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T
rong những ngày tháng 9 mùa thu lịch sử, theo lời hiệu triệu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,
toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đã và đang chung sức, đồng lòng chống đại dịch Covid-19.
Với những tín hiệu tích cực ban đầu, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng, cả dân tộc sẽ sớm bước

vào trạng thái bình thường mới. Hòa chung vào xu thế hỗ trợ cộng đồng, với tinh thần tiên phong, cộng đồng
doanh nghiệp, doanh nhân nước nhà đã có những đóng góp rất thiết thực, hiệu quả và kịp thời vào công
cuộc phòng, chống dịch Covid-19.

Ghi nhận những đóng góp quý báu này, ở mục NNghiên cứu - Lý luận của Tạp chí Mặt trận số 217 có bài phỏng
vấn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến về những
hành động, nghĩa cử cao đẹp và mong muốn tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, tạo thành sức mạnh tổng hợp cùng với
Đảng, Nhà nước nhanh chóng chiến thắng đại dịch, mang lại cuộc sống yên bình cho nhân dân.

Cũng trong mục này, Tạp chí có các bài nghiên cứu chuyên sâu, mang tính định hướng chung cho công tác
Mặt trận trong thời gian tới trên các mảng nội dung: Phát huy truyền thống đại đoàn kết vào việc thực hiện
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
sự cần thiết đổi mới phương pháp bồi dưỡng cán bộ chuyên trách của Mặt trận Tổ quốc… 

Trong mục Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Tạp chí có bài: “Dân thụ hưởng - Điểm độc đáo về quyền
dân chủ”. Bài viết làm rõ nội hàm khái niệm “dân thụ hưởng”, được đề cập trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng;
đồng thời khái quát thực trạng, đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy tinh thần này ở nước ta hiện nay.

Mục Phòng, chống tham nhũng, lãng phí có bài viết: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng pháp
luật góp phần phòng, chống tham nhũng”. Bài viết đề cập thực trạng việc tham gia góp ý vào công tác xây dựng pháp
luật về phòng, chống tham nhũng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những kết quả đạt được
và khắc phục những hạn chế để các văn bản luật được thông qua ngày càng có tính thực tiễn cao.

Ở các mục Diễn đàn Đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận với các phong trào, cuộc vận động; Kinh nghiệm -
Thực tiễn... Tạp chí có nhiều bài viết mang tính tổng kết kinh nghiệm, thực tiễn về công tác dân tộc, tôn giáo; công
tác đặc xá; bài học từ việc triển khai các phong trào, cuộc vận động; công tác tuyên truyền về điển hình tiên tiến; công
tác thi hành pháp luật về đất đai...

Nhân vật - Sự kiện với bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm Người bôn ba tìm đường cứu
nước “Nguyễn Ái Quốc đặt cách mạng giải phóng dân tộc vào quỹ đạo cách mạng vô sản”; bên cạnh đó là bài
nghiên cứu “Mặt trận Việt Minh với Cách mạng Tháng Tám năm 1945”… ôn lại truyền thống hào hùng của
những ngày Cách mạng Tháng Tám lịch sử 76 năm trước, và nhắc nhở các thế hệ hôm nay về những hi sinh
lớn lao của các thế hệ cha anh, về giá trị của hoà bình, tự do, độc lập. 

Tháng 9 cũng là tháng có ngày khai giảng năm học mới, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Ngày khai giảng
năm nay đã diễn ra trong một hoàn cảnh đặc biệt, với hình ảnh những sân trường vắng lặng, những cánh cổng
khép kín, những em học sinh dự khai giảng từ nhà qua màn hình vô tuyến… Những hình ảnh đó có thể sẽ còn
gây ám ảnh rất lâu trong nhiều thế hệ, và phần nào nói lên sự đáng sợ của đại dịch Covid-19 đang hoành hành
trên toàn cầu và ở Việt Nam. 

Hơn bao giờ hết, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cần đoàn kết hơn nữa, chung tay hành động cùng
Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các lực lượng trên tuyến đầu nhanh chóng chiến thắng đại dịch
Covid-19, đưa đất nước trở lại cuộc sống yên bình, và để trẻ em có thể an toàn trở lại trường, vì các em chính
là tương lai của đất nước.

Trân trọng giới thiệu Tạp chí Mặt trận số 217 đến bạn đọc.

ThS. TRƯƠNG THÀNH TRUNG
Phó Tổng Biên tập phụ trách

L�I TÒA SO�N 
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BAN BIÊN TẬP: Ngày 16/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai
Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên
thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng với nhan đề: "Phát huy truyền
thống đại đoàn kết, huy động sức mạnh của toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu thực hiện
thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Tạp chí Mặt
trận trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát huy truy�n th�ng đ�i đoàn k�t, huy đ�ng s�c m�nh 
c	a toàn dân t�c, n
 l�c ph�n đ�u th�c hin th�ng l�i 
toàn din Ngh� quy�t Đ�i h�i toàn qu�c l�n th� XIII c	a Đ�ng
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Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đại biểu toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tháng 8/2021. 

ẢNH: KỲ ANH
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TRẦN MỸ HƯƠNG DIỆP ghi

Từ ngày 1/5 - 1/9/2021, số tiền tiếp nhận và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch
Covid-19 qua hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương lên tới trên
7.770 tỷ đồng. Trong đó tiếp nhận qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam số tiền 888 tỷ đồng, qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 63 tỉnh, thành
phố lên tới trên 6.882 tỷ đồng. Đặc biệt, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam đã phân bổ số tiền 117 tỷ đồng hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh và các
tỉnh phía Nam theo Chương trình “Triệu phần quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng
bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19”.

Thưa Chủ tịch, ông đánh giá như thế nào về
những nỗ lực và đóng góp của cộng đồng doanh
nghiệp, doanh nhân trong công tác phòng, chống
đại dịch Covid-19 trong thời gian qua?

Nhân lên s�c m�nh đ�i đoàn k�t, 
hin th�c hóa khát v�ng xây d�ng đ�t n��c 
phát tri�n ph�n vinh, h�nh phúc
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Thưa Chủ tịch, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam có định hướng gì để phát huy vai
trò của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức
chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ
chức xã hội - nghề nghiệp và các cá nhân tiêu
biểu, nhất là các doanh nhân Việt Nam để góp
phần vào việc thực hiện mục tiêu kép "Vừa chống
dịch, vừa phát triển kinh tế", cùng Nhà nước
chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của
nhân dân?

Nhân dịp trả lời phỏng vấn các cơ quan chí, Chủ
tịch có nhắn nhủ gì tới cộng đồng doanh nhân,
doanh nghiệp cả nước cùng lực lượng nơi tuyến
đầu đang ngày đêm nỗ lực hết mình phòng,
chống dịch Covid-19?
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Trân trọng cảm ơn Chủ tịch!

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Chương trình
"Triệu phần quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19", tháng 8/2021. 

