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H
ằng năm, cứ mỗi độ thu về, người dân Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước lại tự hào khi nhớ về
mùa thu lịch sử năm 1945. Mùa thu năm ấy, cả dân tộc trên dưới một lòng đã vùng lên chống lại thực
dân, phong kiến, giành lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc bằng cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, đầy

sáng tạo do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. 
Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Tạp chí Mặt trận số 229

có bài “Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945 - Giá trị lịch sử, tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng trong
sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”. Bản Tuyên ngôn Độc lập hàm chứa những vấn đề trọng đại của dân tộc và tầm nhìn chiến lược
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là: Đặt sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào quyền chính đáng chung của
các dân tộc trên thế giới; thể hiện tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân tộc Việt Nam kiên cường đấu tranh cho
quyền con người. Những giá trị về quyền con người do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng trong bản Tuyên ngôn Độc lập
là những giá trị bất hủ, có tầm nhìn chiến lược đúng đắn, tạo ra cơ sở để dân tộc Việt Nam không ngừng đấu tranh bảo
đảm và phát huy quyền con người trong những giai đoạn cách mạng sau đó. 

Ở mục NNghiên cứu - Lý luận, gồm những bài nghiên cứu chuyên sâu, mang tính định hướng lớn cho công tác
Mặt trận: “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa”; “Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám
sát công tác tổ chức và cán bộ”; “Một số giải pháp thực hiện chính sách dân tộc phù hợp với đặc điểm tự nhiên - xã
hội của từng vùng dân tộc thiểu số”...

“Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo tinh thần Văn kiện Đại
hội XIII của Đảng” là bài viết trong mục Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Văn kiện Đại hội XIII và nhiều
văn bản khác tiếp tục khẳng định và nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận
Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân; chỉ ra những hạn chế và phương hướng để phát huy vai trò của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong công tác này.

Mục Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có bài “Những việc cần làm ngay để người dân tự giác phòng, chống tham
nhũng”. Bài viết phân tích quá trình tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vai trò và sự ủng hộ của quần chúng
nhân dân là rất quan trọng, thông qua sự quy tụ của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Tại nhiều địa phương , người dân và
Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tạo ra những cách làm hay và hiệu quả trong công tác này, cần phát huy trong thời gian tới.

Ở các mục Diễn đàn Đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận với các phong trào, cuộc vận động; Kinh nghiệm - Thực tiễn;
Các vấn đề quốc tế và đối ngoại nhân dân có nhiều bài tổng kết kinh nghiệm, thực tiễn công tác Mặt trận ở các nội dung:
cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát huy vai
trò của người có uy tín; tăng cường công tác đối ngoại nhân dân; hợp tác toàn cầu - bảo vệ sự sống trên trái đất...

Nhân vật của mục Nhân vật - Sự kiện số này là đồng chí Lê Hồng Phong trong bài viết “Đồng chí Lê Hồng
Phong với cuộc vận động thành lập Mặt trận Dân chủ Đông Dương”. Đồng chí Lê Hồng Phong là tấm gương sáng
ngời về đạo đức cách mạng, trọn đời hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân. Ông cũng là
người chủ trương thành lập Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế rộng rãi, góp phần vào sự phát triển mạnh
mẽ của phong trào cách mạng nước ta trong thời kỳ Mặt trận dân chủ.

Trải qua 77 năm, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn luôn là biểu tượng tuyệt vời của sức
mạnh Việt Nam, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, của ý chí bản lĩnh, trí tuệ con người Việt Nam và là kết tinh
truyền thống kiên cường, bất khuất của cả dân tộc theo suốt chiều dài lịch sử và những bài học lịch sử quý báu đó
vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. 

Trân trọng giới thiệu Tạp chí Mặt trận số 229 đến Quý Độc giả.

ThS. TRƯƠNG THÀNH TRUNG
Phó Tổng Biên tập phụ trách

L�I TÒA SO�N 
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ĐỖ VĂN CHIẾN*

Tóm tắt: Đại đoàn kết toàn dân tộc là một di sản vô giá, truyền thống quý báu của dân
tộc Việt Nam được hun đúc qua lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Đặc biệt,
từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và trong suốt 92 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng
luôn xác định đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược, là nguồn sức mạnh, động lực
chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tuy
nhiên, trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay, đất nước ta đang đứng trước
nhiều vấn đề mới đặt ra. Thực tiễn đòi hỏi phải tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn
kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh to lớn của toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Summary: The great national unity is an invaluable heritage, a precious tradition of
Vietnamese people that has been forged through the history of thousands of years of
nation building and defense. Especially since the foundation of the Communist Party of
Vietnam and during 92 years of revolutionary leadership, the Party has always identified
the great national unity as a strategic line, a source of strength, the main driving force,
and the decisive factor to the victory of the Vietnamese revolution. However, in the
process of Doi Moi and international integration today, our country has been facing a
number of new problems. Reality requires continuing to firmly consolidate the great
national unity bloc, bringing into play the great strength of the entire people in the cause
of building and defending the Vietnamese Socialist Fatherland.
Từ khóa: Đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xã hội chủ nghĩa; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: The great national unity; building and defending the Fatherland; Socialist; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 25/8/2022; Sửa chữa: 26/8/2022; Duyệt đăng: 5/9/2022.

Về tình hình và kết quả thực hiện chủ
trương, đường lối của Đảng về phát huy
khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong
chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

* Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát huy s�c m�nh kh�i đ�i đoàn k�t 
toàn dân t�c trong s� nghi	p xây d�ng và
b
o v	 T� qu�c Vi	t Nam xã h�i ch� ngha
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Dự báo tình hình và đề xuất một số nhiệm
vụ giải pháp tiếp tục phát huy sức mạnh
khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự
nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội
chủ nghĩa
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Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến thân mật
tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do đồng chí Khampheuy
Boutdavieng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây
dựng đất nước làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
tháng 9/2022. ẢNH: KỲ ANH
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LÊ TIẾN CHÂU*

Tóm tắt: Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là phương thức để Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; cũng
là phương thức để thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm
chủ”. Trong đó, hoạt động giám sát công tác tổ chức, cán bộ của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thời gian qua, nhất là từ khi có Quy chế giám sát
và phản biện xã hội của Bộ Chính trị đến nay đã thu được những kết quả có ý nghĩa
trên nhiều phương diện, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức đối với vai
trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt
được, công tác giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ vẫn còn những hạn chế
nhất định, đòi hỏi phải có giải pháp tiếp tục phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để góp phần tăng cường kiểm soát
quyền lực trong công tác cán bộ.

