


TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 215+216 (7+8/2021)



GI�: 40.000 Đ�NG

N � I D U N G
S �  2 1 5 + 2 1 6  ( 7 + 8 / 2 0 2 1 )

[7]

NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN

[10]

[16]

[22]

[28]

[32]

[34]

[38]

[41]

[43]

[46]

[51]

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP PHỤ TRÁCH
ThS. TRƯƠNG THÀNH TRUNG

THƯ KÝ TÒA SOẠN
ThS. NGUYỄN THU THẢO

TÒA SOẠN:
59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
ĐT: 024. 6270 1754; Fax: 024. 6270 1758
Hotline: 0388 35 99 36
Email: tapchimattrantoquoc@gmail.com
Tạp chí điện tử Mặt trận:
http://tapchimattran.vn
Tài khoản: 0011001262860, Sở Giao dịch Ngân
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Giấy phép xuất bản số: 459/GP-BTTTT
do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày
06/10/2016.

Mỹ thuật: STARBOOKS 
In tại: Cty CP In Công đoàn Việt Nam

Các đồng chí trong Ban Thường trực chúc
mừng đồng chí Lê Tiến Châu giữ chức Phó
Chủ tịch- Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

ẢNH: QUANG VINH



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

[56]

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

[60]

DIỄN ĐÀN ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

[66]

[72]

[76]

MẶT TRẬN VỚI CÁC PHONG TRÀO, CUỘC VẬN ĐỘNG

[80]

[84]

[88]

[92]

KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN

[94]

[99]

[18]

[12]

[25]



[102]

[105]

NHỮNG VẤN ĐỀ QUỐC TẾ VÀ ĐỐI NGOẠI
NHÂN DÂN

[110]

[114]

[117]

NHÂN VẬT - SỰ KIỆN

[120]

[123]

[126]

[131]

[136]

[141]

[32]

[30]

[58]



PRICE: 40.000 VND

[7]

RESEARCH - THEORY

[10]

[16]

[22]

[28]

[32]

[34]

[38]

[41]

[43]

[46]

[51]

DEPUTY EXECUTIVE EDITOR-IN-CHIEF: 
M.A TRUONG THANH TRUNG 

MANAGING EDITOR: 
M.A NGUYEN THU THAO

OFFICE ADDRESS: 
No.59 Trang Thi street, Hoan Kiem dist,
Hanoi
Tel: 024 6270 1754; Fax: 024. 6270 1758
Hotline: 0388 35 99 36
Email: tapchimattrantoquoc@gmail.com 
E-zine: http://tapchimattran.vn
Bank Account: 0011001262860,
Vietcombank Main Operation Center

License No.459/GP-BTTTT issued by Ministry
of Communication and Information on 6th,
October, 2016.

Graphic Designer: STARBOOKS
Printed at: Vietnam Trade Union
Printing JSC

Comrades in the Standing Committee
congratulated Comrade Le Tien Chau on
holding the position of Vice President -
General Secretary of the Vietnam
Fatherland Front Central Committee.

PHOTO: QUANG VINH

C O N T E N T
N O . 2 1 5 + 2 1 6  ( J U L Y  A N D  A U G U S T ,  2 0 2 1 )



BRING THE PARTY'S RESOLUTION TO LIFE

[56]

PREVENT AND FIGHT AGAINST CORRUPTION AND WASTEFULNESS

[60]

FORUM OF GREAT NATIONAL UNITY

[66]

[72]

[76]

THE FRONT WITH CAMPAIGNS AND MOVEMENTS

[80]

[84]

[88]

[92]

EXPERIENCE AND PRACTICE

[94]

[99]

[82]

[63]

[85]



[102]

[105]

INTERNATIONAL ISSUES AND MOBILIZATION WORK

[110]

[114]

[117]

CHARACTERS - EVENTS

[120]

[123]

[126]

[131]

[112]

[106]

[138]



KKính gửi: Ban Biên tập và toàn thể cán bộ, phóng viên, các cộng tác viên Tạp chí Mặt trận các thế hệ!

N
hân kỷ niệm 20 năm ngày Tạp chí Mặt trận ra số đầu tiên (10/8/2001 - 10/8/2021), thay
mặt Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi trân
trọng gửi tới Ban Biên tập, toàn thể cán bộ, phóng viên và các cộng tác viên Tạp chí lời chúc
mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Mặt trận đã luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, nỗ lực
tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, đường lối của Đảng, về đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần nâng
cao trình độ lý luận và thực tiễn cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm
vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Hiện nay, với 02 ấn phẩm: Tạp chí Mặt trận in phát hành hằng tháng và Tạp chí điện tử Mặt trận
đã cho thấy sự đổi mới, phát triển nhanh chóng của Tạp chí Mặt trận, ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm
vụ chính trị được Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao. Trên
các ấn phẩm của Tạp chí Mặt trận có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao về chuyên đề công tác Mặt trận
và vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc - là “chìa khóa” để tháo gỡ khó khăn vướng mắc về mặt lý luận và thực
tiễn của công tác Mặt trận, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hiệu quả công
tác Mặt trận trong tình hình mới.

Với những thành tích xuất sắc trong 20 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Mặt trận đã được Thủ
tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng nhiều Bằng khen.

Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những thời cơ và thách thức đan xen. Toàn Ðảng,
toàn dân, toàn quân ta đang quyết tâm nỗ lực phấn đấu biến các mục tiêu mà Ðại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của Ðảng đã đề ra thành hiện thực. Tôi tin tưởng rằng, phát huy truyền thống đã đạt được,
Tạp chí Mặt trận tiếp tục là diễn đàn tin cậy để các tác giả, các cộng tác viên và đông đảo bạn đọc theo dõi,
nghiên cứu, trao đổi về lý luận và thực tiễn công tác Mặt trận; Các cán bộ, phóng viên, cộng tác viên Tạp
chí Mặt trận không ngừng học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ,
cập nhật và chủ động trước các xu hướng phát triển mới của báo chí hiện đại, nỗ lực, dấn thân, bằng tâm
huyết của mình, xây dựng Tạp chí Mặt trận tiếp tục đổi mới, sáng tạo, không ngừng cải tiến về nội dung
và cách thức tuyên truyền theo hướng nhanh nhạy, chính xác, có chiều sâu, gắn lý luận với thực tiễn trong
các tác phẩm báo chí, thực hiện đa dạng hóa các kênh tiếp cận thông tin khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu
ngày càng cao của công tác Mặt trận cũng như đông đảo bạn đọc.

Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

TH� CHÚC M�NG
C�a Bí th� Trung ��ng Đ�ng, Ch� t�ch �y ban Trung ��ng 
M	t tr
n T� qu�c Vit Nam Đ� V�n Chi�n nhân k� nim 
20 n�m T�p chí M	t tr
n xu�t b�n s� đ�u tiên

Hà Nội, ngày 2 tháng 8 năm 2021

Chào thân ái

Đỗ Văn Chiến



C
ách đây vừa tròn 20 năm (tháng 8/2001), gắn liền với những ngày kỷ niệm vẻ
vang của dân tộc như Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Tạp chí Mặt
trận đã phát hành số đầu tiên. Sự ra đời của Tạp chí Mặt trận không chỉ giúp bạn

đọc cả nước có thêm một ấn phẩm tri thức về công tác Mặt trận nói chung mà còn là cầu nối
hữu hiệu giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định chủ trương, đường lối,
chính sách, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ,
công bằng văn minh.

Là cơ quan ngôn luận của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tạp chí Mặt trận
có nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước,
chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân
dân đẩy mạnh thi đua, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Những ngày đầu thành lập, Tạp chí gặp rất nhiều khó khăn, từ nhân lực, cơ sở vật chất - tài
chính, đến cơ chế hoạt động... Nhưng nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng đoàn, Ban Thường
trực, sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ, nhân viên, Tạp chí đã dần ổn định và phát triển.

Đến nay, với tôn chỉ, mục đích nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, bám sát hoạt động
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tạp chí Mặt trận đã thực hiện phát hành bản in ổn định
mỗi tháng một số và báo điện tử cập nhật thông tin theo ngày, với các mục nội dung chủ đạo
như Nghiên cứu - Lý luận; Phòng, chống tham nhũng, lãng phí; 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; Nhân vật - Sự kiện... Trong từng thời điểm, với nhiệm vụ
tuyên truyền mang tính ngắn hạn, Tạp chí cũng có sự điều chỉnh, bổ sung nội dung cho phù
hợp. Bên cạnh đó, Tạp chí từng bước kiện toàn đội ngũ nhân sự và đầu tư xây dựng cơ sở vật
chất hiện đại. 

Trong số đặc biệt kỷ niệm 20 năm ngày xuất bản ấn phẩm đầu tiên, Tạp chí Mặt trận đăng tải
nhiều bài viết có tính lý luận sâu sắc: Sau phần Thư chúc mừng của Bí thư Ban Chấp hành Trung
ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, là các bài
viết tổng kết lịch sử xây dựng, phát triển và những kỷ niệm trong quá trình công tác tại Tạp chí của
các đồng chí nguyên lãnh đạo Tạp chí qua các thời kỳ. Bên cạnh đó, Tạp chí tiếp tục đăng tải các bài

L�I TÒA SO�N 



tổng kết kinh nghiệm, thực tiễn công tác Mặt trận; công tác giám sát, phản biện xã hội; xây dựng
và hoàn thiện pháp luật; dân tộc - tôn giáo; các vấn đề quốc tế và đối ngoại nhân dân; nhân vật -
sự kiện liên quan đến công tác Mặt trận...

Sau hai thập kỷ xây dựng và phát triển, Tạp chí Mặt trận vẫn giữ vững tôn chỉ, mục đích và
tên gọi; và trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, phóng viên, nhân viên Tạp chí luôn nỗ lực phấn đấu
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vị trí, vai trò cơ quan lý luận hàng đầu của Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ghi nhận những đóng góp đó, Thủ tướng Chính
phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng Bằng khen và nhiều phần thưởng
cao quý cho Tạp chí Mặt trận.

Trong giai đoạn mới, Ban Biên tập Tạp chí Mặt trận sẽ tiếp tục kiên định tôn chỉ, mục đích
tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận Dân tộc
thống nhất; về công tác giám sát, phản biện xã hội; các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận
chủ trì; đẩy mạnh tổng kết lý luận, thực tiễn và tổ chức các bài nghiên cứu chuyên sâu về công
tác Mặt trận… góp phần nâng cao trình độ lý luận và chỉ đạo thực tiễn của đội ngũ cán bộ Mặt
trận các cấp.

Nhân kỷ niệm 20 năm ngày xuất bản số đầu tiên, thay mặt Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên,
nhân viên của Tạp chí Mặt trận, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà
nước, Đảng đoàn, Ban Thường trực, các Ban, Đơn vị trong cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và nhiều cơ quan khác cũng như đông đảo các cộng tác viên là các vị lão thành
cách mạng, các cán bộ Mặt trận đương nhiệm và hưu trí, các nhà khoa học… Rất mong tiếp tục nhận
được sự giúp đỡ, hợp tác của Quý vị trong thời gian tới.

Với tất cả sức trẻ, sự nhiệt huyết và lòng quyết tâm, toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Tạp
chí Mặt trận sẽ luôn đoàn kết một lòng, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật lao động, thực hiện tốt đạo đức
nghề nghiệp của người làm báo để đưa Tạp chí phát triển không ngừng, xứng đáng là cơ quan ngôn
luận của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

ThS. TRƯƠNG THÀNH TRUNG
Phó Tổng Biên tập phụ trách
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NGUYỄN HỮU DŨNG*

Tóm tắt: Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt
Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo
đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, xây dựng khối đại
đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam đóng vai trò nòng cốt. Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam đã triển khai các chương trình hành động và thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng
và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Summary: Great national unity is the strategic guideline of the Vietnamese
revolution; the main source of strength and motivation and a decisive factor to
ensure the victory of the cause of national construction and defense. Therefore,
building great national unity bloc is a task of the whole political system, in which the
Vietnam Fatherland Front plays a pivotal role. Over the last few years, the Vietnam
Fatherland Front has implemented action programs and well performed the task of
building and promoting the strength of great national unity bloc. 
Từ khóa: Đại đoàn kết toàn dân tộc; bài học kinh nghiệm; Đảng Cộng sản Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Great national unity bloc; lessons learned; the Communist Party of Vietnam; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 26/7/2021; Sửa chữa: 28/7/2021; Duyệt đăng: 2/8/2021.