ẢNH: KỲ ANH
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LÊ HUY VỊNH*

Tóm tắt: Đại dịch Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, chưa
có dấu hiệu dừng lại. Những tác động tiêu cực của đại dịch đến các mặt của đời
sống xã hội gây ra hệ lụy rất nặng nề, khó đoán định, đẩy nhân loại vào cuộc
khủng hoảng trầm trọng, mang tính toàn cầu. Ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của
Đảng, điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
với tinh thần chung sức, đồng lòng, đoàn kết, quyết tâm cao của toàn xã hội,
chúng ta đã đạt được những thành công nhất định trong phòng, chống dịch
Covid-19, được nhân dân và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Summary: The Covid-19 pandemic is becoming more and more complicated and
unpredictable, with no stopping signs. The negative impacts of the pandemic on
all aspects of social life have caused very heavy and unpredictable consequences,
pushing humanity into a serious and global crisis. In Vietnam, under the
leadership of the Party, the drastic management of the Government, and the
participation of the whole political system with the spirit of joint effort, consensus,
solidarity, and high determination of the whole society, we have achieved certain
successes in the prevention and control of the Covid-19 pandemic, which is highly
appreciated by the people and the international community.
Từ khóa: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; phòng chống đại dịch Covid- 19; Việt Nam.
Keywords: Promoting the strength of great national unity; prevention of the Covid-19 pandemic.
Nhận bài: 19/8/2021; Sửa chữa: 25/8/2021; Duyệt đăng: 6/9/2021.

Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng,
Nhà nước về phát huy sức mạnh đại đoàn
kết dân tộc trong phòng, chống đại dịch
Covid-19 

* Thượng tướng, Tiến sĩ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Bài h�c phát huy s�c m�nh đ�i đoàn k�t 
dân t�c trong phòng, ch�ng đ�i d�ch Covid-19 
và v�n đ� c�n quan tâm hin nay
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Thực trạng và những vấn đề cần quan tâm
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Bài học kinh nghiệm phát huy sức mạnh
đại đoàn kết dân tộc trong phòng, chống
đại dịch Covid-19

Tiểu ban vận động và huy động xã hội - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức “Hội
nghị triển khai kế hoạch tiếp tục tổ chức đợt vận động, quyên góp “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống
dịch Covid-19”, tháng 9/2021. 

ẢNH: QUANG VINH
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9. Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam ngày 16/8/2021.

10. Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại cuộc họp của Hội
đồng Thi đua-Khen thưởng sáng ngày 14/8/2021.
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LÊ BÁ TRÌNH* 

Tóm tắt: Phương pháp bồi dưỡng là một cấu phần quan trọng của công tác bồi
dưỡng cán bộ chuyên trách Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Đổi mới
phương pháp bồi dưỡng là một yêu cầu vừa mang tính bức thiết, vừa mang tính chiến
lược để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam hiện nay.

Summary: The training method is an important component of the training of full-time
cadres of the Vietnam Fatherland Front Committees at all levels. Renovating training
methods is a requirement that is both urgent and strategic to improve the quality and
effectiveness of the training of cadres of the Vietnam Fatherland Front today.
Từ khóa: Bồi dưỡng cán bộ; đổi mới phương pháp; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Cadre training; method innovation; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 6/8/2021; Sửa chữa: 9/8/2021; Duyệt đăng: 6/9/2021.

Một số đặc điểm về chuyên môn, nghiệp
vụ của cán bộ chuyên trách Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam liên quan đến phương pháp
bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hiện nay

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

S� c�n thi�t đ�i m�i ph��ng pháp b�i d��ng 
cán b� chuyên trách M�t tr�n T� qu�c Vit Nam
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Thực trạng về việc thực hiện các phương
pháp chủ yếu trong công tác bồi dưỡng
cán bộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Phiên họp thứ nhất Ban soạn thảo các chuyên đề của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phục vụ 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”, tháng 8/2021. 

ẢNH: QUANG VINH
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Giai đoạn mới và yêu cầu đổi mới phương
pháp bồi dưỡng cán bộ chuyên trách của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Một số định hướng về đổi mới phương
pháp bồi dưỡng cán bộ chuyên trách Mặt
trận trong thời gian tới
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Chú thích:
1,2. Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Văn kiện Đại hội lần thứ IX.
3. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII. Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-

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

Tóm tắt: Lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất là một bộ phận của lịch sử cách
mạng Việt Nam, gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng, được trưng bày như một
bộ phận trong nhiều bảo tàng có nội dung về lịch sử cách mạng, tiêu biểu như
Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt
Nam. Là nội dung cốt lõi trong phạm vi phản ánh của Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất được tái hiện như một chỉnh thể
toàn vẹn, có tính hệ thống và mang bản sắc riêng.

Summary: The history of the United National Front is a part of the history of the
Vietnamese revolution, associated with the leadership role of the Party which is
displayed as a part of a number of museums with contents about revolutionary
history, such as the National History Museum, the Ho Chi Minh Museum, and the
Vietnam Military History Museum. As the core content in the scope of reflection of
the Vietnam Fatherland Front Museum, the history of the United National Front is
recreated as a whole, systematic and with its own identity.
Từ khóa: Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất; lịch sử cách mạng Việt Nam.
Keywords: The Vietnam Fatherland Front Museum; history of the United National Front; Vietnamese
revolutionary history.
Nhận bài: 9/8/2021; Sửa chữa: 16/8/2021; Duyệt đăng: 26/8/2021.

Lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất cần
được đặt trong “dòng chảy” truyền thống
đại đoàn kết toàn dân tộc

* Thạc 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.

Tái hin l�ch s� M�t tr�n Dân t�c th�ng nh�t 
t�i B�o tàng M�t tr�n T� qu�c Vit Nam - 
Nh�ng yêu c�u đ�t ra
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Bảo tàng phải phản
ánh được các tính
chất cơ bản của tổ
chức Mặt trận

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm quan Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nói chuyện
với các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tháng 3/2020. 

ẢNH: KỲ ANH
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Bảo tàng phải phản ánh được vai trò của
từng thành viên trong khối liên minh
chính trị của Mặt trận Dân tộc thống nhất

Bảo tàng phải phản ánh được lịch sử Mặt
trận Dân tộc thống nhất là một quá trình
sáng tạo của Đảng ta
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Chú thích:
1. Khoản 3 Điều 4 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015.
2,3,4. PGS.TS. Trần Hậu: “Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Mặt trận Dân tộc thống nhất: Kinh nghiệm và bài học cho hôm nay”, Tạp

chí Cộng sản điện tử, https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/chinh-tri-xay-dung-dang/-/2018/820533/dang-cong-san-
viet-nam-lanh-dao-mat-tran-dan-toc-thong-nhat--kinh-nghiem-va-bai-hoc-cho-hom-nay.aspx.

5,6. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập I, tr.172, 173.
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NGUYỄN THỊ THU HÀ*

Tóm tắt: Tại Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986), với tinh thần "nhìn thẳng vào sự
thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật", Đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới toàn
diện đất nước, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên con đường quá độ lên chủ nghĩa
xã hội ở Việt Nam. Đường lối đổi mới đó là kết quả của sự khảo nghiệm thực tiễn và
đổi mới tư duy lý luận; là bước phát triển có ý nghĩa cách mạng trong nhận thức và
hành động của Đảng với những chủ trương, đường lối mang tính đột phá. Bài viết
nghiên cứu tinh thần chủ động, sáng tạo của Đảng trong lãnh đạo công cuộc đổi mới
toàn diện đất nước (giai đoạn 1986-1996) với những nội dung cốt lõi: đưa đất nước
thoát khỏi khủng hoảng; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa.

