022; Sửa chữa: 15/11/2022; Duyệt đăng: 5/12/2022.

Sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng trong công tác
giám sát, phản biện xã hội

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

S� lãnh đ�o c�a c�p �y Đ�ng trong công tác giám sát, 
ph�n bi�n xã hi c�a M�t tr
n T� qu	c Vi�t Nam 
thành ph	 Hà Ni: Th�c tr�ng và gi�i pháp
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Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác giám sát đầu tư của cộng đồng 8
tháng đầu năm 2022; tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2022. 

ẢNH: PV
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Một số giải pháp để nâng cao sự chỉ đạo
của cấp ủy Đảng trong công tác giám sát,
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam
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PHẠM THỊ KIM CÚC*

Tóm tắt: Giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được hiểu là việc chủ thể giám sát theo dõi,
xem xét, đánh giá quá trình triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật, các dự
án đầu tư của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi. Từ đó, phát hiện các bất cập, tồn tại, các biểu hiện vi phạm pháp
luật để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết, xử lý, góp phần phát huy
hiệu quả, sử dụng đúng mục đích các nguồn lực của Nhà nước, xã hội để đạt được
mục tiêu mà Chương trình đã đề ra. 

Summary: The supervision of the National Target Program for socio-economic
development in ethnic minority and mountainous areas is understood as the
monitoring, review, and evaluation of the implementation process of policies, laws,
and investment projects of the State on socio-economic development in ethnic
minority and mountainous areas. Thereby, it is necessary to detect inadequacies,
shortcomings, and signs of law violations to propose to competent agencies to
settle, handle, and contribute to promoting efficiency and properly use the resources
of the State and society to achieve the goals set out by the Program.
Từ khóa: Giám sát; Chương trình mục tiêu quốc gia; phát triển kinh tế - xã hội; đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
Keywords: Supervision; the national target program; social economic development; ethnic minorities and mountainous
people; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 8/11/2022; Sửa chữa: 15/11/2022; Duyệt đăng: 29/11/2022.

Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước về vai trò giám sát của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

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

Mt s	 gi�i pháp phát huy vai trò giám sát 
c�a M�t tr
n T� qu	c Vi�t Nam trong th�c hi�n 
Ch��ng trình m�c tiêu qu	c gia phát tri�n kinh t� - 
xã hi vùng đ�ng bào dân tc thi�u s	 và mi�n núi
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Vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam đối với 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 
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Một số giải pháp phát huy vai trò giám
sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với
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 
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Chú thích:
1. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H. 2006, tr. 135.
2. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H. 2011, tr. 87.
3. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H. 2021, tập I, tr. 172.
4. Khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh

phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập
bình quân của vùng so với bình quân chung của cả nước; giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn; quy hoạch, sắp xếp, bố trí
ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng phát triển; phát
triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; cải thiện rõ rệt đời sống của Nhân dân; nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân
tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối
với phụ nữ và trẻ em; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm
bảo an ninh biên giới quốc gia; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân
tộc đối với Đảng và Nhà nước.

5. 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với 3.434 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có 1.673 xã
khu vực I, 210 xã khu vực II, 1.551 xã khu vực III.
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TRẦN QUỐC DÂN*

Tóm tắt: Nói đến thế trận lòng dân là nói đến lòng yêu nước, niềm tin vào tiền đồ
quốc gia dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, đồng lòng, khát vọng
độc lập tự do, ý chí đấu tranh kiên cường của cả dân tộc được khơi dậy và phát huy
tạo thành nền tảng chính trị vững chắc, sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc. Ngày
nay, việc phát huy yếu tố lòng dân, thế trận lòng dân, ý chí, khát vọng phát triển,
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại có ý nghĩa vô
cùng quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Summary: Talking about the position of People's hearts is talking about patriotism,
belief in the nation's future, self-help, self-reliance, solidarity, consensus, aspiration
for independence and freedom, and unyielding will to struggle of the whole nation
have been aroused and promoted to form a solid political foundation and synergy
of the whole nation. Today, the promotion of the factor of the People's hearts, the
position of People's hearts, the will, the desire for development, and the strength
of national unity combined with the strength of the times is extremely important for
the building and defense of the Fatherland.
Từ khóa: Thế trận lòng dân; lòng dân; đại đoàn kết; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Việt Nam. 
Keywords: The position of people's hearts; people's hearts; great unity; building and defending the Fatherland; Vietnam.
Nhận bài: 18/11/2022; Sửa chữa: 23/11/2022; Duyệt đăng: 29/11/2022.