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

M�t s� bài h�c kinh nghim nh�m phát huy 
vai trò c�a M	t tr
n T� qu�c Vit Nam trong
xây d�ng kh�i đ�i đoàn k�t toàn dân t�c
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Về chủ trương, chính sách

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ mười, khóa IX. 
ẢNH: KỲ ANH 
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Về nội dung hoạt động
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Về tổ chức thực hiện
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Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2011, tr. 48.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2021, tập I. tr. 172. 
3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 2019, tr. 75-76.
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NGÔ SÁCH THỰC*

Tóm tắt: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ, phải xây dựng Đề án “Chiến
lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến
năm 2030, định hướng đến năm 2045”. Với trách nhiệm của mình, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam phải làm gì để tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xứng đáng là cơ sở chính trị của Đảng và Nhà
nước? Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tích cực triển khai thực hiện
Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI)
về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Luật
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, coi đây là nhiệm vụ quan trọng đổi mới nội dung, phương
thức hoạt động và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Summary: The Resolution of the 13th Party Congress clearly stated that it is necessary
to develop a project “Building a strategy for building and perfecting a rule-of-law socialist
State till 2030 with orientations to 2045”. With its responsibilities, what must the Vietnam
Fatherland Front do to actively participate in the building of the Party and a rule-of-law
socialist State of Vietnam, worthy of being the political foundation of the Party and the
State? Over the last few years, the Vietnam Fatherland Front has actively implemented
Decision No. 217-QD/TW and Decision No. 218-QD/TW of the Politburo (Session XI) on
social supervision and criticism and suggestions on Party and government building, the
Law on Vietnam Fatherland Front, considers this an important task to renovate the
content and mode of operation that achieved a number of positive results.
Từ khóa: Giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; xây dựng Đảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa Việt Nam.
Keywords: Social supervision and criticism of the Vietnam Fatherland Front; building the Party and rule-of-law socialist
State of Vietnam.
Nhận bài: 23/7/2021; Sửa chữa: 26/7/2021; Duyệt đăng: 2/8/2021.

Kết quả giám sát, phản biện xã hội và
tham gia góp ý xây dựng Đảng, Nhà nước
thời gian qua

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

Nâng cao ch�t l��ng giám sát, ph�n bin xã h�i và góp ý, 
tích c�c tham gia xây d�ng Đ�ng, xây d�ng Nhà n��c 
pháp quy�n xã h�i ch� ngh�a Vit Nam
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Đại biểu tại Hội nghị về công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, tháng 7/2021. 

ẢNH: QUANG VINH
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Giải pháp nâng cao chất lượng giám sát,
phản biện xã hội và tham gia góp ý xây
dựng Đảng, Nhà nước ở cơ quan Trung
ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các đoàn thể nhân dân
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Chú thích:
1. Chương trình phối hợp số 11 /CTPH-BNV-MTTQVN-HCCB, ngày 6/7/2015 triển khai xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức

với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2015; Chương trình phối hợp số 5822/CTPH-BNV-TWMTTQVN-TWHCCBVN
ngày 7/11/2017 của Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về việc
triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước quốc gia năm 2017;
Chương trình phối hợp số: 02/CTPH-BNV-TWMTTQVN-TWHCCB, ngày 24/7/2018, phối hợp đo lường sự hài lòng của người dân,
tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2018-2020.
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PHÙNG KHÁNH TÀI*

Tóm tắt: Vấn đề đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân tộc luôn giữ vị trí đặc biệt quan
trọng, nhất quán và xuyên suốt trong cương lĩnh, đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước từ khi chưa có chính quyền tới khi
giành được chính quyền. Qua các thời kỳ cách mạng, nhận thức, quan điểm của
Đảng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã không ngừng được hoàn
thiện, bổ sung, phát triển, được khẳng định là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu
và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt lịch sử hơn 90 năm đầy tự hào của mình,
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng nỗ lực góp phần củng cố, phát huy
sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Summary: The issue of great national unity has always held a particularly
important, consistent and transparent position in the Party's program, guidelines
and directions, and the State's policies and laws from the time there was no
government to the time when it won. Over the revolutionary periods, the Party's
awareness and views on building great national unity bloc have been continuously
improved, supplemented and developed, and affirmed as the main source of
strength, motivation and a decisive factor to ensure the sustainable victory of the
cause of national building and defense. Throughout its proud history of more than
90 years, the Vietnam Fatherland Front has made unremitting efforts to
strengthen and promote the strength of great national unity bloc.
Từ khóa: Đoàn kết; đại đoàn kết toàn dân tộc; Đảng Cộng sản Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Solidarity; great national unity; the Communist Party of Vietnam; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 9/7/2021; Sửa chữa: 12/7/2021; Duyệt đăng: 2/8/2021.

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

Phát huy vai trò c�a M	t tr
n T� qu�c Vit Nam 
th�c hin ch� tr��ng, đ��ng l�i c�a Đ�ng C�ng s�n 
Vit Nam v� xây d�ng kh�i đ�i đoàn k�t toàn dân t�c 
trong tình hình m�i
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Những quan điểm lớn của Đảng về đại đoàn
kết toàn dân tộc trong thời kỳ đổi mới

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

ẢNH: KỲ ANH
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Kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn
dân tộc trong những năm đổi mới

Một số chủ trương, giải pháp trọng tâm
trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn
dân tộc của Đảng trong tình hình mới
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Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ năm, khóa IX: Hiệp thương cử đồng chí Lê Tiến Châu giữ chức
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

ẢNH: KỲ ANH



26 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 215+216 (7+8/2021)

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết
toàn dân tộc trong tình hình mới
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NGUYỄN LAN HƯƠNG*

Tóm tắt: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Trung ương Đảng và Bác Hồ luôn
dành cho Thủ đô Hà Nội những tình cảm quý mến, lòng tin yêu đặc biệt, đồng thời kỳ
vọng to lớn về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô. Ý
thức sâu sắc vị trí, vai trò và trách nhiệm là Thủ đô, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch
Hồ Chí Minh, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đa6ng bô: Thành phố Ha ̀Nô:i, tra6i
qua cać thơì ky ̀li:ch sư6, Mặt trận Tổ quốc Viê:t Nam Thaǹh phô ́Ha ̀Nô:i đa ̃không
ngừng vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại
đoàn kết toàn dân, tham gia vaò sư: nghiê:p xây dư:ng va ̀phat́ triê6n Thu6 đô.

Summary: During the process of leading the revolution, the Central Committee of
the Party and Uncle Ho always gave Hanoi capital special affection, trust and love. At
the same time, there is great expectation on the roles and responsibilities of cadres,
the Party members and Hanoians. Deeply aware of its position, role and responsibility
as the capital, imbued with the teachings of President Ho Chi Minh, over the last few
years, under the leadership of the Party Committee of Hanoi, through historical
periods, the Vietnam Fatherland Front in Hanoi city has constantly mobilized,
gathered all classes of people, consolidated and promoted the strength of great
national unity, and participated in the cause of building and developing the capital.
Từ khóa: Thủ đô Hà Nội; đại đoàn kết toàn dân; xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Thành phố Hà Nội.
Keywords: Hanoi capital; great national unity; building a civilized and modern capital; the Vietnam Fatherland Front in
Hanoi city.
Nhận bài: 12/7/2021; Sửa chữa: 19/7/2021; Duyệt đăng: 26/7/2021.

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

M	t tr
n T� qu�c Vit Nam Thành ph� Hà N�i 
phát huy s�c m�nh đ�i đoàn k�t toàn dân, 
xây d�ng Th� đô v�n minh, hin đ�i
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Mặt trận Tổ quốc Thành phố đẩy mạnh
tuyên truyền, vận động, đoàn kết, tập
hợp các tầng lớp nhân dân

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết để
xây dựng Thủ đô qua các cuộc vận động,
phong trào thi đua yêu nước
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Phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong
giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp
ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
vững mạnh

Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ
2019-2024. 

ẢNH: HƯƠNG DIỆP
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Một số bài học kinh nghiệm trong vận
động, tập hợp, phát huy sức mạnh đại
đoàn kết toàn dân 
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Tháng 7 sâu nặng nghĩa tình
VIẾT CHUNG

Cứ đến tháng 7 hàng năm, những hoạt động ý nghĩa lại được tổ chức trên cả nước
để tri ân, tưởng nhớ công ơn của những anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh,
người có công với cách mạng đã cống hiến thân mình cho sự nghiệp giải phóng
dân tộc, đồng thời lan tỏa tới cộng đồng những thông điệp về đạo lý “Uống nước
nhớ nguồn” của dân tộc.



Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm hỏi
sức khỏe các thương, bệnh binh tại Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho
người tâm thần tỉnh Thái Bình.
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Tại Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Thái Bình, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trao suất quà tới từng
thương, bệnh binh đang điều trị.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trao hỗ trợ số tiền 300 triệu
đồng từ Quỹ cứu trợ Trung ương hỗ trợ phòng, chống
dịch Covid-19 cho tỉnh Thái Bình.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trao quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trao hỗ trợ số
tiền 100 triệu đồng từ Quỹ “Vì người
nghèo” Trung ương cho Trung tâm chăm
sóc và phục hồi chức năng cho người tâm
thần tỉnh Thái Bình. 

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thăm hỏi sức
khỏe gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng
Phạm Thị Chít.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tặng quà
thương binh nặng hạng 1/4 
Lại Thanh Hùng.
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VƯƠNG VĂN NAM*

Tóm tắt: Trong 90 năm xây dựng và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã
phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh
thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân
trong tổ chức Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để giành độc lập dân tộc,
thống nhất đất nước. Giai đoạn mới đòi hỏi tổ chức Mặt trận phải đổi mới nội
dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì
mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Summary: During 90 years of building and development, the Vietnam
Fatherland Front has promoted our nation's precious tradition of solidarity,
multiplied the patriotic spirit of all Vietnamese, united and gathered all classes of
people in the Front into a powerful force for national independence and
reunification. The new phase requires the Front to reform the content and mode
of operation, and promote the strength of national unity for the sake of "rich
people, strong country, democracy, justice and civilization".
Từ khóa: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: renovating the content and mode of operation; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 12/7/2021; Sửa chữa: 20/7/2021; Duyệt đăng: 29/7/2021.

Một số kết quả đổi mới về nội dung và
phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam thời gian qua

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

Đ�i m�i n�i dung và ph��ng th�c ho�t đ�ng 
c�a M	t tr
n T� qu�c Vit Nam đáp �ng 
yêu c�u, nhim v! trong giai đo�n hin nay
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Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 
ẢNH: KỲ ANH
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Một số giải pháp tiếp tục thực hiện có
hiệu quả việc đổi mới nội dung và
phương thức hoạt động của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam
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TRẦN HẬU*

Tóm tắt: Tạp chí Mặt trận ra đời do yêu cầu của công tác tuyên truyền, phổ
biến quan điểm của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận Dân
tộc thống nhất trong tình hình hiện nay, cũng như đòi hỏi về công tác lý luận và
tổng kết thực tiễn hoạt động Mặt trận phục vụ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các
cấp. Tháng 8/2001, Tạp chí Mặt trận ra số đầu tiên, đến nay qua 20 năm xây
dựng và phát triển, Tạp chí Mặt trận đã xuất bản 216 số luôn bảo đảm đúng
tôn chỉ, mục đích hoạt động và đang không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong tình hình mới.

Summary: The Fatherland Front Magazine was established due to the
requirements of propaganda and dissemination of the Party's views on great
national unity and strengthening of the National United Front in Vietnam in the
current situation, as well as requirements on theoretical work and practical
summaries of the Front's activities to serve the Front staff at all levels. In
August 2001, the Fatherland Front Magazine published its first issue, up to now,
after 20 years of building and development, the Fatherland Front Magazine has
published 216 issues, always ensuring the right principles and operating
purposes and constantly innovating to meet the requirements of tasks in the
new situation.
Từ khóa: Tạp chí Mặt trận; 20 năm xây dựng và phát triển; cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam.
Keywords: The Fatherland Front Magazine; 20 years of building and development; agency of the Vietnam
Fatherland Front Central Committee.
Nhận bài: 9/7/2021; Sửa chữa: 15/7/2021; Duyệt đăng: 3/8/2021.

Từ yêu cầu đổi mới công tác Mặt trận

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận.

K" NI#M 20 N$M NGÀY T%P CHÍ M&T TR'N RA S( Đ)U TIÊN: 

B�i c�nh ra đ�i c�a T�p chí M	t tr
n
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Tạp chí Mặt trận, số 1, tháng 8/2001.
ẢNH: KỲ ANH



40 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 215+216 (7+8/2021)

Tạp chí Mặt trận trong những ngày đầu
tiên thành lập
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Mấy suy ngẫm được làm báo Mặt trận
NGUYỄN QUANG DU*

Tóm tắt: Tiến sĩ Nguyễn Quang Du giữ cương vị Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận
giai đoạn 2005-2010. Qua gần 5 năm, đồng chí đã lãnh đạo xuất bản 56 số Tạp
chí, ghi dấu ấn trong hệ thống báo chí, góp phần đưa Tạp chí Mặt trận không
ngừng phát triển. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, cán bộ, phóng viên, biên tập
viên, nhân viên Tạp chí đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ
xuất bản và phát hành Tạp chí do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam giao phó, được bạn đọc cả nước tin yêu.

Summary: Dr. Nguyen Quang Du held the position of Editor-in-Chief of the
Fatherland Front Magazine for the period 2005-2010. Over 5 years, he led the
publication of 56 issues of the Magazine, making an impression in the press
system, contributing to the continuous development of the Fatherland Front
Magazine. Under his leadership, officials, reporters, editors, and staff of the
Magazine have made great efforts to fulfill the requirements and tasks of
publishing the Magazine set by the Standing Committee of the Vietnam Fatherland
Front Central Committee, entrusted by readers nationwide.
Từ khóa: Tạp chí Mặt trận; giai đoạn 2005-2010; cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: The Fatherland Front Magazine; the period 2005-2010; the Vietnam Fatherland Front Central Committee.
Nhận bài: 5/7/2021; Sửa chữa: 9/7/2021; Duyệt đăng: 3/8/2021.

* Tiến sĩ, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận.