Summary: At the 6th Party Congress (December 1986), with the spirit of "admiting
directly the truth, assessing properly the truth, and stating the truth", our Party has
set out a comprehensive reform of the country, marking an important turning point in
the transition to socialism in Vietnam. That innovation path is the result of practical
testing and renewal of theoretical thoughts; is a revolutionary development step in the
Party's awareness and actions with breakthrough guidelines and directions. This article
studies the proactive and creative spirit of the Party in leading the comprehensive
reform of the country (in the period 1986-1996) with the core contents: bringing the
country out of the crisis; and maintaining the socialist orientation.
Từ khóa: Đổi mới; đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tự chủ, sáng tạo, Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Keywords: Innovation; socialist-oriented innovation; autonomy, creativity, the Communist Party of Vietnam.
Nhận bài: 19/8/2021; Sửa chữa: 25/8/2021; Duyệt đăng: 6/9/2021.

Lãnh đạo đưa đường lối đổi mới Đại hội VI
vào cuộc sống, chú trọng đổi mới cơ chế
quản lý kinh tế, đưa đất nước thoát khỏi
khủng hoảng kinh tế - xã hội

* Tiến sĩ, Học viện Chính trị Khu vực I.

Tinh th�n ch	 đ�ng, sáng t�o c	a Đ�ng 
C�ng s�n Vit Nam trong lãnh đ�o công 
cu�c đ�i m�i toàn din đ�t n��c
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Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong
bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp
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Đổi mới chính sách đối ngoại, phá thế bao
vây, cấm vận

Chủ động, sáng tạo trong đổi mới văn hóa 
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Chủ động, sáng tạo trong xây dựng thế trận
quốc phòng vững chắc



Chú thích:
1. Trần Nhâm (Chủ biên): Có một Việt Nam như thế, đổi mới và phát triển kinh tế, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr.73.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.10.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr.20-21.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1987, tr.37-38.
5. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1991, tr.85.
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NGUYỄN HÙNG SƠN*

Tóm tắt: “Dân thụ hưởng” là mục tiêu tối thượng, khẳng định và bảo đảm quyền
làm chủ của nhân dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa. Nhân dân được thụ hưởng thành quả của sự phát triển không chỉ là mục
tiêu mà còn là động lực khơi dậy sức mạnh và nguồn lực nhân dân trong quá trình
đưa chủ trương, quyết sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống. Đây cũng chính
là động lực cốt lõi để hiện thực hóa định hướng và tầm nhìn trong giai đoạn mới -
khát vọng đưa đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Summary: "Beneficiary people" is the ultimate goal, affirming and ensuring the
people's right to mastery in the process of building and defending the Vietnamese
Fatherland. The people's enjoyment of the fruits of development is not only the goal
but also the driving force to arouse the strength and resources of the people in the
process of bringing the guidelines and decisions of the Party and the State into life.
This is also the core motivation to realize the orientation and vision in the new period
- the aspiration to bring the country to a prosperous and happy development.
Từ khóa: Chủ nghĩa xã hội; dân thụ hưởng; giá trị; Đảng Cộng sản Việt Nam.
Keywords: Socialism; beneficiary people; value; the Communist Party of Vietnam.
Nhận bài: 18/8/2021; Sửa chữa: 19/8/2021; Duyệt đăng: 26/8/2021.

Nội hàm “dân thụ hưởng”

* Đại tá, Tiến sĩ, Trường Sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng.

“Dân th! h�"ng” - Đi�m đ�c đáo 
v� quy�n dân ch	
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Thực tiễn thực hiện “dân thụ hưởng” trong
sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay

Một số giải pháp cơ bản bảo đảm và phát
huy “dân thụ hưởng” ở nước ta hiện nay
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Chú thích:
1,12,14,16,18,19. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021,

tập I, tr.27, 71, 89, 183-184, 187.
2. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 7, tr.434.
3,4. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 4, tr.64, 65.
5,7,9,13,17. 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”,

Báo Nhân dân điện tử, ngày 16/5/2021.
6. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 12, tr.402.
8. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 6, tr.232.
10. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.84-85.
11. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2016, tr.170.
15. 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 II,

tr.86-87.
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NGUYỄN DUY KHÁNH*

Tóm tắt: Những năm qua, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham gia
tích cực vào việc xây dựng pháp luật và giám sát công tác xây dựng pháp luật của các
cơ quan nhà nước. Việc lấy ý kiến góp ý của Mặt trận Tổ quốc và một số tổ chức thành
viên về các văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng được
các cơ quan tuân thủ đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Nhiều ý kiến góp ý của Mặt trận Tổ quốc đã được cơ quan soạn thảo tiếp thu để hoàn
thiện dự thảo văn bản trước khi trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, góp phần làm
cho các văn bản pháp luật ngày càng sát với thực tiễn và có tính khả thi hơn.

Summary: In recent years, the Vietnam Fatherland Front Central Committee has been
actively participating in law-making and supervising the law-making work of state
agencies. The collection of opinions from the Vietnam Fatherland Front and a number of
member organizations on legal documents related to anti-corruption work was carried
out by the agencies in strict compliance with the provisions of the Law on Promulgation
of Legal Documents. A number of comments from the Vietnam Fatherland Front have
been absorbed by the drafting agency to complete the draft document before submitting
it to the competent authority for promulgation, contributing to making legal documents
closer to reality and more feasible.
Từ khóa: Phòng, chống tham nhũng; xây dựng pháp luật; giám sát công tác xây dựng pháp luật; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Anti-corruption; legislation; supervision of law-making work; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 19/8/2021; Sửa chữa: 20/8/2021; Duyệt đăng: 1/9/2021.

Những quy định về việc Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tham gia xây dựng pháp luật

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

M�t tr�n T� qu�c Vit Nam tham gia 
xây d�ng pháp lu�t góp ph�n phòng, 
ch�ng tham nh#ng
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Phòng, chống tham nhũng thông qua việc
tham gia xây dựng chính sách, pháp luật;
tham gia xây dựng Đảng, chính quyền
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Đại biểu tại Hội nghị phản biện xã hội đối với dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa
đổi), tháng 9/2018. 

ẢNH: QUANG VINH
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Chú thích:
1. Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân

dân; Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); Luật Nghĩa
vụ quân sự (sửa đổi); Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi); Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải
đảo; Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi); Luật Thú y; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; dự thảo Nghị định về chính sách phát triển hợp tác
xã nông nghiệp; Luật Dân quân tự vệ; Luật Căn cước công dân; Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu; Luật Dược; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; Luật Tiếp cận thông tin; Luật Đấu giá
tài sản; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư; Luật Đặc xá...

2. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì tập hợp tổng hợp được hơn 8 triệu ý kiến của các tầng lớp
nhân dân góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992 rất phong phú, sâu sắc với nhiều khía cạnh khác nhau, thể hiện tính nghiêm túc, khách
quan, các ý kiến góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực từ Trung ương đến cơ
sở. Trong đó có rất nhiều nhân sĩ, trí thức, người tiêu biểu trong và ngoài nước, các chức sắc tôn giáo rất tâm huyết, đóng góp nhiều
ý kiến trách nhiệm, khoa học và phù hợp với thực tiễn.

