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“Hà Nội thực hiện hiệu quả 
công tác cán bộ”

Bí thư Thành ủy Hà Nội 
Hoàng Trung Hải tặng 
Bằng khen cho các đơn vị 
làm tốt công tác cán bộ 
năm 2017. 

Ảnh: Viết Thành

TẠO SỰ CHỦ ĐỘNG TRONG 
CÔNG TÁC CÁN BỘ

Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị 
quyết TW 3, khóa VIII tại hội nghị, 
đồng chí Vũ Đức Bảo - UVTV, 
Trưởng ban Tổ chức Th ành ủy Hà 
Nội cho biết: Sau khi mở rộng và 
điều chỉnh địa giới hành chính, 
cùng với việc kiện toàn, sắp xếp, 
củng cố tổ chức đảng trực thuộc, 
đến nay Th ành ủy Hà Nội có 59 
Đảng bộ trực thuộc với hơn 41 vạn 
đảng viên (chiếm khoảng 10% tổng 
số đảng viên của cả nước). Trước 
yêu cầu kiện toàn, bố trí, sắp xếp 
lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức TP, Đảng bộ Hà Nội đã nhanh 
chóng ổn định tổ chức bộ máy cơ 
quan cấp TP, tạo được sự chủ động 
trong công tác cán bộ, đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ 
thống chính trị và phát triển kinh tế 
- xã hội của Th ủ đô trong giai đoạn 
mới. Mục tiêu quan trọng nhất mà 
Hà Nội đặt ra là tinh giản biên chế 
và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức; phải làm cho bộ 
máy cơ quan Đảng, chính quyền, 
MTTQ và các tổ chức chính trị - 
xã hội các cấp TP hoạt động ngày 
càng hiệu lực, hiệu quả. Hiện nay, 
tổng số cán bộ diện Ban Th ường vụ 
Th ành ủy quản lý là 1.038 người, 
trong đó, cấp TP có 568 người. 
Cán bộ cấp xã hiện giữ chức danh 
Bí thư, Phó Bí thư Th ường trực, 
Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND 
có tổng số 1.640 người. 

Trong quá trình thực hiện Nghị 
quyết số 39 của Bộ Chính trị, Hà 

Nội đã lựa chọn những việc trọng 
tâm, trọng điểm để làm trước. Đối 
với vấn đề mới, tiến hành làm thí 
điểm sau đó nhân rộng; trong đó 
các ban Đảng của Th ành ủy, các 
cơ quan của TP đã gương mẫu làm 
trước. Đến nay, Hà Nội đã cơ bản 
hoàn thành công tác rà soát, sắp 
xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Đã 
giảm 39 cấp trưởng, 143 cấp phó 
phòng, ban; giảm 30 cấp trưởng, 
69 cấp phó tại các Ban Quản lý dự 
án và quỹ; sắp xếp cán bộ lãnh đạo, 
quản lý tại 130 đơn vị trực thuộc sở. 
Đối với chủ trương nhất thể hóa 
một số tổ chức và chức danh lãnh 
đạo đảng, chính quyền ở cấp xã, cấp 
huyện, Ban Th ường vụ Th ành ủy 
Hà Nội đã chỉ đạo các quận, huyện, 
thị xã lựa chọn 30 xã, phường, thị 

Đó là đánh giá của Trưởng ban Tổ chức TW Phạm Minh Chính tại hội nghị tổng kết việc thực hiện 
Nghị quyết TW 3, khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, 

được Th ành ủy Hà Nội tổ chức sáng 22/11/2017.
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trấn thực hiện thí điểm chủ trương 
Bí thư cấp ủy, đồng thời là Chủ tịch 
UBND xã, phường, thị trấn. Ngoài 
ra, có 11 quận, huyện triển khai 
thực hiện chủ trương này đối với 
16 xã, phường, thị trấn. Hiện ở cấp 
xã có 351 đồng chí Bí thư đồng thời 
là Chủ tịch HĐND; 18 đồng chí Bí 
thư đồng thời là Chủ tịch UBND. 
Ở cấp huyện có 20 đồng chí Bí 
thư đồng thời là Chủ tịch HĐND; 
01 đồng chí đồng thời là Chủ tịch 
UBND... Đi đôi với việc rà soát, 
sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, 
Th ành ủy Hà Nội tăng cường công 
tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm 
các trường hợp đảng viên vi phạm, 
không để bất kỳ “vùng cấm” nào 
trong xử lý vi phạm. Riêng 6 tháng 
đầu năm 2017, Ủy ban Kiểm tra các 
cấp TP đã thi hành kỷ luật đối với 
07 tổ chức đảng và 432 đảng viên; 
trong đó khiển trách 323 trường 
hợp, cảnh cáo 78 trường hợp, cách 
chức 04 và khai trừ 27 trường hợp.