Phóng viên, biên tập viên Tạp chí Mặt trận tại trụ sở 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm,
Hà Nội. ẢNH: KỲ ANH





Tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Tạp chí Mặt trận, năm 2017. ẢNH: KỲ ANH
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D�u �n đ
m nét trên ch	ng đ��ng đ�i m�i 
và phát tri*n c�a T�p chí M	t tr
n

VŨ VĂN TIẾN*

Tóm tắt: Chặng đường 5 năm vừa qua, Tạp chí Mặt trận đã có nhiều thành tựu và
dấu ấn đặc biệt trong tổ chức, hoạt động. Các ấn phẩm của Tạp chí không ngừng
được đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xuất bản, phát hành, quảng cáo, quản
lý, sử dụng tài chính, tài sản tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm đời sống vật chất, tinh
thần, chế độ phúc lợi cho cán bộ, phóng viên, nhân viên cơ quan. Từ đó, Tạp chí
tạo bước nhảy vọt về chất và lượng ở cả nội dung và hình thức, từng bước tiệm
cận tiêu chuẩn của một tạp chí khoa học, dần trở thành người bạn đồng hành - nơi
tham khảo không thể thiếu đối với cán bộ Mặt trận các cấp, tạo tiền đề mở ra một
giai đoạn mới phát triển tốt đẹp trong thời gian tới.

Summary: In the last 5 years, the Fatherland Front Magazine has had a number
of achievements and special imprints in its organization and activities. The
magazine's publications are constantly being renewed, improving the efficiency of
publishing, advertising, managing using finance and assets economically and
efficiently, ensuring material and spiritual life, welfare regimes for officials,
reporters and agency employees. Since then, the Magazine has made a leap in
quality and quantity in both content and form, gradually approaching the standard
of a scientific journal, gradually becoming a companion - an indispensable
reference place for the Front officials at all levels, creating a premise to open a new
phase of good development in the coming time.
Từ khóa: Tạp chí Mặt trận; chặng đường 5 năm; đổi mới; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: The Fatherland Front Magazine; 5 year journey; renovation; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 9/7/2021; Sửa chữa: 20/7/2021; Duyệt đăng: 3/8/2021.

* Tiến sĩ, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận.
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Đồng chí Vũ Văn Tiến, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí
Mặt trận.

ẢNH: KỲ ANH

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, 
nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thiện Nhân

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội,
nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam Trần Thanh Mẫn
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Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Tạp chí điện tử Mặt trận. 
ẢNH: KỲ ANH

PGS.TS. Lê Bá Trình - 
nguyên Phó Chủ tịch 

Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Văn Dững - nguyên Trưởng Khoa
Báo chí - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
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VÕ ĐẠI LƯỢC* 

Tóm tắt: Chế độ sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa Việt Nam trước hết phải tuân theo các nguyên tắc của nền kinh tế thị
trường hiện đại. Trong các nguyên tắc của nền kinh tế thị trường hiện đại,
nguyên tắc sở hữu tư nhân là nền tảng của nền kinh tế thị trường - là nguyên tắc
quan trọng. Xa rời nguyên tắc này, dù chúng ta cố gắng xây dựng nền kinh tế thị
trường thì đó vẫn là một nền kinh tế thị trường khó được quốc tế công nhận. Sở
hữu tư nhân hiện đại là chế độ sở hữu được cổ phần hóa, được xã hội hóa rất
cao, công khai, minh bạch trên các thị trường chứng khoán. Tính xã hội cao của
chế độ cổ phần hóa đã được C.Mác đánh giá, xem như là chế độ sở hữu quá độ
sang hình thái kinh tế - xã hội mới.

Summary: The ownership regime in Vietnam's socialist-oriented market
economy must first of all follow the principles of a modern market economy, in
which the principle of private ownership is the foundation of the market economy
- an important principle. Far from this principle, although we try to build a market
economy, it is still a market economy that is difficult to be recognized
internationally. Modern private ownership is an equitized, highly socialized, open
and transparent ownership regime on stock markets. The high sociality of the
equitization regime was assessed by Marx as a transitional ownership regime to a
new socio-economic form.
Từ khóa: Kinh tế thị trường; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; chế độ sở hữu; Việt Nam.
Keywords: Market economy; socialist-oriented market economy; ownership regime; Vietnam.
Nhận bài: 20/7/2021; Sửa chữa: 25/7/2021; Duyệt đăng: 29/7/2021.

* Tiến sĩ Khoa học, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị thế giới.

Ti�p t!c đ�i m�i, hoàn thin ch� đ� s+ h-u 
trong n�n kinh t� th� tr��ng đ�nh h��ng 
xã h�i ch� ngh�a + Vit Nam
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Những quan điểm về chế độ sở hữu
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Những kiến nghị về giải pháp đổi mới
hoàn thiện chế độ sở hữu
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Chú thích:
1. C.Mác, Ph.Ănghen, V.I.Lênin và chính trị kinh tế học. Nxb. Sự Thật, H.1962, t.21.
2. Võ Đại Lược, Kinh tế Việt Nam - Lý luận và thực tiễn, Nxb. Khoa học xã hội, H. 2011, tr.47.
3. Hội đồng lý luận Trung ương, Những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong tình hình hiện nay, t.II, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2010,

tr.599. 
4. Phạm Minh Chính, Vương Quân Hoàng, Kinh tế Việt Nam - Thăng trầm và đột phá, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2009, tr.154.
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T� t�+ng c�a Ch� t�ch H. Chí Minh 
v� ki*m soát quy�n l�c

TRẦN NGỌC ĐƯỜNG*

Tóm tắt: Trong kho tàng lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhà nước thì tư
tưởng về kiểm soát quyền lực nhà nước là một bộ phận quan trọng, tiêu biểu và
đặc sắc nhất. Tư tưởng ấy thể hiện trong nhiều tác phẩm của Người, với nội
dung phong phú, không thể nói đầy đủ trong một bài viết. Do đó, bài viết dưới
đây chỉ đề cập một vài khía cạnh về phương diện lý luận và thực tiễn trong điều
kiện ngày nay.

Summary: In President Ho Chi Minh's theoretical treasure about the State, the
idea of controlling the State’s power is an important, typical and unique part.
That thought is reflected in a number of his works, with rich content that cannot
be fully explained in one article. Therefore, the following article only mentions a
few theoretical and practical aspects in today's conditions.
Từ khóa: Quyền lực nhà nước; kiểm soát quyền lực nhà nước; tư tưởng Hồ Chí Minh; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: The State’s power; control the State’s power; Ho Chi Minh’s Thought; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 25/7/2021; Sửa chữa: 28/7/2021; Duyệt đăng: 2/8/2021.

Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí
Minh về kiểm soát quyền lực nhà nước

* Giáo sư, Tiến sĩ, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế
nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước 
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Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế
kiểm soát quyền lực nhà nước bên trong
tổ chức quyền lực nhà nước
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Tiếp tục xây dựng cơ chế kiểm soát quyền
lực nhà nước chuyên trách



Chú thích:
1. Văn phòng Quốc hội, Hiến pháp năm 1946 và sự kế thừa, phát triển trong các bản Hiến pháp Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia,

H.1998, tr.81.
2,7. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, tập 4, trang. 356, 7.
3. Điều 1 Hiến pháp năm 1946.
4. Hồ Chí Minh Toàn tập, Sđd, t. 7, tr. 368.
5. Hồ Chí Minh Toàn tập, Sđd, t. 9, tr. 590 - 591.
6. Hồ Chí Minh Toàn tập, Sđd, t. 1, tr. 38.
8,9,10,11. Hồ Chí Minh Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 520, 297, 296.
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NGUYỄN VĂN HÙNG*

Tóm tắt: Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -
19/5/2021), đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam có bài viết quan trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực
tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Trong
bài viết, đồng chí đã khẳng định: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân
dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí
Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”. Bài viết xác định rõ: “Đại đoàn kết
toàn dân tộc là nguồn sức mạnh và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm
thắng lợi bền vững của sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam”.

Summary: On the occasion of the 131st anniversary of President Ho Chi Minh's
birthday (May 19, 1890 - May 19, 2021), Comrade Nguyen Phu Trong, General
Secretary of the Communist Party of Vietnam Central Committee had written an
important article: "Some theoretical and practical issues on socialism and the path
to socialism in Vietnam". In this article, he affirmed: "Moving forward to socialism is
the aspiration of our people, the right choice of the Communist Party of Vietnam
and President Ho Chi Minh, in line with the development trend of history.” This
article clearly states: "Great national unity is a source of strength and a decisive
factor to ensure the sustainable victory of the revolutionary cause in Vietnam".
Từ khóa: Đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Cộng sản Việt Nam; bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam”.
Keywords: Great national unity; Comrade Nguyen Phu Trong, General Secretary of the Central Committee of the
Communist Party of Vietnam; article "Some theoretical and practical issues on socialism and the path to socialism in
Vietnam".
Nhận bài: 5/7/2021; Sửa chữa: 9/7/2021; Duyệt đăng: 26/7/2021.

Đoàn kết - truyền thống quý báu của dân
tộc ta

* Tiến sĩ, nguyên Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Phát huy s�c m�nh đ�i đoàn k�t toàn dân t�c - 
Nhân t� quan tr�ng có ý ngh�a quy�t đ�nh đ�n th1ng l�i 
trên con đ��ng đi lên ch� ngh�a xã h�i + Vit Nam
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Những giải pháp phát huy tinh thần đại
đoàn kết dân tộc trong tình hình mới
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Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
(18/11/1930 - 18/11/2020). 

ẢNH: QUANG VINH
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Chú thích: 
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2016.
2. 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, tập 1.
3. Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa

xã hội ở Việt Nam”. Trang thông tin điện tử, Hội đồng Lý luận Trung ương, đăng ngày 16/5/2021.
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NGUYỄN QUANG MINH*

Tóm tắt: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò quan trọng trong công tác phòng,
chống tham nhũng tại Việt Nam; là một trong những nhân tố quyết định hiệu quả của
công tác phòng, chống tham nhũng. Do vậy, các cơ quan Đảng, Nhà nước và hệ thống
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần nhận thức đúng và có giải pháp đồng bộ để thực hiện
và phát huy tốt vai trò này, đáp ứng yêu cầu mà thực tiễn đã và đang đặt ra.

Summary: The Vietnam Fatherland Front plays an important role in anti-corruption
work in Vietnam; it is one of the decisive factors for the effectiveness of anti-
corruption work. Therefore, the Party and State agencies and the Vietnam Fatherland
Front system need to be properly aware and have synchronous solutions to perform
and promote this role effectively, meeting the requirements that practice has been and
is being set.
Từ khóa: Phòng, chống tham nhũng; công tác giám sát; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Anti-corruption; supervision work; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 20/7/2021; Sửa chữa: 26/7/2021; Duyệt đăng: 3/8/2021.

Nhận thức về công tác phòng, chống tham
nhũng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

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

Vai trò c�a M	t tr
n T� qu�c Vit Nam
trong công tác phòng, ch�ng tham nh3ng
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Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại cuộc họp 
Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba,
năm 2020-2021. 

ẢNH: QUANG VINH
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Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong phòng, chống tham nhũng
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Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam
tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”
lần thứ ba, năm 2020-2021. 

ẢNH: QUANG VINH
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Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2011, tr.254.
2. Khoản 1 Điều 85 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định:

“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có trách nhiệm sau đây:
a) Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên truyền, giáo dục nhân dân và các thành viên tổ chức mình thực hiện các
quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; kiến nghị các biện pháp nhằm phát hiện và phòng ngừa tham nhũng;
b) Động viên nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng;
c) Cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xác minh, xử lý vụ việc tham nhũng;
d) Giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

3. Xem: Các Thông tri hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền hàng năm của Ban Thường trực Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

4. Stapenhurst R. và S.J. Kpundeh, Kiềm chế tham nhũng: Hướng tới một mô hình xây dựng sự trong sạch quốc gia, Nxb. Chính trị
quốc gia, Hà Nội. 2002, tr.153-154.

5. Xem: Điều 74 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.
6. Tham khảo nghiên cứu của Viện Khoa học Thanh tra, sách “Vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng”, Nxb. Chính trị -

Hành chính, Hà Nội. 2011.
7. Trong thời gian qua, dư luận đã nhiều lần xôn xao và bức xúc về việc các cơ quan có thẩm quyền đưa ra các dự thảo về quy chuẩn

nước mắm và nhiều ý kiến cho rằng có dấu hiệu của “lợi ích nhóm” ở đây khi các quy định trong dự thảo đã đồng nhất nước mắm
truyền thống với nước chấm công nghiệp, gây khó khăn cho những người sản xuất nước mắm truyền thống và người hưởng lợi
lớn là các doanh nghiệp sản xuất nước chấm công nghiệp. Dư luận đặt câu hỏi về phía cơ quan quản lý nhà nước và cho rằng họ
đã cố tình thiên vị cho các doanh nghiệp sản xuất nước chấm công nghiệp.