3. Báo cáo số 3544/MTTW-BTT phản biện xã hội Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015; Báo cáo số
30 /BC-MTTW-HĐTVKHGDMT ngày 7/2/2018, của Hội đồng tư vấn Khoa học - Giáo dục và Môi trường đã tổ chức Hội nghị phản
biện Đào tạo sau đại học và bồi dưỡng nhân tài; Báo cáo số 5543/MTTW-BTT ngày 5/9 /2018 phản biện xã hội Dự án Luật Phòng,
chống tham nhũng (sửa đổi).

4. Tại các kỳ họp của Quốc hội khóa XIII và Quốc hội Khóa XIV, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhiều
lần phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tới Quốc hội về những nội dung liên quan đến tham nhũng, kiến nghị
Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan có các giải pháp chấn chỉnh, xử lý.
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NGUYỄN MẠNH QUANG*

Tóm tắt: Các tỉnh vùng Tây Bắc nước ta có đông đồng bào dân tộc thiểu số và đồng
bào có đạo. Trong điều kiện thường xuyên có sự chống phá của các thế lực thù địch,
lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ, cần phải chủ động phòng
ngừa, sớm triệt tiêu các nhân tố bất lợi có thể gây mất ổn định chính trị - xã hội. Do
vậy, nếu làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về công tác dân tộc, tôn giáo cho
nhân dân các dân tộc trên địa bàn sẽ phòng, chống hiệu quả những âm mưu, thủ
đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng,
Nhà nước ta, từ đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

Summary: The northwestern provinces of our country have a large number of ethnic
minorities and religious people. In the condition of frequent opposition from hostile
forces, taking advantage of ethnic and religious issues to cause division, it is
necessary to proactively prevent and eliminate adverse factors that can cause socio-
political instability. Therefore, a good job of propagating, disseminating and
thoroughly grasping the guidelines of the Party, policies and laws of the State,
especially on ethnic and religious work for people of all ethnic groups in the area, will
effectively prevent and combat the plots and tricks of hostile forces taking advantage
of ethnic and religious issues to wreak havoc our Party and State, thereby
contributing to maintaining political security and social order in the area.
Từ khóa: Phòng, chống âm mưu, thủ đoạn; thế lực thù địch; vấn đề dân tộc, tôn giáo; Tây Bắc.
Keywords: Prevention and combat of plots and tactics; hostile forces; ethnic and religious issues; Northwest.
Nhận bài: 3/8/2021; Sửa chữa: 6/8/2021; Duyệt đăng: 23/8/2021.

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

M�t s� gi�i pháp phòng, ch�ng âm m�u, th	 đo�n 
c	a các th� l�c thù đ�ch l�i d!ng v�n đ� dân t�c, 
tôn giáo chia r$ kh�i đ�i đoàn k�t dân t�c trên đ�a bàn 
các t%nh vùng Tây B�c
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an và chính quyền địa phương phối hợp
tổ chức lễ bàn giao nhà ở cho hộ nghèo tại 2 xã Hang Kia và Pà Cò (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa
Bình), tháng 8/2021. 

ẢNH: TIẾN ĐẠT
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Chú thích:
1. Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019.
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ĐẶNG THỊ KIM NGÂN*

Tóm tắt: Những năm gần đây, công tác đặc xá cho phạm nhân đang chấp hành
hình phạt tù đã mang lại cho họ cơ hội sớm trở về xã hội, tái hòa nhập cộng đồng
và làm lại cuộc đời. Từ chính sách nhân đạo đó của Đảng và Nhà nước, các phạm
nhân đã quyết tâm cải tạo, hoàn lương để có cơ hội được hưởng đặc xá. Với vai
trò, trách nhiệm của mình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham gia tích cực vào
công tác đặc xá, góp phần quan trọng vào thành công của một chủ trương, chính
sách đúng của Đảng và Nhà nước ta, bảo đảm dân chủ, công bằng, khách quan,
công khai, minh bạch.

Summary: In recent years, the work of amnesty of sentences for prisoners
serving jail terms has given them the opportunity to return to society, reintegrate
into the community and rebuild their lives. From that humanitarian policy of the
Party and the State, the prisoners were determined to rehabilitate and return
their wages to have the opportunity to enjoy amnesty. With its role and
responsibility, the Vietnam Fatherland Front has actively participated in the work
of amnesty, making an important contribution to the success of a right
undertaking and policy of our Party and State, ensuring democracy, fairness,
objectivity, publicity, and transparency.
Từ khóa: Công tác đặc xá, giảm án; Luật Đặc xá năm 2019; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Amnesty, sentence reduction; 2019 Law on amnesty; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 25/8/2021; Sửa chữa: 26/8/2021; Duyệt đăng: 6/9/2021.

Thực hiện công tác đặc xá năm 2021

* Thạc sĩ, 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 
tham gia công tác đ�c xá
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công
tác xét đặc xá, tha tù trước thời hạn

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác xét đặc xá tại Trại giam Ngọc Lý, 
Bắc Giang, tháng 8/2021.

ẢNH: PV
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Chú thích:
1. Tờ trình số 162/TTr-CP ngày 9/5/2018 của Chính phủ về dự án Luật Đặc xá (sửa đổi).
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NGUYỄN QUANG HÒA*

Tóm tắt: Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng
yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đây cũng được xác định là sự
nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Vì vậy, công tác xây dựng phong
trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xem là biện pháp cơ bản, quan trọng, vừa
cấp bách, vừa chiến lược, lâu dài trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Summary: Protecting national security, maintaining social order and safety is an
important and regular task of the entire Party, people, and army. This is also identified
as the cause of the people, by the people and for the people. Therefore, the building
of the “All people protect national security” movement is considered a basic,
important, urgent, strategic and long-term measure throughout the process of national
building and defense.
Từ khóa: Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Bộ Công an; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: “All people protect national security” movement; Ministry of Public Security; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 25/8/2021; Sửa chữa: 26/8/2021; Duyệt đăng: 1/9/2021.

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

T&ng c�'ng ph�i h�p gi�a M�t tr�n T� qu�c Vit Nam 
và các t� ch�c thành viên v�i B� Công an trong xây d�ng 
phong trào Toàn dân b�o v an ninh T� qu�c
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Đại biểu tại Hội nghị sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW giữa
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Bộ Công an về đẩy
mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, tháng 3/2019. 

ẢNH: QUANG VINH



48 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 217 (9/2021)



Chú thích:
1. Biên niên sự kiện lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, tập III (1975-2000), tr. 451. 
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ĐỖ MINH HÙNG*

Tóm tắt: Hiện nay, trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam, các tạp chí chiếm tỷ lệ
lớn (612/779 cơ quan báo chí); trong đó, có nhiều tạp chí có cơ quan chủ quản nằm
trong hệ thống chính trị, thực hiện công tác tuyên truyền của tổ chức (gọi chung là tạp
chí chính trị). Tuy nhiên, việc tuyên truyền điển hình tiên tiến trên báo chí nói chung và
các tạp chí chính trị nói riêng vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu
cầu thực tiễn cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Những hạn chế,
bất cập nói trên đến từ nhiều lý do. Trên cơ sở phân tích lý luận, thực tiễn công tác tuyên
truyền điển hình tiên tiến, bài viết nêu một số khuyến nghị để các tạp chí chính trị phát
triển đúng hướng, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền điển hình tiên tiến hiện nay.