 TẬP TRUNG XÂY DỰNG 
ĐỘI NGŨ CÁN BỘ 

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại 
hội nghị, đồng chí Phạm Minh 
Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí 
thư TW Đảng, Trưởng ban Tổ 
chức TW đánh giá, Hà Nội đã làm 
tốt công tác cán bộ, vừa chủ động, 
vừa bài bản, với nhiều mô hình 
hay, cách làm sáng tạo. Đặc biệt, 
Th ành ủy Hà Nội đã quán triệt 
sâu sắc quan điểm, Nghị quyết của 
Đảng về chiến lược cán bộ, vận 
dụng sáng tạo các Nghị quyết, kết 
luận của TW trong giai đoạn đặc 
thù hợp nhất giữa Hà Nội và Hà 
Tây, làm tốt công tác tổ chức cán 
bộ, giúp Hà Nội phát triển và ổn 
định như hiện nay.

 Phân tích sâu về vai trò, vị trí 
Th ủ đô, đồng chí Phạm Minh 

Chính cho rằng, cùng với thuận 
lợi, Hà Nội cũng gặp nhiều áp 
lực khi “làm việc gì đều tác động 
lớn đến cả nước, dù chỉ việc nhỏ 
nhưng dễ bị nhiều người soi xét”. 
Nhưng thời gian qua, bằng sự đồng 
thuận, thống nhất cao, TP đã thực 
hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính 
trị. Điển hình như việc tinh giản 
biên chế, cơ cấu đội ngũ theo tinh 
thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính 
trị. Từ kết quả trên, đồng chí Phạm 
Minh Chính đề nghị, Hà Nội cần 
tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ 
thích ứng với điều kiện mới khi 
đất nước phát triển nền kinh tế thị 
trường theo định hướng XHCN; 
không để xảy ra tình trạng chạy 
chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy 
bằng cấp trong công tác cán bộ. 
Đồng thời, sớm tổng kết một số 
mô hình mới, có tính chất sáng tạo, 
phối hợp với Ban Tổ chức TW rút 
kinh nghiệm, triển khai nhân rộng.

Với tinh thần nghiêm túc khắc 
phục những hạn chế, yếu kém đã 
nêu, nhất là những nội dung quan 
trọng được Trưởng ban Tổ chức 
TW Phạm Minh Chính chỉ đạo tại 
hội nghị, Bí thư Th ành ủy Hoàng 
Trung Hải nhấn mạnh 04 vấn đề 
trọng tâm cần thực hiện trong thời 
gian tới. Trong đó yêu cầu các cấp 
ủy đảng phải thống nhất lãnh đạo 
công tác cán bộ, trực tiếp quản lý 
đội ngũ cán bộ, phát huy vai trò 
của tổ chức trong hệ thống chính 
trị. Công tác cán bộ phải tuân thủ 
nguyên tắc tập trung dân chủ, 
lắng nghe rộng rãi, phát huy trách 
nhiệm cá nhân, nhất là người đứng 
đầu. Đề cao vai trò của cá nhân 
người đứng đầu nhưng phải đặt 
trong quan hệ với tập thể, bảo đảm 
dân chủ...     

Th eo Bí thư Th ành ủy Hoàng 
Trung Hải, Th ành ủy Hà Nội 

đặc biệt coi trọng việc quán triệt, 
tuyên truyền, nâng cao nhận thức, 
tạo sự đồng thuận trong các cấp 
ủy đảng, chính quyền, MTTQ 
Việt Nam và các tổ chức chính 
trị - xã hội về vị trí, vai trò, tầm 
quan trọng của công tác cán bộ 
đối với sự phát triển của Th ủ đô; 
về yêu cầu xây dựng đội ngũ và 
nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của 
TP, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ 
đẩy mạnh CNH, HĐH của TP nói 
riêng và đất nước nói chung. Xác 
định công tác cán bộ là khâu then 
chốt, đột phá; xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng là nền tảng, trong năm 
2018, TP Hà Nội đã chọn chủ đề 
là “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả hoạt động của hệ thống chính 
trị” nhằm xây dựng chính quyền 
TP theo hướng chính quyền điện 
tử, phục vụ, chuyên nghiệp, hiện 
đại, hiệu lực và hiệu quả; lấy sự 
hài lòng của người dân và doanh 
nghiệp làm thước đo đánh giá 
chất lượng hoạt động của hệ thống 
chính quyền từ TP đến cơ sở. Đây 
cũng là năm triển khai thực hiện 
quyết liệt Nghị quyết TW 6 khóa 
XII của Đảng về “Một số vấn đề về 
tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ 
máy của hệ thống chính trị tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả’’. 

Phát huy kết quả đã đạt được, 
Th ành ủy, UBND TP yêu cầu 
các cấp ủy, chính quyền, tổ chức 
chính trị - xã hội từ TP đến cơ 
sở tiếp tục đổi mới phương thức 
lãnh đạo; đề cao vai trò trách 
nhiệm của người đứng đầu; huy 
động cả hệ thống chính trị tham 
gia thực hiện thắng lợi, toàn diện 
các nhiệm vụ công tác, nổi bật là 
Chương trình số 01 của Th ành 
ủy khóa XV, khóa XVI. 

