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Đôi câu đối của tác giả Nguyễn Sỹ Đại đã phần nào phác họa nên không khí Xuân đang về, cùng sự kiện trọng
đại của Đảng, của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2021. Thế là một mùa Xuân nữa lại đang về trên
đất nước Việt Nam thân yêu, cũng là thời điểm mỗi người trong chúng ta ngồi kiểm đếm lại những việc đã làm
được, những việc còn dang dở, và những dự định cho năm mới.

Năm 2020 vừa đi qua, cùng với những sự kiện trọng đại của đất nước nói chung và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói riêng
(Tham gia phòng, chống dịch Covid-19; vận động, tiếp nhận ủng hộ và cứu trợ nhân dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;
Tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2020-2025; Kỷ niệm 90 năm Ngày
thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -
18/11/2020)…), các cán bộ, phóng viên Tạp chí Mặt trận cũng đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng nội
dung và hình ảnh để Tạp chí ngày càng phục vụ tốt hơn nhu cầu của độc giả, đáp ứng yêu cầu của công tác báo chí trong tình
hình mới, xứng đáng là tạp chí nghiên cứu - lý luận của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam . 

Trong không khí Xuân mới Tân Sửu đang đến gần, như thường lệ, Tạp chí Mặt trận xuất bản ấn phẩm đặc biệt chào
Xuân mới, gộp số tháng 1 và 2/2021, với các bài viết phản ánh không khí Xuân mới và các bài nghiên cứu chuyên sâu để
truyền tải những nghiên cứu mới nhất, những kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn công tác Mặt trận các cấp. 

Tạp chí mở đầu bằng lời Chúc mừng năm mới của Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; tiếp đó là chùm câu đối Tết, phóng sự ảnh về không khí Xuân mới. Bên
cạnh đó, không chỉ phản ánh không khí Xuân trong nước, Tạp chí còn đăng tải một số bài biên dịch: “Những phong tục chào
đón năm mới độc đáo trên thế giới”; “Hình tượng con trâu nước trong văn hóa các quốc gia châu Á”… để phản ánh không khí
đón năm mới độc đáo ở các quốc gia và nói về hình tượng con trâu, con giáp được coi là biểu tượng của năm mới Tân Sửu.

Tiếp đó, mục NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN là các bài nghiên cứu chuyên sâu mang tính định hướng cho công tác Mặt trận:
“Vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026”; “Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp phần xây dựng Đảng,
xây dựng Nhà nước"…

Trong bối cảnh chỉ còn ít ngày nữa là diễn ra Đại hội Đảng nhiệm kỳ mới, mục TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG có bài: Nghĩ về "Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh
phúc”, phân tính về vị thế của đất nước trước thềm Đại hội Đảng nhiệm kỳ mới.

Một trong những mục tạo nên bản sắc riêng cho Tạp chí trong năm qua với những bài “nói thẳng, nói thật” vào một chủ
đề nóng của đất nước là mục PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, số này có bài: “Sự tương thích trong các
quy định về kỷ luật Đảng và kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức”.

Ở các mục DIỄN ĐÀN ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC; MẶT TRẬN VỚI CÁC PHONG TRÀO, CUỘC VẬN
ĐỘNG; KINH NGHIỆM-THỰC TIỄN; NHỮNG VẤN ĐỀ QUỐC TẾ VÀ ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN, vốn là những mục
thường xuyên đăng tải các bài tổng kết kinh nghiệm, thực tiễn công tác Mặt trận những năm gần đây, ở số này tiếp tục có sự góp
mặt nhiều bài viết của nhiều tác giả, nhà nghiên cứu uy tín trong và ngoài hệ thống Mặt trận ở các mảng công tác: dân tộc, tôn giáo;
đại đoàn kết dân tộc; an sinh xã hội; xây dựng nông thôn mới; đưa hàng Việt đến khu công nghiệp, khu chế xuất… 

Tạp chí Mặt trận số mừng Xuân Tân Sửu có nội dung phong phú, đa dạng; được trình bày công phu, in 4 màu, đẹp và
trang trọng - là món quà ý nghĩa dành tặng Quý độc giả, đặc biệt là các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoạt
động trong hệ thống Mặt trận các cấp và Quý độc giả của Tạp chí trên mọi miền đất nước, Quý độc giả ở nước ngoài, thay lời
chúc năm mới an khang, thịnh vượng!

Tổng Biên tập
TS. VŨ VĂN TIẾN

“Nước vào Xuân, đất nước tưng bừng khoe sắc thắm
Đảng Đại hội, nhân dân phấn khởi đợi niềm vui!”.
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* Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH*

Tóm tắt: Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đang
được cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở triển khai thực hiện. Kết quả
xây dựng nông thôn mới đang từng bước làm thay đổi toàn diện đời sống của
người dân trên địa bàn nông thôn, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về mức sống,
chất lượng cuộc sống giữa người dân vùng nông thôn với thành thị.

Summary: Building new-style rural areas is a major policy of the Party and the
State, being implemented by the whole political system from the central to
grassroots levels. The results of building new-style rural areas are step by step
making a comprehensive change in the lives of people in rural areas and shortening
the gap in living standards and quality of life between rural and urban people.
Từ khóa: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: The campaign “All people unite to build new-style rural areas and civilized urban areas”; National target
program on building new-style rural areas: the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 9/12/2020; Sửa chữa: 16/12/2020; Duyệt đăng: 6/1/2021.

Tri�n khai cu�c v�n đ�ng “Toàn dân đoàn k�t 
xây d�ng nông thôn m�i, đô th	 v
n minh” 
góp ph�n th�c hi�n hi�u qu Ch��ng trình 
m�c tiêu qu�c gia xây d�ng nông thôn m�i

Xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời
sống vật chất và tinh thần cho người dân

Chúc Mừng Năm Mới XU�N T�N S�U 2021



Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì
Hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2019 và nhiệm vụ
trọng tâm năm 2020. 

ẢNH: KỲ ANH 
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Chúc Mừng Năm Mới XU�N T�N S�U 2021



Một số vấn đề đặt ra trong quá trình xây
dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay

12 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 209+210 (1+2/2021)
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Các giải pháp thực hiện cuộc vận động
trong thời gian tới

�

Chú thích:
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, H.2011, t.4, tr.246.
2. Trong 10 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã tham gia hơn 11 nghìn dự thảo các văn bản quy phạm

pháp luật liên quan đến lĩnh vực về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó tham gia thẩm định hơn 370 đề án, dự án về nông
nghiệp, nông dân, nông thôn.

Chúc Mừng Năm Mới XU�N T�N S�U 2021
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Cơ sở chính trị và pháp lý 

NGÔ SÁCH THỰC*

Tóm tắt: Ngày 20/6/2020, Bộ Chính trị đã có Chỉ thị số 45-CT/TW về lãnh đạo
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 19/6/2020, Quốc hội ban hành Nghị quyết số
118/2020/QH14 về việc thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia; Quốc hội cũng đã có
Nghị quyết lấy Chủ nhật, ngày 23/5/2021 là ngày bầu cử. Đây là nhiệm vụ trọng
tâm cuối năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Mặt trận Tổ quốc các cấp phải chủ
động, tích cực chuẩn bị và tham gia tổ chức tốt các bước, các công việc để ngày
bầu cử 23/5/2021 thực sự là ngày hội của toàn dân.

Summary: On June 20, 2020, the Politburo issued Directive No. 45-CT/TW on
leading the election of deputies to the 15th National Assembly and People's
Councils at all levels for the 2021-2026 term. On June 19, 2020, the National
Assembly issued Resolution No. 118/2020/QH14 on the establishment of the
National Election Commission; the National Assembly also has a resolution to
choose Sunday, May 23, 2021 as the election day. This is a key task at the end of
2020 and the first six months of 2021, the Vietnam Fatherland Front at all levels
must actively prepare and participate in well-organized steps and tasks to make the
election day May 23, 2021 really a festival of people.
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: 3/12/2020; Sửa chữa: 8/12/2020; Duyệt đăng: 5/1/2021.

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

Vai trò, trách nhi�m c�a M�t tr�n T� qu�c 
Vi�t Nam trong b�u c	 đ�i bi�u Qu�c hi 
khóa XV và đ�i bi�u Hi đ�ng nhân dân các c�p, 
nhi�m k� 2021 - 2026
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Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu tại phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường
vụ Quốc hội ngày 11/1/2021.

ẢNH: VIỆT THẮNG

Chúc Mừng Năm Mới XU�N T�N S�U 2021
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Những công việc Mặt trận Tổ quốc đã và
đang chuẩn bị

Phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc ngày 11/1/2021, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết liên tịch hướng dẫn
quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

ẢNH: VIỆT THẮNG



17TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 209+210 (1+2/2021)

Xây dựng kế hoạch, lịch trình thực hiện
các nội dung công tác bầu cử thuộc trách
nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chúc Mừng Năm Mới XU�N T�N S�U 2021
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Một số nhiệm vụ, giải pháp phát huy vai
trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong
công tác bầu cử kỳ này

�

Chú thích:
1. Các Điều: 4, 8, 9, 12, 15, 18, 22-25, 36, 38, 39, 41-46, 48, 49, 50, 52-58, 60, 62, 66, 76, 77, 81-85, 90 và 98 Luật Bầu cử đại biểu Quốc

hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015.
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Bầu cử đại biểu Quốc hội ở nước ta

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

ĐẶNG THỊ KIM NGÂN*

Tóm tắt: Lịch sử phát triển của nhân loại đã khẳng định, bầu cử là một yếu tố
không thể thiếu được trong một xã hội dân chủ, văn minh. Bầu cử đại biểu Quốc hội
là quá trình lựa chọn của cử tri đối với những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng
và quyền làm chủ của mình vào Quốc hội, để thay mặt mình quyết định những vấn
đề trọng đại của đất nước; thông qua bầu cử mà nhân dân góp phần tham gia việc
thiết lập ra bộ máy nhà nước để tiến hành các hoạt động quản lý xã hội. Việc bầu
cử đại biểu Quốc hội phải được diễn ra theo một trình tự, thủ tục nhất định do Hiến
pháp và pháp luật quy định.

Summary: The history of human development has clearly affirmed that election is
an indispensable factor in a democratic and civilized society. Election of deputies to
the National Assembly is a process of voters' selection of those who represent their
will, aspirations, and ownership to the National Assembly, to decide on their behalf
on important issues of the country. Through elections, people contribute to
establishment of the state apparatus to conduct social management activities.
Election of deputies to the National Assembly must be conducted according to a
certain order and procedures prescribed by the Constitution and the Law.
Từ khóa: Bầu cử đại biểu Quốc hội; hiệp thương dân chủ; phối hợp và thống nhất hành động; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Election of deputies to the National Assembly; democratic consultation; coordinate and unify action; the
Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 11/12/2020; Sửa chữa: 15/12/2020; Duyệt đăng: 5/1/2021.

