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N
gày 8/4/2021, Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV đã trọng thể bế mạc tại Thủ đô Hà Nội, hoàn
thành chương trình nghị sự với nhiều nội dung quan trọng. Bên cạnh việc đánh giá kết quả
nhiệm kỳ 5 năm qua, kỳ họp này đã tiến hành xem xét, quyết định kiện toàn một số chức danh

lãnh đạo chủ chốt các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội - công tác có ý nghĩa quan trọng đối với giai đoạn
phát triển sắp tới của đất nước.  

Kỳ họp diễn ra vào thời điểm cả nước đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhân dịp này, Tạp chí Mặt trận số 212 có nhiều bài viết
hướng tới cuộc bầu cử, mở đầu mục NNghiên cứu - Lý luận là bài: “Chuẩn bị và tổ chức tốt Hội nghị hiệp
thương lần thứ ba bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026”.
Bài viết tổng hợp thông tin, đánh giá sơ bộ kết quả của Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, trên cơ sở đó đề
xuất các việc cần thực hiện để Hội nghị hiệp thương lần thứ ba diễn ra đạt kết quả tốt đẹp.

Bên cạnh đó, mục Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
số này có các bài viết: “Giải pháp nâng cao tỉ lệ nữ trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV”; “Các điều kiện
bảo đảm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội”.

Mục Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, từng được độc giả biết đến với nhiều bài viết có sức nặng về
một mảng đề tài nhạy cảm, có bài viết: “Tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tham
gia công tác phòng, chống tham nhũng”. Bài viết phân tích thực trạng, những hạn chế của hệ thống công cụ
hiện tại và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia
vào công tác phòng, chống tham nhũng.

Trong các mục: Diễn đàn đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận với các phong trào, cuộc vận động; Kinh
nghiệm - Thực tiễn, quý độc giả sẽ được tiếp cận nhiều bài viết mang tính tổng kết kinh nghiệm, thực tiễn
về công tác Mặt trận ở các mảng nội dung: Tôn giáo, dân tộc; vai trò Mặt trận trong phòng, chống dịch
Covid-19 và rác thải nhựa; công tác giám sát, phản biện xã hội...

Nhân vật của mục Nhân vật - Sự kiện số này là cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - một trong những học
trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - trong bài viết:  “Đồng chí Phạm Văn Đồng với Nhà nước của dân,
do dân, vì dân”. Bài viết khái quát lại cuộc đời của đồng chí Phạm Văn Đồng với tư cách là một nhà lãnh
đạo tài năng, uy tín, một nhà văn hóa lớn của đất nước, đồng thời phân tích những đóng góp của ông trong
việc xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV đã kết thúc tốt đẹp với nhiều nhiệm vụ lịch sử trọng đại. Với khí thế
vui tươi, phấn khởi sau thành công của kỳ họp, cử tri và nhân dân cả nước tin tưởng và hy vọng vào Quốc
hội, vào những đại biểu dân cử được bầu trong cuộc bầu cử Quốc hội tới đây sẽ tiếp tục phát huy tốt nhất
vai trò, trách nhiệm của mình, sáng suốt quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước theo định hướng
phát triển đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Những nội
dung về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
cũng sẽ tiếp tục được cập nhật trong các số Tạp chí Mặt trận tiếp theo.

Trân trọng giới thiệu Tạp chí Mặt trận số 212 tới Quý độc giả!

Tổng Biên tập
TS. VŨ VĂN TIẾN

L�I TÒA SO�N 
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NGÔ SÁCH THỰC*

Tóm tắt: Các Hội nghị hiệp thương lần thứ hai được tổ chức trong thời gian từ
ngày 15 - 19/3/2021 trên địa bàn cả nước đã thực hiện việc thỏa thuận, lập danh
sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Để chuẩn bị tốt nhất
cho Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam đề xuất, kiến nghị một số nội dung công việc cần làm.

Summary: The second consultative conferences were held from March 15th to
19th, 2021 across the country, which agreed on the preliminary list of candidates
for the 15th National Assembly. In order to be well prepared for the 3rd
consultative conference, the Standing Committee of the Vietnam Fatherland Front
Central Committee proposed a number of works to be done.
Từ khóa: Bầu cử; Hội nghị hiệp thương lần thứ ba; đại biểu Quốc hội khóa XV; đại biểu Hội đồng nhân dân; nhiệm
kỳ 2021 - 2026; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Election; Third consultation conference; deputies to the 15th National Assembly; People's Council
deputies; the 2021 - 2026 term; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 29/3/2021; Sửa chữa: 2/4/2021; Duyệt đăng: 6/4/2021.

Ở Trung ương

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

Chu�n b� và t� ch�c t�t H�i ngh� hi�p th	
ng 
l�n th� ba b�u c� đ�i bi�u Qu�c h�i khóa XV, 
H�i đ�ng nhân dân các c�p, nhi�m k� 2021-2026



7TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 212 (4/2021)

Ở địa phương

Về cơ cấu kết hợp trong tổng số 880
người ứng cử 

Tổng hợp chung của cả nước
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Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh
sách sơ bộ người của các cơ quan Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, tháng 3/2021. 

ẢNH: QUANG VINH
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�

Các đại biểu tại Hội nghị tổng kết quy chế phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam, tháng 3/2021. 

ẢNH: QUANG VINH
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Khát v�ng Vi�t - T� truy�n th�ng 
đ�n th�i đ�i H� Chí Minh

ĐINH NGỌC GIANG*, HÀ VĂN LUYẾN**

Tóm tắt: Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, khát vọng “Độc lập, tự
chủ, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên không phụ thuộc” luôn là niềm tin, lý
tưởng, ý chí vươn lên của toàn dân tộc ta. Trước những biến động của thời cuộc, thời
cơ, thách thức cùng đan xen, ý chí, khát vọng phát triển tiếp tục là cơ sở để khơi dậy,
phát huy sức mạnh tinh thần, ý chí quật cường, niềm tự hào, tự tin, sự nỗ lực của cả
dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.