Trần Hà
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Đ/c Vũ Hồng Khanh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP Hà Nội.  Ảnh: T.G

Năm 2017 đã để lại nhiều ấn 
tượng bởi hàng loạt công việc 
được Ủy ban MTTQ Việt Nam 
các cấp TP Hà Nội thực hiện hiệu 
quả, tạo nên “luồng gió mới” 
trong công tác Mặt trận và càng 
khẳng định lòng tin với nhân dân. 
Nhân dịp đầu Xuân Mậu Tuất 
2018, đồng chí Vũ Hồng Khanh- 
Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ 
Việt Nam, Ủy viên Ban Thường 
vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trả 
lời phỏng vấn Bản tin Dân chủ 
và Đoàn kết. Xin trân trọng giới 
thiệu cùng bạn đọc.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết 
để xây dựng và phát triển Thủ đô

PV: Năm 2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà 
Nội đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức 
hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở. Xin 
đồng chí cho biết cụ thể hơn về cách làm này?

Chủ tịch Vũ Hồng Khanh: Năm 2017, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội xác định tập trung 
đổi mới cả nội dung và phương thức hoạt động. 
Điều đó được thể hiện rõ ngay từ việc xác định 
trọng tâm, trọng điểm trong hoạt động của Mặt 
trận bởi lẽ giai đoạn hiện nay, vai trò, vị trí của 
Mặt trận được thể hiện ở rất nhiều lĩnh vực, rất 
nhiều hoạt động, nếu không xác định được trọng 
tâm, trọng điểm sẽ rơi vào cảnh “trận nào cũng có 
mặt”, nhưng không việc nào rõ cả.

Cùng với đó, năm 2017, MTTQ Việt Nam TP 
lựa chọn chủ đề là “Năm tập trung cho cơ sở” để 
hướng về cơ sở, hướng về nhân dân. Đây cũng là 
cách MTTQ Việt Nam TP cụ thể hóa chủ trương 
của TP. Chúng tôi luôn xác định, muốn chủ 
trương đúng, sát với người dân thì phải bắt đầu 
từ cơ sở, từ tâm tư, nguyện vọng, mong muốn, cao 
hơn là ý chí của người dân. Vì vậy, việc tập trung 
hướng hoạt động về cơ sở sẽ giúp MTTQ TP thẩm 

định lại chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của mình 
trong thời gian qua đã thực sự sát thực tế, sát đời 
sống nhân dân chưa? Từ đó, có biện pháp điều 
chỉnh, thậm chí xây mới. Nói cách khác, những 
cuộc làm việc với cơ sở chính là cách giúp những 
người làm công tác Mặt trận cấp trên tránh được 
tình trạng đi theo lối mòn, theo chủ nghĩa kinh 
nghiệm. Đổi mới, xét cho cùng là để làm cho tất 
cả hoạt động của Mặt trận đi đúng quy luật. Bên 
cạnh đó, hướng về cơ sở là cách giúp chúng tôi 
phát hiện những mô hình, điển hình tốt, cách làm 
hay nhằm tổng kết, đánh giá, khái quát nhân diện 
rộng. Đồng thời cũng là dịp để phát hiện, tháo gỡ 
khó khăn cho cơ sở trong quá trình thực hiện.

Đặc thù của Mặt trận là không có đoàn viên, hội 
viên mà là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, 
bao gồm các thành viên: Tổ chức chính trị, các tổ 
chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các cá 
nhân tiêu biểu... Vì vậy, những lần làm việc với cơ 
sở, chúng tôi có điều kiện tiếp cận với các thành 
viên để tiếp xúc trao đổi, thảo luận về chủ trương, 
nhiệm vụ, giải pháp nhằm thẩm định lại chủ 
trương, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế lãnh đạo, chỉ 
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đạo, phối hợp và điều kiện tổ chức thực hiện xem 
đã phù hợp chưa, từ đó để chỉ đạo, hướng dẫn, đề 
nghị phối hợp để đưa công tác Mặt trận các cấp 
đạt kết quả cao hơn. Đây chính là lý do mà các 
đoàn công tác của Mặt trận TP về làm việc với cơ 
sở luôn có đủ các thành phần: Chủ tịch, các Phó 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Trưởng các 
Ban của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, lãnh đạo cấp 
ủy, lãnh đạo chính quyền, HĐND, UBND, các tổ 
chức thành viên ở địa phương.

Về việc đổi mới phương thức hoạt động, MTTQ 
Việt Nam TP xác định, hoạt động của Mặt trận 
được thông qua 03 kênh chính. Đó là, tập trung 
qua hệ thống cán bộ của Mặt trận từ TP đến quận, 
huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn và khu dân cư. 
Đây được xác định là kênh chủ đạo. Kênh thứ hai 
là thông qua các tổ chức thành viên và thể hiện 
bằng chương trình phối hợp hành động. Kênh 
thứ ba là thông qua các cá nhân tiêu biểu, những 
người có uy tín trong cộng đồng, các chuyên gia, 
các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà tư vấn... Đây 
được xác định là kênh quan trọng mà Mặt trận 
phải khai thác nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

PV: Với cách làm bài bản, sáng tạo này, năm qua, 
MTTQ Việt Nam các cấp TP đã thực sự trở thành 
trung tâm quy tụ, thu hút các tổ chức thành viên, 
các tầng lớp nhân dân. Vậy, sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân đã được thể hiện như thế nào, thưa đồng 
chí?