Summary: Supervision by the Vietnam Fatherland Front is a method for the Vietnam
Fatherland Front to represent and protect the People's legal and legitimate rights and
interests; it is also a method to implement the mechanism of "the Party leads, the State
manages, and the People master". In particular, the supervision of the organization and
cadre work of the Vietnam Fatherland Front and socio-political organizations over the
years, especially since the Politburo's Regulation on social supervision and criticism has
been issued, meaningful results have been obtained in many aspects, contributing to
a positive change in awareness about the supervisory role of the Vietnam Fatherland
Front. However, besides the achieved results, the supervision of cadres, the Party
members, and cadre work still has certain limitations, which requires solutions to
continue promoting the supervisory role of the Vietnam Fatherland Front and socio-
political organizations to contribute to strengthening control of power in cadre work.
Từ khóa: Tổ chức; cán bộ; giám sát; các tổ chức chính trị - xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
Keywords: Organization; officers; supervision; socio-political organizations; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 16/8/2022; Sửa chữa: 18/8/2022; Duyệt đăng: 5/9/2022.

Nội dung giám sát công tác tổ chức, cán
bộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các
tổ chức chính trị - xã hội

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

Phát huy vai trò c�a M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam
và các t� ch�c chính tr� - xã h�i trong giám sát
công tác t� ch�c và cán b�
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Những kết quả nổi bật và một số hạn chế
khi thực hiện giám sát công tác tổ chức,
cán bộ trong thời gian qua
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Giải pháp phát huy vai trò giám sát công
tác tổ chức, cán bộ của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
trong thời gian tới
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Chú thích:
(1) Như: Quy chế Giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (Ban hành kèm theo

Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị) và 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 (Ban hành kèm theo Quyết định số 218-QĐ/TW ngày
12/12/2013 của Bộ Chính trị); giám sát việc thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3/10/2017, của Ban Bí thư Trung ương Đảng,
về “Ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, 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”; giám sát việc thực hiện 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 tổ chức 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”.

(2) Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3/10/2017, của Ban Bí thư Trung ương Đảng, về “Ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, 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”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012, của Ban Bí thư Trung ương Đảng, “Về trách nhiệm nêu
gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; 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 tổ chức 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”; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019,
của Bộ Chính trị, “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”; Quy định số 213-QĐ/TW
ngày 2/1/2020, của Bộ Chính trị, “Về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và
nhân dân nơi cư trú”.

(3) Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, so với danh sách trình ra Hội
nghị hiệp thương lần thứ nhất, qua các lần hiệp thương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã loại khỏi danh sách hiệp
thương chính thức 150 ứng cử viên đại biểu Quốc hội và 63.607 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp do đã phát hiện
vi phạm chính sách, pháp luật, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm đạo đức, lối sống và không được cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín
nhiệm (Báo cáo số 259/BC-MTTW ngày 8/7/2016, của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổng kết
công tác Mặt trận tham gia bầu cử).



14 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 229 (9/2022)

LÊ BÁ TRÌNH*

Tóm tắt: Để tăng cường vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong
giai đoạn mới phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định: “Đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung và phương
thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ
chức chính trị - xã hội, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư”. Trên cơ sở đó, ngày
30/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII ban hành Quyết định số 24-
QĐ/TW quy định về thi hành điều lệ Đảng, trong đó xác định rõ thẩm quyền quyết định
về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của cơ quan giúp việc Uỷ ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về vị
trí, vai trò của cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, góp phần quan
trọng vào kết quả thực hiện chủ trương đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam theo yêu cầu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Summary: In order to strengthen the role and responsibility of the Vietnam Fatherland
Front in the new period serving the cause of national building and defense, the 13th
National Party Congress affirmed that "Innovating the organizational apparatus,
contents and methods of operation, enhancing the responsibility of the staff of the
Vietnam Fatherland Front and socio-political organizations, with a strong focus on
grassroots and population areas". On that basis, on July 30, 2021, the 13th Party
Central Committee issued Decision No. 24-QD/TW on the implementation of the Party's
charter, which clearly defines the authority to decide on functions, tasks, organizational
structure, and payroll of assisting agencies of the Vietnam Fatherland Front Committees
at all levels. Clarifying theoretical and practical issues about the position and role of
agencies under the Vietnam Fatherland Front at all levels, making an important
contribution to the results of implementing the policy of reforming the organization
and operation of the Vietnamese Fatherland Front at the request of the Resolution of
the 13th Party Congress.
Từ khóa: Hệ thống chính trị ở Việt Nam; cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; nguyên tắc tập trung dân
chủ; nguyên tắc hiệp thương dân chủ. 
Keywords: Political system in Vietnam; agencies under the Vietnam Fatherland Front Committees at all levels; the principle
of democratic centralism; principles of democratic compromise.
Nhận bài: 28/8/2022; Sửa chữa: 29/8/2022; Duyệt đăng: 5/9/2022.

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

V� trí, vai trò c�a c� quan �y ban M�t tr�n
T� qu�c Vi	t Nam các c�p hi	n nay, 
m�t s� v�n đ� lý lu�n và th�c ti�n
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Chú thích:
1. Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tập 10, tr.197.
2. Hồ Chí Minh. Toàn tập, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1971, t.5, tr.698. 
3. Trích bài báo “Dân vận ”, ngày 15/10/1949, Hồ Chí Minh.
4. Điều 10. Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá IX quy định chế độ làm việc của Ban Thường trực tại Khoản 3, Điều 2. Quy chế

hoạt động của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam khoá IX.

5. Mục 17.3. Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Quy định thi hành điều lệ Đảng. 
6. Mục 17.3. Quyết định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Quy định về thi hành điều lệ Đảng.

Tài liệu tham khảo
1. Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Hệ thống tư liệu - Văn kiện Đảng. Tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-

uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-xiii/bao-cao-chinh-tri-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xii-tai-dai-hoi-dai-bieu-toan-
quoc-lan-thu-xiii-cua-3669

2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá
XII, Quy định thi hành điều lệ Đảng. 

3. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Quyết định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá
XIII, Quy định về thi hành điều lệ Đảng.

4. Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá IX. 
5. Hồ Chí Minh (1971). Toàn tập, Nxb. Sự thật, Hà Nội, tập 5.
6. Hồ Chí Minh (2000). Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tập 10.
7. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Quyết định số: 50/QĐ-MTTW-UB ngày 30/12/2019 của Ủy ban Trung ương Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam, Quy chế hoạt động của Uỷ ban, Đoàn Chủ tịch, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá IX (2019 - 2024). 
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ĐỖ DUY THƯỜNG*

Tóm tắt: Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các tổ chức thành viên đã và đang có những chuyển biến tích cực, được đánh
giá là ngày càng tiến bộ, hiệu quả và đi vào thực chất. Tuy nhiên, hoạt động giám
sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện còn những khó khăn
và hạn chế nhất định, trong đó có các điều kiện bảo đảm cho hoạt động này của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần được tháo gỡ để ngày càng nâng cao chất lượng,
hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước.

Summary: Social supervision and criticism activities of the Vietnam Fatherland
Front and its member organizations has been making positive changes, which are
considered to be increasingly progressive, effective, and practical. However, social
supervision and criticism activities of the Vietnam Fatherland Front still have certain
difficulties and limitations, in which the conditions to ensure this operation of the
Vietnam Fatherland Front need to be removed in order to increasingly improve the
quality and efficiency, contributing actively to the building of the Party and the State.
Từ khóa: Giám sát; phản biện xã hội; các điều kiện bảo đảm; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
Keywords: Social supervision and criticism; guarantee conditions; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 12/8/2022; Sửa chữa: 15/8/2022; Duyệt đăng: 29/8/2022.

Những khó khăn và hạn chế trong thực hiện
hoạt động giám sát và phản biện xã hội

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

Các đi�u ki	n b
o đ
m cho ho�t đ�ng giám sát 
và ph
n bi	n xã h�i c�a M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam
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Một số giải pháp nhằm bảo đảm các điều
kiện để nâng cao chất lượng hoạt động
giám sát và phản biện xã hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị liên tịch thường niên
tổng kết công tác phối hợp năm 2021 và trọng tâm phối hợp năm 2022. 

ẢNH: KỲ ANH
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TRẦN NGỌC ĐƯỜNG*

Tóm tắt: Trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã đẩy mạnh tuyên
truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động
ở địa bàn dân cư; trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh” và giảm nghèo bền vững, nhằm khơi dậy trong các tầng lớp
nhân dân tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tự quản. Trong đó, đẩy mạnh hoạt động giám
sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về xây dựng
nông thôn mới. Đây được xác định là giải pháp trọng tâm, góp phần huy động mạnh
mẽ hơn nữa nguồn lực xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, từng bước nâng
cao đời sống người dân cho phù hợp với giai đoạn mới.

Summary: In recent years, the Vietnam Fatherland Front at all levels has promoted
propaganda and mobilization of all classes of the People to implement the National
Target Program on building new-style rural areas through patriotic emulation
movements and the campaign in residential areas. The focus is on the campaign "All
people unite to build new-style rural and civilized urban areas" and sustainable poverty
reduction, in order to arouse in all classes the spirit of solidarity, creativity, and self-
management. In particular, promoting social supervision and criticism of the Vietnam
Fatherland Front and socio-political organizations on the building of new-style rural
areas. This is identified as a key solution, contributing to more strongly mobilizing
resources to build new-style rural areas in the direction of modernity, gradually
improving the People's lives to suit the new period.
Từ khóa: Giám sát; xây dựng nông thôn mới; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh”; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Supervision; building new-style rural areas; the campaign “All people unite to build new-style rural and civilized
urban areas”; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 23/8/2022; Sửa chữa: 25/8/2022; Duyệt đăng: 29/8/2022.

Các quan điểm của Đảng, Nhà nước về giám
sát xây dựng nông thôn mới ở cơ sở hiện nay

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

Quan đi�m, gi
i pháp phát huy vai trò 
c�a M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam th�c hi	n 
giám sát xây d�ng nông thôn m�i
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Các quan điểm thực hiện giám sát xây
dựng nông thôn mới của Mặt trận Tổ quốc
các cấp và các thành viên

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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Các giải pháp phát huy vai trò của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam thực hiện nhiệm vụ
giám sát xây dựng nông thôn mới ở cơ sở
hiện nay
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VŨ ĐĂNG MINH*

Tóm tắt: Trong thời kỳ đổi mới, tăng cường hội nhập quốc tế, cách phân định vùng
dân tộc thiểu số của Chính phủ được đánh giá là ngày càng mang tính khoa học,
hợp lý, phù hợp với mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ khác nhau, tạo ra những bước đột
phá to lớn trong việc đẩy nhanh việc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã
hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Trong thời
gian tới, để phát triển bền vững các vùng dân tộc thiểu số, hệ thống chính trị các
cấp từ Trung ương đến cơ sở cần tiếp tục tăng cường phối hợp đồng bộ, thực hiện
hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thực hiện chính sách dân
tộc phù hợp với đặc điểm tự nhiên và xã hội của từng vùng.

Summary: In the period of Doi Moi and international integration, the Government's
method of demarcating ethnic minority areas is considered to be more and more
scientific, reasonable, and suitable for each period, and each era, creating great
breakthroughs in accelerating poverty reduction, socio-economic development, and
ensuring national defense and security in ethnic minority areas. In the coming time,
in order to sustainably develop ethnic minority areas, the political system at all
levels from the central to grassroots levels should continue to strengthen
synchronous coordination, effectively implement guidelines and policies of the Party
and the State, implementing ethnic policies in accordance with the natural and social
characteristics of each region.
Từ khóa: Chính sách dân tộc; vùng dân tộc thiểu số; phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; Việt Nam.
Keywords: Ethnic policy; ethnic minority areas; socio-economic development in ethnic minority areas; Vietnam.
Nhận bài: 19/8/2022; Sửa chữa: 23/8/2022; Duyệt đăng: 6/9/2022.