Lòng dân, thế trận lòng dân trong lịch sử
Việt Nam

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

Lòng dân, th� tr
n lòng dân trong 
xây d�ng và b�o v� T� qu	c hi�n nay
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Lòng dân, thế trận lòng dân từ khi có Đảng
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Giải pháp phát huy vai trò của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam khơi dậy và phát huy yếu
tố lòng dân, xây dựng thế trận lòng dân
hiện nay 
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Chú thích:
1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, tập 4, Hà Nội, 2011, tr. 534.
2,3,4. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2019, Phần I, tr.30, 425, 425.
5,6. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập I, tr.173, 112.
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NGUYỄN VĂN PHIỆT* 

Tóm tắt: 50 năm nhìn lại, vào cuối tháng 12/1972, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng
suốt của Trung ương Đảng, quân và dân ta, trong đó Bộ đội Phòng không - Không
quân làm nòng cốt đã đánh bại cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B-52 của Mỹ
xuống Hà Nội, Hải Phòng và một số tỉnh, thành phố ở miền Bắc, làm nên chiến
thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Thắng lợi đó thể hiện sức mạnh đại
đoàn kết toàn dân tộc và bài học về xây dựng “thế trận lòng dân” trong sự nghiệp
bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Summary: Looking back 50 years, at the end of December 1972, under the wise
leadership and direction of the Party Central Committee, our army, and People, in
which the Air Defense - Air Force as the core defeated the US B-52 strategic ambush
on Hanoi, Hai Phong and a number of provinces and cities in the North, making the
victory "Hanoi - Dien Bien Phu in the air". That victory demonstrated the great
strength of national unity and the lesson of building a "war of the people's hearts"
in the current cause of national defense.
Từ khóa: Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”; tháng 12/1972; đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo vệ Tổ quốc;
Việt Nam. 
Keywords: The victory "Hanoi - Dien Bien Phu in the air"; December 1972; the great national unity; national defense,
Vietnam.
Nhận bài: 25/11/2022; Sửa chữa: 29/11/2022; Duyệt đăng: 5/12/2022.

Tầm vóc, ý nghĩa lịch sử chiến thắng “Hà
Nội - Điện Biên Phủ trên không” tháng 12
năm 1972

* Trung tướng, nguyên Bí thư Đảng uỷ, Phó Tư lệnh về chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân.

Chi�n d�ch Phòng không tháng 12 n�m 1972 -
S�c m�nh c�a đ�i đoàn k�t toàn dân tc 
và nh�ng v�n đ� c�n v
n d�ng vào s� nghi�p
b�o v� T� qu	c
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Về quy tụ lực lượng và sức mạnh 
đoàn kết, ý chí, quyết đánh thắng kẻ thù
xâm lược

Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo
khoa học với chủ đề: Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972" - sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại, nhân dịp kỷ
niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không". 

ẢNH: PV
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Những bài học cần phát huy trong sự
nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay



32 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 232 (12/2022)



Chú thích:
1. Đặng Tính, Nguồn sức mạnh, trong sách Khắc sâu lời Bác, Nxb. Quân đội nhân dân, H, 2001, tr.129.
2. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh về dựng nước và giữ nước, Nxb. Quân đội nhân dân, H, 2000, tr.389.
3. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 11, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 1989, tr. 467.
4. Trích Hổi ký của Thượng tướng Phùng Thế Tài, và Tạp chí Lịch sử Quân sự Việt Nam. Số 24, tháng 12/1987. 
5,6. “Điện Biên Phủ trên không” - Chiến thắng của ý chí và trí tuệ Việt Nam, Nxb. Quân đội nhân dân, H, 2007, tr.218, 120.
7,8. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2021, tr.109, 159.
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TRẦN NAM CHUÂN*, NGUYỄN QUANG TRUNG*

Tóm tắt: Xây dựng Quân đội nhân dân tinh nhuệ là yêu cầu đặt ra trong suốt quá trình
tổ chức, xây dựng quân đội, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi mà sự tác động
mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã, đang ảnh hưởng đến tất cả
các lĩnh vực của đời sống xã hội; trong đó, có quốc phòng, an ninh. Trước những yêu
cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn cách mạng mới, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
khẳng định: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy,
tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng
lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội, Công an tinh, gọn, mạnh, tạo
tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân
dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Summary: Building an elite People's Army is a requirement posed during the process
of army organization and building, especially in the current period when the strong
impact of the Fourth Industrial Revolution has been affecting all areas of social life;
including national defense and security. Faced with the requirements and tasks set out
in the new revolutionary period, the Resolution of the 13th Party Congress affirmed
that "Building the People's Army, the People's Public Security Forces to be revolutionary,
regular, elite, and gradually modernized, with a number of branches and forces
advancing towards modernity. By 2025, basically building the army and police force to
be neat, compact and strong; creating a solid premise, striving by 2030 to build a
revolutionary, regular, elite and modern People's Army and People's Public Security".
Từ khóa: Quân đội nhân dân Việt Nam; tinh, gọn, mạnh; bảo vệ Tổ quốc; Việt Nam. 
Keywords: The People's Army of Vietnam; neat, compact, strong; defense the country; Vietnam.
Nhận bài: 21/11/2022; Sửa chữa: 25/11/2022; Duyệt đăng: 5/12/2022.

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nguyên cán bộ Viện Chiến lược Quốc phòng, Bộ Quốc phòng.
** Viện Chiến lược Quốc phòng, Bộ Quốc phòng.