B�u c� đ�i bi�u Qu�c h�i và s� c�n thi�t
phát huy vai trò c�a M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam trong công tác b�u c� 
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Sự cần thiết phát huy vai trò của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam trong bầu cử đại biểu
Quốc hội trong giai đoạn hiện nay
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. ẢNH: KỲ ANH

Chúc Mừng Năm Mới XU�N T�N S�U 2021



22 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 209+210 (1+2/2021)

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

VÕ ĐẠI LƯỢC*

Tóm tắt: Chế độ sở hữu là vấn đề hết sức phức tạp và quan trọng, tác động đến
toàn bộ sự phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội nước ta. Do vậy, không thể máy móc
dựa vào bất kể một tín điều nào để buộc thực tế phải khuôn theo, bất chấp lợi hại,
cần phải lấy “thực tiễn làm tiêu chuẩn của chân lý”, mọi giải pháp về sở hữu phải
được kiểm nghiệm trong thực tế. Chúng ta chỉ áp dụng những giải pháp đã được
thực tế chứng minh là có kết quả rõ rệt.

Summary: The ownership regime is a very complex and important issue, affecting
the entire economic development and social progress of our country. Therefore, it
is not possible to mechanically rely on any dogma to force reality to follow, in spite
of the harm, it is necessary to take “practice as the standard of truth”, every
ownership solution must be tested in practice. We only apply solutions that have
been shown to have real results in practice.
Từ khóa: Chế độ sở hữu; C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin; đổi mới chế độ sở hữu ở Việt Nam.
Keywords: Ownership regime; C.Mark, F.Enghen, V.I.Lenin; renewing the ownership regime in Vietnam.
Nhận bài: 15/12/2020; Sửa chữa: 16/12/2020; Duyệt đăng: 6/1/2021.

QUAN NI�M C�A C.MÁC
v� ch� đ� s� h�u và th�c t�
� Vi�t Nam
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Sở hữu tư nhân và kinh tế thị trường

Chế độ sở hữu dưới chủ nghĩa tư bản 

Chúc Mừng Năm Mới XU�N T�N S�U 2021



24 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 209+210 (1+2/2021)

Việc thủ tiêu chế độ tư hữu

Sở hữu nhà nước
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Chế độ công hữu

Vấn đề đổi mới chế độ sở hữu ở nước ta
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Chú thích:
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Chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước về vai trò giám sát của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam

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

ĐỖ DUY THƯỜNG*

Tóm tắt: Xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước là trách nhiệm của cả hệ thống
chính trị, trong đó có vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thực hiện vai trò
giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Nhà
nước, hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng phát triển,
không chỉ mở rộng phạm vi hoạt động giám sát trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội,
tham gia công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, mà đã đi vào những vấn đề xuất
phát từ yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, có nhiều chuyển biến tích cực, tiến
bộ, thực chất và hiệu quả.

Summary: Building the Party and the State is the responsibility of the whole
political system, including the role of the Vietnam Fatherland Front. Carrying out
the supervisory role of the Vietnam Fatherland Front has been contributing to
build the Party and the State. Supervisory activities of the Vietnam Fatherland
Front are developing more and more, not only expanding the scope of supervision
activities in socio-economic fields and participating in building and regulation of
the Party, but also coming from the requests and aspirations of the people, with a
number of positive changes, progress, reality and efficiency.
Từ khóa: Giám sát; phản biện xã hội; xây dựng Đảng, Nhà nước; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Supervision; social criticism; building the Party and the State; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 8/12/2020; Sửa chữa: 11/12/2020; Duyệt đăng: 5/1/2021.

PHÁT HUY VAI TRÒ GIÁM SÁT 
c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam góp ph�n 
xây d�ng Đng, xây d�ng Nhà n��c



29TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 209+210 (1+2/2021)

Đối tượng, nội dung, hình thức, mục đích
giám sát trong công tác tham gia xây
dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, chính
quyền địa phương
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Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ ba, khóa IX, tháng 12/2020.
ẢNH: KỲ ANH
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Thực trạng hoạt động giám sát của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam
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Giải pháp thực hiện trong thời gian tới
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Chú thích:
1. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, H. 2011, tr. 87.
2. Văn kiên Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, H. 2005, tr. 672, 673.
3, 4. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2006, tr.124, 135.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến với
63 tỉnh, thành phố nhằm triển khai và giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19,
tháng 4/2020.

ẢNH: KỲ ANH
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Thực trạng nghiên cứu khoa học của cơ
quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam

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

CHU VĂN KHÁNH*

Tóm tắt: Khoa học có vai trò đi trước mở đường cho hoạt động thực tiễn. Trong xu
thế hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, nhiều
vấn đề mới nảy sinh tác động trực tiếp đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo cả
hai chiều tích cực và tiêu cực, đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa công tác nghiên
cứu khoa học của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Xây
dựng định hướng nghiên cứu khoa học là cần thiết để có tầm nhìn bao quát, xác
định bước đi phù hợp, đồng thời từng bước xây dựng tiềm lực cho công tác nghiên
cứu khoa học của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Summary: Science plays a leading role in paving the way for practical activities. In
the trend of international integration and the strong industrial revolution 4.0, a number
of new problems have arisen, affecting directly the great national unity bloc in both
positive and negative directions that requires further strengthening scientific research
of the Vietnam Fatherland Front Central Committee. Developing orientation of scientific
research is necessary to have an overarching vision and determination of appropriate
steps, at the same time, step by step building up potentials for scientific research of
the Vietnam Fatherland Front Central Committee.
Từ khóa: Khoa học; nghiên cứu khoa học; cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Science; scientific research; the Vietnam Fatherland Front Central Committee.
Nhận bài: 3/12/2020; Sửa chữa: 8/12/2020; Duyệt đăng: 6/1/2021.

V� m�t s� đ	nh h��ng nghiên c�u khoa h�c 
c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
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Một số vấn đề cần tập trung nghiên cứu

Đại biểu tại Hội nghị nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở “Hệ thống hóa văn bản của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam về đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận”, tháng 12/2020. ẢNH: TIẾN ĐẠT
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Chú thích:
1. Trong thời gian từ tháng 4/1968 đến tháng 2/1977, ở nước ta có 3 tổ chức Mặt trận cùng tồn tại: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở

miền Bắc, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam ở
miền Nam. 
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* Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội.

ĐÀM VĂN HUÂN*

Tóm tắt: Những năm qua, đặc biệt trong bối cảnh nhiều biến động do dịch bệnh
Covid-19 trong năm 2020, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội đã luôn
mở rộng tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, sự gắn kết giữa các thành viên, các
tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, các nhân sĩ trong và ngoài nước để đẩy
mạnh các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận chủ trì phát động. Bài viết đưa
ra các giải pháp quan trọng để phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

Summary: Over the last few years, especially in the context of a lot of
fluctuations caused by the Covid-19 pandemic in 2020, the Vietnam Fatherland
Front of Hanoi City has always expanded the group of great national unity bloc
among members, all classes of people, ethnic groups, religions, and individuals
both at home and abroad in order to promote movements and campaigns
launched by the Front. This article proposes important solutions to promote the
role of the Vietnam Fatherland Front of Hanoi City in upcoming time.
Từ khóa: Khối đại đoàn kết toàn dân; đồng thuận xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội.
Keywords: Great national unity bloc; social consensus; the Vietnam Fatherland Front of Hanoi City.
Nhận bài: 8/12/2020; Sửa chữa: 10/12/2020; Duyệt đăng: 8/1/2021.

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 
Thành ph� Hà N�i t
ng c�!ng kh�i đ�i 
đoàn k�t toàn dân trong tình hình m�i
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Cảnh đẹp Hồ Gươm nhìn từ trên cao.
ẢNH: PV
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Nhà văn HOÀNG QUỐC HẢI

Tóm tắt: Trạng nguyên Nguyễn Trực (1417- 1474) nổi tiếng tài năng, đức độ và
khiêm nhường. Trong sự nghiệp của ông, chính sử nói cũng lắm, mà dã sử nói
cũng nhiều, đủ biết ông được đời yêu trọng.

Summary: Poinsettia Nguyen Truc (1417-1474) was famous for his talent,
virtue, and modesty. During his career, official and unofficial history both told a
lot about him, showing that he was loved and respected by all people.
Từ khóa: Trạng nguyên Nguyễn Trực; bài Đình đối; vua Lê Thái Tông; Việt Nam.
Keywords: Poinsettia Nguyen Truc; the court exam submission; King Le Thai Tong; Vietnam.
Nhận bài: 21/12/2020; Sửa chữa: 25/12/2020; Duyệt đăng: 6/1/2021.

Qua 6 th� k", bài Đình đ�i c�a Tr�ng nguyên
Nguy#n Tr�c v$n nguyên giá tr	
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Chú thích:
1. Đại Việt sử ký toàn thư, Nxb. Khoa học xã hội, H.1972, quyển III, tr.219.
2. Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, tr.220.

Từ đường Trạng nguyên Nguyễn Trực ở làng Bối Khê. ẢNH: PV
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N��c vào Xuân, đ�t n��c t�ng b�ng khoe s�c th�m
Đ�ng Đ�i h�i,  nhân dân ph�n kh�i  đ�i  ni�m vui!

NGUYỄN SĨ ĐẠI

Xuân Tân Sửu 2021
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tặng Công an nhân dân 
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* Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

NGUYỄN TÚC*

Tóm tắt: Dân tộc ta có tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết. Yêu nước và
đoàn kết là sản phẩm của lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha ta. Tinh
thần này tiếp tục được kế thừa và phát huy với việc đại đoàn kết toàn dân tộc trở
thành đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to
lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Summary: Our people have a patriotic spirit and a tradition of solidarity.
Patriotism and solidarity are the product of history of building and defending the
country. This spirit continues to be inherited and promoted with great national
unity becoming the strategic line of the Vietnamese revolution, a great driving
force and resource in building and defending the country.
Từ khóa: Đại đoàn kết toàn dân tộc; Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát triển đất nước; Việt Nam.
Keywords: Great national unity; Presiden Ho Chi Minh; develop the country; Vietnam.
Nhận bài: 28/12/2020; Sửa chữa: 29/12/2020; Duyệt đăng: 8/1/2021.

Ngh% v� “Kh�i d�y khát v�ng phát tri�n 
đ�t n��c ph�n vinh, h�nh phúc”
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Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. ẢNH: PV
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Chú thích:
1. Hồ Chủ tịch căn dặn Võ Đại tướng khi chuẩn bị Tổng khởi nghĩa. Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Tổng tập Hồi ký, Nxb. Quân đội nhân

dân, H. 2011, tr. 121.
2, 3. Trích Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại biểu tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ tư, khoá IX, nhiệm kỳ 2019-2024.
ẢNH: KỲ ANH
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LÊ BÁ TRÌNH*

Tóm tắt: Đảng Cộng sản Việt Nam xác định mục tiêu của sự nghiệp cách mạng
là đem lại độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cơm no, áo ấm cho toàn dân tộc
Việt Nam; đồng thời khẳng định, sự nghiệp cách mạng là của toàn dân, do toàn
dân và vì toàn dân. Để thực hiện mục tiêu trên đây, phương thức đấu tranh của
cách mạng là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh
đoàn kết quốc tế. Bài viết làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về nhiệm vụ
tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng và chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam sẽ góp phần khẳng định mối quan hệ gắn bó, biện chứng giữa Đảng Cộng
sản Việt Nam, người sáng lập, lãnh đạo và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam; giữa Nhà nước với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình hiện nay.