Chủ tịch Vũ Hồng Khanh: Để tạo được sức 
mạnh đại đoàn kết, trước tiên MTTQ Việt Nam 
TP xác định, yếu tố quan trọng là phải thống nhất 
được tư tưởng, nhận thức bởi nếu không có sự 
thống nhất thì sẽ không tạo được sức mạnh. Xác 
định như vậy nên chúng tôi chú trọng đến việc tập 
hợp các tầng lớp nhân dân thông qua việc tuyên 
truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của 
Đảng và Nhà nước để mọi người hiểu và thống 
nhất thực hiện. Đồng thời chú trọng việc khai 
thác, lựa chọn ở họ điểm chung, điểm tương đồng. 
Đó là lòng yêu nước, yêu Th ủ đô, cùng hướng tới 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh. Cùng với đó, cán bộ Mặt trận các 
cấp còn chủ động nắm tình hình nhân dân, hiểu 
được những suy nghĩ, băn khoăn, trăn trở cũng 
như dư luận từ người dân để có biện pháp chăm 
lo đời sống tinh thần người dân và định hướng dư 

luận sát hơn để người dân hiểu đúng, làm đúng 
theo pháp luật và quy định của Đảng, Nhà nước 
và TP. 

Công tác xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết 
toàn dân còn được  MTTQ Việt Nam TP thể hiện 
ở việc chú trọng xây dựng địa bàn dân cư văn hóa, 
văn minh. Chúng tôi xác định khu dân cư là tổ ấm 
gắn bó với mỗi người dân, vì vậy, xây dựng khu 
dân cư văn hóa, văn minh là cách thiết thực chăm 
lo cuộc sống đời thường cho mỗi người dân. Điều 
đó được thể hiện ở việc MTTQ đã và đang vận 
động nhân dân thực hiện cuộc vận động (CVĐ): 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh”. 

PV: Năm 2017, thực hiện Nghị quyết TW 04 
(khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam các cấp TP Hà Nội đã tăng cường 
hoạt động giám sát và phản biện xã hội (PBXH) 
theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa 
XI). Vậy, nét mới trong công tác này năm qua là gì, 
thưa Chủ tịch?

Chủ tịch Vũ Hồng Khanh: MTTQ Việt Nam TP 
luôn xác định là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, 
là cơ sở chính trị của chính quyền, là ngôi nhà 
chung đoàn kết thống nhất của nhân dân. Vì vậy, 
việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham 
gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, 
nhất là xây dựng các cơ chế, chính sách, quy định 
của TP liên quan đến quyền, lợi ích và trách 
nhiệm của nhân dân luôn được MTTQ Việt Nam 
TP đặc biệt chú trọng. Năm qua, Ban Th ường trực 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP phối hợp với đoàn 
Đại biểu Quốc hội Hà Nội, Th ường trực HĐND 
TP tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu 
Quốc hội và đại biểu HĐND TP. Th ông qua các 
cuộc tiếp xúc cử tri, cán bộ Mặt trận các cấp nắm 
bắt được kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân 
dân. Chúng tôi xác định, để Mặt trận thực sự thấu 
hiểu người dân và tạo được niềm tin để người dân 
thẳng thắn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình 
thì Mặt trận cùng với chính quyền phải đổi mới 
công tác tiếp xúc cử tri theo hướng tăng cường 
tiếp xúc theo đối tượng và theo chuyên đề. Làm 
được như vậy các cuộc tiếp xúc cử tri sẽ có ý nghĩa 
thiết thực hơn, đặc biệt tránh được việc biến cuộc 
tiếp xúc cử tri thành việc giải quyết sự vụ, khiếu 
nại tố cáo...
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Về trách nhiệm của mình, sau các cuộc tiếp xúc 
cử tri, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP sẽ thông báo 
với chính quyền về các mặt đời sống dân sinh, 
những tâm tư, nguyện vọng của người dân để 
chính quyền nắm được và đưa ra biện pháp tháo 
gỡ, giúp nhân dân có cuộc sống tốt hơn. Hiện nay, 
MTTQ Việt Nam TP đang cùng với Ban Dân vận 
Th ành ủy tham mưu làm tốt công tác đối thoại 
giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân 
dân. Th ông qua hoạt động đối thoại, nhiều việc 
đã được giải quyết hiệu quả và sự gắn bó, trách 
nhiệm giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền 
với nhân dân được tốt hơn. 