Summary: Over thousands of years of building and defending the country, the
aspiration of “Independence, self-control, self-reliance, and aspiration to rise up
without dependence” has always been the belief, ideal, and will of our entire nation.
Faced with the fluctuations of times, opportunities and challenges intertwined, the
will and aspirations for development continue to be the basis to arouse and promote
spiritual strength, strong will, pride, confidence, and the efforts of the whole nation
in the cause of building and defending the Fatherland today and in the future.
Từ khóa: Thời đại Hồ Chí Minh; độc lập, tự do, hạnh phúc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Việt Nam.
Keywords: Ho Chi Minh era; independence, freedom, happiness associated with socialism; Vietnam.
Nhận bài: 25/3/2021; Sửa chữa: 26/3/2021; Duyệt đăng: 5/4/2021.

Truyền thống khát vọng về một đất nước
độc lập, tự do 

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
** Nghiên cứu sinh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
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Khát vọng trong thời đại Hồ Chí Minh: 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc gắn liền với
chủ nghĩa xã hội
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công điện của Thường trực Ban Bí thư và
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19, tháng 1/2021. ẢNH: KỲ ANH
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Chú thích:
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2011, tập 1, tr. 469 - 471.
2. (1) Tổng ân xá cho tất cả những người bản xứ bị án tù chính trị; (2) Cải cách nền pháp lý ở Đông Dương bằng cách cho người bản xứ

cũng được quyền hưởng những đảm bảo về mặt pháp luật như người Âu châu; xóa bỏ hoàn toàn các tòa án đặc biệt dùng làm công
cụ để khủng bố và áp bức bộ phận trung thực nhất trong nhân dân An Nam; (3) Tự do ngôn luận và tự do báo chí; (4) Tự do lập hội và
hội họp; (5) Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do xuất dương; (6) Tự do học tập, thành lập các trường kỹ thuật và chuyên nghiệp ở tất cả
các tỉnh cho người bản xứ; (7) Thay thế chế độ ra sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật; (8) Đoàn đại biểu thường trực của người bản xứ,
do người bản xứ bầu ra tại Nghị viện Pháp để giúp cho Nghị viện biết được những nguyện vọng của người bản xứ.

3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2011, tập 1, tr. 441.
4,5,6. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2011, tập 4, tr.1,2,3.
7. Tổ chức thành công nhiều trọng trách quốc tế lớn, nhất là chủ nhà của Hội nghị cấp cao Pháp ngữ (năm 1997), ASEAN (các năm

1998, 2010, 2020), ASEM (năm 2005), APEC (các năm 2006, 2017), ngoại giao còn chủ động, tích cực đưa ra nhiều ý tưởng, sáng
kiến, góp phần giải quyết các vấn đề chung của khu vực và thế giới. Năm 2020, Việt Nam được tín nhiệm 192/193 quốc gia, vùng
lãnh thổ thành viên Đại hội đồng Liên hợp quốc đã ủng hộ Việt Nam vào vị trí thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an và
Việt Nam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên cương vị Ủy viên Không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc trong năm
đầu tiên của nhiệm kỳ, đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu và phương châm đề ra; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định
phục vụ phát triển, bảo vệ lợi ích quốc gia và nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước.

8. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 2021, tập 1, tr. 25.
9. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 2021, tập 1, tr. 36.

�
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NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN*, TỪ LƯƠNG**

Tóm tắt: Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là tổ chức lãnh đạo vừa là thành viên của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam. Đảng là thành viên của Mặt trận nhưng với tư cách thành viên
lãnh đạo, thông qua Mặt trận để tập hợp các lực lượng quần chúng nhân dân theo
Đảng thực hiện các nhiệm vụ cách mạng. Vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam được Đảng coi trọng, đây là một trong những nhiệm vụ quan
trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để góp phần xây dựng và thực hiện đúng các
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kịp thời phát
hiện những khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho
phù hợp với thực tiễn; góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Summary: The Communist Party of Vietnam is both the leading organization and a
member of the Vietnam Fatherland Front. The Party is a member of the Front but as a
leading member, through the Front to gather mass forces under the Party to carry out
revolutionary missions. The role of the Vietnam Fatherland Front's social supervision and
criticism is highly valued by the Party, which is one of the most important tasks of the
Vietnam Fatherland Front to contribute to the construction and implementation of the
Party’s guidelines, and the State's policies and laws; promptly detecting shortcomings
and weaknesses and proposing amendments and supplements to policies to suit the
practice; contributing to building a clean and strong Party and State.
Từ khóa: Giám sát, phản biện xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam.
Keywords: Social supervision and criticism; the Vietnam Fatherland Front; the Communist Party of Vietnam.
Nhận bài: 25/3/2021; Sửa chữa: 26/3/2021; Duyệt đăng: 29/3/2021.

Về giám sát và phản biện xã hội của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam

* Tiến sĩ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
** Thạc sĩ, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh.