Summary: Currently, in the revolutionary press system of Vietnam, magazines
account for a large proportion (612/779 press agencies); in which, there are a number
of magazines with governing bodies located in the political system, carrying out the
propaganda work of the organization (collectively referred to as political magazines).
However, the typical advanced propaganda in the press in general and in political
journals in particular still has a number of limitations and inadequacies, failing to meet
the practical requirements as well as the leadership and direction of the Party and the
State. The above limitations and shortcomings come from many reasons. Based on the
analysis of theory and practice of advanced typical propaganda, this article proposes
some recommendations for political journals to develop in the right direction, and to
perform effectively the current task of typical advanced propaganda.
Từ khóa: Báo chí; tuyên truyền; tuyên truyền điển hình tiên tiến; Tạp chí; tạp chí chính trị.
Keywords: Press; propagate; advanced typical propaganda; magazine; political magazine.
Nhận bài: 19/8/2021; Sửa chữa: 20/8/2021; Duyệt đăng: 26/8/2021.

Báo chí với nhiệm vụ tuyên truyền điển
hình tiên tiến

* Nghiên cứu sinh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Tuyên truy�n đi�n hình tiên ti�n trên 
các t�p chí chính tr� " n��c ta hin nay
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Thông qua công tác tuyên truyền, báo chí nói chung, các tạp chí chính trị nói riêng, đã góp phần
tích cực vào việc phát hiện và lan tỏa nhiều tấm gương cá nhân, tập thể tiêu biểu, có thành tích,
có nhiều đóng góp cho xã hội. 

ẢNH: KỲ ANH
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Vấn đề đặt ra đối với các tạp chí chính trị



Chú thích:
1. Xem: https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-xiii/bao-cao-danh-gia-ket-

qua-thuc-hien-nhiem-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-5-nam-2016-2020-va-phuong-huong-3737.
2. Xem: “Những nhiệm vụ trước mắt của Chính quyền Xô viết”, trong V. I. Lê-nin: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, t. 36,

tr. 203 - 256.
3. Xem: “Bài nói tại Đại hội các chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc”, trong Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc

gia, Hà Nội, 2011, t. 7, tr. 402 - 410.
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ĐỖ NGUYÊN KHOÁT*

Tóm tắt: Cùng với giao thông vận tải nói chung, vận tải hàng không là cơ sở hạ
tầng trọng yếu của đất nước, là huyết mạch của mỗi quốc gia. Trong quá trình xây
dựng và phát triển đất nước, nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó có vận
tải hàng không phải đi trước một bước, vừa nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, vừa
tạo điều kiện bứt phá nhanh, đồng bộ kết cấu hạ tầng.

Summary: Along with transportation in general, air transport is the key
infrastructure of the country, the lifeblood of each country. In the process of nation
building and development, the task of infrastructure construction, including air
transport, must be one step ahead, both to remove bottlenecks, and while creating
conditions for rapid breakthrough and synchronous infrastructure.
Từ khóa: Kinh tế; tăng trưởng kinh tế; vận tải hàng không; đại dịch Covid-19; Việt Nam.
Keywords: Economics; economic growth; air transport; Covid-19 pandemic; Vietnam.
Nhận bài: 19/8/2021; Sửa chữa: 25/8/2021; Duyệt đăng: 6/9/2021.

Hàng không - ngành kinh tế có vai trò
quan trọng đặc biệt

* Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, Ủy viên Hội đồng tư vấn về Kinh tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Vai trò c	a công tác v�n t�i hàng không
đ�i v�i vic ph!c h�i kinh t� sau đ�i d�ch
Covid-19



Các hãng hàng không đang gặp nhiều khó khăn về doanh thu do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
ẢNH: PV
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Hàng không Việt Nam trong cơn bão dịch
Covid-19
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Những giải pháp cứu trợ ngành 
hàng không
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PHÙNG THỊ NGỌC YẾN*

Tóm tắt: Ngày 31/10/2012, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI ban hành Nghị quyết
số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy
mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở
thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại (gọi tắt là Nghị quyết 19-NQ/TW).
Nghị quyết quy định “Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh vận động các tầng
lớp nhân dân tích cực tham gia và giám sát việc thực hiện Nghị quyết”. Theo đó, Mặt
trận Tổ quốc các cấp đã thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt, xây dựng và ban
hành các kế hoạch, chương trình hành động để triển khai nghị quyết. Bên cạnh đó,
các hoạt động giám sát việc thực hiện nghị quyết cũng được đẩy mạnh.

Summary: On October 31, 2012, the 11th Central Committee of the Communist Party
of Vietnam issued Resolution No. 19-NQ/TW on continuing to renew policies and laws on
land in the period of comprehensively promoting the renovation and creating foundation
for our country to basically become a modern industrialized country by 2020 (referred to
as Resolution 19-NQ/TW). The Resolution stipulates that "Vietnam Fatherland Front and
mass organizations promote mobilization of all classes of people to actively participate in
and supervise the implementation of the Resolution". Accordingly, the Vietnam
Fatherland Front at all levels has carried out propaganda, mastered, developed and
issued action plans and programs to implement the Resolution. In addition, activities to
monitor the implementation of the resolution were also promoted.
Từ khóa: Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Luật Đất đai năm 2013;
nhân dân; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Resolution 19-NQ/TW dated October 31, 2012 of the 11th Central Committee; 2013 Law on land; people; the
Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 10/8/2021; Sửa chữa: 16/8/2021; Duyệt đăng: 26/8/2021.

Việc vận động nhân dân tích cực tham gia
thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW

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

9 n&m th�c hin Ngh� quy�t s� 19-NQ/TW 
c	a Ban Ch�p hành Trung ��ng khóa XI v� đ�t đai
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Kết quả của hoạt động giám sát việc thực
hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam các cấp
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Phát huy vai trò giám sát của nhân dân
thông qua hoạt động của Ban Thanh
tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của
cộng đồng

Một số đề xuất, kiến nghị để thực hiện có
hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban
Chấp hành Trung ương 



Chú thích:
1. Kết luận số 36-KL/TW ngày 6/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI, Luật Đất đai năm

2013; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22/1/2014 về triển khai thi hành Luật Đất đai.
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HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Ngày Quốc tế Hòa bình hay Ngày Hòa bình Thế giới được tổ chức hàng
năm vào ngày 21/9, nhằm củng cố các lý tưởng hòa bình trong mỗi quốc gia và
giữa các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới. Vào thời điểm mà xung đột và bạo
lực vẫn đang là vấn đề nóng trên các phương tiện thông tin thì Ngày Hòa bình Thế
giới là lời nhắc nhở đến mỗi quốc gia, mỗi dân tộc và mỗi chúng ta về ý nghĩa và
giá trị của hòa bình.

Summary: The International Day of Peace or World Day of Peace is celebrated
every year on September 21, in order to strengthen the ideals of peace within each
country and among nations and people around the world. At a time when conflict
and violence are still hot issues in the media, the International Day of Peace is a
reminder to each country and each person of the meaning and value of peace.
Từ khóa: Ngày Quốc tế Hòa bình; ngày 21/9; lý tưởng hòa bình; thế giới.
Keywords: The International Day of Peace; September 21st; peaceful ideals; world.
Nhận bài: 25/8/2021; Sửa chữa: 26/8/2021; Duyệt đăng: 1/9/2021.