Một trong những thành công của công tác Mặt 
trận năm 2017 là hoạt động giám sát, PBXH. 
Th ẳng thắn nhìn nhận, các địa phương trong cả 
nước đều kêu khó khi thực hiện công tác này, thế 
nhưng MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã đạt được 
kết quả bước đầu rất đáng trân trọng. Đã làm tốt ở 
cả 03 cấp với nhiều điểm mới nên hoạt động giám 
sát, PBXH đã góp phần phát huy dân chủ, tạo sự 
đồng thuận trong nhân dân, tiếp tục khẳng định 
vị thế của Mặt trận trong giai đoạn mới. Cụ thể là: 
Các cấp của Th ành phố đều tổ chức giám sát và 
PBXH. Bên cạnh công tác giám sát đã làm nhiều 
năm, năm nay, công tác phản biện được thực hiện 
ở cả 3 cấp: cấp xã, phường tổ chức gần 500 hội 
nghị phản biện; cấp quận, huyện tổ chức 42 hội 
nghị phản biện, Ban Th ường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP đã tổ chức PBXH về 05 vấn đề mà 
UBND TP trình HĐND TP tại kỳ họp và chuẩn 
bị trình các kỳ họp tiếp theo. Đó là: Tờ trình và 
dự thảo Nghị quyết “Một số nội dung chi, mức 
chi phục vụ hoạt động giám sát, PBXH của Ủy 
ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - 
xã hội”; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết “Đề án 
tăng cường quản lý phương tiện giao thông nhằm 
giảm tải ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường 
trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2017 - 2021, tầm 
nhìn đến 2030”; dự thảo Nghị quyết “Quy định 
mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo 
dục phổ thông công lập năm học 2017 - 2018”; Tờ 
trình và dự thảo đề án và Nghị quyết của HĐND 
TP về “Sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí 
thuộc thẩm quyền của HĐND TP”. Đồng thời, góp 
ý kiến vào dự án “Rà soát, điều chỉnh quy hoạch 
phòng chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có 

đê trên địa bàn TP Hà Nội”. Các cuộc PBXH này 
đều được các cơ quan soạn thảo tiếp thu, đánh 
giá cao; trở thành một kênh thông tin quan trọng, 
cần thiết, giúp các cấp ủy, chính quyền trong lãnh 
đạo, quản lý, điều hành. 04 nghị quyết đã được 
HĐND TP thông qua tại các kỳ họp đang triển 
khai vào cuộc sống, góp phần xây dựng và phát 
triển Th ủ đô; bước đầu đáp ứng yêu cầu, mong 
muốn, nguyện vọng của nhân dân. Kết quả khả 
quan này sẽ tạo tiền đề cho hoạt động giám sát, 
PBXH trong những năm sau sẽ đạt kết quả tốt hơn 
nữa. Từ những kết quả trên, Ban Th ường trực Ủy 
ban MTTQ Việt Nam TP xác định, việc giám sát, 
phản biện sẽ được tập trung làm mạnh trong thời 
gian tới đây. 

PV: Nhiều năm nay, MTTQ Việt Nam TP đã tập 
trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, 
các CVĐ theo hướng tạo ra động lực thu hút, tập 
hợp nhân dân tham gia lao động sản xuất, học tập, 
xây dựng quê hương, xây dựng Th ủ đô. Xin đồng chí 
cho biết việc thực hiện các phong trào, các CVĐ này 
trên địa bàn TP được triển khai như thế nào?

Chủ tịch Vũ Hồng Khanh: Như tôi đã nói ở 
trên, vấn đề quan trọng nhất trong giai đoạn hiện 
nay là Mặt trận phải xác định được trọng tâm, 
trọng điểm trong hoạt động để đạt hiệu quả cao, 
tránh dàn trải. Với việc xác định như vậy, trong 
giai đoạn hiện nay, MTTQ Việt Nam TP đang tập 
trung vào thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tiếp tục 
phát động các hoạt động vì người nghèo bởi đây là 
những CVĐ mang tính chất đặc thù của Mặt trận, 
có khả năng thu hút, tập hợp rộng rãi nhân dân. 
Cụ thể là, phát huy truyền thống “Tương thân 
tương ái” của dân tộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam 
các cấp đã phối hợp tốt với chính quyền và các 
cơ quan chức năng vận động các doanh nghiệp, 
nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người 
có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách 
xã hội, các trường hợp rủi ro đột xuất. Năm 2017, 
quỹ “Vì người nghèo” các cấp TP vận động được 
trên 50 tỷ đồng, hỗ trợ xây 108 nhà và sửa 01 nhà; 
trích 1 tỷ 88,8 triệu đồng hỗ trợ người già cô đơn 
không nơi nương tựa, hỗ trợ học bổng và tặng 
xe đạp cho trẻ em mồ côi TP Hà Nội; tặng quà 
cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán và nhân 
dịp Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngoài ra, 
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Ban Th ường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP 
còn vận động các tập đoàn, ngân hàng lớn hàng 
nghìn suất quà, xây, sửa nhà cho các hộ nghèo tại 
huyện ngoại thành. Năm 2017, quỹ “Cứu trợ” TP 
vận động được trên 51 tỷ đồng; trích cứu trợ cho 
đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ và các 
nạn nhân trong trong các vụ hỏa hoạn số tiền là: 
30 tỷ 355 triệu đồng.

Ngoài ra, chúng tôi đang tập trung thực hiện 
CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam” theo hướng cổ vũ, giới thiệu những mô hình 
điển hình, những sản phẩm hàng Việt Nam chất 
lượng cao để hàng Việt Nam có đủ sức cạnh tranh 
và lan tỏa thương hiệu tới người dân trong và ngoài 
nước. Đặc biệt, quan điểm của Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP khi thực hiện CVĐ này là tránh “dán tem” 
cho các sản phẩm kém chất lượng.