Summary: The Communist Party of Vietnam has determined that the goal of the
revolutionary cause is to bring national independence, national reunification, and
prosperity for the entire Vietnamese people; at the same time, it was affirmed
that the revolutionary cause of entire people, by entire people and for entire
people. To accomplish the above objectives, the method of revolutionary fighting
is to promote the strength of great national unity combined with the strength of
international solidarity. This article clarifies the theoretical and practical issues
about the task of contributing ideas to build the Party and the Government of the
Vietnam Fatherland Front. That will contribute to affirm the close and dialectical
relationship between the Communist Party of Vietnam, the founder, leader and
member of the Vietnam Fatherland Front; between the State and the Vietnam
Fatherland Front in the current situation.
Từ khóa: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; quan hệ giữa Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam với Đảng; quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhà nước.
Keywords: The Vietnam Fatherland Front; contribute ideas to build the Party; build the Government; the
relationship between the Vietnam Fatherland Front and the Party; the relationship between the Vietnam Fatherland
Front and the State.
Nhận bài: 11/12/2020; Sửa chữa: 15/12/2020; Duyệt đăng: 6/1/2021.

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

Nâng cao ch�t l�&ng, hi�u qu vi�c góp ý xây d�ng Đng, 
xây d�ng chính quy�n c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam - 
M�t s� v�n đ� lý lu�n và th�c ti#n
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Mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam với Đảng, Nhà nước, nhân dân theo
Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thực tiễn thực hiện nội dung góp ý xây
dựng Đảng, xây dựng chính quyền của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
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lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung và phát triển năm 2011).
3. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Nxb. Chính trị quốc gia -

Sự thật, H. 2011, tr.30 - 31.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam. Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, Ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
5. Quốc hội khóa XIV, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
6. Xem Điều 3, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015.
7. Theo các Báo cáo kết quả khảo sát: “Đến nay, đã có 47/63 tỉnh, thành phố ban hành Quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp của

người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân; 47/63 tỉnh, thành phố đã ban hành Quy định trách nhiệm
của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
và nhân dân. Đây là cơ chế tương tác rất hữu ích để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố thực hiện tốt và đến cùng
trách nhiệm của mình”.

Một số giải pháp nâng cao kết quả và
phát huy hiệu quả việc góp ý kiến xây
dựng Đảng và xây dựng chính quyền của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

�



NGUYỄN SĨ ĐẠI

Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng
Đôi mắt sáng biết nhìn về phía trước
Đôi mắt sáng biết nhìn vào sự thật
Để tin yêu mãi mãi một con đường

Giữa rối ren tăm tối của đời thường
Giữa khói lửa ngút trời những đêm dày kháng chiến
Giữa phú quý vinh hoa, giữa mời chào ti tiện
Đôi mắt nhìn chỉ hướng phía bình minh

Những số phận tầm thường, những quá khứ điêu linh
Đã rực sáng dưới mặt trời cách mạng
Tầm nhân loại có từ ngày có Đảng
Thời đại Bác Hồ, nước Việt hóa lương tri

Đôi mắt sáng dìu ta trong từng mỗi bước đi
Không để đến cao sang, không thành quan cách mạng
Trên đất mẹ làm người con đứng thẳng
Giữa đồng bào, đồng chí rất thân yêu!

Quê hương ta đổi mới khác xưa nhiều
Vui đã đến tận thôn cùng ngõ vắng
Còn đâu đó em ta đôi mắt buồn trĩu nặng
Thì lòng nào đâu đã dễ hoan ca?

Suốt đời ta mang vẹn một lời thề
Hiến giọt máu cuối cùng cho Đảng
Đôi bàn tay đã lấm bùn đồng ruộng
Đôi bàn tay máu đồng đội còn đây!

Đôi bàn tay sạch sẽ thẳng ngay
Không thể nỡ tìm chốn vui để vỗ
Không thể tránh nơi dân tình khốn khó
Mỗi ngày thường cày một luống đất vui

Ta đã ở trên cao, sao có thể trở lùi?
Về vị thế của kẻ hèn, vị kỷ
Nơi có Đảng là nơi tràn dũng khí
Nơi bình minh dắt bước mọi con người

Đảng mỗi ngày ở trong trái tim tôi!

Đ�NG M�I NGÀY
ở trong trái tim tôi
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Mối quan hệ giữa kỷ luật Đảng và kỷ luật
hành chính 

CAO VŨ MINH*

Tóm tắt: Ở nước ta hiện nay, trong điều kiện Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm
quyền, lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước nên đa phần cán bộ, công chức là
đảng viên. Do đó, bảo đảm sự tương thích trong các quy định về kỷ luật Đảng và kỷ
luật hành chính đối với cán bộ, công chức là tất yếu khách quan. Bài viết phân tích
sự tương thích trong các quy định về kỷ luật Đảng và kỷ luật hành chính đối với cán
bộ, công chức, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật.

Summary: In our country, in the context of one party ruling, the majority of cadres
and public employees are party members. Therefore, ensuring the compatibility in
the regulations Party discipline and administrative discipline for cadres and civil
servants is indispensable. The article analyzes the compatibility in the regulations on
Party discipline and administrative discipline for cadres and civil servants, and
proposes some solutions to improve the law.
Từ khóa: Cán bộ; công chức; hình thức kỷ luật; xử lý kỷ luật công chức.
Keywords: Cadres; civil servants; disciplinary form; disciplining a civil servant.
Nhận bài: 8/12/2020; Sửa chữa: 10/12/2020; Duyệt đăng: 5/1/2021.

* Tiến sĩ, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

S� t��ng thích trong các quy đ	nh 
v� k" lu�t Đng và k" lu�t hành chính 
đ�i v�i cán b�, công ch�c
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Sự tương thích giữa kỷ luật Đảng với kỷ
luật hành chính
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Những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện
nhằm bảo đảm sự tương thích giữa kỷ
luật Đảng với kỷ luật hành chính đối với
cán bộ, công chức
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Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc
Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và trao Huân chương 
Hồ Chí Minh cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

�

“Đ�I ĐOÀN K�T TOÀN DÂN T	C”
90 n
m m�t h��ng đi
KỲ ANH
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Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc 
Thống nhất 18/11 hằng năm trở thành
Ngày truyền thống vẻ vang của Mặt trận
Tổ Quốc Việt Nam và cũng là “Ngày hội
Đại đoàn kết dân tộc”.

Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam phát động.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động, phát huy vai trò của nhân dân tích cực tham
gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, tạo sự
đồng thuận xã hội.

Thủ tướng Chính phủ trao tặng Huân
chương Hồ Chí Minh cho Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Đại đoàn kết dân tộc không chỉ là
mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng mà còn là mục tiêu,
nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc".

Trong thời đại Hồ Chí Minh, xây dựng ý chí và tinh thần
đoàn kết được xác định là đường lối chiến lược của cách mạng
Việt Nam.

Trong chuỗi kỷ niệm 90 năm Ngày truyền
thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch
Trần Thanh Mẫn gặp mặt và biểu dương
các gương điển hình tiêu biểu ở cộng đồng
dân cư.

Triển lãm ảnh nhân kỷ niệm 90 năm
Ngày tuyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
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* Tiến sĩ, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Văn hóa - Xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Sự cần thiết phải có đồng thuận xã hội

NGUYỄN VIẾT CHỨC*

Tóm tắt: Trong xây dựng đồng thuận xã hội, tùy từng địa phương, điều kiện cụ thể
để vận dụng có hiệu quả các giải pháp. Đồng thuận xã hội thì việc khó cũng có thể
thành dễ, việc dễ làm có hiệu quả cao, kinh tế - xã hội phát triển bền vững, đời sống
vật chất và tinh thần của cộng đồng được cải thiện và nâng cao. Bài viết đề xuất một
số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc
xây dựng đồng thuận xã hội ở nước ta hiện nay.

Summary: Building social consensus depends on each locality and specific conditions
to effectively apply solutions. With social consensus, difficult things can be done easily,
easy things can be done with high efficiency, sustainable socio-economic development
and the physical and spiritual life of the community has been improved and enhanced.
This article proposes a number of solutions to improve the performance of the Front at
all levels in building social consensus in our country today.
Từ khóa: Đồng thuận xã hội; đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Social consensus; great national unity; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 15/12/2020; Sửa chữa: 18/12/2020; Duyệt đăng: 6/1/2021.

Các đi�u ki�n đm bo phát huy vai trò 
c�a M�t tr�n v�i v�n đ� đ�ng thu�n xã h�i
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Thực trạng đồng thuận xã hội ở nước ta
hiện nay

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 và triển khai kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu
2021 cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.

ẢNH: KỲ ANH
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Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong việc xây dựng và củng cố đồng
thuận xã hội hiện nay

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
trong việc xây dựng đồng thuận xã hội ở
nước ta hiện nay
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Đại hội Thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2020-2025.
ẢNH: KỲ ANH
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* Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

LÙ VĂN QUE*

Tóm tắt: Lợi ích cơ bản của nhân dân ta ngày nay là độc lập, tự do và cuộc sống
ấm no, hạnh phúc. Lợi ích đó thể hiện hàng ngày trong mọi lĩnh vực của đời sống
xã hội. Việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay không
thể chung chung, mà phải gắn chặt với việc đảm bảo các lợi ích đó của nhân dân
thông qua những chính sách cụ thể, hợp lòng dân.

Summary: The basic interests of our people today are independence, freedom
and a prosperous and happy life. These benefits show daily in all areas of social
life. The current consolidation and strengthening of great national unity bloc
cannot be generalized, but must be closely linked with ensuring those interests of
people through specific and suitable policies.
Từ khóa: Dân tộc; chính sách dân tộc; lợi ích của nhân dân; đại đoàn kết toàn dân tộc; Việt Nam.
Keywords: Nation; national policies; interests of people; great national unity; Vietnam.
Nhận bài: 3/12/2020; Sửa chữa: 8/12/2020; Duyệt đăng: 5/1/2021.

M�y suy ngh% v� v�n đ� dân t�c 
và th�c hi�n chính sách dân t�c trong 
chi�n l�&c đ�i đoàn k�t toàn dân



Mỗi độ xuân về, khi những cành hoa đào khoe sắc trên khắp các triền núi, đồng bào dân tộc vùng cao lại chuẩn bị đón Tết cổ truyền. 
ẢNH: QUANG VINH
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Phát triển rừng gắn với xóa đói giảm nghèo, giúp đồng bào dân tộc thiểu số có cuộc sống ổn định và phát triển. ẢNH: KỲ ANH
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“Nguồn lực tôn giáo”: Động lực mới trong
việc “tôn giáo hiện diện xã hội”

* Giáo sư, Tiến sĩ, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

ĐỖ QUANG HƯNG*

Tóm tắt: Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10/1/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực
hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác
tôn giáo trong tình hình mới đã nhấn mạnh đến việc phát huy nguồn lực của tôn
giáo trong quá trình phát triển đất nước. Đối với Phật giáo, một tôn giáo lâu đời và
quan trọng ở nước ta, không những là một tôn giáo có truyền thống đồng hành với
dân tộc mà còn có những tiềm năng to lớn của một nguồn lực kinh tế - xã hội,
trong đó sớm thể hiện vai trò tích cực trong công tác an sinh xã hội. Bài viết này
một mặt sẽ làm rõ vai trò to lớn đó của Phật giáo và hơn thế nữa, gợi mở những
khả năng vượt lên trên các hoạt động từ thiện nhân đạo truyền thống, thể hiện
thực sự vai trò nguồn lực xã hội của tôn giáo này.