Vị trí chiến lược quan trọng của vùng dân
tộc thiểu số

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

M�t s� gi
i pháp th�c hi	n chính sách dân t�c
phù h�p v�i đ�c đi�m t� nhiên - xã h�i c�a t�ng
vùng dân t�c thi�u s�
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Về việc phân định vùng trước đây và
hiện nay 
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Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã
hội vùng dân tộc thiểu số từ Chương trình
135 của Chính Phủ đến nay 
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Giải pháp thực hiện chính sách dân tộc
phù hợp đặc điểm tự nhiên và xã hội của
từng vùng dân tộc thiểu số 



Chú thích:
1. Khổng Diễn: Đa dạng vùng và dân tộc, khả năng giải quyết trên phương diện văn hoá của Nhà nước, Tạp chí Dân tộc học, số 1, 2002.
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PHẠM THỊ HỒNG*

Tóm tắt: Theo quy định tại Hiến pháp năm 2013 và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam năm 2015, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập
hợp đoàn kết Nhân dân; động viên, hỗ trợ Nhân dân thực hiện dân chủ, quyền con
người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, thực hiện đường lối, chủ trương của
Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay,
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Mặt trận
Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt
động,...; chủ động tham gia giám sát và phản biện xã hội; làm tốt vai trò cầu nối
giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân”. Để hiện thực hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng,
cần nghiên cứu để có những giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả vai
trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, hoàn thiện Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Summary: According to the provisions of the 2013 Constitution and the 2015 Law
on the Vietnam Fatherland Front, the Vietnam Fatherland Front has the role of
representing and protecting the legal and legitimate rights and interests of the
People; expanding and diversifying forms of the People's solidarity gathering;
encouraging and supporting the People to implement democracy, human rights,
fundamental rights and obligations of citizens, and implementing the Party's
guidelines and directions, and the State's policies and laws. In the current
revolutionary period, the Resolution of the 13th National Party Congress emphasized:
"The Vietnam Fatherland Front and the People's organizations continue to innovate
contents and methods of operation; actively participating in social supervision and
criticism; effectively playing the role of a bridge between the Party, the State, and
the People”. In order to realize the direction of the Party, it is necessary to research
to have appropriate solutions to continue effectively promoting the role of the
Vietnam Fatherland Front in the cause of building and perfecting the socialist rule-
of-law State of Vietnam.
Từ khóa: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đại đoàn kết toàn dân tộc; Nhân dân; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: The socialist rule of law State; the great national unity; the People; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 29/8/2022; Sửa chữa: 30/8/2022; Duyệt đăng: 5/9/2022.

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

Ti�p t�c phát huy vai trò c�a M�t tr�n T� qu�c
Vi	t Nam trong xây d�ng và hoàn thi	n Nhà n��c
pháp quy�n xã h�i ch� ngha Vi	t Nam
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Kết quả phát huy vai trò của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng,
hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa Việt Nam thời gian qua
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Giải pháp tiếp tục phát huy vai trò của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng,
hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa 
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Chú thích:
1. https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/toan-van-ket-luan-hoi-nghi-lan-thu-tu-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-XIII-

595400.html.
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NGUYỄN DUY TRÌNH*

Tóm tắt: Giám sát và phản biện xã hội là vai trò hết sức quan trọng của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam. Qua đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, “làm
nòng cốt để nhân dân làm chủ”. Nhờ sự thể chế hóa và luật hóa về vai trò này ngày càng
cụ thể, trong những năm qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam đã đạt những kết quả quan trọng. Việc phát huy hơn nữa vai trò giám sát,
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc các cấp, thực hiện chức năng tham gia xây dựng
Đảng và Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân theo tinh thần Văn kiện Đại
hội XIII của Đảng đang là vấn đề cấp bách được đặt ra hiện nay.

Summary: Social supervision and criticism is a very important role of the Vietnam
Fatherland Front. Thereby, the Vietnam Fatherland Front has better performed its
function of representation, "as the core for the People to master". Thanks to the
increasingly specific institutionalization and legalization of this role, over the years,
the Vietnam Fatherland Front's social supervision and criticism activities have achieved
important results. Further promoting the role of social supervision and criticism of the
Front at all levels, performing the function of participating in the building of the Party
and the State, and enhancing the People's right to mastery in the spirit of the 13th
Party Congress Document is an urgent issue that is being raised at present.
Từ khóa: Giám sát; phản biện xã hội; Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Social supervision and criticism; Documents of the 13th Party Congress; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 12/8/2022; Sửa chữa: 15/8/2022; Duyệt đăng: 29/8/2022.

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

Phát huy vai trò giám sát và ph
n bi	n xã h�i
c�a M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam theo tinh th�n
V�n ki	n Đ�i h�i XIII c�a Đ
ng
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Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trao
đổi nội dung tổ chức phản biện xã hội đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), tháng 8/2022. 

ẢNH: QUANG VINH
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Chú thích:
1. Điều 1 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015.
2. Chương V, VI Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015.
3. 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.70.
4,11,12. Nguyễn Phú Trọng, Bài phát biểu tại Hội nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 16/8/2021. (http://baochinhphu.vn).
5. 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.88-89.
6. Xem, Báo cáo chính trị trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, Hà Nội, 2019.
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.43.
8,9,10. 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.173.
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LỘC THƯỢNG

Tóm tắt: Tham nhũng là một thứ “giặc nội xâm”, là một nguy cơ đe dọa sự tồn vong
của Đảng, của chế độ. Đảng ta xác định, phòng, chống tham nhũng, xây dựng,
chỉnh đốn Đảng không phải là công việc nội bộ của Đảng. Do đó, Đảng, Nhà nước
đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho quần chúng
nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tham gia vào
công tác này. Chỉ khi vai trò làm chủ của Nhân dân được phát huy, dân chủ trong xã
hội được thực hành thực chất và rộng rãi, thì việc huy động tính tích cực của quần
chúng nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, giám sát, phản biện xã hội, tham
gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh mới đạt hiệu quả
như mong muốn. 

Summary: Corruption is a kind of "internal enemy", a threat that threatens the
survival of the Party and the regime. Our Party has determined that anti-corruption,
building and rectification of the Party is not the internal work of the Party. Therefore,
the Party and the State have promulgated a number of guidelines, mechanisms, and
policies to create conditions for the People, the Vietnam Fatherland Front, and socio-
political organizations to participate in this work. Only when the People's mastery role
is promoted, and democracy in society is practically and widely practiced, the
mobilization of the People's activeness in the prevention and fight against corruption,
social supervision and criticism, participation in building the Party, and building a
clean and strong Government will achieve the desired expectations.
Từ khóa: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Đại hội XIII của Đảng; Nhân dân; Việt Nam. 
Keywords: Anti-corruption, negative phenomena; 13th Party Congress; the People; Vietnam.
Nhận bài: 11/8/2022; Sửa chữa: 19/8/2022; Duyệt đăng: 5/9/2022.

Nh�ng vi	c c�n làm ngay đ� ng�!i dân
t� giác phòng, ch�ng tham nh"ng
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Trách nhiệm công dân trong chống 
“giặc nội xâm”

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại cuộc họp
Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023. 

ẢNH: KỲ ANH



38 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 229 (9/2022)

Bảo vệ người phản ánh, tố cáo tham nhũng

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý, đề xuất hướng khắc phục những vướng mắc,
bất cập của Luật Đấu thầu năm 2013, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn
bản hướng dẫn thực hiện, tháng 8/2022. 