C	ng c� lý t�"ng hòa bình trên 
toàn th� gi�i

Hòa bình là mục tiêu mà các quốc gia luôn hướng tới.
ẢNH: UN
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Gióng tiếng chuông vì hòa bình.
ẢNH: UN

Hòa bình thế giới sẽ mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho trẻ em.
ẢNH: UN
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Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
ẢNH: TIENPHONG
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THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Đại dịch Covid-19 đã lây lan với tốc độ đáng báo động trên phạm vi
toàn cầu, lây nhiễm cho hơn trăm triệu người trên thế giới và khiến ngành du lịch
gần như đóng băng khi nhiều quốc gia áp đặt các biện pháp hạn chế chặt chẽ
trong việc di chuyển để ngăn chặn sự lây lan của vi rút. Khi những thiệt hại về con
người ngày càng gia tăng thì những ảnh hưởng đến ngành du lịch cũng ngày càng
rõ rệt, đây là cú sốc lớn nhất mà ngành này phải trải qua trong nhiều thập kỷ.

Summary: The Covid-19 pandemic has spread at an alarming rate on a global
scale, infecting hundreds of millions of people around the world and bringing the
tourism industry to a near freeze as many countries impose tight restrictions on
movement to prevent the spread of the virus. As the human damage increases,
the impact on the tourism industry is also increasingly evident, this is the biggest
shock the industry has experienced in decades.
Từ khóa: Đại dịch Covid-19, khủng hoảng ngành du lịch, du lịch quốc tế.
Keywords: Covid-19 pandemic, tourism industry crisis, international tourism.
Nhận bài: 20/8/2021; Sửa chữa: 25/8/2021; Duyệt đăng: 6/9/2021.

Kh	ng ho�ng l(nh v�c du l�ch 
do đ�i d�ch Covid-19

Sân bay quốc tế vắng khách do đại dịch.
ẢNH: ST
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Các ngành liên quan đến du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề.
ẢNH: UN
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Khách du lịch tại châu Âu.
ẢNH: EURACTIV

Thái Lan mở cửa dần cho du lịch quốc tế.
ẢNH: NST
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LÊ THỊ MINH HÀ*

Tóm tắt: Hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc diễn ra trong
gần một thập niên (1911-1920). Trong cuộc hành trình đó, từ chủ nghĩa yêu nước
chân chính, Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa cộng sản, chủ trương giải phóng
dân tộc theo cách mạng vô sản. Con đường cứu nước đúng đắn này vừa đáp ứng
được yêu cầu, đòi hỏi khách quan của lịch sử dân tộc, vừa đáp ứng được nguyện
vọng của nhân dân, vừa phù hợp với xu thế của thời đại mới được mở ra từ Cách
mạng Tháng Mười Nga. Bằng việc đặt cách mạng giải phóng vào quỹ đạo cách
mạng vô sản, gắn ngọn cờ độc lập dân tộc với ngọn cờ chủ nghĩa xã hội, cách
mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi vĩ đại, vẻ vang.

Summary: Nguyen Ai Quoc's journey to find a way to save the country took place
for nearly a decade (1911-1920). In that journey, from true patriotism, Nguyen Ai
Quoc came to communism, advocating national liberation according to the
proletarian revolution. This right path of national salvation meets the requirements
and objective requirements of the nation's history, as well as the aspirations of the
people, just in line with the trend of the new era opened from the Russian October
Revolution. By placing the liberation revolution in the orbit of the proletariat
revolution, attaching the flag of national independence to the banner of socialism,
the Vietnamese revolution has won great and glorious victories.
Từ khóa: Yêu nước;cách mạng; dân tộc; vô sản; Nguyễn Ái Quốc; Việt Nam.
Keywords: Patriotism; revolution; nation; proletariat; Nguyen Ai Quoc; Vietnam.
Nhận bài: 9/8/2021; Sửa chữa: 16/8/2021; Duyệt đăng: 25/8/2021.

Từ chủ nghĩa yêu nước chân chính đến với
chủ nghĩa cộng sản

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

Nguy)n Ái Qu�c đ�t cách m�ng 
gi�i phóng dân t�c vào qu* đ�o 
cách m�ng vô s�n



65TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 217 (9/2021)

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc (người đầu tiên bên trái, hàng ngồi) với một số đại biểu tham dự Đại hội lần thứ 5 Quốc tế Cộng sản 
tại Moskva, từ 17/6 - 8/7/1924.

ẢNH: TƯ LIỆU
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Ý nghĩa lịch sử của sự lựa chọn con đường
giải phóng dân tộc theo cách mạng vô sản



Chú thích:
1,2,3,8. Trần Dân Tiên: Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, Nxb. Văn học, tr.10, 56.
4. Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tập 1, tr.41.
5,6,7,9,10. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 12, tr.561 - 563.
11. Lê Duẩn: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới, Nxb. Sự thật, Hà

Nội, 1972, tr.10.
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NGUYỄN TÚC*

Tóm tắt: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa ra đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
Cách mạng Tháng Tám giành thắng lợi oanh liệt và nhanh chóng do nhiều
nguyên nhân, nhưng một trong những nguyên nhân chủ yếu là do có chính sách
đại đoàn kết dân tộc của Mặt trận Việt Minh do Đảng Cộng sản Đông Dương và
lãnh tụ Hồ Chí Minh thành lập và lãnh đạo.

Summary: The August Revolution in 1945 succeeded, the Democratic Republic
of Vietnam was founded, marking a great turning point in the history of our
nation. The August Revolution won a glorious and quick victory due to a number
of reasons, but one of the main reasons was due to the great national unity
policy of the Viet Minh Front, founded and led by the Indochinese Communist
Party and leader Ho Chi Minh.
Từ khóa: Cách mạng Tháng Tám năm 1945; Mặt trận Việt Minh; Chủ tịch Hồ Chí Minh; đại đoàn kết dân tộc.
Keywords: August Revolution, 1945; Viet Minh Front; Ho Chi Minh president; great national unity.
Nhận bài: 19/8/2021; Sửa chữa: 20/8/2021; Duyệt đăng: 1/9/2021.

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

M�t tr�n Vit Minh v�i Cách m�ng 
Tháng Tám n&m 1945
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Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam)
thành lập ngày 22/12/1944. 

ẢNH: TƯ LIỆU



70 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 217 (9/2021)



71TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 217 (9/2021)



Chú thích:
1,2,3. Văn kiện Đảng (1930-1945), Nxb. Sự thật, 1977, tập III, tr196.
4,5. Văn kiện Đảng (1930-1945), Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương Hà Nội, 1977, tr.136 và tr.445.
6. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, tập 6, tr.20.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến kiểm tra công tác
phòng, chống dịch Covid-19 tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.



Hà N�i b�o v “VÙNG XANH”, 
đ+y lùi đ�i d�ch Covid-19
KỲ ANH
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Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tới thăm, tặng
quà và động viên nhân dân tham gia bảo vệ “vùng xanh” tại các
khu dân cư trên địa bàn Hà Nội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo
Trung ương và Thành phố Hà Nội thăm, động viên nhân dân
khu dân cư số 1 phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến
cùng lãnh đạo Thành phố Hà Nội kiểm tra các trang thiết
bị phục vụ công tác cách ly tại Khu nhà ở sinh viên Pháp
Vân - Tứ Hiệp, Hà Nội.