Summary: Directive No. 18-CT/TW dated 10/1/2018 of the Politburo on
continuing to implement Resolution No. 25-NQ/TW of the 9th Central Executive
Committee on religious work in new situations has emphasized to promote
resources of religion in the process of national development. Buddhism, an ancient
and important religion in our country, is not only a religion with a tradition of
accompanying the nation but also has great potentials of a socio-economic
resource, which early on showed an active role in social security. This article will,
on the one hand, clarify the enormous role that Buddhism plays and moreover,
evoke possibilities that go beyond traditional philanthropic activities, truly
demonstrate the role of social resources of this religion.
Từ khóa: Kinh tế tôn giáo; an sinh xã hội; an ninh sinh tồn; Phật giáo nhập thế; Nhà nước thế tục; nguồn lực tôn giáo;
phát triển bền vững; hội nhập quốc tế.
Keywords: Religious economics; social security; survival security; Engaged Buddhism; Secular State; religious resources;
sustainable development; international integration.
Nhận bài: 7/12/2020; Sửa chữa: 8/12/2020; Duyệt đăng: 6/1/2021.

Ph�t giáo Vi�t Nam v�i công tác đm bo 
an sinh xã h�i trong s� phát tri�n b�n v�ng 
và h�i nh�p qu�c t� c�a đ�t n��c
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Phật giáo và truyền thống phúc lợi xã hội,
nhập thế giúp đời

Từ hoạt động an sinh xã hội đến các lĩnh vực
rộng lớn khác của một nguồn lực tôn giáo
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* Phó Trưởng Ban Phong trào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

NGUYỄN HỒNG THƯƠNG*

Tóm tắt: Mục tiêu xóa nhà dột nát cho người nghèo do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
các cấp triển khai, phát động đã nhận được sự ủng hộ của toàn xã hội. Đây là điều
kiện quan trọng, là điểm tựa vững chắc cho Mặt trận đề ra các giải pháp thiết thực
nhằm thực hiện công tác vận động, hỗ trợ xây dựng “Nhà Đại đoàn kết” giúp đỡ
người nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Summary: The goal of eradicating dilapidated houses for the poor that has been
deployed and launched by the Vietnam Fatherland Front at all levels, has received
the support of the whole society. This is an important condition, a solid foundation
for the Front to propose practical solutions to mobilize and support the building of
“Great unity” houses to help the poor to rise out of difficult life.
Từ khóa: Quỹ “Vì người nghèo”; “Nhà Đại đoàn kết”; giúp đỡ người nghèo; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Fund “For the poor”; “Great unity” houses; helping the poor; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 18/12/2020; Sửa chữa: 21/12/2020; Duyệt đăng: 8/1/2021.

Nh�ng ngôi nhà Đ�i đoàn k�t 
cho ng�!i nghèo khi xuân v�
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia và Đài
Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2020.

ẢNH: KỲ ANH
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* Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.

NGUYỄN THÚY HẰNG*

Tóm tắt: Kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã đạt được hiệu quả
ban đầu đáng khích lệ. Nhận thức về mục đích, ý nghĩa và nội dung của cuộc vận
động trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng lên
rõ rệt. Thông qua đó, hệ thống chính trị ngày càng được củng cố, kiện toàn vững
mạnh, nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị
- xã hội được đổi mới, xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả được đông
đảo quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Summary: The campaign “All people unite to build new-style rural areas and
civilized urban areas” in Can Tho city has achieved encouraging initial results.
Awareness of the campaign's purpose, meaning, and content in the political
system and people of all strata has been significantly raised. Through that, the
political system has been increasingly strengthened and enhanced, the content
and methods of operation of the Front and socio-political organizations have been
renewed. There are a number of innovative and effective methods that were
responded by a large number of people.
Từ khóa: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đổi mới nội dung và
phương thức hoạt động; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.
Keywords: The campaign “All people unite to build new-style rural areas and civilized urban areas”; renew the
content and methods of operation; the Vietnam Fatherland Front Committee of Can Tho city.
Nhận bài: 8/12/2020; Sửa chữa: 15/12/2020; Duyệt đăng: 6/1/2021.

Nâng cao ch�t l�&ng th�c hi�n cu�c v�n đ�ng
“Toàn dân đoàn k�t xây d�ng nông thôn m�i, 
đô th	 v
n minh” � thành ph� C�n Th�
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Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” chất lượng cuộc sống của người dân được
cải thiện và nâng lên. ẢNH: QUỐC TRUNG

76 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 209+210 (1+2/2021)



Thành phố Cần Thơ nằm bên bờ sông Hậu.
ẢNH: QUỐC TRUNG
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* Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

VŨ MẠNH TIÊM*

Tóm tắt: Đổi mới công tác tổ chức đưa hàng Việt đến với công nhân, người lao động
tại các khu công nghiệp, khu chế xuất cho phù hợp với đời sống lao động của họ là một
trong những việc làm thiết thực của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam những năm
gần đây. Các hoạt động từ trao tặng hàng hóa thương hiệu Việt đến tổ chức: Phiên chợ
công nhân, Gian hàng giảm giá, Chợ lưu động, Hội chợ ẩm thực... đã góp phần nâng
cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, người lao động tại khu vực này.

Summary: Renovating the organization of bringing Vietnamese goods to workers
and employees in industrial zones and export processing zones to suit their working
life is one of the practical works of the Vietnam General Confederation of Labour in
recent years. Activities from giving Vietnamese brand goods to organizing Workers
Fair, Discount Stalls, Mobile Markets, Food Fairs and etc have contributed to
improving the material and spiritual life for workers and employees in this area.
Từ khóa: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; công nhân, người lao động; khu công nghiệp,
khu chế xuất; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Keywords: The campaign “Vietnamese people give priority to using Vietnamese goods”; workers and employees;
industrial zones and export processing zones; the Vietnam General Confederation of Labor.
Nhận bài: 18/12/2020; Sửa chữa: 21/12/2020; Duyệt đăng: 8/1/2021.

Kinh nghi�m t� ch�c đ�a hàng Vi�t 
đ�n v�i công nhân, ng�!i lao đ�ng 
t�i các khu công nghi�p, khu ch� xu�t

Chúc Mừng Năm Mới XU�N T�N S�U 2021



80 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 209+210 (1+2/2021)

Đổi mới công tác tổ chức đưa hàng Việt đến với công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất phù hợp với đời
sống người lao động. ẢNH: PV
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* Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

LÝ NGỌC THẠCH* 

Tóm tắt: Trên cơ sở những quy định của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà
nước về công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã từng bước có sự đổi mới với nhiều cách làm có
hiệu quả để nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây
dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Từ năm 2015 đến năm 2020, hệ thống Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam các cấp của Thành phố đã chủ trì tổ chức giám sát ở 20 nội dung,
với 3.236 cuộc giám sát chuyên đề và đột xuất, trong đó tập trung vào các lĩnh vực
mà người dân quan tâm hoặc còn bức xúc.

Summary: On the basis of the Party's regulations, the State's policies and laws
on supervision of the Vietnam Fatherland Front, the Vietnam Fatherland Front
Committee of Ho Chi Minh City has gradually innovated with a number of effective
ways to improve the quality of supervision, social criticism, and suggestions for
building the Party and the Government. From 2015 to 2020, the system of the
Vietnam Fatherland Front at all levels of the City has chaired the supervision of 20
contents, with 3,236 thematic and ad-hoc supervision, in which focus on areas
that are concerned or frustrated by people.
Từ khóa: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; giám sát; phản biện xã hội; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành
phố Hồ Chí Minh.
Keywords: The Law on the Vietnam Fatherland Front; supervision; social criticism; the Vietnam Fatherland Front
Committee of Ho Chi Minh City.
Nhận bài: 8/12/2020; Sửa chữa: 15/12/2020; Duyệt đăng: 5/1/2021.

Ch� đ�nh v� giám sát c�a M�t tr�n T	 qu
c Vi�t Nam
trong Lu�t M�t tr�n T	 qu
c Vi�t Nam: 
T' th�c ti#n Thành ph� H� Chí Minh



Thực trạng công tác giám sát của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. 
ẢNH: PV
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Một số giải pháp nâng cao chất lượng
hoạt động giám sát trong thời gian tới
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* Thạc sĩ, Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc.

NGUYỄN DUY DŨNG*

Tóm tắt: Hoạt động du lịch và du lịch cộng đồng có tác động tích cực đến các giá
trị văn hóa truyền thống của các tộc người thiểu số Tây Nguyên. Hoạt động đó
không chỉ tạo ra lực hút cho khách tham quan đến với vùng đất đại ngàn Trường
Sơn, mà còn tạo ra những tác động đến các giá trị văn hóa tộc người, đến sự biến
đổi của các yếu tố văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán, đời sống sinh hoạt
của đồng bào nơi đây. Hoạt động du lịch, du lịch cộng đồng ở khu vực Tây Nguyên
còn phát triển chậm so với các tỉnh, thành trong cả nước và bộc lộ một số vấn đề
cần được tiếp tục quan tâm nghiên cứu và có những giải pháp đồng bộ, phù hợp
với đặc điểm của vùng, của mỗi tộc người.

Summary: Tourism and community based tourism activities have a positive impact
on the traditional cultural values of ethnic minorities in the Central Highlands. That
activity not only creates an attraction for visitors to the great land of Truong Son,
but also creates impacts on ethnic cultural values, on the change of traditional
cultural elements, traditions, customs, and daily life of people there. Tourism and
community-based tourism activities in the Central Highlands region are still
developing slowly compared to other provinces and cities in the country and reveal
a number of issues that need further attention to research and synchronous
solutions that fit the characteristics of the region and each ethnic group.
Từ khóa: Du lịch; du lịch cộng đồng; đồng bào thiểu số; phát triển kinh tế; Tây Nguyên.
Keywords: Travel; community tourism; ethnic minorities; economic development; the Central Highlands.
Nhận bài: 3/12/2020; Sửa chữa: 8/12/2020; Duyệt đăng: 5/1/2021.