Vai trò lãnh đ�o c�a Đ�ng C�ng s�n Vi�t Nam 
đ�i v�i M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam trong 
công tác giám sát và ph�n bi�n xã h�i
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Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam thực hiện giám sát,
phản biện xã hội
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�

Chú thích:
1,2. 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, 30.
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Giám sát b�ng hình th�c nghiên c�u, xem xét
v�n b�n c�a c
 quan có th�m quy�n liên quan
đ�n quy�n và l!i ích h!p pháp, chính đáng 
c�a nhân dân 

NGUYỄN THỊ KIM THOA*

Tóm tắt: Giám sát bằng hình thức nghiên cứu, xem xét văn bản là nhằm đánh
giá hiệu quả của văn bản trong quá trình điều chỉnh các quan hệ xã hội trong
thực tế để hoàn thiện văn bản nói riêng và hệ thống pháp luật nói chung. Hoạt
động này góp phần đảm bảo cho những quy định của Hiến pháp và pháp luật
được thi hành triệt để, nghiêm chỉnh và thống nhất, làm cho bộ máy nhà nước
hoạt động nhịp nhàng, có hiệu lực, hiệu quả, chống những biểu hiện tham
nhũng, quan liêu.

Summary: Monitoring by the form of research, document review is to evaluate
the effectiveness of the document in the process of adjusting social relations in
practice to perfecting documents in particular, and the legal system in general.
This activity contributes to ensuring that the provisions of the Constitution and
the laws are thoroughly, strictly, and uniformly implemented, making the State
apparatus operate smoothly, effectively, and against the acts of corruption and
bureaucracy.
Từ khóa: Giám sát; giám sát bằng hình thức nghiên cứu, xem xét văn bản; nhân dân; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Monitoring; monitoring by researching, document reviewing; people; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 9/3/2021; Sửa chữa: 11/3/2021; Duyệt đăng: 25/3/2021.

Vị trí của hình thức giám sát qua nghiên
cứu, xem xét văn bản 

* Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.



20 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 212 (4/2021)

Vai trò của hình thức giám sát qua nghiên
cứu, xem xét văn bản 
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

ẢNH: KỲ ANH
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Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Quán Thánh (quận Ba Đình, Hà Nội) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến
nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 9 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, tháng 3/2021. 

ẢNH: QUANG VINH
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Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hình
thức giám sát qua nghiên cứu, xem xét
văn bản

�
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Gi�i pháp nâng cao t" l� n# trong 
b�u c� đ�i bi�u Qu�c h�i khóa XV

ĐẶNG THỊ KIM NGÂN*

Tóm tắt: Trong thời gian qua, nước ta đã đạt được những thành tựu nhất định
trong thúc đẩy quyền chính trị của phụ nữ thể hiện ở những quy phạm pháp luật
tiến bộ và đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ tham gia vào tất cả các lĩnh
vực trong đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực chính trị. Đội ngũ đại biểu Quốc
hội là nữ đã không ngừng tăng về số lượng và chất lượng; tỉ lệ nữ đại biểu Quốc
hội cao hơn so với trung bình của khu vực châu Á và thế giới.

Summary: In recent years, our country has made certain achievements in
promoting women's political rights, reflected in the progressive and complete
legal norms, creating favorable conditions for women to participate in all areas of
social life, especially in the political field. Female deputies of the National
Assembly have continuously increased in quantity and quality. The proportion of
female deputies of the National Assembly in Vietnam is higher than its average in
Asia and the world.
Từ khóa: Bầu cử; đại biểu nữ Quốc hội; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Keywords: Election; female deputies of the National Assembly; election of deputies to the 15th National Assembly.
Nhận bài: 29/3/2021; Sửa chữa: 2/4/2021; Duyệt đăng: 5/4/2021.

* Thạc sĩ, Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Đại biểu tham dự Hội nghị Đoàn Chủ tịch mở rộng giới thiệu người của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ứng cử
Đại biểu Quốc hội khóa XV biểu quyết đồng ý giới thiệu 4 người của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ứng cử đại
biểu Quốc hội khóa XV. ẢNH: KỲ ANH
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Chú thích:
1. Theo TS. Vương Thị Hanh, Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm hỗ trợ giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữ (Cepew).
2. Báo cáo số 311/BC-MTTW-BTT ngày 25/3/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Các đi�u ki�n b�o đ�m phát huy vai trò 
c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 
th$c hi�n b�u c� đ�i bi�u Qu�c h�i

NGHIÊM THỊ ĐOAN TRANG*

Tóm tắt: Ở nước ta, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các
cấp là sự kiện chính trị quan trọng, vừa bảo đảm tính dân chủ, đồng thời góp phần
củng cố, xây dựng chính quyền. Thành công của mỗi cuộc bầu cử có sự đóng góp
của các cấp, các ngành, trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đóng vai trò không nhỏ
trong tất cả các khâu tổ chức cuộc bầu cử. Điều đó đã khẳng định dân chủ xã hội
chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc luôn được phát huy đúng lúc, đúng chỗ.

Summary: In our country, election of deputies to the National Assembly and
People's Councils at all levels is an important political event, ensuring democracy
while contributing to consolidating and building the Government. The success of each
election has the contributions of all levels and branches, in which the Vietnam
Fatherland Front plays a significant role in all stages of the election organization,
affirming that socialist democracy and national unity power are always promoted at
the right time and place.
Từ khóa: Bầu cử; đại biểu Quốc hội khóa XV; đại biểu Hội đồng nhân dân; nhiệm kỳ 2021 - 2026; Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam.
Keywords: Election; deputies to the 15th National Assembly; People's Council deputies; the 2021 - 2026 term; 
the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 11/3/2021; Sửa chữa: 12/3/2021; Duyệt đăng: 29/3/2021.