Xây d�ng Quân đi nhân dân Vi�t Nam tinh, g!n, m�nh,
đáp �ng yêu c�u nhi�m v� b�o v� T� qu	c
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Chú thích:
1,2,3,4,5,6,7. 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, H.2021,

tr. 34, 109, 157-161.
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NGUYỄN VĂN TÚ*

Tóm tắt: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”
không chỉ là phương châm, mục tiêu của Đảng, mà còn là động lực để phát huy
nguồn lực từ Nhân dân, khơi dậy sức mạnh toàn dân, góp phần xây dựng nhà nước
xã hội chủ nghĩa vì dân. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Trong mọi
công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là
gốc”, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân”.

Summary: "People know, people discuss, people do, people monitor, and people
benefit” is not only the motto and goal of the Party, but also the driving force to
promote resources from the People, arousing the strength of the entire people,
contributing to the building of a socialist State for the People. The document of the
13th Party Congress emphasized that "In all work of the Party and State, we must
always deeply grasp the concept of “People as the roots", truly believe, respect,
and promote the People's right to mastery".
Từ khóa: Nhân dân; quyền làm chủ; “Dân là gốc”; Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
Keywords: The People; mastery; “people as the roots”; the Documents of the 13th Party Congress.
Nhận bài: 11/11/2022; Sửa chữa: 15/11/2022; Duyệt đăng: 29/11/2022.

Đổi mới tư duy trong Đảng

* Tiến sĩ, Bộ Quốc phòng.

T� duy m�i v� quy�n làm ch� 
c�a Nhân dân
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Khẳng định vị thế làm chủ của Nhân dân 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam. 
ẢNH: QUANG VINH



38 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 232 (12/2022)

Giải pháp về phát huy quyền làm chủ của
Nhân dân trong tình hình mới
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NGUYỄN ĐÌNH THẮNG* 

Tóm tắt: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm
sai trái, thù địch là hai mặt không tách rời của mục tiêu: Giữ vững niềm tin bảo vệ
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ và khối
đại đoàn kết toàn dân; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa. Do đó, đây là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ
thống chính trị nước ta hiện nay.

Summary: Protecting the Party's ideological foundation and fighting against false
and hostile views are two inseparable aspects of the goal to uphold the belief in
defending Marxism-Leninism, Ho Chi Minh's thought, protecting the Party, the State,
the regime, and the great national unity; firmly building and defending the Vietnamese
Socialist Fatherland. Therefore, this is an important task of the entire Party, the people
and the whole political system of our country today.
Từ khóa: Bảo vệ nền tảng tư tưởng; chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản Việt Nam.
Keywords: Protecting the ideological foundation; Marxism-Leninism; Ho Chi Minh’s thought; the Communist Party of
Vietnam.
Nhận bài: 15/11/2022; Sửa chữa: 23/11/2022; Duyệt đăng: 29/11/2022.

Âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế
lực thù địch, cơ hội 

* Thạc sĩ, Phòng Thông tin tư liệu Viện Lịch sử Quân sự, Bộ Quốc phòng.

T�ng c�"ng b�o v� n�n t�ng t� t��ng c�a Đ�ng,
kiên quy�t đ�u tranh ph�n bác các quan đi�m 
sai trái, thù đ�ch
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Quan điểm của Đảng về bảo vệ nền tảng
tư tưởng 

Nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng trong tình hình mới
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Chú thích:
1,4. 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, 117.
2,3,5. 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.220-

223, 229.
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PHAN ĐÌNH CƯƠNG*

Tóm tắt: Giám sát đầu tư của cộng đồng là hình thức tổ chức giám sát tự nguyện của
Nhân dân nhằm theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư, góp
phần nâng cao hiệu quả, đảm bảo hoạt động đầu tư phù hợp với quy hoạch, mục tiêu
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hoạt động của các Ban Giám sát đầu tư
của cộng đồng đã phát huy quyền làm chủ của người dân theo phương châm: “dân
giám sát, dân thụ hưởng”, tăng cường vai trò của Nhân dân trong việc tham gia xây
dựng chính quyền, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Summary: Public investment supervision is a form of voluntary supervision by the
People in order to monitor and evaluate the compliance with regulations on investment
management, contributing to improving efficiency, ensuring investment activities are
consistent with local socio-economic development planning and objectives. The
activities of the Public Investment Supervision Boards have promoted the People's
mastery according to the motto: "people supervise, and people benefit", strengthening
the role of the People in participating in the Government building, preventing, and
combating corruption and negative phenomena.
Từ khóa: Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; “dân giám sát, dân thụ hưởng”; phát triển kinh tế - xã hội; Nhân dân; Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam. 
Keywords: The Public Investment Supervision Board; "people supervise, and people benefit"; social economic development;
the People; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 21/11/2022; Sửa chữa: 29/11/2022; Duyệt đăng: 5/12/2022.