Tác đ�ng c�a du l	ch c�ng đ�ng 
đ�n v
n hóa truy�n th�ng các t�c 
ng�!i thi�u s� khu v�c Tây Nguyên
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Tây Nguyên - địa bàn của nhiều tộc người
sinh sống

Khơi dậy tiềm năng và lợi thế để phát
triển du lịch, du lịch cộng đồng ở khu vực
Tây Nguyên
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Tác động của du lịch cộng đồng đến văn
hóa truyền thống các tộc người thiểu số ở
Tây Nguyên
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Một số giải pháp phát triển du lịch, du
lịch cộng đồng
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Du khách cưỡi voi tham quan Buôn Đôn, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.
ẢNH: PV
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thống của các dân tộc ít người và những vấn đề đặt ra trong xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc”, tháng 12/2016.
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* Ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

CAO THỊ NGỌC THỦY*

Tóm tắt: Những năm qua, tỉnh Hậu Giang đã có nhiều hoạt động nhằm tăng
cường công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể,
trong đó có các chương trình phối hợp về công tác dân tộc. Các chương trình dự
án, đề án, chính sách trong lĩnh vực này đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ
đạo thực hiện đồng bộ. Vì vậy, hầu hết các chương trình, chính sách dân tộc trên
địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện công khai, minh bạch, đúng địa bàn, đúng
đối tượng, phát huy hiệu quả, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Summary: Over the past years, Hau Giang province has carried out a number of
activities to strengthen the coordination between the Government, the Vietnam
Fatherland Front and its mass organizations, including coordination programs on
ethnic affairs. Programs, projects, and policies in this field have been concerned and
directed to synchronously implemented by all levels and branches. Therefore, most
ethnic minority programs and policies in the province have been implemented
openly, transparently, in the right area to the right audience, promoting efficiency
and contributing to socio-economic development of the province.
Từ khóa: Dân tộc; công tác dân tộc; đồng bào các dân tộc; phong trào thi đua yêu nước; tỉnh Hậu Giang.
Keywords: Ethnic; ethnic work; ethnic minorities; patriotic emulation movement; Hau Giang province.
Nhận bài: 21/12/2020; Sửa chữa: 23/12/2020; Duyệt đăng: 8/1/2021.

Công tác dân t�c � t(nh H�u Giang 
và nh�ng nhi�m v� trong th!i gian t�i 

Chúc Mừng Năm Mới XU�N T�N S�U 2021



92 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 209+210 (1+2/2021)

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự buổi làm việc cùng Ủy
ban quản lý vốn nhà nước với các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và trao quà an sinh xã hội tại tỉnh Hậu Giang,
tháng 1/2021. ẢNH: QUỐC TRUNG
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Giá quất năm nay ít biến động. Quất cao từ 1m6 - 1m7 khoảng 3 triệu đồng. Quất đặt trong bình cao tầm 50cm có giá 
khoảng 700.000 đồng. Quất trong chậu nhỏ để bàn giá dưới 500.000 đồng.

�

KỲ ANH

ph�c v� cho T�t Nguyên đán 2021

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, chủ một vườn quất cho biết: “Đào, quất ở các tỉnh phía Bắc có rất nhiều, nhưng muốn cây đẹp và thế
đẹp chỉ có tại vườn ở Tứ Liên”.
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Người trồng quất cho biết, nếu thời tiết
tiếp tục se lạnh như hiện tại thì đến Tết
cây sẽ không bị chín quá đà, có đủ quả
vàng, nụ và hoa.

Chủ những vườn hoa cảnh tại Tây Tựu,
Hà Nội cũng đang gấp rút chăm bón cho
cây quất, cây đào để hoa nở đúng dịp Tết
Nguyên đán.

Uốn nắn các cây thế theo đúng dáng chuẩn, đợi chờ người dân
tới xem và mua.

Những cây đào, quất “khủng” phải dùng xe để vận chuyển 
về đón Tết.

Chị Thu Hương chủ một vườn hoa tại
Tây Tựu, Hà Nội cho biết: “Năm nay
Tây Tựu cung cấp đủ hoa tươi phục vụ
cho thị trường hoa tại Hà Nội”.

Những nụ đào chúm chím khoe sắc đầu xuân.

Nhiều người dân cũng đã lên các vườn
tại Tứ Liên, Hà Nội chọn mua cho mình
những gốc cây quất về trưng bày dịp Tết
tại nhà.

Anh Tuấn Việt chủ vườn đào nói: “Giá cây
cảnh năm nay ổn định và không chênh
lệch hơn mọi năm”.

Những cành đào đang khoe sắc thắm được bày bán tại cổng chợ hoa trên đường Âu Cơ -
Tây Hồ, Hà Nội.
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ĐẶNG THANH PHƯƠNG*

Tóm tắt: Nhiệm vụ chính của công tác đối ngoại nhân dân là mở rộng quan hệ hữu
nghị, hợp tác với nhân dân các nước, coi trọng phát triển quan hệ có chiều sâu với
nhân dân các nước láng giềng và các nước có vị trí quan trọng trong chính sách đối
ngoại của ta; cùng với đó là củng cố quan hệ với bạn bè truyền thống, tăng cường
quan hệ với các lực lượng yêu chuộng hoà bình và tiến bộ trên thế giới, góp phần
giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tập trung phát triển quan hệ có
chiều sâu với đối tác, tổ chức tương đồng các nước láng giềng, làm sâu sắc thêm
chủ trương của Ban Bí thư về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Summary: The main task of public mobilization work is to expand friendship and
cooperation with people of different countries, attach importance to the
development of in-depth relations with people of neighboring countries and
countries that have an important position in our foreign policy. Along with that is
strengthening relations with traditional friends, strengthening relations with
peace-loving and progressive forces in the world, contributing to maintaining a
peaceful, stable, and favorable environment for building and protecting the
Fatherland. In recent years, the Vietnam Fatherland Front has focused on
developing in-depth relations with its partners and organizations similar to
neighboring countries, deepening the policies of the Secretariat on public
mobilization work in the new situation.
Từ khóa: Đối ngoại nhân dân; đoàn kết; hữu nghị; hợp tác; tổ chức tương đồng; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Public mobilization work; unity; cooperation; similar organizations; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 11/12/2020; Sửa chữa: 15/12/2020; Duyệt đăng: 6/1/2021.

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

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam ti�p t�c
c�ng c�, t
ng c�!ng quan h� đoàn k�t,
h�u ngh	, h&p tác v�i các t� ch�c 
t��ng đ�ng trong khu v�c
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Quan hệ với Mặt trận Lào xây dựng đất nước 

Quan hệ Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn
kết Phát triển Tổ quốc Campuchia 
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Quan hệ giữa tổ chức Mặt trận ba nước
Đông Dương

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn thân mật tiếp Ngài
Sengphet Hounboungnuang - Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, tháng 12/2020.

ẢNH: QUANG VINH
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Quan hệ với Chính hiệp Toàn quốc 
Trung Quốc

Chúc Mừng Năm Mới XU�N T�N S�U 2021



100 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 209+210 (1+2/2021)

Chú thích:
1. “Chương trình hợp tác giữa Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020”; “Chương trình

hợp tác giữa Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai
đoạn 2017 - 2020”; Thông cáo chung về xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị giai đoạn 2017 - 2020.

2. Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Lào vào tháng 8/2017; Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Lào
xây dựng đất nước do đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây
dựng đất nước làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam vào tháng 6/2019.

3. Hội nghị xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị được tổ chức lần đầu tiên năm 2010, tại tỉnh Bo-ly-khăm-xay, Lào, tiếp đó
luân phiên tổ chức 2 năm/lần. Năm 2012, Hội nghị được tổ chức tại thành phố Huế, Việt Nam; năm 2014, Hội nghị được tổ chức
tại tỉnh Khăm Muộn, Lào; năm 2017, Hội nghị được tổ chức tại tỉnh Quảng Bình, Việt Nam; năm 2020, Hội nghị dự kiến được tổ chức
tại Lào, tuy nhiên do dịch bệnh Covid-19 nên tạm hoãn.

4. Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia đóng vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị ở Campuchia thực hiện các
mục tiêu chính trị, tổ chức, công tác tư tưởng, vận động đoàn kết, tạo sự đồng thuận xã hội; là cầu nối giữa người dân Campuchia
với Chính phủ Hoàng gia.

5. Thỏa thuận hợp tác hợp giữa hai bên giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình hợp tác giữa Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc
Campuchia, Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020; Thông cáo chung về xây dựng
đường biên giới Việt Nam - Camphuchia hòa bình, hữu nghị lần thứ 5, giai đoạn 2017 - 2020.

6. Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu thăm làm việc tại Trung Quốc tháng 11/2018; các Đoàn Phó Chủ tịch làm Trưởng đoàn
được duy trì trao đổi hàng năm.

Giải pháp tăng cường đoàn kết hữu nghị,
hợp tác với các tổ chức tương đồng trong
khu vực
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D� báo tri�n v�ng ph�c h�i kinh t� 
th� gi�i trong n
m 2021

HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Đến thời điểm cuối năm 2020, số ca nhiễm Covid-19 vẫn tăng lên 
ở Hoa Kỳ và châu Âu, khiến cho việc xác lập trạng thái bình thường mới trên toàn
cầu khó có thể diễn ra. Tuy nhiên, các nhà chuyên môn dự báo, ngay cả khi đại
dịch kéo dài thì nền kinh tế toàn cầu đã và đang chứng tỏ khả năng phục hồi đáng
kể trong năm 2021.

Summary: By the end of 2020, the number of Covid-19 infections is still increasing
in the United States and European countries, making it difficult to establish a new
normal globally. However, experts predict that, even after a prolonged pandemic,
the global economy has shown the ability to recover significantly in 2021.
Từ khóa: Kinh tế; nền kinh tế toàn cầu; đại dịch Covid-19; trạng thái bình thường mới; năm 2021.
Keywords: Economy; global economy; the Covid-19 pandemic; a new normal; 2021.
Nhận bài: 3/12/2020; Sửa chữa: 8/12/2020; Duyệt đăng: 6/1/2021.

Nền kinh tế đang phục hồi dần. ẢNH: MARKETWATCH
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Thị trường Trung Quốc dần lấy lại vị thế.
ẢNH: REUTERS
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Người tiêu dùng Hoa Kỳ tích cực chi tiêu.
ẢNH: BLOOMBERG

Nền kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi mạnh trong năm 2021.
ẢNH: VIETNAM TIMES
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NGUYỄN ĐỨC QUANG*

Tóm tắt: Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, qua nhiều giai đoạn phát
triển, đã và đang chứng minh được vai trò và vị trí vô cùng quan trọng trong công
cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Mặc dù sống xa quê hương, song
đa số bà con kiều bào vẫn luôn nêu cao tinh thần tự tôn dân tộc, ý thức giữ gìn
truyền thống và bản sắc văn hoá Việt Nam, không ngừng nỗ lực phấn đấu xây
dựng cuộc sống ổn định ở nước sở tại, đồng thời vẫn luôn hướng về cội nguồn,
gắn bó với gia đình và đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Summary: The overseas Vietnamese community, through many stages of
development, has been proving a very important role and position in defense,
building, and development of the country. Although living far away from their
homeland, most overseas still uphold the national pride, the sense of preserving
Vietnamese traditions and cultural identity, and constantly strive to build a stable
life. At the same time, they are always toward their Fatherland, sticking to the
family, and contributing to the development of the homeland and the country.
Từ khóa: Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; hướng về cội nguồn; phát triển đất nước; Việt Nam.
Keywords: Overseas Vietnamese community; towards the homeland; develop the country; Vietnam.
Nhận bài: 8/12/2020; Sửa chữa: 10/12/2020; Duyệt đăng: 5/1/2021.