ẢNH: HƯƠNG DIỆP
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Phát huy vai trò của báo chí

Xây “thế trận lòng dân” 
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NGUYỄN TUẤN ANH*

Tóm tắt: Cách đây 25 năm, trong công văn ngày 6/6/1997, Bộ Giáo dục và Đào tạo
có yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành triển khai kế hoạch xử lý dứt
điểm tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan. Có thể khẳng định, quyết định trên của
Bộ Giáo dục và Đào tạo được số đông phụ huynh học sinh và dư luận xã hội đồng
tình ủng hộ. Từ đó đến nay, không có năm nào vấn đề trên không được đặt ra và
không thể thống kê hết số văn bản của ngành Giáo dục và Đào tạo trong cả nước đề
cập, chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm. Tuy nhiên, đến nay vấn đề dạy thêm, học
thêm vẫn còn hết sức phức tạp, xuất phát từ cả phía người dạy và người học.

Summary: 25 years ago, in the Official Dispatch dated June 6, 1997, the Ministry of
Education and Training requested that the Departments of Education and Training of
provinces and cities implement a plan to completely handle the situation of rampant
extra classes and private tutoring. It can be affirmed that the above decision of the
Ministry of Education and Training has been supported by the majority of students'
parents and public opinion. Since then, there is no year that the above problem has
not been raised and it is impossible to enumerate all the documents of the Education
and Training sector in the country mentioning and adjusting extra classes and private
tutoring. However, up to now, the issue of extra classes and private tutoring is still very
complicated, stemming from both teachers and learners.
Từ khóa: Chăm sóc, giáo dục thiếu niên; dạy thêm, học thêm; Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Keywords: Care, youth education; extra classes, private tutoring; the Ministry of Education and Training.
Nhận bài: 16/8/2022; Sửa chữa: 18/8/2022; Duyệt đăng: 5/9/2022.

D�Y THÊM, H�C THÊM -
Góc nhìn t� hai phía

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



Vấn đề dạy thêm, học thêm luôn nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội và ngành giáo dục. 
ẢNH: VŨ QUYẾT
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Chú thích:
1. Hồ Chí Minh toàn tập Nxb. Sự thật Hà Nội 1985, tập 5, tr.414-415.

Nhà trường cần làm tốt công tác quản lý nghiệp vụ đối với đội ngũ giáo viên để dạy thêm,
học thêm đúng định hướng và thực sự phát huy hiệu quả. 

ẢNH: VŨ QUYẾT
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VŨ TAM HÒA*

Tóm tắt: Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của
người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc
làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm thất
nghiệp được thực hiện với các chế độ: hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ
kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, trợ cấp thất nghiệp cho người
lao động khi bị mất việc làm và tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề cho người lao
động. Bài viết đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi bảo hiểm thất
nghiệp trong và sau đại dịch Covid-19.

Summary: Unemployment insurance is a regime aimed at compensating a part of
an employee's income when he or she loses a job, supporting workers in vocational
training, job maintenance, and job search on the basis of contributions to the
Unemployment Insurance Fund. Unemployment insurance is implemented with the
following regimes: support for training and retraining, improvement of vocational
skills to maintain jobs for employees, unemployment allowances for employees who
lose their jobs and advice on job placement and vocational training for employees.
This article proposes some solutions to improve the efficiency of unemployment
insurance expenditure management during and after the Covid-19 pandemic.
Từ khóa: Bảo hiểm; bảo hiểm thất nghiệp; người lao động; đại dịch Covid-19; Việt Nam.
Keywords: Insurance; unemployment insurance; workers; the Covid-19 pandemic; Vietnam.
Nhận bài: 29/8/2022; Sửa chữa: 30/8/2022; Duyệt đăng: 6/9/2022.

Chiếc “phao cứu sinh” cho người lao động 

* Tiến sĩ, Giảng viên Trường Đại học Thương mại.

Nâng cao hi	u qu
 qu
n lý chi b
o hi�m th�t nghi	p
trong và sau đ�i d�ch Covid-19
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Đảm bảo minh bạch, đúng đối tượng,
đúng mục đích
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NÔNG THỊ YẾN*

Tóm tắt: Là tỉnh miền núi, chủ yếu sản xuất nông nghiệp, trong những năm qua
các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
tỉnh Tuyên Quang đã tích cực chỉ đạo và có những cơ chế, chính sách để địa phương
phát triển sản xuất những mặt hàng nông nghiệp. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong
tỉnh cũng đã tích cực tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn nâng
cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ, bảo vệ quyền
lợi của người tiêu dùng, từ đó góp phần xây dựng thương hiệu cho nhiều sản phẩm
hàng hóa nông sản của tỉnh Tuyên Quang, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động
"Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". 

Summary: As a mountainous province, mainly engaged in agricultural production,
over the years, the Party Committees, authorities, the Vietnam Fatherland Front,
and socio-political organizations in Tuyen Quang province have actively directed
and developed mechanisms, policies for the local development of agricultural
production. The Vietnam Fatherland Front at all levels in the province has also
actively propagated and mobilized businesses in the area to improve the quality
and competitiveness of products, goods and services, protect the interests of
consumers, thereby contributing to branding for many agricultural products of Tuyen
Quang province and effectively implementing the campaign "Vietnamese people
give priority to using Vietnamese goods".
Từ khóa: Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; phát triển kinh tế; Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh Tuyên Quang. 
Keywords: The campaign "Vietnamese people give priority to using Vietnamese goods"; economic development; the
Vietnam Fatherland Front in Tuyen Quang province.
Nhận bài: 12/8/2022; Sửa chữa: 15/8/2022; Duyệt đăng: 29/8/2022.

* Phó Trưởng Ban Tuyên giáo - Phong trào, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang.

Ng�!i dân Tuyên Quang �u tiên s# d�ng
hàng hóa Vi	t
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Đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy cho
người tiêu dùng sử dụng hàng Việt
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Quan tâm ban hành chính sách, quản lý
Nhà nước, xúc tiến đầu tư, thương mại 

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Tuyên Quang
cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La (Tỉnh Tuyên Quang
tham gia có 4 gian hàng với trên 80 sản phẩm OCOP, đặc sản). ẢNH: HẢI YẾN
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Chuyển biến trong doanh nghiệp và
người tiêu dùng hàng Việt

Một số giải pháp thực hiện hiệu quả cuộc
vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam" 
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NGUYỄN QUANG HÒA*

Tóm tắt: Kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn vừa qua khẳng định đường lối,
chủ trương đúng đắn của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông thôn và chủ trương
giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nông dân. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các tổ chức thành viên được đánh giá là thực hiện hiệu quả vai trò là cầu nối
giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân. Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua, Mặt trận Tổ
quốc các cấp đã vận động và phát huy vai trò Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; huy động nguồn lực, cùng Nhà nước
chăm lo cuộc sống cho Nhân dân. 