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

Nâng cao hi�u qu� ho�t đng c�a 
Ban Giám sát đ�u t� c�a cng đ�ng 
đ� b�o đ�m “dân giám sát, dân th� h��ng”
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Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang tổ chức tập huấn nghiệp vụ giám sát đầu tư cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022. 

ẢNH: PV
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Chú thích:
1. Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang năm 2017-2019.
2. Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình về giám sát hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát

đầu tư của cộng đồng.
3. Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái về giám sát hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu

tư của cộng đồng. 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chia sẻ niềm vui với
người dân tại Lễ công bố xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

ẢNH: QUANG VINH
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ĐINH HỒNG KIÊN*

Tóm tắt: Bắc Kạn là tỉnh miền núi vùng cao nằm ở vùng Đông Bắc của Tổ quốc,
dân số của tỉnh khoảng 320.000 người, trong đó dân tộc thiểu số chiếm hơn 88%.
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Kạn đã
tích cực triển khai các chính sách đến với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi,
từng bước phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng vững chắc an ninh biên giới phía
Đông Bắc của Tổ quốc.

Summary: Bac Kan is a mountainous province located in the Northeast of the
country, the population of the province is about 320,000 people, of which ethnic
minorities account for more than 88%. Implementing the policy of the Party and
the State, the Vietnam Fatherland Front in Bac Kan province has actively
implemented policies towards ethnic minorities and mountainous people, gradually
developing socio-economic, and firmly building security in the northeastern border
of the country.
Từ khóa: Chương trình mục tiêu quốc gia; đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; an ninh biên giới; Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh Bắc Kạn. 
Keywords: The National target program; ethnic minorities and mountainous people; border security; the Vietnam
Fatherland Front in Bac Kan province.
Nhận bài: 16/11/2022; Sửa chữa: 21/11/2022; Duyệt đăng: 5/12/2022.

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi 

* Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn.

Phát tri�n kinh t� - xã hi, b�o v� 
v�ng ch#c biên gi�i phía Đông B#c 
c�a T� qu	c
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Đẩy mạnh các giải pháp thực hiện chương
trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới 



Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội thảo “Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong công tác triển khai thực hiện và giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi khu vực phía Bắc”. Tham dự, có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  của 8 tỉnh phía Bắc gồm: Tuyên Quang,
Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bắc Giang, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hòa Bình, tháng 10/2022. 

ẢNH: HẢI YẾN
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VŨ THU GIANG*

Tóm tắt: Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhiều chính sách về an sinh xã hội, chăm lo
đời sống cho người dân được ban hành, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của
đồng bào. Công tác dân số cũng đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhưng tình trạng tảo
hôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn diễn biến phức tạp. 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 nhằm giải quyết tình trạng này và phát triển bền vững
kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

Summary: Over the years, the Party and State have always paid special attention to
ethnic minorities and mountainous people. Many policies on social security and taking
care of people's lives have been promulgated, contributing to improving the quality of
life of the People. Population work has also accomplished great achievements, but the
situation of child marriage in ethnic minority and mountainous areas is still complicated.
The National Target Program for socio-economic development in ethnic minority and
mountainous areas for the period of 2021 - 2030 aims to solve this situation and ensure
sustainable socio-economic development in ethnic minority and mountainous areas.
Từ khóa: Tảo hôn; đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chương trình mục tiêu quốc gia; phát triển kinh tế - xã hội. 
Keywords: Child marriage; ethnic minorities and mountainous people; the National Target Program; social economic
development.
Nhận bài: 10/11/2022; Sửa chữa: 16/11/2022; Duyệt đăng: 29/11/2022.

Nạn tảo hôn có ảnh hưởng sâu sắc về mặt
sức khỏe thể chất, ảnh hưởng đến chất
lượng nguồn nhân lực và là một trong
những lực cản đối với sự phát triển kinh
tế - xã hội, tiến bộ xã hội và sự phát triển
bền vững của vùng dân tộc thiểu số

*

Tích c�c gi�m thi�u tình tr�ng t�o hôn 
� vùng đ�ng bào dân tc thi�u s	 và mi�n núi
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Nguyên nhân dẫn đến tình trạng tảo hôn ở
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
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Cần thêm nhiều nỗ lực và giải pháp chống
nạn tảo hôn để nâng cao đời sống kinh tế
- xã hội đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi

Cần thêm nhiều nỗ lực và giải pháp chống nạn tảo hôn để nâng cao đời sống kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 
ẢNH: KỲ ANH
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HUỲNH THỊ THANH HÀ*

Tóm tắt: Người có uy tín được người dân tín nhiệm, có mối liên hệ chặt chẽ và ảnh
hưởng tích cực tới sự phát triển cộng đồng dân cư, những năm qua, người có uy tín
trong đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy vai trò và có đóng góp quan trọng trong
sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Người có
uy tín là chỗ dựa quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền,
vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng
và Nhà nước, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân. 