Về lĩnh vực chính trị

* Thạc sĩ, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

S� đóng góp c�a c�ng đ�ng ng�!i 
Vi�t Nam � n��c ngoài trong công cu�c 
phát tri�n đ�t n��c th!i k� đ�i m�i
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Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt kiều bào tham dự Xuân quê hương 2020.
ẢNH: QUANG VINH
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Về lĩnh vực kinh tế 
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Về lĩnh vực khoa học - công nghệ
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Về lĩnh vực văn hóa
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Chú thích:
1. Bà Ngọc Dung Stephanie Murphy, nữ nghị sĩ gốc Việt đầu tiên ở Quốc hội Mỹ; ông Lê Văn Hiếu, Thống đốc bang Nam Úc; bà

Stephanie Đỗ là nữ nghị sĩ Pháp gốc Việt và gốc châu Á đầu tiên trúng cử nghị sĩ Quốc hội Pháp, được Quốc hội Pháp chỉ định làm
Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt. Riêng ở Mỹ, tại cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vừa qua, 21/31 ứng viên gốc Việt tranh cử
đã thắng cử, trong đó có Joe Nguyễn, quản lý cấp cao của Microsoft, đắc cử Thượng Nghị sỹ bang Washington, là Thượng Nghị sỹ
da màu đầu tiên của bang, 4/5 ghế trong Hội đồng thành phố Westminster là người gốc Việt.

2. http://mattran.org.vn/hoat-dong/danh-sach-uy-vien-uy-ban-trung-uong-mttq-viet-nam-khoa-ix-28222.html
3. http://mattran.org.vn/tin-tuc/chan-dung-15-thanh-vien-to-tu-van-kinh-te-cua-thu-tuong-chinh-phu-25652.html
4. https://ictnews.vn/cntt/nuoc-manh-ve-ict/chu-tich-cong-ty-cong-nghe-got-it-la-thanh-vien-to-tu-van-cua-uy-ban-quoc-gia-doi-

moi-gd-dt-184701.ict
5. Theo số liệu Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổng hợp.

�
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THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Không phải ở nơi nào trên thế giới người dân cũng chào đón năm mới
bằng việc đếm ngược cùng một ly sâm panh đang sủi bọt trên tay. Ở mỗi quốc gia,
mỗi dân tộc, người dân lại có những phong tục hay truyền thống đón chào năm
mới một cách độc đáo và đầy thú vị.

Summary: Not all over the world people welcome the New Year with countdowns
and glasses of sparkling champagne in their hands. In each country and each
ethnic group, people have unique and interesting New Year's customs or traditions.
Từ khóa: Năm mới; phong tục chào đón năm mới; truyền thống; văn hóa; thế giới.
Keywords: New year; customs to welcome the new year; traditional; culture; world.
Nhận bài: 25/12/2020; Sửa chữa: 28/12/2020; Duyệt đăng: 5/1/2021.

NH
NG PHONG T�C 
chào đón năm mới độc đáo trên thế giới

Người dân Tây Ban Nha ăn 12 quả nho trong đêm Giao thừa.
ẢNH: NPR
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Nghi thức rung 108 hồi chuông ở Nhật Bản.
ẢNH: SHARING KYOTO
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Người Brazil đón năm mới trên biển.
ẢNH: GULF NEWS

Người dân Chile có nhiều phong tục đón năm mới độc đáo.
ẢNH: NEWSWEEK
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HỒNG VY biên dịch

Tóm tắt: Trong văn hóa truyền thống, hình tượng con trâu rất phổ biến ở các
quốc gia phương Đông và gắn bó mật thiết với cuộc sống người dân ở vùng
Đông Nam Á và Nam Á, đặc biệt là Việt Nam. Với nền kinh tế nông nghiệp lúa
nước trải dài nhiều thế kỷ, con trâu được người nông dân ở các quốc gia này coi
như người bạn thân thiết.

Summary: In traditional culture, the water buffalo is a very popular animal in
Eastern countries and closely attached to the lives of people in Southeast Asia
and South Asia, especially Vietnam. With the agricultural economy of wet rice
that spans many centuries, buffaloes are considered by farmers in these
countries as close friends.
Từ khóa: Văn hóa; hình tượng con trâu; người dân; kinh tế nông nghiệp lúa nước; vùng Đông Nam Á.
Keywords: Culture; image of a buffalo; people; agricultural economy of wet rice; Southeast Asia.
Nhận bài: 28/12/2020; Sửa chữa: 29/12/2020; Duyệt đăng: 8/1/2021.

HÌNH T�NG CON TRÂU N��C
trong v
n hóa các qu�c gia châu Á

Con trâu là bạn của nhà nông.
ẢNH: QUỐC TRUNG
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Tranh vẽ Lão Tử cưỡi trâu.
ẢNH: THE SCHOOL OF LIFE

Thái Lan có “Ngày bảo tồn trâu nước”.
ẢNH: THAILAND PRD
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Cuộc đua trâu nước ở Campuchia.
ẢNH: HUFFPOST
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Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0
đến lối sống của thanh niên 

NGUYỄN VĂN HIẾU*

Tóm tắt: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang có những tác động mạnh mẽ đến
các mặt đời sống xã hội của mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có tầng lớp thanh
niên. Làm thế nào để xây dựng lối sống văn hóa cho thanh niên phù hợp với bối
cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang là một đòi hỏi cấp bách. Một trong những
cơ sở, nền tảng để xây dựng có hiệu quả lối sống văn hóa cho thanh niên trong bối
cảnh hiện nay là tăng cường giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh.

Summary: The industrial revolution 4.0 is having a strong impact on all aspects of
social life of all classes of people, including the youth. How to build a cultural
lifestyle for youth in accordance with the context of industrial revolution 4.0 is an
urgent requirement. One of the facilities and foundations to effectively build a
cultural lifestyle for young people in the current context is to strengthen education
of Ho Chi Minh's thoughts.
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục thanh niên; lối sống; văn hóa; cách mạng công nghiệp 4.0.
Keywords: Ho Chi Minh’s thoughts; education the youth; life style; cultural; industrial revolution 4.0.
Nhận bài: 21/12/2020; Sửa chữa: 26/12/2020; Duyệt đăng: 6/1/2021.

* Tiến sĩ, Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh.

GIÁO D�C T� T��NG H� CHÍ MINH 
trong quá trình xây d�ng l�i s�ng 
v
n hóa cho thanh niên trong b�i cnh 
cách m�ng công nghi�p 4.0
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Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Lễ Tuyên dương học sinh Trung học phổ thông đoạt giải Olympic quốc tế năm 2020. 
ẢNH: QUANG VINH

Chú thích:
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, tập 4, tr.194.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, tập 5, tr.216.
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, tập 13, tr.298.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, H. 2016, tr.125, 163, 202.
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Người cộng sản kiên trung

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

T� H
U - Tấm gương
đạo đức cách mạng trong sáng

PHẠM HỒNG CHƯƠNG*

Tóm tắt: Tố Hữu là một nhà thơ lớn của dân tộc, nhà thơ tiêu biểu của dòng
thơ cách mạng Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp thi ca
của ông hòa quyện vào nhau trong từng bước đi của lịch sử và thời đại. Trải qua
nhiều lĩnh vực công tác, đặc biệt trên lĩnh vực công tác tư tưởng - văn hóa, Tố
Hữu luôn thể hiện là một nhà hoạt động chính trị năng nổ, người lãnh đạo ưu tú
trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng.

Summary: To Huu was a great poet of the nation, a typical poet of the
Vietnamese revolutionary poetry line. His life and revolutionary career, his poetic
career intertwined in every step of history and time. Experiencing a number of
working fields, especially in the ideological - cultural field, To Huu always showed
that he was an energetic political activist and an elite leader on the ideological -
cultural front of the Party.
Từ khóa: Tố Hữu; nhà thơ; nhà hoạt động chính trị; công tác tư tưởng - văn hóa; Việt Nam.
Keywords: To Huu; poet; political activist; ideological - cultural work; Vietnam.
Nhận bài: 11/12/2020; Sửa chữa: 15/12/2020; Duyệt đăng: 6/1/2021.
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Nhà lãnh đạo tài năng
của Đảng trên mặt
trận tư tưởng, văn hóa 

Chân dung Nhà thơ Tố Hữu
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Nhà thơ cách mạng
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Tấm gương học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức Hồ Chí Minh

�

Chú thích:
1. Tháng 4/1939, Tố Hữu bị địch bắt và bị giam trong tù đến tháng 3/1942 ông vượt ngục. 
2. Tham luận đọc tại Đại hội II của Đảng năm 1951.
3. Có thể thấy trong các tham luận, bài viết của Tố Hữu: Xây dựng một nền văn nghệ xã hội chủ nghĩa xứng đáng với nhân dân ta

(nhân Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ ba, 10/1962); Giá trị của nền văn nghệ các dân tộc thiểu số trong toàn bộ nền văn học
nghệ thuật Việt Nam (Hội nghị sáng tác văn học của các dân tộc thiểu số miền Bắc); Cách mạng tư tưởng và văn hóa với sự nghiệp
xây dựng nền văn hóa mới, con người mới (Đại hội IV của Đảng tháng 12/1976); Vài suy nghĩ về công tác nghiên cứu văn học (Kỷ
niệm 20 năm thành lập Viện Văn học)...

4. Sau Hội nghị tổng kết công tác giáo dục của Trường (tháng 3/1978), ngày 3/10/1978, Ban Bí thư ra Chỉ thị số 54-CT/TƯ về nhiệm
vụ của Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn mới.

5. Như các bài: Mồ côi, Hai đứa bé, Tương tri, Lão đầy tớ, Đi đi em, Vú em, Tiếng hát sông Hương.
6. Như các bài: Cá nước, Phá đường, Bà bủ, Bầm ơi, Lượm, Hoan hô chiến sĩ Điện biên, Tiếng chổi tre, Bài ca lái xe đêm, Mẹ Suốt, Hãy

nhớ lấy lời tôi, Gặp anh Hồ Giáo...
7. Như các bài: Hầm người, Lao bảo, Liên hiệp lại, Những người không chết, Như những con tàu, Giờ quyết định, Tranh đấu, Châu ro,

Trăng trối, Con cá chột nưa, Dậy mà đi...
8. Đạo đức cách mạng: Hồ Chí Minh Tuyển tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H, 2002, tập 3, tr. 208.
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* Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

NGUYỄN TUẤN ANH*

Tóm tắt: Vào dịp kỷ niệm 62 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc
khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2007) Hội Văn học
Nghệ thuật các dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản tập thơ "Nhật ký trong tù" của
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều đặc biệt, đây là lần đầu tiên tác phẩm văn học lớn - một văn
kiện lịch sử vô giá của Đảng ta được các nghệ sỹ thể hiện bằng "nghệ thuật thư họa"
để tỏ lòng biết ơn và kính trọng đối với công lao và sự nghiệp của Bác Hồ và mong
muốn góp phần trong cuộc vận động toàn Đảng, toàn dân: "Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh". Một trong những nghệ sỹ tiên phong trong việc thể hiện
thơ Bác Hồ bằng "nghệ thuật thư họa" là họa sỹ Trương Hán Minh. 