Về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong bầu cử

* Thạc sĩ, Vụ Công tác Đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
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Các điều kiện bảo đảm để phát huy vai trò
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong bầu
cử đại biểu Quốc hội
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Một số giải pháp nhằm hoàn hiện các
điều kiện bảo đảm phát huy vai trò của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác
bầu cử

�

Chú thích:
1. Hiến pháp quy định: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với vai trò là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ

chức chính trị - xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo; là cơ sở chính trị của chính
quyền nhân dân; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết
toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước”
(Khoản 1 và 2 Điều 9 Hiến pháp năm 2013).
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T�ng c	�ng vai trò c�a M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam trong tham gia công tác
phòng, ch�ng tham nh%ng 

NGUYỄN PHÚC QUỲNH*

Tóm tắt: Tham nhũng là một hiện tượng xã hội gắn liền với sự ra đời và phát triển
của nhà nước. Và do vậy, làm nảy sinh nhu cầu cần thiết phải phòng, chống tham
nhũng bằng nhiều hình thức, công cụ khác nhau. Trong đó, kiểm soát thông qua
vai trò của nhân dân (thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) được xem là một công
cụ hữu hiệu. Để đảm bảo sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phòng,
chống tham nhũng hiện nay, cần phải xây dựng được cơ sở pháp lý vững chắc,
đồng thời đề ra những giải pháp thiết thực nhằm phát huy cao nhất vai trò, trách
nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng.

Summary: Corruption is a social phenomenon associated with the foundation and
development of the State so, it is necessary to prevent and fight against corruption with
a lot of different forms and tools in which, controlling through the people's role
(through the Vietnam Fatherland Front) is considered an effective one. In order to
ensure the participation of the Vietnam Fatherland Front in the current situation of anti-
corruption, it is necessary to build a solid legal basis, and at the same time propose
practical solutions to maximize the role and responsibility of society in anti-corruption.
Từ khóa: Phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giám sát; phản biện xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Anti-corruption; waste; supervision; social criticism; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 29/3/2021; Sửa chữa: 2/4/2021; Duyệt đăng: 6/4/2021.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các điều kiện bảo đảm sự tham gia của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phòng,
chống tham nhũng

* Thạc sĩ, Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Thực trạng tham gia của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng
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Một số giải pháp tăng cường công tác
phòng, chống tham nhũng của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam



35TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 212 (4/2021)
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Chú thích:
1. Tham khảo theo 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.
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V� trí, vai trò c�a Ph�t giáo 
Nam tông Khmer & Tây Nam B� -
M�t s� v�n đ� đ�t ra và gi�i pháp

NGUYẾN NGỌC QUỲNH*

Tóm tắt: Triết lý Phật giáo từ lâu đã thấm sâu vào cộng đồng dân tộc Khmer.
Trong cộng đồng này, mối quan hệ giữa dân tộc (người Khmer) - tôn giáo (Phật
giáo Nam tông) gắn bó với nhau một cách rất tự nhiên, bền chặt. Bài viết đề cập
đến vị trí và vai trò của Phật giáo Nam tông đối với đồng bào Khmer. Từ đó, nêu
thực trạng và có những đề xuất kiến nghị đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam và
các cơ quan quản lý nhà nước, nhằm góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị của
Phật giáo Nam tông Khmer và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Summary: Buddhist philosophy has long permeated the Khmer ethnic
community. In this community, the relationship between ethnicity (Khmer) -
religion (Theravada Buddhism) is very natural and strong. This article mentions
the position and the role of Theravada Buddhism for the Khmer people. Thereby,
stating the current situation and proposing recommendations to the Vietnam
Buddhist Sangha and the State management agencies, to contribute to
preserving and promoting the values of Khmer Theravada Buddhism and
enhancing the great national unity bloc.
Từ khóa: Phật giáo Nam tông; Phật giáo Nam tông Khmer; đồng bào Khmer; Tây Nam Bộ.
Keywords: Theravada Buddhism; Khmer Theravada Buddhism; Khmer people; South West.
Nhận bài: 15/3/2021; Sửa chữa: 25/3/2021; Duyệt đăng: 29/3/2021.

* Tiến sĩ, Phó Trưởng Ban Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Vị trí, vai trò của Phật giáo Nam tông đối
với người Khmer

Ngôi chùa trong đời sống người Khmer
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Vai trò của sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer

Một số vấn đề đặt ra đối với Phật giáo
Nam tông Khmer

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đến thăm, tặng quà chúc Tết Chôl Chnăm
Thmây các chức sắc, chức việc và bà con Phật tử Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang, tháng 4/2021. 

ẢNH: QUỐC TRUNG



39TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 212 (4/2021)

Một số giải pháp thực hiện chính sách đối
với đồng bào dân tộc Khmer và Phật giáo
Nam tông Khmer hiện nay 

�

Chú thích:
1. Theo số liệu Báo cáo tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị 68/CT/TW, tính đến tháng 7/2017, dân số người Khmer ở Việt Nam là

1.287.128 người.
2,3. Báo cáo công tác hỗ trợ hoạt động Phật giáo Nam tông Khmer (2004-2018) của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngày

18/10/2018, tr.3.
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TRẦN QUỐC DÂN*

Tóm tắt: Đoàn kết là một giá trị văn hóa truyền thống quý báu được hình thành
và phát triển trong lịch sử đấu tranh lâu dài dựng nước và giữ nước của dân tộc
ta. Lịch sử dân tộc đã chứng minh, đoàn kết tạo nên sức mạnh vô địch, đưa
nước ta, dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành hết thắng lợi này
đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vẻ vang.

Summary: Solidarity is a precious traditional value formed and developed in the
long history of our nation's fighting to build and defend the country. National
history has proven that solidarity creates unrivaled strength, bringing our country
and our people to overcome all difficulties and challenges, winning from one
victory to another, establishing glorious miracles.
Từ khóa: Đoàn kết; giá trị; giá trị văn hóa; truyền thống; Việt Nam.
Keywords: Solidarity; value; cultural values; traditional; Vietnam.
Nhận bài: 26/3/2021; Sửa chữa: 29/3/2021; Duyệt đăng: 5/4/2021.