Summary: Prestigious people who are trusted by the People, have a close relationship
and positive influence, on the development of the residential community, over the
years, prestigious people among ethnic minorities have promoted their roles and made
important contributions to the cause of socio-economic development, maintaining
security and order in the locality. Prestigious people are an important support of the
Party committees and authorities at all levels in propagating and mobilizing ethnic
minorities to implement the guidelines of the Party and the policies of the State, and
preserving the great national unity.
Từ khóa: Chính sách dân tộc; người có uy tín; đồng bào dân tộc thiểu số; Thành phố Hồ Chí Minh. 
Keywords: Ethnic policies; prestigious people; ethnic minorities; Ho Chi Minh City.
Nhận bài: 23/11/2022; Sửa chữa: 25/11/2022; Duyệt đăng: 5/12/2022.

Vai trò người có uy tín trong đồng bào
dân tộc thiểu số đối với công tác tuyên
truyền pháp luật, chính sách dân tộc

* Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Vai trò c�a ng�"i có uy tín trong 
tuyên truy�n chính sách dân tc 
trên đ�a bàn Thành ph	 H� Chí Minh
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Một số giải pháp vận động, phát huy 
vai trò người có uy tín trong đồng bào
dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố
Hồ Chí Minh



Chú thích:
1. Dân tộc Tày 4.773 người (1,02%), 3.972 người Mường (0,85%), 3.135 người Nùng (0,67%), 2.905 người Thái (0,62%), 2.784 người Êđê

(0,59%), 1.350 người Gia Rai (0,29%) và 5.452 (1,16%) dân tộc khác. 
2. Số lượng người có uy tín từ năm 2014 đến năm 2021: Năm 2014 có 649 ngườicó uy tín, năm 2015 có 619 người, năm 2016 có 659

người, năm 2017 có 675 người, năm 2018 có 1.387 người, năm 2019 có 1.468 người, năm 2020 có 1.468 người, năm 2021 có 1.425 người.
3. Quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 8/5/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt danh sách người có uy tín trong

đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019; Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 22/1/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt
bổ sung danh sách người có uy tín và đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành
phố Hồ Chí Minh năm 2021.
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NGUYỄN NGỌC AN*

Tóm tắt: Thực hiện đổi mới, cải cách tư pháp, kết hợp hài hòa giữa luật pháp với luật
tục và những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, Đảng đã ban hành nhiều văn
bản nhằm tăng cường vai trò tự quản của Nhân dân. Bài viết phân tích những chủ
trương, chính sách mà Đảng, Nhà nước ban hành cũng như việc thể chế hóa các văn
bản trong hoạt động hòa giải ở cơ sở, từ đó đề xuất các giải pháp tiếp tục phát huy
vai trò Tổ hòa giải ở cơ sở, phát huy vai trò tự quản của Nhân dân. 

Summary: To carry out renewal, judicial reform, harmoniously combine common
law with customary law and good traditional values of the nation, the Party has
issued a number of documents to strengthen the self-governing role of the People.
This article analyzes the guidelines and policies promulgated by the Party and
State as well as the institutionalization of documents in grassroots reconciliation
activities, thereby proposing solutions to continue promoting the role of the
reconciliation team at the grassroots level, and promoting the self-governing role
of the People.
Từ khóa: Nhân dân; tự quản; hoạt động hòa giải; luật pháp; luật tục; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
Keywords: The People; self-governance; reconciliation activities; law; customary law; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 23/11/2022; Sửa chữa: 25/11/2022; Duyệt đăng: 29/11/2022.

Thực hiện đổi mới, cải cách tư pháp, kết
hợp hài hòa giữa luật pháp với luật tục và
những giá trị truyền thống tốt đẹp của
dân tộc

* Ban Phong trào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

K�t h$p hài hòa gi�a lu
t pháp và lu
t t�c
thông qua ho�t đng hòa gi�i � c� s�
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Phát huy vai trò của Tổ hòa giải trong 
giải quyết các mâu thuẫn phát sinh tại
cộng đồng 



Chú thích:
1. Báo cáo tổng kết 6 năm thực hiện công tác hòa giải của Bộ Tư pháp năm 2019.
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ĐẶNG HỒNG VÂN*

Tóm tắt: Truyền thông chính sách là phương thức quan trọng đưa chủ trương của
Đảng, chính sách của Nhà nước đến với người dân, để người dân hiểu biết và đồng
thuận tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương; đồng
thời đây cũng là thực hiện chủ trương của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII:
Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Đặc biệt đối với đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi, khi mà cuộc sống của đồng bào còn nhiều khó khăn,
thiếu dịch vụ xã hội và phương tiện truyền thông, ngôn ngữ khó tiếp cận... đòi hỏi phải
có phương pháp truyền thông phù hợp.