Summary: The results of building new-style rural areas in the past period has affirmed
the Party's correct guidelines and directions on agricultural and rural development and
the guidelines of sustainable poverty reduction and improvement of farmers' lives. In
particular, the Vietnam Fatherland Front and its member organizations are evaluated
as effectively performing their role as a bridge between the Party, the Government, and
the People. Through the campaign "All people unite to build new-style rural and
civilized urban areas" and emulation movements, the Vietnam Fatherland Front at all
levels has mobilized and promoted the role of the People in building new-style rural
areas, civilized urban areas and sustainable poverty reduction; mobilizing resources,
together with the State take care of the People's lives.
Từ khóa: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tuyên truyền; vận động; Nhân
dân; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: The campaign “All people unite to build new-style rural and civilized urban areas"; propagate; mobilize; the
People; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 26/8/2022; Sửa chữa: 30/8/2022; Duyệt đăng: 5/9/2022.

Những kết quả đạt được trong thực hiện
cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới, đô thị thông minh”

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

M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam v�i cu�c v�n đ�ng
“Toàn dân đoàn k�t xây d�ng nông thôn m�i,
đô th� v�n minh”
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Một số giải pháp định hướng thực hiện cuộc
vận động trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc
các cấp  
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DƯƠNG SÀ KHA*

Tóm tắt: Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống, tập trung
ở các huyện Vĩnh Châu, Mỹ Xuyên, Long Phú và thành phố Sóc Trăng. Trong những
năm tháng chiến tranh, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng, đồng bào
dân tộc Kinh, Khmer, Hoa đã đoàn kết đấu tranh chống giặc ngoại xâm, góp phần
cùng đồng bào cả nước giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Ngày nay, trong công
cuộc đổi mới, đồng bào các dân tộc tỉnh Sóc Trăng tiếp tục đoàn kết, cùng nhau
thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng
đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Summary: Soc Trang is a province with a large number of ethnic minorities, living
in the districts of Vinh Chau, My Xuyen, Long Phu, and Soc Trang city. During the
war years, under the wise and correct leadership of the Party, the Kinh, Khmer and
Hoa ethnic people united to fight against foreign invaders, contributing to the
country's compatriots in regaining independence and freedom for the nation. Today,
in Doi Moi process, the ethnic minorities in Soc Trang province continue to unite and
work together to implement the guidelines, directions and policies of the Party and
the State to build a more prosperous and happy life.
Từ khóa: Đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng bào dân tộc thiểu số; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.
Keywords: The great national unity; ethnic minority; the Vietnam Fatherland Front in Soc Trang province.
Nhận bài: 18/8/2022; Sửa chữa: 25/8/2022; Duyệt đăng: 29/8/2022.

Đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng đấu
tranh giành độc lập, tự do cho các dân tộc

* Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.

Phát huy truy�n th�ng đoàn k�t, yêu n��c
c�a các dân t�c t$nh Sóc Tr�ng trong 
xây d�ng đ!i s�ng m�i



55TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 229 (9/2022)

Phát huy truyền thống đoàn kết, yêu
nước của đồng bào các dân tộc thiểu số
trong tỉnh xây dựng đời sống mới
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Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh gặp mặt đoàn đại biểu người có uy tín đồng bào
dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng. 

ẢNH: KỲ ANH
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ĐÀO THỊ TUYẾT THANH* - VŨ MINH ANH**

Tóm tắt: Người có uy tín là người được đồng bào dân tộc thiểu số tín nhiệm, tự
nguyện đến bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, tranh thủ ý kiến. Họ là những người có
mối liên hệ chặt chẽ và ảnh hưởng nhất định với cộng đồng dân cư ở vùng đồng
bào dân tộc thiểu số. Trong nhiều năm qua, bằng uy tín cá nhân, những người
có uy tín trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã tích cực tham gia có hiệu quả vào việc
tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước đến đồng bào và vận động gia đình, người thân, dòng họ tích cực thực
hiện, góp phần phát triển văn hóa - xã hội vùng dân tộc thiểu số. 

Summary: A prestigious person is someone who is trusted by ethnic minorities
and voluntarily comes to express his or her thoughts, aspirations, and opinions.
They are the people who have a close connection and certain influence with the
community in the ethnic minority area. Over the years, with personal prestige,
reputable people in Phu Tho province have actively and effectively participated in
propagating the Party's guidelines and directions, the State’s policies and laws to
the People and mobilizing families, relatives and clans to actively implement,
contributing to the socio-cultural development of ethnic minority areas.
Từ khóa: Người có uy tín; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ.
Keywords: Prestigious people; building and defending the Fatherland; the Vietnam Fatherland Front, Phu Tho
province.
Nhận bài: 29/8/2022; Sửa chữa: 30/8/2022; Duyệt đăng: 5/9/2022.

Thực hiện tốt chính sách dân tộc của
Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế -
xã hội ở các vùng dân tộc thiểu số, đảm
bảo đại đoàn kết toàn dân tộc

* Thạc sĩ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ.
** Tạp chí Mặt trận, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát huy vai trò c�a ng�!i có uy tín 
trên đ�a bàn t$nh Phú Th% trong công cu�c
xây d�ng và b
o v	 T� qu�c
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Lễ hội Đền Hùng được tổ chức long trọng hàng năm với nghi thức đại lễ quốc gia tại đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. 
ẢNH: QUANG VINH
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Giải pháp phát huy vai trò người có uy tín
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
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TRẦN CAO ANH*

Tóm tắt: Theo Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu
tổng quát đến năm 2030, xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung
tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á. Theo đó, thành phố triển khai áp
dụng công nghệ số, dữ liệu số để điều chỉnh thể chế, cấu trúc lại quy trình, đổi mới căn
bản, toàn diện hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phát triển mạnh kinh tế số, tạo nền tảng
thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới. Trong chiến lược phát triển của mình, thành
phố Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2030 cơ bản hoàn thành xây dựng đô thị thông minh
kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN.