8. Điều 9 Hiến pháp năm 2013; Điều 1 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015.
9. Phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại

Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, Hà Nội, ngày 25/6/2018.
10. TS. Đinh Văn Minh-TS. Phạm Thị Huệ, Vấn đề tham nhũng trong khu vực tư nhân ở Việt Nam hiện nay, Nxb. Tư pháp, tr.212, 2016.
11. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2011, tập 13, trang 419.
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NGUYỄN VĂN THANH*, HÀ THỊ XUYÊN**

Tóm tắt: Đồng bào các tôn giáo Việt Nam là một bộ phận rất quan trọng của khối
đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại đa số chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo
ở nước ta yên tâm làm việc đạo, có tinh thần dân tộc, hành đạo gắn bó với dân tộc,
xây dựng cuộc sống “Tốt đời, đẹp đạo”. Với tư cách là tổ chức liên minh chính trị, liên
hiệp tự nguyện, bộ phận của hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò
quan trọng trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đại diện, bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng
bào các tôn giáo. Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tập trung
bằng nhiều giải pháp và hoạt động khác nhau để phát huy nguồn lực của các tôn giáo
trên nhiều lĩnh vực đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước, góp
phần quan trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc.

Summary: Vietnamese religious compatriots are a very important part of great
national unity bloc. The vast majority of dignitaries, religious officials, monks, and
religious followers in our country feel secure in practicing religion. They have a
national spirit, practicing religion in association with the nation, building "Good life,
good religion". As a political alliance organization, voluntary union, and part of the
political system, the Vietnam Fatherland Front plays an important role in gathering
and building great national unity bloc, representing and protecting the legitimate
rights and interests of all classes of people, including religious compatriots. In recent
years, the Vietnam Fatherland Front has focused on a number of different solutions
and activities to promote the resources of religions in many fields, contributing to the
process of national building and development, making an important contribution to
the building of an increasingly strong national unity bloc.
Từ khóa: Tôn giáo; đồng bào các tôn giáo; khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Religion; religious compatriots; great national unity bloc; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 19/7/2021; Sửa chữa: 20/7/2021; Duyệt đăng: 26/7/2021.

* Tiến sĩ, Trưởng Ban Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
** Thạc sĩ, Ban Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

M	t tr
n T� qu�c Vit Nam phát huy ngu.n l�c 
các tôn giáo trong công tác xã h�i, xây d�ng 
kh�i đ�i đoàn k�t toàn dân t�c
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy các
giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp và nguồn
lực của các tôn giáo trong xây dựng và
phát triển đất nước
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Phát huy nguồn lực các tôn giáo trong các
phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận
động

Mặt trận tham gia hoàn thiện chính sách,
pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo nhằm
phát huy nguồn lực các tôn giáo
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Phát huy vai trò chức sắc, chức việc, nhà
tu hành và cốt cán, người tiêu biểu trong
các tôn giáo

Một số giải pháp trong thời gian tới nhằm
phát huy nguồn lực các tôn giáo trong
công tác xã hội
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Chú thích:
1. Công văn số 603/MTTW-BTT, ngày 3/3/2020 gửi lãnh đạo các tổ chức tôn giáo về việc tiếp tục tham gia phòng, chống dịch bệnh

viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Đến ngày 27/3/2020, Ban Thường trực có văn bản số 707/MTTW-BTT gửi lãnh đạo các tổ chức
tôn giáo về việc đẩy mạnh tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn hiện nay; Công văn số 763/MTTW-BTT, ngày
8/4/2020 gửi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố về việc tiếp tục tăng cường vận động tôn
giáo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 924/MTTW/BTT, 14/5/2020 gửi 43 tổ chức
tôn giáo về việc thông báo kết quả tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 986/MTTW-BTT, ngày 29/5/2020 gửi
Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình về việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ
người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Công văn số 2489/MTTW-BTT, ngày 9/6/2021 về việc phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trong giai đoạn hiện nay.
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NGUYỄN HUY CHÍ*

Tóm tắt: Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng ta khẳng định là hệ
thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng
Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều
kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp
của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Trong hệ thống tư tưởng của
Người, một vấn đề rất cốt lõi là xác định rõ vai trò đoàn kết dân tộc trong sự
nghiệp cách mạng Việt Nam. Đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, nhất
quán và lâu dài, xuyên suốt tiến trình cách mạng.

Summary: President Ho Chi Minh's thought has been affirmed by our Party as a
comprehensive and profound system of views on basic issues of the Vietnamese
revolution, the result of creative application of Marxism-Leninism to the specific
conditions of our country, inheriting and developing the fine traditional values of
the nation, absorbing the cultural quintessence of mankind. In his ideological
system, a very core issue is clearly defining the role of national unity in the
Vietnamese revolutionary cause. This is a matter of strategic, fundamental,
consistent and lasting significance throughout the revolutionary process.
Từ khóa: Đại đoàn kết dân tộc; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tư tưởng Hồ Chí Minh; Việt Nam.
Keywords: Great national unity; building and defending the Fatherland; Ho Chi Minh’s thought; Vietnam.
Nhận bài: 26/7/2021; Sửa chữa: 28/7/2021; Duyệt đăng: 2/8/2021.

Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về
đại đoàn kết dân tộc

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

T� t�+ng đ�i đoàn k�t dân t�c c�a Ch� t�ch 
H. Chí Minh: Nhân t� quy�t đ�nh th1ng l�i 
c�a cách m�ng c3ng nh� th�i k4 đ�i m�i
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Những quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ
Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
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Bài học về đại đoàn kết dân tộc trong bối
cảnh hiện nay

Một số giải pháp tăng cường củng cố,
phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
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Chú thích:
1. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2011, t.3, tr. 257.
2. Hồ Chí Minh Toàn tập, Sđd, t.4, tr. 55.
3,4. Hồ Chí Minh Toàn tập, Sđd, t.7, tr. 38, 164, 165.
5. Hồ Chí Minh Toàn tập, Sđd, t.10, tr. 453.
6. Hồ Chí Minh Toàn tập, Sđd, t.14, tr. 526.
7. Hồ Chí Minh Toàn tập, Sđd, t.5, tr. 594.
8. Hồ Chí Minh Toàn tập, Sđd, t.1, tr. 17.
9,10,11,12. Đảng Cộng sản Việt Nam: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc

lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H. 2021.
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Ph�n bin xã h�i và v�n hóa 
ph�n bin xã h�i

TRẦN QUỐC DÂN*

Tóm tắt: Phản biện xã hội là hoạt động phân tích, lập luận, đánh giá trên cơ sở
khoa học và thực tiễn của cá nhân, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội
đối với các hoạt động của Nhà nước trong việc hoạch định, chính sách, pháp luật,
làm cho chính sách, pháp luật ngày càng hoàn thiện trong thực tiễn, đáp ứng nhu
cầu xã hội. Trong hoạt động phản biện xã hội có mặt của văn hoá phản biện xã
hội. Do đó, để nâng cao chất lượng hoạt động phản biện xã hội thì việc xây dựng
và phát triển văn hóa phản biện xã hội là giải pháp quan trọng.

Summary: Social criticism is the activity of analyzing, arguing and evaluating on
the basis of science and practice of individuals, socio-political organizations, and
social organizations for the State's activities in the field of planning, policies and
laws, making policies and laws more and more perfect in practice, meeting social
needs. In social criticism activities, there is a culture of social criticism. Therefore,
in order to improve the quality of social criticism activities, building and developing
a culture of social criticism is an important solution.
Từ khóa: Phản biện xã hội; văn hóa; giá trị văn hóa; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Social criticism; cultural; cultural values; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 5/7/2021; Sửa chữa: 9/7/2021; Duyệt đăng: 26/7/2021.

* Nguyên Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
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Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong việc xây dựng và phát triển văn hóa
phản biện xã hội

Đại biểu tại Hội nghị Lấy ý kiến nhân sỹ, trí thức, luật gia, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số, chức sắc các tôn giáo, người Việt Nam
ở nước ngoài vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tháng 10/2020. 

ẢNH: KỲ ANH
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Những vấn đề đặt ra trong việc xây dựng
và phát triển văn hóa phản biện xã hội
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Chú thích:
1. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà

Nội, tr. 24.

Tài liệu tham khảo
1. 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.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Nxb. Chính trị quốc gia Sự

thật, Hà Nội, 2014.
3. GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm: Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Nxb. Chính trị quốc

gia Sự thật, Hà Nội, 2018.
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NGUYỄN HỒNG THƯƠNG*

Tóm tắt: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò to lớn trong việc tuyên truyền,
vận động nhân dân tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19. Vận động, tiếp
nhận và phối hợp phân bổ các nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống đại dịch
Covid-19. Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát trở lại, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện
đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó, sớm kiểm soát dịch thành công, góp phần
củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao vai trò
của hệ thống Mặt trận.

Summary: The Vietnam Fatherland Front plays a great role in propagating and
mobilizing people to participate in the prevention and control of the Covid-19
pandemic. The Front mobilizes, receives and coordinates the allocation of
resources to support the prevention and control of the Covid-19 pandemic. In the
context of a re-emergence of the pandemic, the Vietnam Fatherland Front and its
member organizations continue to propagate and mobilize the people to
synchronously implement a number of response measures, soon successfully
control the pandemic, contributing to strengthen people's trust in the Party and
the State, contributing to enhancing the role of the Front system.
Từ khóa: Đại dịch Covid-19; phòng, chống dịch bệnh Covid-19; toàn dân đoàn kết; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Covid-19 Pandemic; Covid-19 prevention and control; national unity; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 26/7/2021; Sửa chữa: 28/7/2021; Duyệt đăng: 3/8/2021.

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

M	t tr
n T� qu�c Vit Nam v
n đ�ng
toàn dân đoàn k�t, ra s�c phòng,
ch�ng đ�i d�ch Covid-19
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
tổ chức chương trình trao số tiền phân bổ đợt 1 tới Quỹ vaccine phòng Covid-19, tháng 7/2021. 

ẢNH: QUANG VINH
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M�t s� v�n đ� trong công tác gi�m nghèo: 
Nh-ng ki�n ngh� và gi�i pháp

VŨ DƯƠNG CHÂU*

Tóm tắt: Trong xây dựng và phát triển đất nước, Đảng ta luôn xác định công tác
giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, quan trọng, nhất quán. Nghị quyết Đại hội
XIII của Đảng đề ra mục tiêu “Giảm tỷ lệ nghèo đa chiều 1-1,5% hằng năm”. Chỉ thị
số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”; đã cụ thể 5 nhóm nhiệm vụ,
giải pháp thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Bài viết đưa ra một số giải pháp
nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác giảm nghèo.

Summary: In national building and development, our Party has always identified
sustainable poverty reduction as a major, important and consistent policy. Resolution
of the 13th Party Congress sets the goal of "Reducing multidimensional poverty rate
by 1-1.5% annually". Directive No. 05-CT/TW dated June 23, 2021 of the
Secretariat "On strengthening the leadership of the Party for sustainable poverty
reduction until 2030"; have specified 5 groups of tasks and solutions to implement
sustainable poverty reduction. This article proposes some solutions to implement the
Resolution of the 13th Party Congress on poverty reduction.
Từ khóa: Chính sách giảm nghèo; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Poverty reduction policy; the National Target Program on Sustainable Poverty Reduction; the Vietnam
Fatherland Front.
Nhận bài: 9/7/2021; Sửa chữa: 12/7/2021; Duyệt đăng: 26/7/2021.

Những kết quả cơ bản trong thực hiện
chính sách giảm nghèo

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



85TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 215+216 (7+8/2021)

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ từ Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam tại chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo " năm 2020, được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, tháng 10/2020. 

ẢNH: KỲ ANH
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Khó khăn trong thực hiện chính sách
giảm nghèo

Một số giải pháp giảm nghèo bền vững
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LÊ THỊ MINH HÀ*

Tóm tắt: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác hòa giải ở cơ sở với các hoạt
động cụ thể như: tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là pháp luật về hòa giải ở cơ sở;
vận động nhân dân xây dựng hương ước, quy ước chứa đựng nội dung về thực hiện
hòa giải ở cơ sở, giám sát việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở... Trong thời
gian tới, cần tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác
hòa giải ở cơ sở nhằm góp phần ổn định trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn dân cư.

Summary: The Vietnam Fatherland Front participate in reconciliation at the
grassroots level with specific activities such as: propagandizing and mobilizing people
to implement the Party's guidelines and directions, the State's policies and laws,
especially is the law on grassroots mediation; mobilize people to develop regulations
and conventions containing the content of conciliation at the grassroots, supervise the
implementation of the law on mediation at the grassroots. In the upcoming time, it is
necessary to continue promoting the role of the Vietnam Fatherland Front in
reconciliation at the grassroots level in order to contribute to stabilizing social order
and safety in residential areas.
Từ khóa: Hòa giải ở cơ sở; vận động; nhân dân; đoàn kết; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Mediation at the grassroots; mobilize; people; solidarity; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 26/7/2021; Sửa chữa: 28/7/2021; Duyệt đăng: 3/8/2021.

Nhận thức đúng, đầy đủ, sâu sắc về vai trò
nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
đối với công tác hòa giải ở cơ sở

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

Phát huy vai trò c�a M	t tr
n T� qu�c Vit Nam
tham gia công tác hòa gi�i + c� s+
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật hòa giải ở cơ sở cho các tầng
lớp nhân dân

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp phần
nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên
cơ sở bằng nhiều phương pháp, cách thức



90 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 215+216 (7+8/2021)

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tích cực vận
động nhân dân xây dựng nội dung thực
hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở trong
hương ước, quy ước

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy tinh
thần trách nhiệm trong phối hợp thực
hiện công tác hòa giải ở cơ sở

Làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở là góp phần xây dựng ý thức chấp hành pháp luật trong cộng
đồng dân cư. 