Summary: Policy communication is an important way to bring the Party's guidelines
and State's policies to the People, in order for people to understand and agree to
participate in the implementation of local socio-economic development programs. At
the same time, this is also the implementation of the Party's policy in the spirit of the
Resolution of the 13th Party Congress: People know, people discuss, people inspect,
people supervise, and people benefit. Especially for ethnic minorities and mountainous
people whose lives are still difficult, lack of social services and media, language barrier,
etc; it is necessary to have appropriate communication methods.
Từ khóa: Truyền thông chính sách; phương pháp truyền thông; đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chương trình mục
tiêu quốc gia.
Keywords: Policy communication; communication methods; ethnic minorities and mountainous people; the national target program.
Nhận bài: 18/11/2022; Sửa chữa: 21/11/2022; Duyệt đăng: 5/12/2022.

Đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội của
đồng bào dân tộc thiểu số và vấn đề
truyền thông chính sách trên địa bàn

* Tạp chí Mặt trận, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Truy�n thông chính sách vùng đ�ng bào
dân tc thi�u s	 và mi�n núi
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Tăng cường cơ chế chính sách và giải
pháp truyền thông chính sách nhằm nâng
cao hiểu biết và chăm lo tốt hơn cho đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi



Chú thích:
1. Tổng cục Thống kê: Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số. Nxb. Hà Nội, 2019.
2. Báo cáo của Tổng cục thống kê về điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
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CAO THỊ NGỌC THỦY*

Tóm tắt: Thực hiện Kết luận số 01 ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam "Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác dân tộc", Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp
tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng triển khai thực hiện
có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện công
tác giảm nghèo bền vững, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện các chính
sách về giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tuyên truyền nâng cao nhận thức
và ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Summary: Implementation of Conclusion No. 01 dated August 20, 2015 of the
Presidium of Vietnam Fatherland Front's Central Committee "On innovation of contents
and methods of operation of the Vietnam Fatherland Front in ethnic affairs", the
Vietnam Fatherland Front Committees in Lang Son province at all levels have
coordinated with the authorities and functional sectors to effectively implement the
National Target Program on building new-style rural areas, implementing sustainable
poverty reduction, especially in ethnic minority areas as well as policies on education
and training, human resource development, propaganda to raise awareness and sense
of law observance of the People in the province.
Từ khóa: Công tác dân tộc; chương trình mục tiêu quốc gia; phát triển kinh tế - xã hội; đồng bào dân tộc thiểu số; Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn. 
Keywords: Ethnic work; the national target program; social economic development; ethnic minority; the Vietnam Fatherland
Front, Lang Son province.
Nhận bài: 21/11/2022; Sửa chữa: 23/11/2022; Duyệt đăng: 5/12/2022.

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

Nh�ng gi�i pháp phát tri�n kinh t� - xã hi 
vùng đ�ng bào dân tc thi�u s	 t%nh L�ng S�n
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NGUYỄN HỒNG NHUNG*

Tóm tắt: Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín có vai trò quan trọng trong
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 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, Mặt trận Tổ quốc
tỉnh Quảng Ninh phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số,
xem đây là một trong những giải pháp quan trọng triển khai hiệu quả chương trình. 

Summary: For ethnic minorities, prestigious people play an important role in all areas
of social life. In the implementation of the National Target Program for socio-economic
development in ethnic minority and mountainous areas, the Fatherland Front in Quang
Ninh province promotes the role of prestigious people among ethnic minorities,
considering it as one of the important solutions to effectively implement the Program.
Từ khóa: Dân tộc thiểu số và miền núi; người có uy tín, phát triển kinh tế - xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh. 
Keywords: Ethnic minorities and mountainous areas; prestigious people, socio-economic development; the Vietnam
Fatherland Front in Quang Ninh province.
Nhận bài: 11/11/2022; Sửa chữa: 15/11/2022; Duyệt đăng: 29/11/2022.

* Tạp chí Mặt trận, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

M�t tr
n T� qu	c t%nh Qu�ng Ninh
phát huy vai trò c�a ng�"i có uy tín
trong đ�ng bào dân tc thi�u s	
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Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch -
Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Quảng Ninh, tháng 12/2022. 

ẢNH: HƯƠNG DIỆP
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NGUYỄN TUẤN ANH*

Tóm tắt: Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài được Đảng, Nhà nước ta
quan tâm rất sớm. Từ ngay sau khi nước nhà giành độc lập (tháng 9/1945) cho đến
những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Bác Hồ và
Đảng ta đặc biệt quan tâm đến công tác “đoàn kết kiều bào” và được kiều bào ta
ở nước ngoài ủng hộ rất nhiều về trí lực, tài lực, vật lực. Sau năm 1975 khi nước
nhà thống nhất, Nam - Bắc sum họp một nhà, đã có nhiều trí thức, chuyên gia Việt
kiều được mời về nước hợp tác khoa học, đầu tư kinh doanh. Trong giai đoạn tới,
công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài cần tiếp tục thể hiện đầy đủ và phát
huy tốt truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Summary: The overseas Vietnamese affairs have received great attention from
the Party and the State very early on. Since the country gained independence
(September 1945) until the years of resistance war against the French colonialists
and American imperialists, Uncle Ho and our Party paid special attention to the work
of "unifying overseas Vietnamese" which was greatly supported by our compatriots
abroad in terms of intellectual, financial, and material resources. After 1975, when
the country was unified, the North and the South reunited, many overseas
Vietnamese intellectuals and experts were invited to return to the country for
scientific cooperation and business investment. In the coming period, the overseas
Vietnamese affairs should continue to fully demonstrate and promote the tradition
of great national unity.
Từ khóa: Đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng bào Việt Nam ở nước ngoài; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Việt Nam. 
Keywords: Great national unity; Vietnamese compatriots abroad; building and defending the Fatherland; Vietnam.
Nhận bài: 15/11/2022; Sửa chữa: 25/11/2022; Duyệt đăng: 29/11/2022.