Đoàn kết - một giá trị văn hóa truyền
thống trong suốt chiều dài lịch sử dựng
nước và giữ nước của dân tộc ta

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

Đoàn k�t - Giá tr� v�n hóa truy�n th�ng
quý báu c�a dân t�c ta
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trao Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 14, 
năm 2019 - 2020. ẢNH: KỲ ANH
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Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
ngày nay

�

Tài liệu tham khảo
1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011.
2. 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.
3. 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.
4. Nguyễn Trọng Chuẩn - Phan Văn Đức - Hồ Sĩ Quý: Tìm hiểu giá trị văn hóa truyền thống trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại

hóa, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001.
5. Hoàng Vinh: Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng văn hóa ở nước ta, Viện Văn hóa, Nxb. Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 1999.
6. Dương Xuân Đồng: Văn hóa quân sự Việt Nam - Văn hóa giữ nước, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2017.
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LÊ MẬU NHIỆM*, LÊ THỊ NGHỆ**

Tóm tắt: Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến
phức tạp, ở Việt Nam, cả hệ thống chính trị, toàn dân tộc chung sức, đồng lòng
tham gia phòng, chống dịch. Trong đó, 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.

Summary: In the complicated situation of the Covid-19 epidemic in the world, in
Vietnam, the whole political system as well as the entire nation, join forces and
unanimously participate in epidemic prevention and control. In particular, the
Vietnam Fatherland Front plays a great role in propagating and mobilizing people
to participate in the prevention and fight against the Covid-19 epidemic. The
Front mobilizes, receives and coordinates the allocation of resources to support
the prevention and control of the Covid-19 pandemic.
Từ khóa: Đại dịch Covid-19; đoàn kết; dân tộc; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Covid-19 pandemic; unite; nation; Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 15/3/2021; Sửa chữa: 16/3/2021; Duyệt đăng: 29/3/2021.

Tuyên truyền, vận động nhân dân tham
gia phòng, chống đại dịch Covid-19

* Tiến sĩ, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ & Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
** Thạc sĩ, Trường Chính trị tỉnh Kon Tum.

Phát huy vai trò M�t tr�n T� qu�c 
Vi�t Nam trong tham gia phòng, ch�ng 
đ�i d�ch Covid-19
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Vận động, tiếp nhận và phối hợp phân bổ
các nguồn lực ủng hộ công tác phòng,
chống đại dịch Covid-19



46 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 212 (4/2021)

Thực hiện các chương trình giám sát
trong phòng, chống đại dịch Covid-19

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động
phù hợp với bối cảnh phòng, chống đại
dịch Covid-19

�

Chú thích:
1. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2020), Báo cáo Kết quả công tác Mặt trận năm 2020, chương trình phối hợp và thống

nhất hành động năm 2021 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
2. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2020), Nghị quyết số 06/NQ-MTTW-ĐCT ngày 3/7/2020, về “Đẩy mạnh vận động

toàn dân phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống khắc phục tác động của đại dịch Covid-19”.
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Chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam trong công tác bảo vệ
môi trường

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

NGUYỄN VĂN VẺ* 

Tóm tắt: Hưởng ứng Thư ngỏ của Thủ tướng Chính phủ năm 2018 kêu gọi toàn xã
hội chung tay hành động chống rác thải nhựa vì một Việt Nam trong lành, phát triển
bền vững và Chỉ thị số 33/CT-TTG ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng
cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa, Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam các cấp đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao ý thức,
trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân cùng chung tay chống rác
thải nhựa. Bài viết điểm lại những kết quả nổi bật trong thực hiện phong trào chống
rác thải nhựa của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong thời gian qua.

Summary: Responding to the Prime Minister's 2018 Open Letter calling for the
entire society to join hands in action against plastic waste for a healthy and
sustainable Vietnam and Directive No. 33 / CT-TTG dated 20/8/2020 of the Prime
Minister on strengthening management, reuse, recycling, treatment, and reduction
of plastic waste, the Vietnam Fatherland Front at all levels has organized a number
of activities to raise awareness and responsibility of officials, union members,
members and people together to fight against plastic waste. This article reviews
outstanding results in the implementation of the “anti-plastic waste” movement of
the Vietnam Fatherland Front at all levels in recent years.
Từ khóa: Môi trường; bảo vệ môi trường; phong trào “chống rác thải nhựa”; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Environment; environmental protection; “against-plastic waste” movement; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 9/3/2021; Sửa chữa: 15/3/2021; Duyệt đăng: 25/3/2021.

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c�p 
h	&ng �ng phong trào “ch�ng rác th�i nh$a” 
g'n v�i b�o v� môi tr	�ng
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Kết quả triển khai thực hiện phong trào
“chống rác thải nhựa” gắn với bảo vệ 
môi trường

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài thăm các gian hàng triển lãm tại Hội thảo khoa
học “Sản xuất và tiêu dùng sản phẩm chất dẻo tự phân hủy - Triển vọng thay thế sản phẩm nhựa sử dụng một lần tại Việt Nam”,
tháng 11/2020. ẢNH: KỲ ANH
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Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện
phong trào “chống rác thải nhựa” gắn với
bảo vệ môi trường 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Sản xuất và tiêu dùng sản phẩm chất dẻo tự phân hủy -
Triển vọng thay thế sản phẩm nhựa sử dụng một lần tại Việt Nam”, tháng 11/2020. 

ẢNH: KỲ ANH
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Hoàn thi�n c
 ch� ph�i h!p ho�t đ�ng 
giám sát t�i cao c�a Qu�c h�i v�i giám sát, 
ph�n bi�n xã h�i c�a M�t tr�n T� qu�c 
Vi�t Nam hi�n nay

TRẦN THỊ MAI*

Tóm tắt: Để nâng cao vai trò của Quốc hội trong giám sát, kiểm soát quyền lực
nhà nước trong điều kiện một Đảng lãnh đạo như ở Việt Nam hiện nay, cần phát
huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bài viết
đưa ra các giải pháp hoàn thiện cơ chế phối hợp giám sát tối cao của Quốc hội với
giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm nâng cao kiểm
soát quyền lực nhà nước.