ẢNH: QUANG VINH
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Chú thích:
1. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2019), Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Luật Hòa giải cơ sở.
2. Tỷ lệ hòa giải thành cả nước: Năm 2014, hòa giải thành 128.046/157.836 vụ việc, đạt tỷ lệ 81.1%; Năm 2015, hòa giải thành

119.743/147.268 vụ việc, đạt tỷ lệ 81.3%; Năm 2016, hòa giải thành 115.615/141.928 vụ việc, đạt tỷ lệ 81.4%; Năm 2017, hòa giải
thành 108.757/132.577 vụ việc, đạt tỷ lệ 82.03%; Năm 2018, hòa giải thành 98.638/119144 vụ việc, đạt tỷ lệ 82.3%.

Tài liệu tham khảo
1. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia (2013), Luật Hòa giải ở cơ sở 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2014), Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày

18/11/2014, Hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở. 
3. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2019), Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Luật Hòa giải cơ sở.
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KỲ ANH

Ngày 23/7/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh
đã ký ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn
Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19.



Hà N�i đ.ng lòng, chung tay đ6y lùi 
d�ch Covid-19

Phố Hàng Ngang - Hàng Đào một con phố tương đối sầm uất của Hà Nội đã
đóng cửa không kinh doanh, đồng lòng cả nước cùng chung tay chống dịch
Covid-19.
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Lực lượng dân quân tự vệ cũng tham gia
phòng chống dịch trên các tuyến phố như
dán các tờ khuyến cáo không bán hàng và
thực hiện Chỉ thị 17.

Người dân thực hiện nghiêm túc các quy
định về phòng, chống dịch. 

Chợ Đồng Xuân đã đóng cửa để thực hiện theo Chỉ thị 17. Các chốt kiểm dịch được dựng tạm để tuyên truyền nhắc nhở
người dân thực hiện tốt 5k+Vaccine. 

Điểm cách ly người bệnh có ca F0 trên Phố Hàng Mắm - 
Hà Nội.

Các thông báo về dịch bệnh được đặt ở những nơi dễ nhận biết
giúp người dân phòng tránh, cũng như chấp hành tuân thủ việc
phòng, chống dịch bệnh.

Khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm 
được chăng dây cảnh báo, phục vụ công tác
phòng, chống dịch Covid-19.
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C�i cách hành chính c� quan �y ban 
Trung ��ng M	t tr
n T� qu�c Vit Nam: 
Th�c tr�ng và gi�i pháp

VŨ ĐĂNG MINH*

Tóm tắt: Ở nước ta, Đảng và Nhà nước đã khởi xướng chủ trương và lãnh đạo
trực tiếp công cuộc cải cách hành chính quốc gia. Với tư cách là thành viên của hệ
thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tích cực triển khai và thực hiện hiệu
quả công tác này. Thực hiện nội dung về cải cách hành chính của cơ quan đã góp
phần phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia vào công cuộc cải
cách hành chính của đất nước; góp phần đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức
hoạt động, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu
nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Summary: In our country, the Party and State have initiated the policies and
directly led the national administrative reform. As a member of the political system,
the Vietnam Fatherland Front has actively deployed and effectively implemented
this work. Implementation of the Front's administrative reform content has
contributed to promoting the role of the Vietnam Fatherland Front in participating
in the administrative reform of the country; contributing to renovating the
organization, content and mode of operation, and improving the quality of patriotic
campaigns and emulation movements of the Vietnam Fatherland Front.
Từ khóa: Cải cách hành chính; kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Administrative reform; consolidating; strengthening organizational structure; the Vietnam Fatherland
Front Central Committee.
Nhận bài: 5/7/2021; Sửa chữa: 9/7/2021; Duyệt đăng: 26/7/2021.

Thực trạng cải cách hành chính cơ quan
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam

* Thạc sĩ, Trưởng Ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Giải pháp đẩy mạnh thực hiện cải cách
hành chính cơ quan Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai
đoạn hiện nay



98 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 215+216 (7+8/2021)





99TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 215+216 (7+8/2021)

QUẢN THỊ THANH HẢI*

Tóm tắt: Thực hiện quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định
tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (Luật Bầu cử), Luật
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phối hợp
với các tổ chức phụ trách bầu cử, chính quyền và các tổ chức thành viên chủ động,
kịp thời và sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện công tác bầu cử. Bài viết nêu
những kết quả nổi bật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp phần quan trọng vào
thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Summary: To exercise the rights and responsibilities of the Vietnam Fatherland
Front as stipulated in the Law on Election of Deputies to the National Assembly and
People's Councils (Law on Elections), the Law on the Vietnam Fatherland Front,
Vietnam Fatherland Front Committees at all levels have coordinated with
organizations in charge of elections, authorities and member organizations to be
proactive, timely and creative in organizing and implementing election work. This
article outlines the outstanding results of the Vietnam Fatherland Front, which made
an important contribution to the success of the election of deputies to the 15th
National Assembly and the People's Councils at all levels for the 2021-2026 term.
Từ khóa: Bầu cử; đại biểu Quốc hội khóa XV; đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam.
Keywords: Election; deputies of the 15th National Assembly; deputies of the People's Councils at all levels for the 2021-
2026 term; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 19/7/2021; Sửa chữa: 20/7/2021; Duyệt đăng: 29/7/2021.

Những kết quả nổi bật của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam trong tham gia bầu cử

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

Nh-ng k�t qu� n�i b
t c�a M	t tr
n T� qu�c Vit Nam
tham gia cu�c b�u c7 đ�i bi*u Qu�c h�i khóa XV và 
đ�i bi*u H�i đ.ng nhân dân các c�p nhim k4 2021-2026
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Một số đề xuất, kiến nghị về nghiên cứu
sửa đổi, bổ sung Luật Bầu cử và các quy
định có liên quan trong quá trình thực
hiện công tác bầu cử 



Chú thích:
1. Về người ứng cử đại biểu Quốc hội: Có 394 người ứng cử là phụ nữ, đạt tỉ lệ 45,28% (khóa XIV có 344 người, tỉ lệ 39,16%; khóa XIII

có 262 người, tỉ lệ 31,49%); 187 người ứng cử là người dân tộc thiểu số, tỉ lệ 21,49%; 218 người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40
tuổi), tỉ lệ 25,05%.
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TRẦN HỮU NGHĨA*

Tóm tắt: Công tác giám sát, phản biện xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng
tâm của hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp. Để phát huy vai trò của hệ thống Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trong kiểm soát quyền lực nhà
nước, cần thiết phải bảo đảm tính độc lập tương đối của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; bảo đảm sự kết hợp giữa các hình thức giám
sát của Nhà nước, hoạt động kiểm tra, thanh tra của Nhà nước với các hình thức
giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Summary: Social supervision and criticism is one of the key tasks of the Vietnam
Fatherland Front system at all levels. In order to promote the role of the Vietnam
Fatherland Front system in Ho Chi Minh city in controlling the State’s power, it is
necessary to ensure the relative independence of the Vietnam Fatherland Front
and socio-political organizations; ensure the combination between the State's
forms of supervision, the State's inspection and supervision activities with the
supervision forms of the Vietnam Fatherland Front and socio-political organizations.
Từ khóa: Giám sát; phản biện xã hội; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
Keywords: Social supervision and criticism; the Vietnam Fatherland Front in Ho Chi Minh city.
Nhận bài: 12/7/2021; Sửa chữa: 15/7/2021; Duyệt đăng: 2/8/2021.

* Thạc sĩ, Phó Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Ho�t đ�ng giám sát b�ng hình th�c nghiên c�u, xem xét 
v�n b�n c�a c� quan có th6m quy�n c�a �y ban M	t tr
n 
T� qu�c các c�p Thành ph� H. Chí Minh
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Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giám sát công tác tác hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19,
tháng 7/2021. 

ẢNH: PV
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Một số giải pháp nâng cao vai trò của Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố
trong giám sát bằng hình thức nghiên
cứu, xem xét văn bản
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NGUYỄN DUY DŨNG*

Tóm tắt: Phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là
nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong giai đoạn hiện
nay nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi,
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập, cải
thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào một cách bền vững.
Trong các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và
miền núi thì giải pháp về giáo dục, đào tạo có ý nghĩa quyết định, trong đó hợp
tác quốc tế là một trong những giải pháp có ý nghĩa quan trọng trong việc đào tạo
nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Summary: Developing human resources in ethnic minority and mountainous
areas, especially high-quality human resources is an important and urgent task in
the current period in order to accelerate the socio-economic development of ethnic
minority and mountainous areas, economic restructuring towards commodity
production, increasing income, improving and enhancing the material and spiritual
life for the people in a sustainable way. Among the solutions to improve the quality
of human resources in ethnic minority and mountainous areas, the solution on
education and training is decisive, in which international cooperation is one of the
important solutions in training high quality human resources.
Từ khóa: Hợp tác quốc tế; nguồn nhân lực chất lượng cao; dân tộc thiểu số và miền núi.
Keywords: International cooperation; high-quality human resources; ethnic minorities and mountainous areas.
Nhận bài: 9/7/2021; Sửa chữa: 15/7/2021; Duyệt đăng: 29/7/2021.

* Thạc sĩ, Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc.

G1n h�p tác qu�c t� v�i đào t�o ngu.n nhân l�c 
ch�t l��ng cao cho vùng dân t�c thi*u s� 
và mi�n núi trong b�i c�nh h�i nh
p hin nay
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Đồng bào dân tộc thôn Đồng Mà, xã Trung Yên huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang trong không khí ấm áp nghĩa tình đồng bào
của Ngày hội Đại đoàn kết, tháng 11/2020. 

ẢNH: QUANG VINH
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Tài liệu tham khảo
1. “Vùng dân tộc thiểu số” là địa bàn có đông các dân tộc thiểu số cùng sinh sống ổn định thành cộng đồng trên lãnh thổ nước Cộng

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011).
2. Ủy ban Dân tộc (2011), “Hiện trạng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số và khuyến nghị các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực

vùng dân tộc thiểu số và miền núi, dự án EMPCD - dự án hỗ trợ Tăng cường Năng lực Xây dựng, Thực hiện và Giám sát Chính sách”.
3. Ủy ban Dân tộc (2019), “Báo cáo kết quả điều tra tình hình kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019”.
4. Vụ Giáo dục Dân tộc (2020), “Chú trọng công tác hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các dân tộc thiểu số”.
5. Hội đồng Lý luận Trung ương, “Những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội

2021.
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TỪ THÀNH HUẾ*

Tóm tắt: Những năm qua, công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng và đáp ứng ngày càng tốt hơn trong
thực hiện chủ trương đa dạng hóa, đa phương hóa và tích cực, chủ động hội nhập
quốc tế của Đảng. Trong thời gian tới, công tác đối ngoại nhân dân cần được tiếp
tục đổi mới và nâng cao hiệu quả, đóng góp vào sự ổn định và phát triển đất nước.

Summary: Over the last few years, the Vietnam Fatherland Front's civil service
work has achieved a number of important achievements and responded better to
the implementation of the policy of diversification, multilateralization and active,
proactive international integration of the Party. In the coming time, civil service
work needs to be renewed and improved effectively, contributing to the stability
and development of the country.
Từ khóa: Đối ngoại nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Civil service; improve operational efficiency; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 19/7/2021; Sửa chữa: 26/7/2021; Duyệt đăng: 29/7/2021.

Thực trạng công tác đối ngoại nhân dân
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời
kỳ đổi mới

* Thạc sĩ, Trưởng Ban Đối ngoại và Kiều bào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ti�p t!c đ�i m�i và nâng cao hiu qu� 
công tác đ�i ngo�i nhân dân c�a M	t tr
n 
T� qu�c Vit Nam trong tình hình m�i
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Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Đỗ Văn Chiến tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Singapore Vivian
Balakrishnan thăm chính thức Việt Nam, tháng 6/2021. 

ẢNH: MINH ĐỨC
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Một số giải pháp đổi mới và nâng cao hiệu
quả công tác đối ngoại nhân dân của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu của
tình hình mới



Chú thích:
1. 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.2, tr.331-332.
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Đ�m b�o nh-ng nguyên t1c nhân đ�o 
trong đ�i d�ch Covid-19

HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Ngày Nhân đạo Thế giới (19/8) hàng năm là dịp để tôn vinh những người
đã mất hoặc bị thương trong khi hỗ trợ những người có nhu cầu, cũng như những
người đang tiếp tục xoa dịu đau khổ và sẻ chia khó khăn với hàng triệu người trên
thế giới. Bốn nguyên tắc nhân đạo cốt lõi đã và đang được xây dựng và phát triển
dựa trên Luật Nhân đạo Quốc tế bao gồm: nhân văn, vô tư, độc lập và trung lập.
Trong đại dịch Covid-19, khi mà hàng triệu người dân trên thế giới đang cần đến sự
hỗ trợ thì những nguyên tắc nhân đạo cũng có những biến đổi và bổ sung.