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

Nh�ng đi�m m�i trong công tác 
đ	i v�i ng�"i Vi�t Nam � n��c ngoài
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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 cùng Đoàn
đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến thăm và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Savannakhet,
nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tháng 11/2022. 

ẢNH: TIẾN ĐẠT
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THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Thế giới đang trải qua những ngày cuối năm 2022 và chào đón Giáng sinh
cùng Năm mới trong bối cảnh triển vọng kinh tế thế giới trở nên khó khăn hơn khi
đại dịch Covid-19 kéo dài và lạm phát duy trì ở mức cao, xu hướng tăng lãi suất,
thu hẹp chính sách tiền tệ, tài khóa ở nhiều quốc gia. Những sự kiện, hình ảnh
tượng trưng cho mùa lễ hội đang lan tỏa khắp nơi, mong một năm mới với nhiều
điều tốt lành sẽ đến.

Summary: The world is going through the last days of 2022 and welcoming
Christmas and New Year in the context that the world economic outlook becomes
more difficult when the Covid-19 pandemic lasts and inflation remains high, interest
rates increases, and monetary and fiscal policies narrow in many countries. Events
and images symbolizing the festive season are spreading everywhere, hoping for a
new year with many good things to come.
Từ khóa: Giáng sinh 2022; đại dịch Covid-19; kinh tế; lạm phát; toàn cầu. 
Keywords: Christmas 2022; Covid-19 pandemic; economy; inflation; Global.
Nhận bài: 23/11/2022; Sửa chữa: 25/11/2022; Duyệt đăng: 5/12/2022.

Giáng sinh 2022 và nh�ng thách th�c
kinh t� toàn c�u

Thị trường bán lẻ mùa Giáng sinh 2022 trở nên ảm đạm hơn.
ẢNH: REUTERS
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Người tiêu dùng ở Anh thận trọng hơn trong chi tiêu.
ẢNH: BLOOMBERG
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Người Mỹ lựa chọn quà tặng Giáng sinh thiết thực hơn.
ẢNH: BLOOMBERG

Người Đức sẽ chi tiêu ít hơn trong dịp Giáng sinh 2022.
ẢNH: REUTERS
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NGUYỄN THỊ LAN*

Tóm tắt: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến đội ngũ trí thức. Người
có nhiều bài nói, bài viết về trí thức. Đến nay, những tư tưởng của Người vẫn soi
sáng cho Đảng, Nhà nước trong việc đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ trí thức.
Việc giáo dục và đào tạo đội ngũ trí thức phải xác định vừa giáo dục nghề nghiệp,
tài năng, vừa giáo dục phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng, trí thức phải đem
tri thức phục vụ cho Nhân dân và đất nước.

Summary: During his lifetime, President Ho Chi Minh was very interested in
intellectuals. He had issued a number of speeches and articles about intellectuals.
Up to now, his ideas still illuminate the Party and State in training, fostering, and
using intellectuals. The education and training of intellectuals must determine both
vocational education, talent, while educating moral qualities, revolutionary ideals,
intellectuals must bring knowledge to serve the People and the country.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh; trí thức; giáo dục và đào tạo; trường đại học; Việt Nam. 
Keywords: President Ho Chi Minh; intellectuals; education and training; university; Vietnam.
Nhận bài: 15/11/2022; Sửa chữa: 21/11/2022; Duyệt đăng: 29/11/2022.

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

Xây d�ng đi ng& trí th�c 
trong các tr�"ng đ�i h!c hi�n nay
theo t� t��ng H� Chí Minh
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Chú thích:
1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2004, tập 3, tr. 584.
2,3. Hồ Chí Minh, Toàn tập, sđd, tập 4, tr.80, 99.
4,5,6. Hồ Chí Minh, Toàn tập, sđd, tập 5, tr. 50, 131, 156.
7. Hồ Chí Minh, Toàn tập, sđd, tập 6, tr.202, 467.
8,9. Hồ Chí Minh, Toàn tập, sđd, tập 7, tr.32- 33, 34.
10,11. Hồ Chí Minh, Toàn tập, sđd, tập 9, tr.492, 493.
12,13. Hồ Chí Minh, Toàn tập, sđd, tập 12, tr.404, 403.
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PHẠM HUY THÔNG*

Tóm tắt: Trong những năm qua, đồng bào Công giáo thành phố Hà Nội tiếp tục phát
huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, gắn bó đồng hành cùng dân tộc. Ban Đoàn kết
Công giáo các quận, huyện, thị xã đã phối hợp triển khai các phong trào thi đua yêu
nước, các cuộc vận động do Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, gắn
với phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến” do Ủy ban Đoàn kết Công giáo
Việt Nam thành phố phát động. Đồng bào Công giáo Thủ đô góp phần quan trọng
trong các phong trào thi đua yêu nước, theo đường hướng chung của Hội đồng Giám
mục Việt Nam: “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào”.