Summary: To enhance the National Assembly's role in supervision and controlling the
State’s power under a one-party-led condition like in Vietnam today, it is necessary to
promote the role of social supervision and criticism of the Vietnam Fatherland Front.
This article proposes solutions to perfect the National Assembly's mechanism of
coordinating supreme supervision with the Vietnamese Fatherland Front's social
supervision and criticism in order to improve the management of the State’s power.
Từ khóa: Giám sát; phản biện xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Quốc hội.
Keywords: Monitoring; social criticism; the Vietnam Fatherland Front; the National Assembly.
Nhận bài: 12/3/2021; Sửa chữa: 15/3/2021; Duyệt đăng: 29/3/2021.

* Tiến sĩ, Học viện Ngân hàng.
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Hội nghị tổng kết quy chế phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, tháng 3/2021. ẢNH: QUANG VINH
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Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ qua độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm

2011), Hà Nội. tr. 8-9.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 178.
3. Nguyễn Quang Minh (Chủ nhiệm đề tài), Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ: “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả

công tác giám sát xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hà Nội, 2017, tr.27.

Tài liệu tham khảo
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2016.
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3. Trần Ngọc Đường (Chủ biên), Một số vấn đề về phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực trong xây dựng Nhà nước pháp quyền

xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2011.
4. Nguyễn Quang Minh (Chủ nhiệm đề tài), Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ: “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả

công tác giám sát xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hà Nội. 2017.
5. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2015.
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Phát huy vai trò ng	�i có uy tín 
trong đ�ng bào dân t�c thi�u s� 
& t"nh Trà Vinh

VŨ DƯƠNG CHÂU*

Tóm tắt: Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được ví như cầu nối giúp
gắn kết ý Đảng với lòng dân, đồng thời là những tấm gương để dẫn dắt người dân
thôn, bản vững tin theo Đảng, Nhà nước. Chính vì thế, những năm qua, các cấp ủy
Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tỉnh
Trà Vinh luôn quan tâm công tác xây dựng, bồi dưỡng, phát huy vai trò của người có
uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Summary: Prestigious people among ethnic minorities are considered as a bridge
connecting the Party's will with the hearts of the people, and also at the same time as an
example to lead the villagers to firmly believe in the Party and the State. Therefore, in
recent years, the Party committees, authorities, the Vietnam Fatherland Front Committee,
and the member organizations of Tra Vinh province have been interested in building,
fostering and promoting the role of prestigious people among the ethnic minorities.
Từ khóa: Đồng bào dân tộc thiểu số; người có uy tín; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh.
Keywords: Ethnic minorities; prestigious people; the Vietnam Fatherland Front in Tra Vinh Province.
Nhận bài: 25/3/2021; Sửa chữa: 29/3/2021; Duyệt đăng: 6/4/2021.

* Nguyên Trưởng Ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Nhân dịp Đoàn công tác đến làm việc với tỉnh Trà Vinh để kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số
35-CT/TW của Bộ Chính trị, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã trao tiền ủng hộ của Ban cứu trợ Trung ương cho tỉnh Trà Vinh
số tiền 1,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả của tình hình hạn mặn xâm nhập, tháng 6/2020. 

ẢNH: PV
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Công cu�c ch�ng đói nghèo 
d	�i tác đ�ng c�a đ�i d�ch Covid-19

HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Trong hai thập kỷ qua, thế giới đã đạt được những tiến bộ trong việc
xóa đói giảm nghèo cùng cực, hoàn thành được một trong những mục tiêu phát
triển bền vững. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 với những tác động nghiêm trọng
trên phạm vi toàn cầu đã đảo ngược những thành quả này.

Summary: Over the past two decades, the world has made progress in reducing
extreme poverty, achieving one of the sustainable development goals. However,
the Covid-19 pandemic, with severe global impacts, reversed these
achievements.
Từ khóa: Đói nghèo; đại dịch Covid-19; phát triển bền vững; thế giới .
Keywords: Poverty; Covid-19 pandemic; sustainable development; world.
Nhận bài: 29/3/2021; Sửa chữa: 2/4/2021; Duyệt đăng: 5/4/2021.

Đại dịch Covid-19 đảo ngược các tiến bộ xóa đói, giảm nghèo.
ẢNH: THE GUARDIAN
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Nhiều trẻ em gái đã bỏ học vĩnh viễn.
ẢNH: WEFORUM

Người dân châu Á trong đại dịch Covid-19.
ẢNH: GCAP
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Khoảng 9/10 người cực kỳ nghèo trên thế giới hiện đang sống ở châu Phi. ẢNH: UN
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Ngày 22/4 hàng năm là Ngày Trái đất.
ẢNH: ALMANAC

61TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 212 (4/2021)

NGÀY TRÁI Đ(T N)M 2021 - 
Khôi ph*c hành tinh c�a chúng ta

THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Hàng năm, thế giới lấy ngày 22/4 làm Ngày Trái đất để đánh dấu kỷ niệm sự
ra đời của phong trào bảo vệ môi trường vào năm 1970. Theo đó, chủ đề Ngày Trái đất
năm nay được Liên Hợp quốc lựa chọn là “Khôi phục hành tinh của chúng ta”.