Summary: According to Resolution No. 43-NQ/TW dated January 24, 2019 of the
Politburo, setting a general goal to 2030, building Da Nang city into one of the major socio-
economic centers of the country and Southeast Asia. Accordingly, the city applies digital
technology and digital data to adjust institutions, restructure processes, fundamentally
and comprehensively innovate leadership, management, and administration activities of
the Party agencies, the Government, the Vietnam Fatherland Front, and socio-political
organizations; strongly developing the digital economy, and creating a foundation to
promote the development of new industries and fields. In its development strategy, Da
Nang city strives to basically complete the building of a smart city by 2030, synchronously
connected with smart urban networks in the country and in the ASEAN region.
Từ khóa: Chuyển đổi số; cách mạng công nghệ 4.0; chính quyền điện tử; thành phố Đà Nẵng.
Keywords: Digital transformation; technology revolution 4.0; e-government; Da Nang city.
Nhận bài: 19/8/2022; Sửa chữa: 23/8/2022; Duyệt đăng: 5/9/2022.

Xây dựng chính quyền điện tử thành phố
Đà Nẵng 

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

Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: 
C� h�i và thách th�c
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Một số giải pháp xây dựng chính quyền
điện tử thành phố Đà Nẵng

Đoàn công tác Microsoft Việt Nam có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về công tác chuyển đổi số trong
lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025. 

ẢNH: PV
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Tài liệu tham khảo:
(1). Theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
(2), (3). Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2021, t.I, tr. 264-265.
(4), (6). Phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 (Quyết định số 4179/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng);

phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1565/QĐ-UBND ngày 4/5/2020; phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định
số 1731/QĐ-UBND ngày 16/5/2020; phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 180/QĐ-BDDCN ngày 29/6/2020 và ký
kết hợp đồng; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán tại Quyết định số 3282/QĐ-UBND ngày 3/9/2020.

(5). Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
(7). Trong giai đoạn 2016 - 2019, nền kinh tế thành phố Đà Nẵng có mức tăng trưởng khá với tỷ lệ 7,5%/năm. Tuy nhiên, năm 2020 do chịu

tác động của 2 đợt dịch Covid-19, nên kinh tế thành phố không thể duy trì được mức tăng như những năm trước. GRDP năm 2020 (giá
so sánh 2010) giảm 9,7% so với năm 2019, tổng thể trong giai đoạn 2016 - 2020 GRDP thành phố đạt mức tăng trưởng 3,96%/năm.

(8). Giai đoạn đến năm 2020: Xây dựng nền tảng cơ sở pháp lý phát triển đô thị thông minh, tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư triển
khai thí điểm ở cấp khu đô thị và đô thị; Giai đoạn đến năm 2025: Thực hiện giai đoạn 1 thí điểm phát triển đô thị thông minh;
Định hướng đến năm 2030: Hoàn thành thí điểm giai đoạn 1, từng bước triển khai nhân rộng theo lĩnh vực, khu vực, hình thành
mạng lưới liên kết các đô thị thông minh, có khả năng lan tỏa.

(9). Theo Kế hoạch số 7950/KH-UBND ngày 2/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.
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NÔNG LƯƠNG CHẤN*

Tóm tắt: Lạng Sơn là đầu mối quan trọng trong giao lưu kinh tế, văn hóa - xã hội,
đối ngoại và hợp tác quốc tế. Nhân dân các dân tộc Lạng Sơn vốn có quan hệ
truyền thống đoàn kết, hữu nghị, gắn bó với nhân dân khu tự trị dân tộc Choang,
Quảng Tây, Trung Quốc. Đặc biệt ở một số nơi, cư dân biên giới hai nước có quan
hệ dòng tộc lâu đời, việc qua lại thăm thân, làm ăn diễn ra tương đối thường xuyên.
Trong thời gian qua, mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân ở khu vực biên
giới hai nước đã và đang tiếp tục có những bước phát triển rất tốt đẹp, tạo điều
kiện cho Nhân dân hai bên mở rộng giao lưu hữu nghị, tăng cường hợp tác cùng
nhau phát triển.

Summary: Lang Son is an important focal point in economic, cultural and social
exchanges, foreign affairs, and international cooperation. The People of Lang Son
ethnic groups have a traditional relationship of solidarity and friendship with the
People of the Guangxi Zhuang Autonomous Region. Especially in some places,
border residents of the two countries have a long-standing clan relationship, visiting
relatives and doing business takes place relatively often. Over the years, the
solidarity and friendship relationship between the Peoples in the border areas of the
two countries has continued to have very good developments, creating the
conditions for the People of the two sides to expand friendly exchanges and
strengthen cooperation for mutual development.
Từ khóa: Công tác đối ngoại nhân dân; hội nhập quốc tế; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn. 
Keywords: Public affairs; international integration; the Vietnam Fatherland Front, Lang Son province.
Nhận bài: 9/8/2022; Sửa chữa: 12/8/2022; Duyệt đăng: 26/8/2022.

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

T�ng c�!ng công tác đ�i ngo�i nhân dân, 
góp ph�n xây d�ng đ�!ng biên gi�i hòa bình, 
h�u ngh�, h�p tác cùng phát tri�n
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HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: “Hợp tác toàn cầu - Bảo vệ sự sống trên trái đất” là chủ đề của Ngày Quốc
tế bảo vệ tầng Ozon (16/9) năm nay. Vào năm 1994, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã
tuyên bố lấy ngày 16/9 hàng năm là Ngày Quốc tế bảo vệ tầng Ozon để kỷ niệm ngày
ký kết Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng Ozon vào năm 1987.

Summary: "Global Cooperation - Protecting Life on Earth" is the theme of this year's
International Day for the Preservation of the Ozone Layer on September 16. In 1994,
the United Nations General Assembly proclaimed 16 September the International Day
for the Preservation of the Ozone Layer to commemorate the date of the signing, in
1987, of the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer.
Từ khóa: Hợp tác toàn cầu - Bảo vệ sự sống trên trái đất; Ngày Quốc tế bảo vệ tầng Ozon; Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Keywords: Global cooperation - Protecting life on earth; International Day for the Preservation of the Ozone Layer; the
United Nations General Assembly.
Nhận bài: 26/8/2022; Sửa chữa: 29/8/2022; Duyệt đăng: 6/9/2022.