Summary: Over the years, the Catholic compatriots in Hanoi have continued to
promote the tradition of patriotism, solidarity, attachment, and companionship with
the nation. The Catholic Solidarity Committees of districts, towns have coordinated to
deploy patriotic emulation movements, campaigns launched by the State and the
Vietnam Fatherland Front, associated with the emulation movement to build "advanced
country and religion" launched by the Committee for Solidarity of Vietnamese Catholics
in Hanoi. The capital's Catholic compatriots make an important contribution to patriotic
emulation movements, following the general direction of the Vietnamese Bishops'
Conference: "Living the Gospel in the heart of the nation to serve the happiness of the
compatriots".
Từ khóa: Công giáo; đồng bào Công giáo; khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố
Hà Nội. 
Keywords: Catholicism; Catholic compatriots; the great national unity bloc; the Committee for Solidarity of Vietnamese
Catholics in Hanoi.
Nhận bài: 23/11/2022; Sửa chữa: 25/11/2022; Duyệt đăng: 5/12/2022.

* Tiến sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội.

D�u �n nhi�m k' VII - Ng�"i Công giáo
Th� đô xây d�ng và b�o v� T� qu	c
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NHÂN VẬT - SỰ KIỆN

Công giáo; “Xứ, họ đạo tham gia bảo vệ môi trường và
ứng phó với biến đổi khí hậu” tại thôn toàn tòng Công
giáo; “Xứ, họ đạo cùng cộng đồng dân cư tham gia bảo
vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” tại
thôn lương - giáo chung sống.

Hàng trăm cơ sở thờ tự Công giáo được tu sửa, xây
mới. Năm 2000, huyện Đông Anh hỗ trợ 1 tỷ đồng để
xây dựng nhà giáo lý họ Mai Lâm. Năm 2018, huyện
tiếp tục hỗ trợ tới 13 tỷ đồng xây nhà thờ Đại Bằng,
xã Nguyên Khê và nhà mục vụ. Do dịch Covid-19 nên
tiến độ xây dựng bị chậm trễ đến tháng 11/2022 mới
khánh thành.

Dấu ấn thứ hai là Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
thành phố Hà Nội đã trở thành cây cầu gắn kết Đạo và
Đời. Trong các dịp lễ lớn như ngày 3/2, ngày 15/10, ngày
18/11, Ủy ban đều tổ chức đoàn đến chúc mừng Thành
ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
được các cơ quan đón tiếp trọng thị. Ngược lại, ngày lễ
Noel hay Tết cổ truyền dân tộc, các cơ quan lại đến chúc
mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo và bà con giáo dân Thủ

đô. Các ngày lễ quan thày của các Đức Giám mục, các linh
mục trên địa bàn hay các dịp lễ khánh thành nhà thờ,
nhà mục vụ, chầu lễ của nhiều giáo xứ, giáo họ, Ủy ban
cũng luôn tổ chức các hoạt động gặp gỡ chúc mừng, tạo
sự gắn kết giữa các Đấng bậc với Ủy ban Đoàn kết Công
giáo. Linh mục Phêrô Bùi Ngọc Tuấn (ở xứ Sơn Miêng),
dịp Tết cổ truyền khi đi chúc Tết các cơ quan của thành
phố cũng ghé vào chúc Tết Ủy ban. Ủy ban còn đi thăm
nhiều Giám mục các giáo phận khác như Lạng Sơn, Cao
Bằng, Vinh, Hà Tĩnh, Thái Bình. Một số linh mục ở địa bàn
thành phố khi được chuyển đi nơi khác như Hà Nam, Yên
Bái, Ủy ban vẫn đến chào thăm khi có dịp như Linh mục
Antôn Trần Quang Tiến trước đây ở Bằng Sở, hiện nay về
coi sóc Sở Kiện có dịp đại lễ ở Sở Kiện đều mời đại diện
Ủy ban tham dự. 

Nhiều vị trong Ban Đoàn kết Công giáo cũng là nhịp
cầu kết nối Đạo và Đời. Ông Nguyễn Văn Liệu, Trưởng
ban Đoàn kết Công giáo Bắc Từ Liêm được cha xứ Cổ
Nhuế giao toàn quyền trong quan hệ với xã hội. Ông lo
thủ tục để xin phép xây dựng nhà thờ, tổ chức ngày
giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội. Ông Lê Thành Minh,

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Hà Nội
nhân Lễ Giáng sinh năm 2017. 

Ảnh: PV
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Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

ẢNH: MẠNH CƯỜNG
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