PV: Cán bộ được xác định là gốc của công việc. 
Để tạo nên những thay đổi trong hoạt động của 

Mặt trận yếu tố con người đóng vai trò rất quan 
trọng. Chủ tịch nhắn nhủ gì đến đội ngũ cán bộ 
Mặt trận hiện nay?

Chủ tịch Vũ Hồng Khanh: Để hoàn thành 
nhiệm vụ trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của 
công việc, cán bộ Mặt trận phải đặt ngang tầm 
vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận. 
Mỗi cán bộ Mặt trận phải không ngừng phấn đấu 
vươn lên để trang bị cho mình cả về nhận thức 
lẫn nghiệp vụ. Hiện nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP đã và đang phát động phong trào tiếp tục đẩy 
mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. Vì vậy, mỗi cán bộ Mặt trận 
phải không ngừng học tập theo gương Bác tận 
tâm, tận tụy trong công việc, luôn cố gắng trau 
dồi chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng được yêu 
cầu công việc trong giai đoạn mới.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch! 
Hải Hoa

9. Tập huấn, nâng cao chất lượng hoạt động 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận 

các cấp TP được quan tâm, từng bước đổi mới nội 
dung tập huấn nhằm nâng cao năng lực và phương 
pháp vận động quần chúng của đội ngũ cán bộ Mặt 
trận. Trong năm, Ban thường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP đã phối hợp tổ chức 06 lớp bồi dưỡng 
nghiệp vụ với hơn 2.000 học viên. Trong đó, tổ chức 
1 lớp cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ cho 221 
cán bộ Mặt trận; 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công 
tác Tuyên giáo và Dư luận xã hội cho gần 200 cán 
bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các quận, huyện, 
thị xã; 3 lớp tập huấn công tác TTND, GSĐTCCĐ 
với 1.650 đại biểu là Trưởng ban TTND và Trưởng 
ban GSĐTCCĐ, 01 lớp Đề án 02-212 với 600 đại 
biểu là trưởng nhóm nòng cốt. Phối hợp với Cảnh 
sát Phòng cháy chữa cháy tổ chức tập huấn tuyên 
truyền công tác phòng cháy chữa cháy tại huyện 
Phúc Th ọ, Ứng Hòa, Đông Anh... 

10. Đổi mới công tác Thi đua - Khen thưởng 
Ban Th ường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà 

Nội đã xây dựng Kế hoạch số 91/KH-MTTQ-BTT 
ngày 13/01/2017 về công tác Th i đua - Khen thưởng 

và  các Cụm Th i đua của Mặt trận. Đã tổ chức hội 
nghị phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2017. 
Triển khai kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua; 
thườ ng xuyên kiể m tra đôn đố c cá c phong trà o thi 
đua, cá c cuộ c vậ n độ ng, quan tâm xây dự ng mô hì nh 
điể m. Phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và 
kỹ thuật TP Hà Nội và Sở Khoa học và Công nghệ 
TP triển khai kế hoạch phong trào thi đua “Đoàn 
kết sáng tạo” trên địa bàn TP; hưởng ứng Lễ phát 
động phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” do Ủy 
ban TW MTTQ Việt Nam tổ chức. 

 Kết quả, năm 2017, Th ủ tướng Chính phủ tặng  
Bằng khen cho 01 tập thể và 03 cá nhân; Ủy ban TW 
MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen cho 22 tập thể và 
24 cá nhân, 1.075 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp 
đại đoàn kết dân tộc”. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP 
khen thưởng 226 tập thể, 148 cá nhân. Ban Th ường 
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã hiệp 
y đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao 
động hạng Nhất cho 01 tập thể, Huân chương Lao 
động hạng Ba cho 01 cá nhân, Bằng khen Th ủ tướng 
Chính phủ cho 09 cá nhân và Bằng khen UBND TP 
cho 32 cá nhân. 

Ban Tuyên giáo và Đối ngoại

10 sự kiện nổi bật...    (Tiếp theo trang 11)
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1. Đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam 
các cấp TP

Th ực hiện Chương trình công tác Mặt trận năm 
2017, gắn với thực hiện “Năm kỷ cương hành 
chính” của UBND TP, năm 2017 được MTTQ Việt 
Nam TP lựa chọn chủ đề  là “Năm tập trung cho 
cơ sở”. Th eo đó, Ban Th ường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP đã ban hành Kế hoạch số 93-KH-
MTTQ-BTT ngày 09/2/2017 về tổ chức làm việc 
giữa Ban Th ường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP Hà Nội với Ban Th ường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam các quận, huyện, thị xã về việc tổ chức 
triển khai thực hiện chương trình công tác Mặt 
trận năm 2017. Đến ngày 3/8/2017, Ban Th ường 
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã hoàn thành kế 
hoạch làm việc với 30 đơn vị quận, huyện, thị xã. 
Tại các buổi làm việc đều có đại diện cấp ủy, chính 
quyền, các tổ chức thành viên của Mặt trận ở địa 
phương tham dự, đóng góp ý kiến trao đổi, định 
hướng, tháo gỡ khó khăn trong công tác phối hợp 
hoạt động giữa HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ 
Việt Nam các cấp, tạo điều kiện cho MTTQ Việt 
Nam các cấp TP hoạt động đồng bộ, hiệu quả, góp 
phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của 
địa phương.  