Nhiều quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội đang triển khai
và nhân rộng mô hình “vùng xanh” an toàn. Mô hình này được kỳ
vọng góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch
Covid-19 trong cộng đồng.

Tất cả mọi người khi ra vào “vùng xanh” đều phải thực hiện đầy đủ
thông điệp 5K và khai báo y tế.
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“Vùng xanh” tại 39 Lý Thường Kiệt,
Hà Nội thường xuyên khóa cổng
tránh người lạ ra vào.

Các tổ dân phố, khu dân cư, các con ngõ tự rào
chắn bảo vệ người dân trong khu vực, phòng
ngừa Covid-19, đồng thời thực hiện nghiêm
Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Các chốt được chia ra làm nhiều ca,
mỗi ca 2 tiếng ứng trực từ sáng 
đến 23h.
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Mới đây, ngày 25/8, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chủ trì hiệp thương,
thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam,
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức triển khai thực hiện Chương trình "Triệu phần quà
Đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19".

KẾ HOẠCH

Phối hợp thực hiện chương trình hỗ trợ triệu phần quà Đại đoàn kết
tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19

I. Mục đích yêu cầu II. Mục tiêu, nội dung và cách thức hỗ trợ

Triển khai thực hiện chương trình 
Triệu phần quà Đại đoàn kết tiếp sức 
đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19
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III. Tổ chức thực hiện



76 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 217 (9/2021)

TM. ĐOÀN CH� T�CH
T�NG LIÊN ĐOÀN LAO Đ�NG VI�T NAM

CH� T�CH

(Đã ký) 

Nguy�n Đình Khang

TM. BAN TH	
NG TR�C U� BAN TRUNG 	NG
M�T TR�N T� QU�C VI�T NAM
PHÓ CH� T�CH - T�NG TH	 KÝ 

(Đã ký) 

Lê Ti�n Châu

TM. BAN CH�P HÀNH TRUNG 	NG
H�I NÔNG DÂN VI�T NAM

CH� T�CH 

(Đã ký) 

L��ng Qu�c Đoàn

DANH SÁCH 
Các tổ chức chính trị - xã hội và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đăng ký 

vận động và hỗ trợ phần quà Đại đoàn kết cho Thành phố Hồ Chí Minh 
và các tỉnh, thành phố phía Nam

TM. BAN BÍ TH	 TRUNG 	NG ĐOÀN
THANH NIÊN C�NG S�N H� CHÍ MINH

BÍ TH	 TH� NH�T 

(Đã ký) 

Nguy�n Anh Tu�n

TM. ĐOÀN CH� T�CH
H�I LIÊN HI�P PH� N� VI�T NAM

CH� T�CH 

(Đã ký) 

Hà Th� Nga

TM. BAN CH�P HÀNH TRUNG 	NG
H�I C�U CHI�N BINH VI�T NAM

CH� T�CH 

(Đã ký) 

Th��ng t��ng Nguy�n V!n Đ��c

TM. BAN CH�P HÀNH
TRUNG 	NG H�I CH� TH�P Đ" VI�T NAM

CH� T�CH 

(Đã ký) 

Nguy�n Th� Xuân Thu
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Ngày 8/9 vừa qua, lá cờ 150 năm của Tập đoàn FrieslandCampina đã được giương cao tại nhiều địa điểm sản
xuất của Tập đoàn trên khắp thế giới, đánh dấu cột mốc 150 năm kể từ khi FrieslandCampina, một trong những
hợp tác xã sữa lớn nhất thế giới, được thành lập. FrieslandCampina là tập đoàn sở hữu các thương hiệu sữa
hàng đầu như Cô Gái Hà Lan, Friso, Yomost, Fristi… vốn đã rất thân thuộc với người tiêu dùng Việt Nam.

Đánh dấu kỷ niệm 150 năm với vị trí Top 3
trong Sáng kiến Tiếp cận Dinh dưỡng Toàn cầu

Royal FrieslandCampina là tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu thế
giới, có văn phòng tại 36 quốc gia với hơn 24.000 nhân viên. Sản
phẩm của Tập đoàn có mặt tại trên 100 thị trường với tổng
doanh thu 11,1 tỷ Euro năm 2020, hoạt động trong 4 ngành kinh
doanh chính bao gồm sữa nước và thức uống dinh dưỡng, sữa
công thức, ngành nguyên liệu và ngành chế phẩm từ sữa với
hàng chục thương hiệu sản phẩm được người tiêu dùng trên thế
giới tin dùng. 

Năm 2021, Royal FrieslandCampina vinh dự trở thành tập
đoàn sữa đầu tiên trên thế giới giành vị trí Top 3 trong Sáng kiến
Tiếp cận Dinh dưỡng Toàn cầu (Access To Nutrition Initiative)
theo kết quả vừa được công bố vào tháng 7/2021. Sáng kiến
này đánh giá top 25 công ty sản xuất sữa và thực phẩm lớn nhất
trên thế giới, được thực hiện 2 năm một lần căn cứ trên các
chương trình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp có mục tiêu
giải quyết tình trạng suy dinh dưỡng và béo phì ở các quốc gia.

Tại FrieslandCampina, “nguồn dinh dưỡng tốt hơn cho thế
giới, giúp mọi người có thể tiếp cận” được xem là một trong
những ưu tiên hàng đầu trong sự phát triển bền vững của Tập
đoàn. Sứ mệnh này được thực hiện thông qua bốn chương trình
hành động: (1) chính sách dinh dưỡng tốt hơn cho sản phẩm, (2)
mở rộng tiếp cận dinh dưỡng, (3) truyền thông có trách nhiệm

và minh bạch và (4) giáo dục về dinh dưỡng và lối sống khỏe
mạnh cho cộng đồng.

Chương trình “Dinh dưỡng tốt hơn cho sản phẩm” nhằm cân
bằng các dưỡng chất thiết yếu theo khuyến nghị của Bộ tiêu
chuẩn Dinh dưỡng toàn cầu (FrieslandCampina Global Nutrition
Standard). Nhằm duy trì chính sách này một cách hiệu quả và
bền vững, Tập đoàn liên tục thực hiện các nghiên cứu về dinh
dưỡng như SEANUT - khảo sát dinh dưỡng ở khu vực Đông Nam
Á - cùng những chương trình nâng cấp và cải tiến dinh dưỡng ở
các quốc gia khu vực châu Phi.

Để thực thi chương trình mở rộng tiếp cận dinh dưỡng đến nhiều
người, FrieslandCampina là tập đoàn F&B duy nhất đưa ra mục tiêu
đầy tham vọng, được cụ thể hoá bằng những chỉ tiêu cũng như
mốc thời gian thực hiện. Cụ thể đến 2025, FrieslandCampina sẽ ấn
định mức giá phù hợp túi tiền cho ít nhất 50% danh mục sản phẩm
và 15% lượng sản phẩm bán ra để người dùng tiếp cận dễ dàng
hơn với nguồn dinh dưỡng sữa, đặc biệt là nhóm yếu thế có thu
nhập không ổn định. Bên cạnh đó là các chương trình truyền thông
và giáo dục dinh dưỡng cho cộng đồng được tùy chỉnh theo đặc
điểm của từng địa phương trên toàn cầu.