Summary: World Humanitarian Day (August 19) every year is an occasion to honor
those who have lost or been injured while supporting those in need, as well as
those who continue to alleviate suffering and share difficulties with millions of
people around the world. Four core humanitarian principles have been built and
developed based on International Humanitarian Law: humanity, impartiality,
independence and neutrality. During the Covid-19 pandemic, when millions of
people around the world are in need of support, humanitarian principles also have
been changed and supplemented.
Từ khóa: Ngày Nhân đạo Thế giới (19/8); đảm bảo nguyên tắc; đại dịch Covid-19.
Keywords: World Humanitarian Day (August 19); ensure principles; Covid-19 pandemic.
Nhận bài: 26/7/2021; Sửa chữa: 29/7/2021; Duyệt đăng: 2/8/2021.

Bốn nguyên tắc nhân đạo cốt lõi

Đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng đến người dân trên toàn cầu.
ẢNH: SINGAPOREREDCROSS
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Các hoạt động nhân đạo trên thế giới

Viện trợ nhân đạo cần được cung cấp tới tất cả người dân bị 
ảnh hưởng.

ẢNH: UNNEWS

Người dân ở các quốc gia kém phát triển rất cần hỗ trợ 
nhân đạo.

ẢNH: ICTJ
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Hoạt động trong “Tháng Nhân đạo” tại Việt Nam.
ẢNH: VIETNAMPLUS
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�N Đ�NH DÂN S�  
V�n đ� c�a toàn th� gi�i

HỒNG VY biên dịch

Tóm tắt: Ổn định dân số là giai đoạn mà quy mô của quần thể không thay đổi,
nó còn được gọi là giai đoạn không gia tăng dân số. Ổn định dân số ở cấp quốc
gia xảy ra khi số sinh cộng với số người nhập cư bằng số tử vong cộng với số
người xuất cư.

Summary: Population stabilization is the period where the size of the population
does not change, it is also known as the period of no population growth.
Population stabilization at the national level occurs when the number of births
plus the number of immigrants equals the number of deaths plus the number of
emigrants.
Từ khóa: Dân số; ổn định dân số; chất lượng sống của người dân; toàn cầu.
Keywords: Population; population stabilization; people's quality of life; Global.
Nhận bài: 26/7/2021; Sửa chữa: 28/7/2021; Duyệt đăng: 3/8/2021.

Ổn định dân số là vấn đề toàn cầu.
ẢNH: SESOTIC
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Chất lượng sống của người dân nhiều nơi rất thấp.
ẢNH: IRISH TIMES



119TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 215+216 (7+8/2021)



Dân số trẻ ở Việt Nam.
ẢNH: CAND

Người già tại Nhật Bản.
ẢNH: THE TIMES
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NGUYỄN TUẤN ANH*

(Lược ghi theo lời kể của Đại tướng Võ Nguyên Giáp)

Tóm tắt: Trong lịch sử cách mạng Việt Nam nói chung và lịch sử Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam nói riêng, tên tuổi và sự nghiệp của chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng
có vị trí đặc biệt quan trọng. Sau ngày nước nhà độc lập không lâu, cụ Huỳnh Thúc
Kháng được bầu làm Hội trưởng Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (29/5/1946).
Cũng thời gian này (từ ngày 31/5 - 20/10/1946) cụ Huỳnh được Chủ tịch Hồ Chí
Minh giao trọng trách Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa trong thời
gian Người đi Pháp. Cụ Huỳnh Thúc Kháng được ghi nhận là người hết lòng yêu
nước, thương nòi, người đóng góp tích cực vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,
củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Summary: In the history of the Vietnamese revolution in general and the history
of the Vietnam Fatherland Front in particular, the name and career of strong-willed
patriotic scholar Huynh Thuc Khang holds a particularly important position. Not
long after the country's independence, Huynh Thuc Khang was elected Chairman of
the Vietnam National Union (May 29, 1946). At the same time (from May 31 to
October 20, 1946) Mr. Huynh was assigned the responsibility of Acting President of
the Democratic Republic of Vietnam by President Ho Chi Minh during his time in
France. Mr. Huynh Thuc Khang was recognized as a man who wholeheartedly loved
his country and his compatriots, actively contributed to the building and defense of
the Fatherland, and strengthening great national unity bloc.
Từ khóa: Nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng; Chủ tịch Hồ Chí Minh; khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Patriot Huynh Thuc Khang; President Ho Chi Minh; great national unity bloc; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 15/7/2021; Sửa chữa: 19/7/2021; Duyệt đăng: 2/8/2021.

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

Quy�n Ch� t�ch n��c Hu4nh Thúc Kháng
trong nh-ng ngày đ�u d�ng n��c



121TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 215+216 (7+8/2021)

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, tháng 11/1946 (Cụ Huỳnh Thúc Kháng người đeo kính
đứng hàng đầu cạnh Bác Hồ). 

ẢNH: TL
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N H Â N  V Ậ T  -  S Ự  K I Ệ N

Phạm hồng Chương*
Tóm tắt: Từ góc độ lịch sử, bài viết mong muốn góp phần làm sáng tỏ cuộc đời
và sự nghiệp của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - một trí thức yêu nước nhiệt thành,
một nhà lãnh đạo kiên trung của Đảng ta, đồng thời là một trong những người
đứng đầu của Mặt trận Dân tộc thống nhất, đã thực hành thành công trong thực
tiễn tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Summary: From a historical aspect, this article wishes to contribute to clarifying
the life and career of Lawyer Nguyen Huu Tho - a passionate patriotic intellectual,
a steadfast leader of our Party and one of the leaders of the National United
Front of Vietnam, successfully practiced President Ho Chi Minh's ideology of great
national unity.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh; tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh; Luật sư Nguyễn Hữu Thọ; trí thức yêu nước
Việt Nam.
Keywords: President Ho Chi Minh; Ho Chi Minh's ideology of great national unity; Lawyer Nguyen Huu Tho;
Vietnamese patriotic intellectuals.
Nhận bài: 9/7/2021; Sửa chữa: 12/7/2021; Duyệt đăng: 29/7/2021.

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

Con đường trở thành người cộng sản 
Luật sư Nguyễn Hữu Thọ (bí danh Ba Nghĩa), sinh ngày

10/7/1910, trong một gia đình trung lưu ở làng Long Phú,
tổng Long Hưng Hạ, phủ Trung Quận, tỉnh Chợ Lớn (nay
thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Năm 1921, khi 11 tuổi, ông được gia đình cho đi học
ở Pháp, nhưng ông luôn trăn trở với câu hỏi “Vì sao quê
hương mình còn nghèo quá, đồng bào mình còn khổ quá
như vậy?”1, Nguyễn Hữu Thọ đã khắc ghi lời nguyện:
“ráng học cho giỏi, rồi đem hiểu biết của mình làm một
điều gì đó có ích cho nước, có lợi cho dân”2. 

Sau khi tốt nghiệp trung học, Nguyễn Hữu Thọ vào
học trường Đại học Luật khoa và Văn khoa và năm 1928,
ông tốt nghiệp Cử nhân Luật loại xuất sắc. Năm 1939,
thi đỗ kỳ sát hạch luật sư, Nguyễn Hữu Thọ lập văn
phòng luật sư riêng ở Mỹ Tho. Sẵn có lòng yêu nước,
thương dân, chứng kiến sự bất công của xã hội và những
biến động lịch sử xảy ra từ khởi nghĩa Nam Kỳ cùng với
sự phát triển nhanh chóng của Mặt trận Việt Minh... Luật
sư đã “thay đổi cả nếp sống và suy nghĩ”, ông từng bước

tham gia các hoạt động yêu nước và trở thành một tri
thức ủng hộ chính quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Luật
sư cho rằng: “Cho tới cách mạng Tháng Tám thành công,
chúng tôi chợt tỉnh ra rằng, điều mà mình mong mỏi,
chờ đợi từ lâu đã tới, người mà mình từng nghe nói từ
những năm hai mươi chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị
cứu tinh của dân tộc”3.

Cuối tháng 9/1945, thực dân Pháp trở lại xâm lược
nước ta, mặc dù luật sư Nguyễn Hữu Thọ được Pháp bổ
nhiệm làm Chánh tòa án dân sự tỉnh Vĩnh Long, nhưng
ông vẫn giữ mối liên lạc và bí mật tham gia các hoạt động
yêu nước trong giới trí thức Nam Bộ. Vì vậy, Ủy ban kháng
chiến Nam Bộ đã mời Luật sư ra thăm chiến khu Đồng
Tháp Mười. Chuyến đi này đánh dấu sự “đổi đời” của Luật
sư, từ chỗ “trong lòng vẫn canh cánh một nỗi đau mất
nước, bị ngoại bang đô hộ. Chỉ băn khoăn, chỉ căm giận
mà thôi, nhưng không tìm thấy một ánh sáng, một con
đường nào”4, nhưng do hiểu rõ “sức mạnh cải tạo xã hội
vĩ đại” của cách mạng, thấy được “mục đích cao cả, được
nhân dân ủng hộ, với một đội ngũ cán bộ có đức có tài...
cuộc kháng chiến nhất định thành công”, Luật sư đã

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - Người vận dụng 
thành công tư tưởng đại đoàn kết dân tộc 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh
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Người tổ chức thực hiện tư tưởng đại
đoàn kết Hồ Chí Minh
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Hiện tượng Nguyễn Hữu Thọ



Chú thích:
1,2,5. Nguyễn Hữu Thọ: Người con tận trung với nước, tận hiếu với dân, Nxb. Chính trị quốc gia, H.1998, tr. 34, 39.
3,6. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ: Gắn bó với dân tộc, với nhân dân, với cách mạng”. Nxb. Chính trị quốc gia, H.1996, tr. 17, 37.
7. Tại số nhà 152, đường General De Gaule (nay là đường Nam Kỳ khởi nghĩa).
8. Ngày 19/5/1947, đúng ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luật sư và một số cộng sự trong Ban trí vận đã tới trao cho Cao ủy Pháp

tại Đông Dương E. Bola (E. Bollaert) và gửi cho các báo đăng tải, công khai bày tỏ quan điểm ủng hộ lập trường của Chủ tịch Hồ
Chí Minh ngày 25/5/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá cao và gửi thư cám ơn giới trí thức.

9. Là người điều hành Hội nghị liên tịch mở rộng ở miền Nam, Luật sư góp phần quan trọng trong việc thành lập Đoàn đại biểu
miền Nam Việt Nam tham dự Hội nghị Hiệp thương chính trị bàn việc thống nhất về mặt nhà nước. 

10. Báo Nhân dân, số 7866, ngày 18/11/1975.
11. Báo Nhân dân, số 7910, ngày 23/12/1975.
12. Phát biểu tại Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (2/1977), sách Luật sư Nguyễn Hữu Thọ: Gắn bó với dân tộc, với nhân

dân, với cách mạng”. Sđd, tr. 188 - 189. 
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V� Ch� t�ch M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 
tài n	ng, đ�c đ� và tâm huyt

NGUYỄN TÚC*

Tóm tắt: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí Lê Quang Đạo (8/8/1921-
8/8/2021), chúng ta tưởng nhớ tới một người cộng sản đã hiến dâng trọn đời mình
cho lí tưởng của Đảng vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội -
người “học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Tấm gương trung với nước,
hiếu với dân của đồng chí Lê Quang Đạo sẽ mãi mãi được các thế hệ tôn vinh và
học tập.

Summary: Celebrating the 100th birthday of Comrade Le Quang Dao (August 8,
1921 - August 8, 2021), we remember a communist who devoted his life to the
Party's ideals for the sake of people's independence, ethnicity, national reunification
and socialism. He was one of the most excellent students of President Ho Chi Minh.
Comrade Le Quang Dao's example of being loyal to the country and dedicated to
the people will forever be honored and studied by generations.
Từ khóa: Chủ tịch Lê Quang Đạo; người cộng sản; cách mạng Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: President Le Quang Dao; Communists; Viet Nam's revolution; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 28/7/2021; Sửa chữa: 29/7/2021; Duyệt đăng: 3/8/2021.

* Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Đồng chí Lê Quang Đạo (giữa) tại Mặt trận Quảng Trị (năm 1972). 
ẢNH: TL
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T; v� trí, vai trò c�a M	t tr
n trong cu�c đ�u tranh giành
đ�c l
p và gi�i phóng dân t�c, bàn v� v�n đ� đ�i m�i 
s� lãnh đ�o c�a Đ�ng đ�i v�i M	t tr
n hin nay

NGUYỄN VĂN NHẬT*

Tóm tắt: Trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc (1930-1975),
Đảng lãnh đạo sự nghiệp cách mạng thông qua Mặt trận, và có những giai đoạn,
Mặt trận có vị trí, vai trò, chức năng như một chính quyền nhân dân.

Trong thời kỳ hòa bình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khi chúng ta đã có chính quyền
nhân dân, Mặt trận trở lại làm đúng chức năng, nhiệm vụ của mình là vận động, tập
hợp mọi tầng lớp nhân dân, đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà
Đảng đề ra. Tuy vậy, để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong cơ
chế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay, Mặt trận được tham chính bằng việc
tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia giám sát và phản biện xã
hội, do vậy cần có cơ chế đồng bộ để phát huy hơn nữa "thực quyền" và "thực lực"
của Mặt trận Tổ quốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Summary: During the period of struggle for independence and national liberation
(1930-1975), the Party led the revolutionary cause through the Front, and there were
stages, the Front assumed the position, role and function of a people's authority.