Summary: On the occasion of the 62th anniversary of the successful August
Revolution and the National Day of the Socialist Republic of Vietnam (September 2,
1945 - September 2, 2007), the Ethnic Minorities’ Literature and Arts Association of
Ho Chi Minh City published the poem collection “Diary in prison” by President Ho Chi
Minh. Especially, this is the first time that a major literary work - an invaluable
historical document of our Party has been expressed by artists with “the art of
calligraphy” to show gratitude and respect for Uncle Ho's work and career,
contributing to the campaign of the entire Party and people “Study and follow Ho
Chi Minh's moral example”. One of the pioneering artists in expressing Uncle Ho's
poems with "the art of calligraphy" is painter Truong Han Minh.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh; thơ Bác Hồ; nghệ thuật thư họa; Trương Hán Minh; Việt Nam.
Keywords: President Ho Chi Minh; Uncle Ho’s poems; calligraphy; Truong Han Minh; Vietnam.
Nhận bài: 8/12/2020; Sửa chữa: 10/12/2020; Duyệt đăng: 5/1/2021.

TR��NG HÁN MINH -
Ng�!i th� hi�n th� Bác H� 
b)ng ngh� thu�t th� h�a
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Một góc phòng tranh của họa sỹ Trương Hán Minh. Họa sỹ Trương Hán Minh tại thư phòng.
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Bài thơ Nhớ chiến sỹ của Bác Hồ qua bút pháp tranh thủy mặc
của họa sỹ Trương Hán Minh.

Bài thơ Khai Quyển của Bác Hồ qua bút pháp thư họa của
họa sỹ Trương Hán Minh.



�
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Tác phẩm Nguyệt mãn thuyền.
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Tái đ�nh v� th��ng hi�u đ� phù h�p
v	i s
 m�nh m	i

Ngày 7/01/2021, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội công bố tái định vị
thương hiệu Viettel. Đây là lần thứ 2, Viettel chủ động thực hiện tái định vị. 

Để hiểu rõ hơn về câu chuyện tái định vị thương hiệu lần thứ 2, chúng tôi đã có
cuộc trao đổi với Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, Quyền Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc
Tập đoàn Viettel.

Lý do quan trọng nhất của việc tái định vị
Vì sao Viettel lại thực hiện tái định vị thương hiệu tại
thời điểm này?

Điều gì không thay đổi trong hàng loạt
thay đổi?

Nhưng tại sao Viettel lại lựa chọn việc làm mới vào
thời điểm thương hiệu được định giá cao nhất trong
lịch sử phát triển (Brand Finance định giá thương hiệu
Viettel lên tới 5,8 tỷ USD – số 1 tại Việt Nam)?

Logo mới của Viettel
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Nếu nhìn trực quan, logo mới khác hoàn toàn logo cũ,
vì sao Viettel không giữ lại một phần di sản của nhận
diện thương hiệu trước đây?

Thay đổi quan trọng nhất!
Vậy điều gì là thay đổi cốt lõi trong lần tái định vị
thương hiệu Viettel này?

Còn đối với nội bộ Viettel, lần tái định vị này sẽ đem
lại thay đổi gì lớn nhất?

Xin cảm ơn ông.

Sứ mệnh của Viettel là kiến tạo xã hội số
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Quản trị doanh nghiệp tốt và chú trọng vào phát triển bền vững với các giá trị
cốt lõi đã giúp cho Vinamilk vững vàng trước các thách thức chưa từng có trong
một năm 2020 nhiều biến động do đại dịch. Đây sẽ là bước tiến chiến lược rõ
nét của doanh nghiệp sữa tỷ đô này trong năm 2021 với kỳ vọng về sự phục
hồi, mở ra giai đoạn phát triển mới để đưa Vinamilk đạt đến mục tiêu lớn là Top
30 công ty sữa lớn nhất thế giới.

Quản trị doanh nghiệp, nền tảng cho sự
tăng trưởng 

Mục tiêu kinh doanh gắn liền với phát
triển bền vững

QU�N TR� DOANH NGHI�P - 
N�n t�ng giúp Vinamilk vng vàng 
trong n�m 2020 đ�y thách th
c

Vinamilk tiếp tục được vinh danh thương hiệu quốc gia và được
người tiêu dùng Việt Nam chọn mua nhiều nhất năm 2020.

Forbes Việt Nam nhận xét Vinamilk là thương hiệu có giá trị tỷ
đô ngay từ đợt bình chọn đầu tiên vào năm 2015.
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Yếu tố “con người” trong chiến lược 
phát triển

�

Vinamilk tích cực với các hoạt động vì cộng đồng xuyên suốt
“năm Covid”.

Phương pháp quản trị và chính sách nhân sự tiên tiến giúp
Vinamilk được bình chọn là nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 3
năm liền.

Chương trình Quản trị viên tập sự năm 2020 của Vinamilk
thu hút được hơn 1.500 hồ sơ tham gia ứng tuyển.

Mô hình kinh tế tuần hoàn được Vinamilk tích cực vận dụng
tại hệ thống trang trại, nhà máy trên cả nước.
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10S� KI�N N�I B�T 
C�A T�NG C�C H�I QUAN N�M 2020
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Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người bệnh tâm thần phân liệt là
một trong những lĩnh vực đặc biệt vất vả, khó khăn và gặp nhiều trở ngại
nhất trong công tác trợ giúp người khuyết tật. Theo ước tính, ở Việt Nam số
lượng người mắc bệnh tâm thần và các bệnh liên quan đến sức khỏe tâm
thần chiếm tỷ lệ trên 10% dân số. Đối với Thành phố Hà Nội, hiện nay có
khoảng hơn 10.000 người đang mắc các thể bệnh tâm thần, trong đó gần
1.200 người đang được quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung tại các cơ
sở bảo trợ xã hội khoảng, tuy nhiên những hoạt động công tác xã hội nhằm
đến đối tượng này chưa được triển khai đồng bộ, hiệu quả. 

TRUNG TÂM CH�M SÓC VÀ NUÔI D��NG NG��I TÂM TH�N HÀ N�I:

“Mô hình m	i trong công tác ch�m sóc, 
nuôi d��ng và ph�c h�i ch
c n�ng cho 
ng��i b�nh tâm th�n”
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Life Care - 
Bảo hiểm bệnh Ung thư và Đột quỵ có mức chi trả 
cao nhất thị trường

Ra mắt từ 1/12/2020, sản phẩm Life Care của Bảo
Việt Nhân thọ với quyền lợi bảo vệ ưu việt trước ung
thư và đột quỵ đã đón nhận nhiều phản hồi tích cực
từ các chuyên gia, ghi nhận hàng ngàn lượt khách
hàng đăng ký lựa chọn. Đây là sản phẩm cần thiết
để bảo vệ sức khỏe và tài chính cho những người
trong độ tuổi 18-50 trước bối cảnh nguy cơ mắc ung
thư và đột quỵ tại Việt Nam đang ngày càng trẻ hóa.
Hiện nay, mức chi trả của Life Care đối với bệnh ung
thư đang cao nhất thị trường, lên đến 122% số tiền
bảo hiểm.

Ung thư không phải để sợ, mà để hành động
Ung thư là bệnh hiểm nghèo với số lượng người mắc ngày một gia

tăng. Cùng với ung thư, bệnh đột quỵ đang ngày càng trẻ hóa, thậm chí
diễn ra đột ngột và rất sớm ở độ tuổi 20-30, dấy lên hồi chuông báo động
về việc chủ động chăm sóc sức khỏe. Ngày nay, với sự tiến bộ của y học,
người mắc ung thư và đột quỵ hoàn toàn có thể phục hồi nếu được phát
hiện sớm và điều trị tích cực. Bên cạnh đó, các nghiên cứu khoa học cũng
chỉ ra, ung thư và đột quỵ đều có thể phòng ngừa từ sớm với chế độ
sinh hoạt khoa học và lành mạnh.

Nhằm lan tỏa lối sống chủ động và tích cực, khuyến khích người dân
tăng cường bảo vệ sức khỏe trước các tác nhân gây bệnh, đồng thời cung
cấp một giải pháp tài chính vững chắc bào vệ các gia đình trước rủi ro,
tháng 12/2020, Bảo Việt Nhân thọ đã ra mắt sản phẩm online Life Care -
sản phẩm bảo hiểm duy nhất bảo vệ kép trước ung thư và đột quỵ, đặc biệt
chi trả từ giai đoạn đầu và có mức chi trả cao nhất trên thị trường, đồng
thời lan tỏa thông điệp “Ung thư không phải để sợ, mà để hành động”.

LIFE CARE - Tuyên ngôn của người chủ động
Chỉ với vài thao tác đơn giản chưa đến 5 phút trên mạng, người tham

gia đã có thể dễ dàng sở hữu sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Life Care.
Không chỉ có quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư ngay từ giai đoạn đầu, sản
phẩm còn hỗ trợ tầm soát ung thư cho người thân khi người tham gia
không may mắc ung thư. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có
quyền lợi nhân văn này, đồng thời bảo hiểm lên đến 122% số tiền bảo
hiểm, mức chi trả cao nhất trên thị trường hiện nay. Bên cạnh đó, Life
Care đã được bổ sung thêm quyền lợi bảo hiểm bệnh đột quỵ, chi trả
100% số tiền bảo hiểm, tối đa 500 triệu đồng.

Chị Lương (30 tuổi), một biên tập viên truyền hình, là một trong các
khách hàng đầu tiên tham gia Life Care. "Hiện tại tôi đang độc thân, tôi độc
lập và không phụ thuộc vào ai. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc, khi
tôi ốm đau, tôi cần tự chăm lo cho bản thân mình, đặc biệt là tôi không muốn
bố mẹ tôi phải lo lắng. Trước đó, tôi cũng đã có bảo hiểm nhân thọ nhưng
sản phẩm tôi tham gia chưa có quyền lợi ung thư, đột quỵ. Khi Life Care ra
mắt, quyền lợi bảo vệ cao, phí thấp, mỗi ngày chỉ mất khoảng 4.000đ nên tôi
đã quyết định tham gia ngay để tăng cường sự bảo vệ cho bản thân."

Là sản phẩm bảo hiểm online, người Việt Nam tại nước ngoài hoàn
toàn có thể đăng ký tham gia Life Care trên website baovietnhantho.com.vn
để được bảo vệ, Life Care chấp nhận thanh toán tại 27 quốc gia trên thế
giới. Ngoài các quyền lợi theo sản phẩm, Bảo Việt Nhân thọ đồng thời triển
khai Tổng đài chăm sóc sức khỏe và Tổng đài tư vấn Ung thư miễn phí, giúp
gia đình người tham gia có thể chăm sóc sức khỏe chu toàn, an tâm và
bình tĩnh phòng chống, phát hiện dấu hiệu ung thư với sự tư vấn của các
bác sĩ chuyên ngành đến từ các bệnh viện trung ương. 

Đại diện Bảo Việt Nhân thọ cho biết, LIFE CARE là sản phẩm có nhiều
đột phá của Bảo Việt Nhân thọ để phục vụ khách hàng, đáp ứng sự phát
triển của công nghệ trong thời đại 4.0. Bảo Việt Nhân thọ sẽ tiếp tục
nghiên cứu để tiếp tục giới thiệu những sản phẩm ưu việt mới và đầu tư
công nghệ, dịch vụ để mang lại những trải nghiệm khách hàng tốt nhất.
Với những thành tựu nổi bật trong hoạt động kinh doanh, đóng góp xây
dựng cộng đồng và phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập, năm 2020,
Bảo Việt Nhân thọ được công bố là Top 10 "Thương hiệu Tiêu biểu Châu
Á - Thái Bình Dương", đồng thời dẫn đầu Top 10 "Công ty bảo hiểm nhân
thọ uy tín" do các chuyên gia tài chính và người dân bình chọn trong
nhiều năm liên tiếp.�

Life Care - Sản phẩm bảo hiểm Ung thư tích hợp
Đột quỵ duy nhất trên thị trường.

Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam
năm 2020.

138 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 209+210 (1+2/2021)



URENCO - M�t n�m 2020 đ�y thách th
c
nh�ng r�t đáng t� hào

Năm 2020 đã trôi qua, là một năm đầy những khó khăn và thách thức, nhưng
cũng là năm đáng để những người URENCO cảm thấy tự hào. Trong năm kế tiếp -
năm 2021 - sẽ là dịp để URENCO thể hiện bản lĩnh, ý chí và sức mạnh nội lực của
mình, xứng đáng với truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển.

Kỷ niệm 60 năm thành lập Công
ty TNHH MTV Môi trường đô thị
Hà Nội (URENCO)

Cách đây 60 năm (6/8/1960 -
6/8/2020), Công ty Vệ sinh Hà Nội, tiền
thân của Công ty TNHH MTV Môi trường
đô thị Hà Nội (URENCO) chính thức được
thành lập. 

Đây là dịp để các thế hệ “người
URENCO” xúc động và tự hào nhớ về
những dấu mốc quan trọng trong chặng
được 60 năm xây dựng và trưởng thành
của Công ty. Tiếp nối truyền thống vẻ vang,
người URENCO đã, đang và sẽ luôn không
ngừng học hỏi, trao đổi, chia sẻ về nghiệp
vụ, về đối ngoại, về kinh doanh và đặc biệt
là các hoạt động quản lý theo công nghệ
4.0 để có thể tiếp nối truyền thống và góp
sức vào sự phát triển chung của URENCO
trong tương lai… 

Tổ chức thành công Đại hội Đảng
bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Với chủ đề: Tiếp bước truyền thống anh
hùng lao động, ngày 3/6/2020 tại Hà Nội,
Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội
đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công
ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù còn
gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ Công
ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực
hiện tốt công tác sắp xếp, đổi mới, nâng
cao hiệu quả hoạt động của doanh
nghiệp, giữ ổn định sản xuất kinh doanh,
hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế hàng năm.
Trong nhiệm kỳ mới, Công ty đặt mục tiêu
tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất
kinh doanh, đảm bảo duy trì vệ sinh môi
trường thành phố ngày càng sạch đẹp
hơn; tập trung mở rộng hoạt động sản
xuất kinh doanh...

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành
bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng
bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Anh
Tuấn được bầu giữ chức Bí thư; đồng chí
Nguyễn Hữu Tiến được bầu giữ chức Phó Bí
thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảm bảo vệ sinh môi trường trong
bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của
dịch Covid-19, cùng với sự chung tay của
nhiều cấp, ngành… URENCO đã nỗ lực cố
gắng, đề ra nhiều biện pháp bảo đảm vệ
sinh môi trường, góp sức đẩy lùi dịch bệnh. 

Lãnh đạo Công ty đã có văn bản yêu cầu
các đơn vị trực thuộc phối hợp cơ quan y tế
địa phương chủ động xây dựng chương trình
hành động cụ thể nhằm bảo đảm sức khỏe
cho cán bộ, công nhân viên và thực hiện có
hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh. Ngoài ra, các đơn vị đẩy mạnh công
tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công
nhân viên về các biện pháp phòng, chống
dịch Covid-19 và các dịch bệnh mùa đông. 

Đón nhận Cờ thi đua của Thủ
tướng Chính phủ

Tại Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu
tư và phát triển” do Thành phố Hà Nội tổ
chức tháng 6/2020, URENCO đã vinh dự
được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao
tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong
phong trào thi đua năm 2019”.

Đây cũng là sự ghi nhận những đóng
góp to lớn của các thế hệ cán bộ, công nhân
viên URENCO trong suốt 60 năm xây dựng
và phát triển. Trong thời gian tới, URENCO
sẽ tiếp tục đổi mới để mang lại hiệu quả cao
trong sản xuất; cơ giới hóa tối đa thay thế
sức lao động; tăng cường quản trị chi phí,
quản trị doanh nghiệp, không ngừng cải
thiện điều kiện và môi trường làm việc cho
người lao động.

Triển khai chương trình phân
loại rác tại nguồn

Chương trình Phân loại rác tại nguồn
gắn liền thu gom và xử lý rác thải nhựa trên
địa bàn thành phố Hà Nội, do Unilever hợp
tác với URENCO xây dựng, đã được triển
khai vào quý III năm 2020.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức
và hình thành thói quen phân loại rác tại
nguồn cho người dân Hà Nội, nằm trong

khuôn khổ Chương trình Hợp tác giữa Unilever
và URENCO từ năm 2020 đến năm 2025.

Rác sau khi được phân loại sẽ được thu
gom riêng biệt bằng 3 phương án: Công ty
môi trường đô thị thực hiện thu gom hằng
ngày, bằng xe rác 2 ngăn; người dân dùng
app Mgreen để gọi người đến thu gom rác
tái chế và đổi quà tại nhà, hoặc đổi rác tái
chế lấy quà tại các điểm thu gom cố định
vào thứ Bảy hàng tuần. 

Mở rộng địa bàn duy trì vệ sinh
môi trường ngày 1/1/2021 

Theo kết quả thầu, từ năm 2021, Urenco
và các Công ty con đã trúng 17 gói thầu tại
các quận, huyện, tuyến đường; trong đó có 3
địa bàn mới là quận Nam Từ Liêm, huyện
Thanh Oai, huyện Mỹ Đức. Ngoài ra, các công
ty con của Urenco cũng trúng các gói thầu tại
địa bàn Hoàng Mai, Tây Hồ, Long Biên,
Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn và
tuyến Vành đai 3 trên cao…

Để thực hiện tốt các gói thầu, đặc biệt là
những địa bàn mới, ngay sau khi trúng thầu,
Urenco đã tiến hành nắm địa bàn, xây dựng
phương án thu gom, tập kết rác, đặc biệt là
phương án tiếp nhận công nhân của các công ty
cũ không trúng thầu để đảm bảo an sinh xã hội.

Ra mắt logo và bộ nhận diện mới
của Công ty

Logo là sự kết hợp của 3 biểu tượng: Hoa Sen,
Khuê Văn Các và Vòng tròn tái chế, thể hiện sự
chung tay phối hợp của Chính quyền, người dân
và URENCO giữ gìn vệ sinh môi trường Thủ đô.
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T�p đoàn Geleximco: 
Dấu ấn từ các khu đô thị tới sân golf

Sau những thành công nhất định trong việc phát triển các dự án bất động sản nhà ở, văn phòng
cho thuê và khách sạn, Tập đoàn Geleximco tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược với lĩnh vực
sân golf và đã tạo dấu ấn cùng những dự án chất lượng, độc đáo.

Thành công nhờ những bước đi chiến lược
Kể từ khi thành lập đến nay, Geleximco là cái tên được nhắc tới khá

nhiều với hàng loạt dự án bất động sản ghi dấu ấn trên thị trường.

Tập đoàn Geleximco đã triển khai đa dạng các phân khúc sản
phẩm từ nhà ở, khu đô thị, cho đến tòa tháp văn phòng hạng A, đáp
ứng nhu cầu toàn diện của thị trường. Trong số đó phải kể đến Khu
đô thị Thành phố Giao lưu, Khu đô thị Gelexia Riverside, Khu đô thị
Lê Trọng Tấn; Khu đô thị Cái Dăm (Quảng Ninh); Tổ hợp Văn phòng
và thương mại dịch vụ Geleximco Peakview Tower, An Bình Plaza và
gần đây nhất là dự án Geleximco Southern Star…

Những dự án do Geleximco triển khai đều tọa lạc tại vị trí đắc
địa, có hệ thống hạ tầng đồng bộ, chất lượng thi công tốt, thiết kế
hiện đại, sáng tạo, mang đến giá trị thực tiễn cho cư dân cũng như
các khách hàng… 

Không chỉ vậy, sức khoẻ của cộng đồng cũng là yếu tố luôn được
Geleximco chú trọng, đặc biệt xây dựng không gian thoáng đãng, góp
phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Đơn cử, dự án An Bình City nằm
trong Khu đô thị Thành phố Giao lưu đã được trao tặng giải thưởng Khu
Nhà ở đáng sống nhất của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

Kiến tạo không gian sống ấn tượng, đảm bảo chất lượng đẳng
cấp, thiết lập các giá trị mới vượt trội và đa dạng hơn trong từng
dịch vụ là lý do mà các sản phẩm mang thương hiệu Geleximco luôn
được thị trường đón nhận.

Dấu ấn sân golf ngày một rõ nét
Với kinh nghiệm và vị thế trong lĩnh vực Bất động sản, Thương

mại - Dịch vụ tiếp tục là một trong 5 lĩnh vực phát triển vững chắc
của Tập đoàn Geleximco. 

Trong đó, ngoài các dự án ghi dấu ấn như Khách sạn Hạ Long
Dream, Khách sạn Thái Bình Dream, sân golf Hilltop Valley Golf Club
cũng là một dự án của Geleximco được giới chuyên môn đánh giá
cao. Đây không chỉ là một trong những sân golf đẹp nhất Việt Nam
mà còn ở tầm khu vực với nhiều ưu thế lớn về địa hình, vị trí, cảnh
quan, thiết kế… 

Dự án do Tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sân golf -
IMG kiến tạo. Hilltop Valley nắm giữ ưu thế lớn về địa hình với những
dãy núi nhấp nhô, đưa nơi đây trở thành sân golf sở hữu tầm nhìn
đẹp và có độ thách thức cao. Không chỉ vậy, Hilltop Valley còn mang
lại sự thân thiện và bình yên, nơi các golfer có thể tận hưởng những
trải nghiệm đẳng cấp của môn thể thao tinh hoa này. 

Nhiều chuyên gia đánh giá, sân golf Hilltop Valley là một điểm
nhấn của miền Bắc, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến du
lịch golf hấp dẫn, không chỉ cung cấp sản phẩm phong phú, hấp dẫn,
kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch, mà còn mang lại nguồn
thu lớn, tạo công ăn việc làm và các lợi ích kinh tế xã hội.

Hiện tại, Tập đoàn Geleximco đang tiếp tục triển khai các dự án
sân golf quy mô khác tại một số tỉnh thành trên cả nước. 

Theo các chuyên gia, một dự án bất động sản nghỉ dưỡng nếu
đảm bảo được ba yếu tố: chất lượng tốt, mô hình mới, tài chính vững
thì chủ đầu tư sẽ nắm chắc trong tay phần thắng. Và các dự án của
Geleximco được nhận định là những sản phẩm như vậy. 

Việc tạo ra điểm nổi bật, lợi thế cạnh tranh cho dự án chính là là
chìa khóa để Geleximco ghi dấu ấn ở phân khúc Thương mại - Dịch
vụ trong thời gian tới.

Khu đô thị Thành phố Giao lưu là một trong những dự án quy
mô của Tập đoàn Geleximco.

Sân golf Hilltop Valley Golf Club được
các chuyên gia đánh giá cao về địa hình,
vị trí, cảnh quan, thiết kế…
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