Summary: Every year, the world chooses April 22 as Earth Day to mark the
anniversary of the birth of the modern environmental movement in 1970.
Accordingly, this year's Earth Day theme was chosen by the United Nations as
“Restoring Our Earth”.
Từ khóa: Ngày Trái đất; 22/4; bảo vệ môi trường; khôi phục hành tinh của chúng ta.
Keywords: Earth Day; April 22; environmental protection; restoring our earth.
Nhận bài: 25/3/2021; Sửa chữa: 26/3/2021; Duyệt đăng: 29/3/2021.
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Ô nhiễm môi trường là vấn đề toàn cầu.
ẢNH: NATIONAL GEOGRAPHIC

Mỗi người dân đều có trách nhiệm đối với hành tinh của chúng ta.
ẢNH: INHABITAT
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Khôi phục hành tinh, khôi phục hy vọng.
ẢNH: SANJUANJOURNAL
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Đ�ng chí Ph�m V�n Đ�ng v�i 
NHÀ N��C C�A DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN

PHẠM HỒNG CHƯƠNG*

Tóm tắt: Đồng chí Phạm Văn Đồng là một trong những nhà cách mạng có nhiều
đóng góp lớn lao trong xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân ở nước ta.
Những cống hiến của ông không chỉ trên lĩnh vực hoạt động thực tiễn như một nhà
tổ chức, nhà hoạt động nhà nước, mà còn có những đóng góp rất đáng trân trọng
trên lĩnh vực lý luận xây dựng nhà nước dân chủ ở nước ta.

Summary: Comrade Pham Van Dong was one of the revolutionaries who made
great contributions to the building of the State of the people, by the people and for
the people. His contributions had not only in the field of practical activities as an
organizer, a State activist, but also in the field of theory of building a democratic
State in our country.
Từ khóa: Phạm Văn Đồng; tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng nhà nước dân chủ; Việt Nam.
Keywords: Pham Van Dong; Ho Chi Minh Thought; building a democratic state; Vietnam.
Nhận bài: 15/3/2021; Sửa chữa: 16/3/2021; Duyệt đăng: 6/4/2021.

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
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Thủ tướng Phạm Văn Đồng (hàng đầu, thứ ba từ trái sang) thăm Viện Toán học (năm 1986). 
ẢNH: TƯ LIỆU
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�

Tài liệu tham khảo:
1. Phạm Văn Đồng: Một số vấn đề về Nhà nước, Nxb.Sự thật, H.1980.
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Tình c�m c�a b�n bè qu�c t� v�i
Đ�n Hùng

TRẦN THỊ TUYẾT MAI*

Tóm tắt: Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và lễ hội Đền Hùng với
những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống rực rỡ đã trở thành điểm hội tụ tâm
linh, là sự kiện văn hóa có dấu ấn thiêng liêng, tạo ấn tượng sâu sắc trong tâm
thức đồng bào trong và ngoài nước. Đền Hùng và lễ hội Đền Hùng còn là biểu
tượng văn hóa rực rỡ nhất có sức thu hút khách quốc tế tìm hiểu về con người,
văn hóa lễ hội và đất nước Việt Nam.

Summary: The special national historical relic area of Hung King Temple and the
Hung King Temple Festival with brilliant historical and cultural values has become
a spiritual convergence point, a cultural event with a sacred mark, creating a deep
impression on the minds of people at home and abroad. Hung King Temple and
Hung King Temple Festival are also the most brilliant cultural symbols that attract
international visitors to learn about the people, festival culture and the country
Vietnam.
Từ khóa: Khu di tích lịch sử Đền Hùng; lễ hội Đền Hùng; đồng bào; khách quốc tế; Việt Nam.
Keywords: Hung King Temple historic relic area; Hung King Temple Festival; people; international visitors; Vietnam.
Nhận bài: 29/3/2021; Sửa chữa: 2/4/2021; Duyệt đăng: 6/4/2021.

* Tiến sĩ, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
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�

Chú thích:
1,2. Vũ Kim Biên, Giới thiệu Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Phú Thọ xuất bản năm 2010, tr.64, 65.
3. Ban Quản lý Khu Di tích lịch sử văn hóa đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, Sổ vàng lưu niệm, Quyển năm 2017.
4,5. Lê Tượng - Phạm Hoàng Oanh, Đền Hùng di tích lịch sử văn hóa đặc biệt Quốc gia, Nxb. Văn hóa - Thông tin, Hà Nội. 2010, 

tr.129-131.



Hà Nội luôn xác định công tác phòng dịch Covid-19 là ưu tiên hàng đầu, đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân.

�

s+ đ	!c tiêm vaccine phòng b�nh 
Covid-19
KỲ ANH
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Khu vực tiêm chủng vaccine Covid-19.

Các lô vaccine được bảo đảm kỹ càng, an toàn với nhiệt độ ổn định
để vận chuyển đến các điểm tiêm phòng vaccine tại Hà Nội. 

Hà Nội đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia,
hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác tiêm vaccine phòng Covid-19.

Các trường hợp sau khi tiêm xong phải ngồi tại phòng
theo dõi sau tiêm khoảng 30 phút và các y tá thường
xuyên theo dõi.

Hà Nội thực hiện nghiêm túc việc hướng dẫn, tiếp nhận, bảo quản và
phân phối sử dụng vaccine Covid-19.

Người được ưu tiên tiêm vaccine là người tham gia khám sàng lọc, lấy mẫu,
điều trị người mắc, nghi mắc Covid-19 tại các bệnh viện; cán bộ đội cơ động
phòng, chống dịch, điều tra dịch tễ, truy vết, giám sát dịch, xử lý dịch, lấy
mẫu và xét nghiệm bệnh phẩm.

Các trường hợp ưu tiên tiêm phòng vaccine
đang làm thủ tục trước khi vào tiêm tại
Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội).

Tiêm phòng vaccine Covid-19 tại 
Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 
Đông Anh (Hà Nội).