In the period of peace, building and defense of the Fatherland, when there is the
Government of the people, the Front has returned to do the right functions, its task
is to mobilize and gather all classes of people, unite to successfully carry out the
political tasks set out by the Party. However, in order to build a rule-of-law socialist
State in the current market mechanism and international integration, the Front is
engaged in politics by participating in building the Party and the Government, social
supervision and criticism, therefore, it is necessary to have a synchronous
mechanism to promote the "real power" and "capacity" of the Fatherland Front in the
performance of its functions and tasks.
Từ khóa: Tham gia xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Participating in building the Party and the Government; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 12/7/2021; Sửa chữa: 19/7/2021; Duyệt đăng: 2/8/2021.

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Sử học.
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Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc
(1930-1945)

Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp
(1945-1954)
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Thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền
Bắc và tiến hành cách mạng dân tộc, dân
chủ nhân dân ở miền Nam (1954-1975)
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Thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực
hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội
nhập quốc tế (từ năm 1975 đến nay) 
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Chú thích:
1. Trần Bạch Đằng, Chung một bóng cờ, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993, tr. 957.
2. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 15, tr.522.
3. Báo Nhân dân, ngày 29/4/1968.
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Xây d�ng ngu.n l�c hin v
t cho 
B�o tàng M	t tr
n T� qu�c Vit Nam

LÊ MẬU NHIỆM*

Tóm tắt: Sau một quá trình chuẩn bị, ngày 17/3/2020, Chủ tịch Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ký Quyết định số 239/QĐ-MTTW-BTT thành lập
Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Việc thành lập Bảo tàng là sự kiện thiết thực
chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam
(18/11/1930-18/11/2020). Để xây dựng và phát triển Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, việc quản lý, sử dụng và phát huy nguồn lực hiện vật là một nhiệm vụ
trọng tâm cả hiện tại và tương lai, nhất là trong xu thế hội nhập toàn cầu với sự
phát triển mạnh mẽ của các bảo tàng trên thế giới và trong nước hiện nay.

Summary: After a process of preparation, on March 17, 2020, the President of the
Vietnam Fatherland Front Central Committee signed Decision No. 239/QD-MTTW-
BTT to establish the Vietnam Fatherland Front Museum. The establishment of the
Museum is a practical event to celebrate the 90th anniversary of the foundation of
the National United Front of Vietnam (November 18, 1930 - November 18, 2020).
To build and develop the Vietnam Fatherland Front Museum, the management,
usage and promotion of in-kind resources is a key task both now and in the future,
especially in the trend of global integration with the strong development of
museums in the world and in the country today.
Từ khóa: Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nguồn lực hiện vật; Việt Nam.
Keywords: The Vietnam Fatherland Front Museum; in-kind resources; Vietnam.
Nhận bài: 23/7/2021; Sửa chữa: 26/7/2021; Duyệt đăng: 29/7/2021

Hiện vật bảo tàng và nguồn lực hiện vật
Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

* Tiến sĩ, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Thực trạng nguồn lực hiện vật của Bảo
tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
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Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lưu giữ, trưng bày, giới thiệu về lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng như truyền thống
đại đoàn kết dân tộc đến các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế. 

ẢNH: MINH ĐỨC
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Giải pháp xây dựng nguồn lực hiện vật
cho Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
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ĐÀO THỊ HỮU*, BÙI THỊ HỒNG THÚY**

Tóm tắt: Văn hóa là động lực cho sự phát triển xã hội, là cốt cách tinh thần, sức
mạnh nội sinh mạnh mẽ của mỗi dân tộc trong quá trình phát triển, giữ gìn nền độc
lập của mình. Trong bối cảnh toàn cầu hóa đang thúc đẩy tiến trình xây dựng một thế
giới thống nhất trong đa dạng, giao lưu văn hóa trở thành động lực cho sự phát triển
của các nền văn hóa, đồng thời cũng đặt ra những thách thức đối với việc giữ gìn
bản sắc văn hóa, giữ gìn nền độc lập dân tộc của các quốc gia. Bài viết đề cập đến
những cơ hội và thách thức mà giao lưu văn hóa đặt ra trong quá trình phát triển đất
nước, giữ gìn độc lập dân tộc ở Việt Nam hiện nay.

Summary: Culture is the driving force for social development, spiritual core, and
forceful endogenous strength of each nation in the process of developing and
preserving its independence. In the context that globalization is accelerating the
process of building a unified world in diversity, cultural exchange has become a driving
force for the development of cultures, and at the same time, it also poses challenges to
preserving cultural identities and preserving national independence. This article
mentions the opportunities and challenges that cultural exchange poses in the process
of developing the country and preserving national independence in Vietnam today.
Từ khóa: Văn hóa; giao lưu văn hóa; phát triển đất nước; Việt Nam.
Keywords: Culture; cultural exchange; develop the country; Vietnam.
Nhận bài: 5/7/2021; Sửa chữa: 6/7/2021; Duyệt đăng: 3/8/2021.

Văn hóa và giao lưu văn hóa

*, ** Tiến sĩ, Khoa Lý luận Chính trị, Học viện Ngân hàng.

Tác đ�ng c�a giao l�u v�n hóa đ�i v�i quá trình 
phát tri*n đ�t n��c, gi- gìn đ�c l
p dân t�c 
+ Vit Nam hin nay
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Tính tất yếu của giao lưu văn hóa

Giao lưu văn hóa - những cơ hội và thách
thức đặt ra đối với quá trình phát triển
đất nước và giữ gìn độc lập dân tộc ở Việt
Nam hiện nay
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Những nguyên tắc của giao lưu văn hóa -
cơ sở cho phát triển đất nước và giữ gìn
độc lập dân tộc



Chú thích:
1. 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.II, tr. 336.
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Sự cộng hưởng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn Viettel và startup 
sẽ tạo ra những sản phẩm phục vụ đúng công cuộc xây dựng xã hội số trong
những lĩnh vực thiết thực nhất.

Ngày 10/06/2021, cuộc thi Viet Solutions lần thứ 2 chính thức được phát động.
Thiếu tướng Lê Đăng Dũng - Quyền Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 
Tập đoàn Viettel đã chia sẻ về những điều mới mẻ của cuộc thi năm nay.

Viet Solutions 2021 có nhiều điểm mới so với
năm 2020 mà một trong số đó là tìm kiếm cả
những ý tưởng cho sản phẩm/ứng dụng CNTT. 
Lý do của sự thay đổi này là gì?

Một điểm mới nữa trong cuộc thi năm nay là có
thêm lĩnh vực quản lý doanh nghiệp. Vì sao vậy,
thưa ông?

Theo thông báo từ ban tổ chức, các bài toán cụ
thể của Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng các
Tổng công ty của Tập đoàn Viettel sẽ được đưa ra
làm chủ đề cuộc thi. Ông có thể giải thích thêm
về điều này? 

Quy�n Ch� t�ch Viettel: Phát đ�ng Viet Solutions
trong đ�nh d�ch có th� t	o ra đ�ng l
c tìm đ��c 
gii pháp s� hoàn thành m�c tiêu kép

THAY ĐỔI BẤT NGỜ CỦA 
VIET SOLUTIONS 2021
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Với những thay đổi như vậy, ông kỳ vọng gì vào
Viet Solutions năm nay?

Cuộc thi phát động đúng vào thời điểm Việt Nam
đang ở đỉnh dịch cao nhất của đợt dịch Covid thứ
4 từ năm 2020 đến nay. Bối cảnh này liệu có
khiến cuộc thi gặp khó khăn gì?

Thường thì Viettel sẽ tìm kiếm điều gì ở các
startup tham gia Viet Solution? Sự linh hoạt,
thích ứng nhanh hay là ý tưởng đột phá?

HY VỌNG VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP SỐ
PHỤC VỤ MỤC TIÊU KÉP
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Sau 1 năm tổ chức Viettel Advanced Solution
Track  và 1 năm Viet Solutions, thực tế sự hỗ trợ
trong và sau cuộc thi của Viettel dành cho các
startup tham gia như thế nào? 

Trong năm trước, lãnh đạo Viettel chia sẻ là
không nhất thiết doanh nghiệp đoạt giải mới là
người chiến thắng. Chỉ cần tham dự và tận dụng
cơ hội từ cuộc thi cũng sẽ thu được rất nhiều lợi
ích. Có ví dụ nào cụ thể không?

Mô hình vườn ươm “3 nhà” gồm cơ quan quản lý
nhà nước, tập đoàn lớn và các tổ chức, cá nhân có
giải pháp công nghệ là một sự mới mẻ của Viet
Solutions so với các cuộc thi sáng tạo khác. Sau 1
năm thực hiện, ông đánh giá mô hình này thế nào?  

Từ kinh nghiệm của Viettel trong việc tham gia
nhiều dự án chuyển đổi số lớn ở Việt Nam, ông rút
ra điều gì về vai trò của “sếu đầu đàn” trong việc
kết hợp các cá nhân và startup để tạo ra giá trị mới?

Xin cảm ơn ông!

CỘNG HƯỞNG ĐỂ TẠO RA GIÁ TRỊ
MỚI CHO CỘNG ĐỒNG
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QUANG HÀ

Chiếc đĩa gốm Chu Đậu 1.000 chữ “Long” viết bằng thư pháp đã được vinh danh
Kỷ lục Guiness Thế giới. Đây là sản phẩm được tạo ra từ những trăn trở, những
ước mơ và tình yêu, niềm tự hào là người con đất Việt của những nghệ nhân gốm
Chu Đậu và nhà thư pháp nổi tiếng Lê Thiên Lý.

Hơn 200 ngày tâm huyết

Đĩa gốm Chu Đậu 1.000 chữ Long viết bằng thư pháp có đường kính 1,2m, được làm
hoàn toàn bằng phương pháp thủ công.

Chuyện về chiếc đĩa kỷ lục thế giới 
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Ông Lê Thiên Lý viết 1.000 chữ Long bằng thư pháp
trên đĩa gốm Chu Đậu.

Tôn vinh sự sáng tạo 
và giữ gìn bản sắc 
văn hóa Việt
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Chinh phục người tiêu
dùng trong và ngoài nước
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Cuộc chuyển mình
trong mây trắng

5 năm qua, việc có một hạ tầng du lịch mới đã mở ra nhiều cơ hội phát triển
cho Sa Pa và các vùng lân cận.

Từ “Vương quốc su su” đến “ Vua cá hồi”

Những cú hích hạ tầng

Cơ sở nuôi cá nước lạnh tại Thác Bạc.

Du khách thưởng thức sản vật địa phương tại một nhà hàng 
ở Sa Pa.
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Vị thế của “Khu du lịch quốc gia”
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những hấp lực mê hoặc mọi lứa tuổi
Rất nhiều travel blogger trẻ trên thế giới khuyên du khách nên đến hòn đảo 
nổi tiếng của Việt Nam một lần trong đời. The International Living cũng đã bình
chọn Phú Quốc trong top 15 hòn đảo tốt nhất cho người nghỉ hưu. Đảo Ngọc
có gì mà cả người trẻ lẫn già đều mê mẩn đến thế?

Hòn đảo khiến thế giới khát khao

Muôn vàn trải nghiệm, tiện nghi cho
người trẻ

Phú Quốc có rất nhiều bãi biển nên thơ, nước xanh như ngọc.

Cáp treo Hòn Thơm là một trong những trải nghiệm tuyệt vời
tại Phú Quốc.
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Triệu niềm vui an hưởng tuổi già



Hoàng hôn tại Sun Premier Village Primavera, Nam đảo Phú Quốc.

The International Living đã bình chọn Phú Quốc trong top 15
hòn đảo tốt nhất cho người nghỉ hưu.

Toàn cảnh “Thị trấn Địa Trung Hải” tại Nam đảo Phú Quốc.
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ITEC Entertaiment và Sun Group
chinh ph�c th� tr��ng gii trí châu Á

Trong mắt Bill Coan, châu Á là một “miền Tây hoang dã”. Nhưng họ thực sự muốn
“chọc vào ổ kiến lửa”.

Từ học trò của Disney đến người xông
vào bụi rậm

Khu tàu lượn chủ đề Xác ướp Ai Cập tại Universal Singapore
trở thành bài học lớn với Bill Coan. ẢNH: KLOOK

Thành công với Disney song ITEC luôn kiếm tìm thử thách mới.
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Thách thức ở châu Á



Châu Á trở thành thách thức mới với Bill và các cộng sự. 
ẢNH: AUTHORITY MAGAZIN

Sun World Ba Na Hills. 
ẢNH PHẠM HÙNG
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Với những kinh nghiệm xây dựng các sân bay “khó nhằn” nhất thế giới, NACO
đã biến một vùng sình lầy trở thành sân bay khu vực hàng đầu thế giới ngay tại
Việt Nam.

Chuyên gia hàng không tại những vùng
đất “khó nhằn”

Khát vọng cất cánh một vùng đất

Nhà ga T3 Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh - minh chứng cho sự
thành công của kinh tế Trung Quốc - vẫn được vận hành bởi NACO.

Dự án sân bay quốc tế “hình con nhện” tại Mexico - một dấu ấn
khác của NACO. ẢNH: REUTERS

Dự án Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn tại Việt Nam là một
thách thức thú vị với NACO.

Chuyện chưa kể 
c�a “Sân bay khu v
c hàng đ�u th� gi�i” 
t	i Vi�t Nam
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Sân bay Vân Đồn đã mở ra cơ hội mới với kinh tế Quảng Ninh.
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MINH HỒNG

Với việc triển khai quyết liệt những biện pháp điều hành, thúc đẩy kinh doanh bám sát định
hướng, chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước cũng như diễn biến thị trường, VietinBank
đã đạt kết quả đáng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2021.