H&P TÁC TOÀN C'U - 
B
o v	 s� s�ng trên trái đ�t

Tầng Ozon bảo vệ hành tinh của chúng ta.
ẢNH: CLIMATECHANGE-THENEWECONOMY
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Tầng Ozon ở Nam Cực đang được phục hồi.
ẢNH: YUYA MAKINO/ICECUBE
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Lỗ thủng tầng Ozon có thể đã xảy ra ở vùng nhiệt đới.
ẢNH: NASA

Loại bỏ ODS để bảo vệ tầng Ozon và khí hậu toàn cầu.
ẢNH: SCOTT WITT
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NGUYỄN TÚC*

Tóm tắt: Đồng chí Lê Hồng Phong tên thật là Lê Huy Doãn, sinh năm 1902 tại
xã Thông Lạng (nay là xã Huy Thông) huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Lớn
lên trong cảnh nước mất, nhà tan, Lê Hồng Phong đã sớm có lòng yêu nước và
ý chí cách mạng. Ông là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, là một trong những cán bộ lãnh đạo lớp đầu tiên của cách mạng nước ta.

Summary: Comrade Le Hong Phong whose real name was Le Huy Doan, was
born in 1902 in Thong Lang commune (now Huy Thong commune) Hung Nguyen
district, Nghe An province. Growing up in a situation where the country was lost
and the house was dissolved, Le Hong Phong soon had patriotism and
revolutionary will. He was one of the outstanding students of President Ho Chi
Minh, one of the first class leaders of our country's revolution.
Từ khóa: Đồng chí Lê Hồng Phong; Mặt trận Dân chủ Đông Dương; Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Keywords: Comrade Le Hong Phong; the Indochinese Democratic Front; the Communist Party of Vietnam.
Nhận bài: 16/8/2022; Sửa chữa: 23/8/2022; Duyệt đăng: 26/8/2022.

Về chủ trương thành lập Mặt trận chống
phát - xít

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

v�i cu�c v�n đ�ng thành l�p M�t tr�n
Dân ch� Đông D��ng
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Phong trào Đại hội
Đông Dương - một
hình thức phôi thai
của Mặt trận Dân chủ

Đồng chí Lê Hồng Phong.
ẢNH: TƯ LIỆU
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Phát triển mạnh mẽ phong trào đấu tranh
công khai dẫn đến hình thành Mặt trận
Dân chủ Đông Dương

Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Hồng Phong - người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng 
Việt Nam”. 

ẢNH: PV
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Chú thích:
1,2. Văn kiện Đảng (1935 - 1939), Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương, Hà Nội 1977, tr.126 - 127.
3,4. Văn kiện Đảng (1935 - 1939), Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương, Hà Nội 1937, tr.118, 112.
5. Văn kiện Đảng (1930 - 1945), Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương, Hà Nội tập II, tr.255.
6. Văn kiện Đảng về vấn đề Mặt trận Dân tộc thống nhất, Nxb Sự thật, Hà Nội 1972, trang 176.
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TRẦN NAM CHUÂN*

Tóm tắt: Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện lịch sử, một văn bản pháp lý quan
trọng bậc nhất của nước ta. Với hệ thống lập luận ngắn gọn, chặt chẽ, lý lẽ sắc bén,
giọng văn hùng hồn, chứa đựng những nội dung bất hủ. Tuyên ngôn Độc lập trở
thành văn bản có cơ sở pháp lý vững chắc, không chỉ có giá trị lịch sử khẳng định
mạnh mẽ chủ quyền quốc gia của dân tộc Việt Nam trước toàn thế giới, mà còn có
ý nghĩa thời đại sâu sắc, mở ra thời kỳ mới của dân tộc ta trên con đường xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc.

Summary: The Declaration of Independence is a historical document, the most
important legal document of our country. With a concise and tight argument system,
sharp arguments, eloquent voice, containing immortal content, the Declaration of
Independence became a document with a solid legal basis, not only of historical
value, strongly affirming the national sovereignty of Vietnamese people in front of
the whole world. but also of profound epochal significance, opening a new era of
our nation on the road of national building and defense.
Từ khóa: Tuyên ngôn Độc lập; sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Keywords: The Declaration of Independence; the cause of national building and defense; President Ho Chi Minh; the
Communist Party of Vietnam.
Nhận bài: 19/8/2022; Sửa chữa: 25/8/2022; Duyệt đăng: 5/9/2022.

Tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh
trong Bản Tuyên ngôn Độc lập

Tuyên ngôn Đ�c l�p 2/9/1945 - Giá tr� l�ch s#,
t�m nhìn chi�n l��c c�a Ch� t�ch H( Chí Minh 
và c�a Đ
ng trong s� nghi	p b
o v	 T� qu�c

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nguyên cán bộ Viện Chiến lược Quốc phòng, Bộ Quốc phòng.
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Đông đảo Nhân dân tập trung tại Quảng trường Ba Đình nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945. 
ẢNH: TƯ LIỆU
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Tuyên ngôn Độc lập - Giá trị lịch sử và bài
học được Đảng ta vận dụng vào xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc hiện nay
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Chú thích:
1,2,3. Hồ Chí Minh, toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội 2011, tập 4, tr.1.
4. 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.
5. 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.107.
6. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1 , Nxb. Chính trị quốc gia, H.2021, tr.67,68.
7. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Ban Chấp hành Trung ương, Hà Nội, tháng 2, 2021, tr.7. 
8. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Ban Chấp hành Trung ương, Hà Nội, tháng 2, 2021, tr.4.
9. 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.50.
10. 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.148.



Lễ thượng cờ trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Ba Đình, Hà Nội) được tổ chức vào sáng 1/9 và kéo dài đến hết ngày
Quốc khánh Việt Nam.

78 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 229 (9/2022)

KỲ ANH



Có một Hà Nội đẹp lạ thường
trong dịp Quốc khánh 2/9
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Nét đẹp bình yên trong không khí rợp cờ hoa tới từng con ngõ nhỏ.

Quảng trường Ba Đình, Hà Nội trong dịp chào mừng ngày Quốc khánh 2/9.

Pano khổ lớn chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 được dựng trên phố Lê Thái Tổ, Hà Nội.



Phấp phới lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Cột cờ Hà Nội.

Trên khắp mọi nẻo đường, nơi đâu cũng rực rỡ màu cờ đỏ
sao vàng.

Màn hình cỡ lớn trình chiếu hình ảnh chào mừng kỷ niệm 77 năm
Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại khu vực Tượng đài
“Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.

Những tấm pano, khẩu hiệu được treo trên phố Tràng Tiền,
Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Màn hình điện tử cỡ lớn tại ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng,
Hà Nội với những hình ảnh chào mừng ngày Quốc khánh 2/9.
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