Bệnh viện Thanh Nhàn đã xây dựng kế hoạch
tiêm chủng một cách thận trọng, bảo đảm quy
trình tiêm chủng khép kín một chiều. 
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60 NĂM KIẾN TẠO NHỮNG CÔNG TRÌNH

LICOGI 18
60 năm kiến tạo những công trình

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18 (LICOGI 18) 
� Trụ sở: Số 471 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
� Điện thoại: (024) 38540401 � Fax: (024) 38545721 
� Email: licogi18.info@gmail.com � Website: www.licogi18.com.vn
� Chủ tịch HĐQT: Đặng Văn Giang � Tổng giám đốc: Bùi Thanh Tuyên 
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CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH
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CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.1 (LICOGI 18.1) 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.3 (LICOGI 18.3)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.5 (LICOGI 18.5)

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.6
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.7 (LICOGI 18.7)

V�I N�NG L�C HI�N CÓ CÙNG V�I VI�C ÁP D�NG NH�NG CÔNG NGH� M�I TRONG
XÂY D�NG, CÔNG TY C� PH	N Đ	U T� VÀ XÂY D�NG S� 18 LUÔN SN SÀNG
Đ�M NH�N THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY L�P V�I NHI�U KI�U DÁNG VÀ QUY
MÔ ĐÒI H�I K� THU�T, M� THU�T VÀ CH�T L��NG CAO THEO TIÊU CHU�N
TRONG N��C VÀ QU�C T�. M�C TIÊU C�A CÔNG TY LÀ “AN TOÀN, CH�T L��NG,
TI�N Đ�, M� THU�T, HI�U QU�”, CÔNG TY MONG MU�N H�P TÁC LIÊN DANH,
LIÊN K�T CÁC Đ�I TÁC TRONG VÀ NGOÀI N��C TRÊN L�NH V�C XÂY D�NG, Đ	U
T� VÀ PHÁT TRI�N V�I PH��NG CHÂM BÌNH Đ�NG CÁC BÊN CÙNG CÓ L�I.



CÔNG TY CỔ PHẦN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC GIA BẢO
� Đ�a ch�: Ô s� 5, t�ng 5 - Tòa nhà D2, Gi�ng Võ, Ba Đình, Hà N�i � Đi	n tho
i: 086.605.0109

� Email: tgd.giabao@gmail.com

“Một lòng vì Đảng, vì Đất nước, vì Nhân dân”

Công ty CP Quy hoạch Kiến trúc Gia Bảo được thành lập theo Giấy phép kinh doanh số
0100.9838.36 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 25/2/2000. Các lĩnh vự hoạt
động chính của Công ty gồm: Quy hoạch đường giao thông; Quy hoạch khu dân cư; Quy
hoạch và Chỉ huy việc Phục hồi “Sông Nhuệ hết ô nhiễm"; Quy hoạch và chỉ huy: Đấu giá
đất nhà liền kề để Nhà nước thu được giá trị cao nhất.

CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM:
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TẬP ĐOÀN ĐÔNG ĐÔ 
� Địa chỉ: 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

� Điện thoại: 0912474999 

� Email: tapdoandongdo@gmail.com � Website: dongdocorp.vn

� Chủ tịch HĐQT: Phạm Đức Thắng

Luôn đặt chữ “Tín” lên hàng đầu, hướng đến mục tiêu là một
tập đoàn kinh tế mạnh, đa ngành nghề, phát triển bền vững

Dự án Khu dịch vụ du lịch và đô thị sinh thái Cửa Ông có tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, với diện tích trên 30ha, 
được thực hiện bởi liên danh nhà đầu tư gồm Công ty CP Du lịch Thiên đường Hải đảo, Công ty CP Tập đoàn Tecco, 

Công ty CP Tập đoàn Đông Đô.

T
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Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) được thành lập năm 2007, là một trong những
công ty chứng khoán phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. Năm 2014, VCSC tạo được sức bật

mạnh mẽ để lần đầu tiên vượt qua ngưỡng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 25%.

DỊCH VỤ

�

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Môi giới chứng khoán Ngân hàng đầu tư Nghiên cứu phân tích

TRỤ SỞ CHÍNH
Tháp tài chính Bitexco, lầu 15, 2 Hải Triều, 
Quận 1, TP. HCM
� Tel: 028 28 3914 3588 � Fax: 028 3914 3209

CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tòa nhà Capital, tầng 6, 109 Trần Hưng Đạo,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
� Tel: 024 6262 6999 � Fax: 024 6278 2688



Khách hàng là trên hết
Công ty TNHH Toyota Giải Phóng (TGP) được thành lập ngày 22/1/1998 và chính thức đi vào
hoạt động tháng từ tháng 4/1999.

Phòng trưng bày mẫu xe

Trụ sở chính tại 807 đường Giải Phóng, Hà Nội

Khu xưởng dịch vụ hiện đại

Chi nhánh Toyota Nam Định
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CÔNG TY TNHH TOYOTA GIẢI PHÓNG 
Mail: cskh-tgp@toyotagiaiphong.com.vn
Hotline Bán hàng: 08 4455 9999
Hotline Dịch vụ: 090 221 6336
Hotline CSKH: 0902 203 656
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� Trụ sở: Số 471 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
� Điện thoại: (024) 38540401 � Fax: (024) 38545721 � Email: licogi18.info@gmail.com � Website: www.licogi18.com.vn

� Chủ tịch HĐQT: Đặng Văn Giang � Tổng giám đốc: Bùi Thanh Tuyên 

CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN
� CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.1 (LICOGI 18.1) 
� CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.3 (LICOGI 18.3)
� CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.5 (LICOGI 18.5)

� CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.6 (LICOGI 18.6)
� CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.7 (LICOGI 18.7)
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