VietinBank ti�p t�c nâng cao hi�u qu ho	t đ�ng, n�ng l
c
tài chính và h� tr� t�i đa doanh nghi�p, ng��i dân

Hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt khó
Ngay từ đầu năm 2021, VietinBank đã thực hiện đẩy mạnh

tăng trưởng dư nợ vừa và nhỏ và bán lẻ, gia tăng tiền gửi thanh
toán, tiền gửi có kỳ hạn ngắn ngày nhằm tiết kiệm chi phí vốn, chú
trọng công tác quản trị tài chính, cải thiện mạnh mẽ sản phẩm,
dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao, nâng cao chất lượng phục
vụ khách hàng, thu hút khách hàng mới sử dụng eFAST và iPay,
mở tài khoản thông qua eKYC, triển khai các gói tài khoản miễn
phí dịch vụ… Chất lượng tài sản được kiểm soát chặt chẽ, công tác
thẩm định tín dụng, quản trị rủi ro liên tục được tăng cường và đẩy
mạnh thu hồi nợ xấu, nợ xử lý rủi ro. 

Trên cơ sở đó, 6 tháng đầu năm 2021, các hoạt động kinh doanh
cốt lõi của ngân hàng đạt kết quả đáng ghi nhận. Lợi nhuận trước
thuế riêng lẻ đạt 10.805 tỷ đồng, tăng trưởng cao hơn cùng kỳ 2020,
chỉ số sinh lời ROE và ROA tiếp tục được cải thiện. Đồng thời, sau gần
5 năm nỗ lực triển khai, đến cuối Quý II/2021, VietinBank đã được
Chính phủ và NHNN phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ từ 37.234
tỷ đồng lên 48.058 tỷ đồng theo phương án phát hành cổ phiếu để
chi trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại các năm 2017-2019, tạo tiền đề
nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng trong thời gian tới.

Xuyên suốt trong hoạt động kinh doanh, VietinBank tích cực
triển khai hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 thông
qua các chương trình ưu đãi giảm lãi suất cho vay và phí dịch vụ,
duy trì mặt bằng lãi suất cho vay trong nhóm thấp nhất thị trường,
tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân được tiếp cận nguồn
vốn tín dụng và các sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng.

Tính đến 30/6/2021, VietinBank đã hỗ trợ cho vay mới khoảng
590 nghìn tỷ đồng, hạ lãi suất cho gần 7.500 khách hàng chịu ảnh
hưởng tiêu cực của dịch bệnh, dư nợ đang được miễn giảm lãi
suất là 260 nghìn tỷ đồng, tổng số tiền lãi thực đã hạ cho các
khách hàng chịu ảnh hưởng từ thời điểm dịch bệnh bùng phát
đến nay là gần 4.000 tỷ đồng. 

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến
hết sức phức tạp trên cả nước, ngay đầu Quý III/2021, VietinBank
đã giảm lãi suất cho vay lên tới 1%/năm cho các khách hàng chịu
tác động tiêu cực của dịch bệnh. Đồng thời triển khai thêm các
chương trình tín dụng ưu đãi được cân đối từ nguồn vốn thương mại
của ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh. Dự kiến
tổng số tiền cắt giảm lợi nhuận của VietinBank nhằm hỗ trợ khách
hàng chịu ảnh hưởng của COVID-19 trong năm 2021 vào khoảng
hơn 6.000 tỷ đồng, cao hơn mức đã thực hiện năm 2020. 

VietinBank cũng là một trong những ngân hàng tiên phong
thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội. Ngân hàng
đã trao tặng hơn 180 tỷ đồng cho công tác phòng, chống đại dịch,

chung tay chia sẻ cùng Chính phủ và cộng đồng trong việc phòng,
chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và
năng lực tài chính 

Ngay sau khi Thông tư 03/TT-NHNN có hiệu lực từ
17/5/2021, VietinBank đã chủ động dành nguồn lực tài chính
bổ sung trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản nợ được cơ cấu
do tác động của dịch bệnh COVID-19. 

Số tiền được VietinBank thực hiện trích lập vào cuối Quý
II/2021 đã vượt trên nhiều so với mức quy định cho cả năm
2021, nhằm gia tăng quỹ dự phòng rủi ro, nâng cao tỷ lệ bao
phủ nợ xấu (130%) đi đôi với việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng
tín dụng theo kế hoạch ĐHĐCĐ, từ đó tạo sự chủ động cho
ngân hàng trong công tác thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế
hoạch tài chính trước bối cảnh môi trường kinh doanh khó khăn
và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trước tác động kéo dài của dịch COVID-19, trong 6 tháng cuối
năm 2021, VietinBank tiếp tục đồng hành, hỗ trợ khách hàng chịu
ảnh hưởng của dịch bệnh, tăng cường kiểm soát chất lượng nợ,
chủ động nhận diện sớm các ngành/lĩnh vực/khách hàng tiềm ẩn
rủi ro để kịp thời triển khai các biện pháp ứng xử phù hợp, đẩy
mạnh thu hồi xử lý nợ bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả. 

Với các giải pháp quản trị cân bằng rủi ro - phát triển đã triển
khai hiệu quả trong suốt thời gian qua và tiếp tục được đẩy
mạnh hơn nữa trong thời gian tới, VietinBank tin tưởng sẽ kiểm
soát tốt chất lượng nợ, tăng tỷ lệ bao phủ nợ xấu, tiếp tục nâng
cao hiệu quả hoạt động và năng lực tài chính của ngân hàng.

VietinBank đang tích cực gia tăng các biện pháp hỗ trợ nền
kinh tế trước tác động tiêu cực của dịch COVID-19.
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Theo thông tin từ VinFast, số lượng đặt cọc ô tô điện VF e34 tính tới nay đã
lên tới con số hơn 25.000 đơn."Cơn địa chấn" này là chỉ dấu cho thấy một kỉ
nguyên xe điện tại Việt Nam có thể đến sớm hơn mọi dự đoán trước đó.

Th�y gì t� con s� h�n 25.000 đ�n 
đ�t c�c ô tô đi�n VF e34?

VF e34 -xe điện thông minh với mức giá
khó tin
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Ô tô điện sẽ là "vua" sớm hơn dự đoán?
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Phân khu The Pavilion tại dự án The Ocean View (Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm,
Hà Nội) vừa ra mắt đã tạo cơn sốt trên thị trường với phong cách kiến thiết như
một ốc đảo xanh thu nhỏ, giải tỏa cơn khát một không gian nghỉ dưỡng sinh thái
đỉnh cao gắn liền với biển hồ ngay giữa lòng đô thị. Dự án cũng được dự báo sẽ
tạo nên đột phá cho trục không gian sinh thái sông Hồng.

Vị trí đón đầu quy hoạch
thành phố 2 bên sông 

“�c đo xanh phong cách Singapore” 
gii t�a c�n khát s�ng ngh� d��ng ngay gi�a n�i đô

Dưới chân 4 tòa tháp căn hộ The Pavilion là một ốc đảo xanh mát với 2/3 không gian cây xanh, mặt nước, 18 chủng loại thực vật
được bố trí theo 3 tầng cây bao phủ từ cao tới thấp.
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Ốc đảo nghỉ dưỡng sinh
thái phong cách Singapore



The Pavilion phong cách Singapore mở ra cuộc sống tràn ngập năng lượng tích cực với chuỗi các sân vận động, sân
chơi giữa không gian xanh

Sở hữu ngay căn hộ nghỉ dưỡng sinh thái phong cách Singapore 
tại tòa P4 mở bán đầu tiên của phân khu The Pavilion với các 
chính sách ưu đãi đang áp dụng: 
- Cho vay tới 80% giá bán căn hộ, hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 30 tháng 
- Nhận voucher mua xe ô tô VinFast trị giá lên tới 200 triệu đồng 
- Miễn phí gửi 01 xe ô tô trong vòng 02 năm kể từ ngày nhận bàn giao
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Kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, VinFast Fadil đã ghi dấu ấn với 10.127 xe bán ra, xuất sắc trở thành

mẫu ô tô bán chạy nhất Việt Nam. Chỉ trong vòng 2 năm, từ một tân binh tay trắng, VinFast Fadil đã có

màn bứt tốc ngoạn mục để vươn lên giành “ngôi vua” phân khúc A. Xuyên suốt hành trình ấy, những

người đồng hành cùng mẫu xe Việt từ những ngày đầu đã trải qua những tháng ngày đáng nhớ.

Từ hoài nghi đến niềm tự hào
xe Việt

Có một thực tế không thể phủ nhận, kể
từ khi xuất hiện, VinFast Fadil đã khiến cho
thị trường xe ở phân khúc A trở nên sôi
động bởi những lần soán ngôi vương của thị
trường. Xuất phát sau nhiều hãng xe lớn
nhưng chỉ sau 2 năm, VinFast Fadil đã bỏ xa
các đối thủ về doanh số trong phân khúc,
khẳng định vững chắc vị thế mẫu xe phân
khúc A được ưa chuộng nhất thị trường.

Cùng với doanh số khủng, cộng đồng
người dùng VinFast đã nhanh chóng phát
triển với hàng trăm nghìn thành viên tại
nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội. Đó
cũng là quãng thời gian đáng nhớ với anh
Phạm Văn Thế, một trong những admin
thành lập Hội VinFast Fadil Việt Nam với
gần 50.000 thành viên.

Anh Thế vẫn nhớ khoảng thời gian đầu
thành lập nơi giao lưu, chia sẻ của người
dùng và yêu thích Fadil, một số ý kiến phản
hồi tỏ ra hoài nghi về hãng xe mới xuất
hiện trên thị trường.Một số bài viết còn
mang nặng định kiến chủ quan, thậm chí
thông tin sai. Tuy nhiên, theo thời gian,
chất lượng của những chiếc xe Việt đã
được khẳng định. "Hiện tại, nội dung được
quan tâm và bàn tán nhiều nhất chủ yếu
là…khoe xe hay chia sẻ với nhau về kinh
nghiệm sử dụng xe, kinh nghiệm lái xe an
toàn", anh Phạm Văn Thế nói.

Riêng với bản thân mình, theo anh Thế,
từ khi mua xe VinFast, anh ra đường với tâm
thế tự hào bởi được lái những chiếc xe chất
lượng do người Việt làm ra. Điều thuyết
phục anh ngoài chất lượng còn là cách Vin-
Fast chăm sóc khách hàng, trong đó ấn
tượng nhất là những voucher du lịch 5 sao,
tạo điều kiện cho gia đình các chủ sở hữu
xe VinFast có cơ hội gặp gỡ, giao lưu.

Niềm tin vào sứ mệnh vươn
tầm thế giới 

Một trong những chuyến đi ấn tượng
nhất theo anh là "Hành trình về nguồn"

cuối năm 2019, một sự kiện đặc biệt với
50 chiếc VinFast Fadil cùng nhau thực hiện
hành trình về Hải Phòng thăm nhà máy
VinFast. Hơn 100 thành viên đã được tận
mắt chứng kiến nơi đã tạo ra những chiếc
xe Việt với nhiều kì tích. Rất nhiều người
đã không giấu được sự hạnh phúc và tự
hào trong chuyến đi đáng nhớ này.

Hiện tại, theo anh, ngoài những chia sẻ
về kinh nghiệm sử dụng Fadil, rất nhiều
thành viên của diễn đàn quan tâm tới
thông tin về ô tô điện VinFast, gần nhất là
mẫu VinFast VF e34 vừa nhận đặt cọc.
"Phần đông thành viên đều hoan nghênh
và ủng hộ việc VinFast đi đầu trong mảng
xe ô tô điện tại Việt Nam", anh khẳng định.

Hầu hết mọi người đều tin tưởng vào sự
thành công của những mẫu xe điện mang
thương hiệu Việt bởi sự trẻ trung, hiện đại,
phù hợp với những người dân sống trong
đô thị.Đặc biệt, mức giá của mẫu VF e34
cũng hoàn toàn có thể cạnh tranh trực tiếp
với các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong
cùng phân khúc trên thị trường.

Cùng với xe điện, một trong những niềm
mong mỏi lớn của các khách hàng VinFast
như anh Thế là hãng xe Việt sẽ mở rộng
kinh doanh ra thị trường quốc tế, khẳng
định được vị thế của thương hiệu ô tô quốc
dân Việt Nam. Niềm tin ấy xuất phát chính
từ những kỳ tích đáng kinh ngạc của Vin-
Fast trongvòng 2 năm qua, đã chinh phục
được hàng chục ngàn khách hàng như anh
Thế. "Tôi tin tưởngVinFast sẽ thành công
trong sứ mệnh vươn tầm thế giới", anh
Phạm Văn Thế tự hào chia sẻ.

VinFast Fadil và hành trình 2 n�m t� tân binh 
lên ngôi “vua” phân khúc A

Anh Phạm Văn Thế, một trong những
admin thành lập Hội VinFast Fadil Việt
Nam với gần 50.000 thành viên chia sẻ
sự tự hào khi được lái những chiếc xe chất
lượng do chính người Việt làm ra.

"Hành trình về nguồn" đáng nhớ của những thành viên Hội VinFast Fadil Việt Nam.
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