CEO Tập đoàn FrieslandCampina, ông Hein Schumacher phát
biểu: “Chúng tôi cam kết tạo nên nguồn dinh dưỡng tốt hơn
giúp cho dân số ngày càng tăng trên toàn cầu được tiếp cận với
nguồn dưỡng chất phù hợp với thu nhập của tất cả mọi người;
đặc biệt đối với những người có thu nhập thấp hoặc tại những
quốc gia mà nguồn lương thực không được cung cấp đầy đủ.
Nguồn dinh dưỡng tốt hơn và mọi người đều có thể tiếp cận
dinh dưỡng là ưu tiên hàng đầu của FrieslandCampina, chính vì
thế, đứng trong Top 3 của Sáng kiến Tiếp cận Dinh dưỡng Toàn
cầu này là một vinh dự và là một thành tựu rất quan trọng của
Tập đoàn chúng tôi”.

Sứ mệnh vì một Việt Nam vươn cao, vượt trội
Với hành trình hơn 25 năm sản xuất và kinh doanh tại Việt

Nam, Tập đoàn FrieslandCampina luôn nỗ lực không ngừng để
mang lại những điều tốt đẹp nhất cho người dân Việt nam với sứ
mệnh “Vì một Việt Nam vươn cao, vượt trội”. Ba trọng tâm chính
của sứ mệnh này là: Giáo dục và phát triển dinh dưỡng cho trẻ
em; Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt của
các nông hộ chăn nuôi bò sữa đối tác; Bảo vệ môi trường và
phát triển bền vững.

Tập đoàn FrieslandCampina 
Ghi d�u �n 150 n&m v�i v� trí Top 3 
trong Sáng ki�n Ti�p c�n Dinh d��ng Toàn c�u

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Tập đoàn FrieslandCampina
tại Wageningen, Hà Lan - nơi cho ra đời những ý tưởng về các sản
phẩm dinh dưỡng chất lượng chuẩn châu Âu cho người tiêu dùng
toàn cầu.
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Sau nhiều năm nuôi dưỡng khát vọng cho thế hệ tương lai
thông qua Quỹ học bổng “Đèn Đom Đóm”, từ năm 2020
FrieslandCampina Việt Nam, nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan hợp
tác chiến lược với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai dự án 5 năm
- “Vì một Việt Nam vươn cao, vượt trội” với tổng đầu tư lên đến
55 tỷ đồng, bao gồm các hoạt động: xây dựng sân chơi vận động
đạt chuẩn để tăng cường rèn luyện thể chất, góc dinh dưỡng
nhằm cung cấp kiến thức về chế độ dinh dưỡng cân bằng, xây
dựng nội dung và triển khai các hoạt động ngoại khóa cho học
sinh tiểu học nhằm nâng cao nhận thức và hình thành thói quen
dinh dưỡng lành mạnh. Năm 2020, chương trình đã tiếp cận với
hơn 290.000 học sinh của 200 trường tiểu học, con số này sẽ
được mở rộng và nối dài trong các năm tiếp theo… 

FrieslandCampina là tập đoàn tiên phong trong chương trình
phát triển ngành sữa tại Việt Nam. Với những tâm huyết của các
chuyên gia Hà Lan, đến năm 2020, Tập đoàn đã có hơn 2.500

hộ nông dân nuôi bò sữa tham gia chương trình phát triển ngành
sữa tại Việt Nam. Đây là một thành quả đáng tự hào trong hành
trình miệt mài hơn 25 năm qua và là hình ảnh của “đại gia đình
nông dân” mà Tập đoàn đã thành công ở 100 quốc gia trong
150 năm qua.

Tại các nhà máy của mình, FrieslandCampina Việt Nam đã và
đang nỗ lực tạo ra chuỗi sản xuất hiệu quả và bền vững thông
qua việc sử dụng nguồn nguyên liệu thân thiện với môi trường,
giảm nhiên liệu hóa thạch, giảm phát thải khí CO2; tiết kiệm
nguồn tài nguyên nước. Bên cạnh đó là các chương trình truyền
thông giúp nâng cao nhận thức về phát triển bền vững cho nhân
viên và cộng đồng. Trong bối cảnh xã hội đầy thử thách,
FrieslandCampina Việt Nam vẫn bền bỉ đóng góp thiết thực và
tích cực trong kinh tế, giáo dục, môi trường… tạo ra một cộng
đồng bền vững từ doanh nghiệp bền vững.

Phiên bản kỷ niệm 25 năm tại Việt Nam: Cô Gái Hà Lan 25 năm vì
nền tảng dinh dưỡng vững vàng.

FrieslandCampina là tập đoàn tiên phong trong chương trình phát
triển ngành sữa tại Việt Nam.

Lịch sử 150 năm hình thành và phát triển FrieslandCampina

Lịch sử hợp tác của FrieslandCampina bắt đầu từ năm 1871, khi một số nông dân Hà Lan thành lập 'Vereeniging
tot Ontwikkeling van den Landbouw in Hollands Noorderkwartier', tiền thân hợp pháp lâu đời nhất của
Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. Sau đó, 20 nông dân ở làng Wieringerwaard, phía Bắc Hà Lan, quyết định
cùng nhau mua một tòa nhà, hai bồn chứa pho mát và một cái cân, chỉ định một thợ làm pho mát; từ đó thiết lập sự
hợp tác chính thức đầu tiên giữa những người nông dân. Điều tương tự cũng đã xảy tại làng Warga, một nhóm
nông dân liên kết với nhau thành hợp tác xã. Sau nhiều lần hợp nhất, những hợp tác xã này đã hình thành nên
FrieslandCampina. Ngày nay, ngành công nghiệp sữa là một trong những ngành quan trọng nhất của Hà Lan.

Ông Erwin Wunnekink, Chủ tịch Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A chia sẻ: “Từ xa xưa, tổ tiên của chúng
ta đã biết rằng đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh, điều đó vẫn đúng cho đến ngày nay. Đó chính là giá trị cốt lõi của
chúng tôi. Chúng tôi đã cùng nhau chinh phục các thị trường mới, khởi đi từ những thành phố lân cận, vượt qua
khỏi biên giới và cuối cùng là vươn ra toàn cầu. Với gần 17.000 thành viên, FrieslandCampina là một trong những
hợp tác xã ngành sữa lớn nhất thế giới. Mối quan hệ hợp tác này đã thực sự mang đến thành công.”

Ông Hein Schumacher, CEO Royal FrieslandCampina N.V tin rằng: “FrieslandCampina có 150 năm tri thức và kinh
nghiệm hợp tác. Chúng tôi có những người nông dân dám nghĩ dám làm, những người làm việc cùng nhau hàng ngày
từ đồng cỏ đến ly sữa để cung cấp nguồn sữa hảo hạng cho hàng triệu người tiêu dùng trên khắp thế giới.”

150 năm di sản sẽ được tiếp nối và phát triển bằng một tầm nhìn rộng lớn hơn, tiếp cận nhiều người tiêu dùng
hơn và đóng góp cho xã hội toàn cầu nhiều hơn nữa.
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