sự kiện nổi bật
công tác Mặt trận Hà Nội năm 201710

Ban Thường trực Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP Hà  Nộ i là m việ c 
vớ i Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai. 
 Ảnh: Thanh Hải

2. Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp 
nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết 
dân tộc

  Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp TP phối hợp 
với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động 
các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc 
vận động (CVĐ) tại địa phương. Đồng thời, tổ chức 
các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Th ủ đô 
và đất nước. Tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên 
và các tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết TW 
4, khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 
ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh’’. Th ực hiện nếp sống văn minh trong việc 
cưới, việc tang và lễ hội; văn hóa ứng xử, xây dựng 
người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Đã tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành 
pháp luật theo Đề án 02-212 của Chính phủ được 
11.676 cuộc với 863.066 lượt người. Biên tập và phát 
hành 25.300 Bản tin Dân chủ và Đoàn kết tới Ban 
Công tác Mặt trận các khu dân cư; 12.300 cuốn sách 
“Gương sáng Mặt trận Th ủ đô” tập 3; biên tập và phát 
hành 8.000 cuốn “Xây dựng người Hà Nội thanh 
lịch, văn minh’’ tập 5; biên tập, đăng tải hơn 1.800 
tin, bài, hình ảnh hoạt động của MTTQ các cấp lên 
Website của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Tổ chức 
giao ban dư luận xã hội với MTTQ Việt Nam các 
quận, huyện thị xã định kỳ 01 tháng/lần. Đồng thời, 
tổ chức Hội thảo “Nắm tình hình và định hướng dư 
luận xã hội của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp 
TP trong giai đoạn hiện nay’’.

3. Đẩy mạnh  các hoạt động vì người nghèo
  Năm 2017, quỹ “Vì người nghèo’’ các cấp TP đã 

vận động được trên 50 tỷ đồng. Ban Chỉ đạo Quỹ “Vì 
người nghèo’’ TP đã trích 8 tỷ 738,8 triệu đồng để hỗ 
trợ người nghèo. Bên cạnh đó, Ban Th ường trực Ủy 
ban MTTQ Việt Nam TP còn vận động Ngân hàng 
CP Công thương Việt Nam hỗ trợ 5 tỷ đồng xây, sửa 
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142 nhà cho các hộ nghèo tại các huyện Sóc Sơn, 
Quốc Oai và Mê Linh; vận động Tập đoàn Vingroup 
hỗ trợ 854 suất quà (trị giá 500 nghìn đồng/suất) 
tặng các hộ nghèo tại huyện Phú Xuyên và huyện 
Mỹ Đức; vận động Ngân hàng Ngoại thương Việt 
Nam hỗ trợ 3 tỷ đồng xây 30 nhà tại quận Hoàng 
Mai, huyện Gia Lâm và huyện Th anh Trì.

4. Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ 
đồng bào các tỉnh bị thiên tai

  Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Th ương binh - Liệt 
sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), MTTQ Việt Nam các cấp 
TP đã tuyên truyền, vận động ủng hộ quỹ “Đền ơn 
đáp nghĩa’’. Đã hỗ trợ xây, sửa hơn 8.221 nhà ở cho 
hộ gia đình thương binh liệt sỹ, người có công  trị giá 
hơn 955 tỷ đồng. Năm 2017, quỹ “Cứu trợ’’ TP đã vận 
động được 24 tỷ 53,3 triệu đồng; trích cứu trợ cho 
đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ và nạn nhân 
trong các vụ hỏa hoạn hơn 29 tỷ đồng... 

5. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CVĐ 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

 Ban Th ường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP 
Hà Nội phối hợp với Ban Dân vận Th ành ủy tham 
mưu Th ường trực Th ành ủy ban hành Chỉ thị số 
17-CT/TU ngày 11/4/2017 về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”. Ủy 
ban MTTQ Việt Nam các cấp triển khai Chương 
trình phối hợp số 168/CTrPH-UBND-MTTQ ngày 
10/7/2017 về giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM, 

đô thị văn minh giữa UBND - Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP Hà Nội. Chủ trì phối hợp và hoàn thành 
việc triển khai lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân 
đối với kết quả xây dựng NTM tại huyện Th anh Trì 
và Hoài Đức. Kết quả năm 2017, huyện Th anh Trì và 
huyện Hoài Đức đã được công nhận Huyện NTM. 

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, 
doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng 
thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 
Việt Nam”. Tổ chức chương trình bình chọn “Hàng 
Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”.  Phát 
hành 92.405 cuốn “Sổ tay người tiêu dùng”. Phối 
hợp tổ chức các hội chợ trưng bày, triển lãm, giới 
thiệu về hàng Việt Nam chất lượng cao. Đã tổ chức 
5 tuần hàng Việt, 5 hội chợ hàng Việt, 190 chuyến 
hàng Việt đến với người tiêu dùng; tổ chức kết nối 
giữa các doanh nghiệp với người tiêu dùng để nâng 
cao chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, đã tổ chức 1.165 
điểm bán hàng bình ổn giá trong dịp lễ, Tết phục vụ 
người tiêu dùng.

6. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện 
xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

 Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã ban hành các 
kế hoạch, hướng dẫn về: Th am gia góp ý xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền; hoạt động giám sát và 
phản biện xã hội (PBXH) của MTTQ Việt Nam các 
cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội; tham gia lấy 
ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật trình tại kỳ họp 
Quốc hội.

Th ực hiện giám sát thông qua hoạt động của Ban 
TTND, Ban GSĐTCCĐ, trong năm, Ban TTND đã 
giám sát được tổng số 6.885 vụ, phát hiện 2.193 vụ 
vi phạm, kiến nghị với các cơ quan chức năng 2.113 
vụ, số vụ được cơ quan có thẩm quyền giải quyết xử 
lý 1.985 vụ. Ban GSĐTCCĐ đã giám sát được 3.462 
cuộc, phát hiện 267 công trình, dự án vi phạm, đề 
nghị khắc phục và xử lý vi phạm 243 vụ, kiến nghị 
thu hồi về cho Nhà nước 11.132m2 đất.

 Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã tiếp nhận xử 
lý 304 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh của nhân dân; tổ chức tiếp công dân và chuyển 
các đơn thư đến các cơ quan có thẩm quyền giải 
quyết theo đúng quy định. Ban Th ường trực Ủy ban 
MTTQ Việt Nam các cấp TP phối hợp chủ trì tổ 
chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội 

Đ/c Nguyễn Đình Đức - Phó Chủ tịch Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP 
Hà  Nộ i trao nhà  Đạ i đoà n kế t cho hộ  nghè o tạ i xã Trường Thịnh, 
huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội.  Ảnh: T.H
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và đại biểu HĐND các cấp trước và sau các kỳ họp; 
tổng hợp ý kiến của cử tri gửi Ủy ban TW MTTQ 
Việt Nam, Th ành ủy Hà Nội, Văn phòng đoàn Đại 
biểu Quốc hội và Th ường trực HĐND TP. Đồng 
thời tập hợp ý kiến nhân dân và các tổ chức chính 
trị - xã hội để xây dựng báo cáo MTTQ tham gia xây 
dựng chính quyền tại kỳ họp HĐND. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức hơn 
500 hội nghị PBXH. Nội dung tập trung vào thực 
hiện các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - xã 
hội, an ninh - quốc phòng tại địa phương. Đồng thời, 
tham gia phối hợp cùng Đoàn đại biểu Quốc hội, 
HĐND TP và các tổ chức chính trị - xã hội TP giám 
sát một số chương trình, vụ việc nổi cộm của TP liên 
quan đến quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

 MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp tổ chức đối 
thoại với người đứng đầu được 551 cuộc. Trong 
đó, quận, huyện, thị xã: 56 cuộc; xã, phường, thị 
trấn: 495 cuộc; tập trung vào tình hình thực hiện 
kế hoạch, kinh tế, xã hội, an sinh xã hội của quận, 
huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn cùng cấp.

7. Triển khai công tác Dân tộc và Tôn giáo
Ban Th ường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà 

Nội tổ chức gặp mặt 230 vị chức sắc tôn giáo và đại 
biểu người dân tộc thiểu số tiêu biểu. Tổ chức tặng 
quà cho bà con Công giáo nghèo, động viên thăm 
hỏi tại các giáo xứ, các linh mục và các tổ chức tôn 
giáo trên địa bàn TP nhân dịp các ngày lễ, Tết và 
lễ trọng của các tôn giáo. Tổ chức hội nghị tuyên 
truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho 250 vị là chức 
sắc tôn giáo, người tu hành và các vị Ủy viên Ủy ban, 
cán bộ công chức, người lao động cơ quan Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP; đánh giá kết quả 15 năm thực 
hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW ngày 12/3/2003 của 
BCH TW Đảng (khóa IX) về “công tác Tôn giáo”. 

 Ban Th ường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà 
Nội hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam TP Hà Nội tổ chức thành công Đại hội 
Đại biểu Phật giáo TP Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 
2017 - 2022. Hướng dẫn Ủy ban Đoàn kết Công giáo 
TP hoàn thành tổ chức tổng kết 5 năm phong trào thi 
đua yêu nước trong đồng bào Công giáo ở 29 quận, 
huyện, thị xã và tổ chức Đại hội đại biểu “Người 
Công giáo Th ủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lần 
thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Phối hợp với Viện Tín 
ngưỡng, Tôn giáo - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ 

Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP Hà  Nộ i Hội đàm với Ủy ban Hội nghị 
Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc TP Bắ c Kinh.  

Ảnh: Lê Phương

Chí Minh biên soạn cuốn “Sổ tay công tác tôn giáo”. 
Phối hợp cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ 
chức hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện công tác phối 
hợp về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí 
hậu; hướng dẫn 3 mô hình điểm cấp TP (Th ánh Th ất 
Cao Đài Th ủ đô; Giáo xứ Cẩm Cơ, huyện Th ường 
Tín; Chùa Trung Hậu, huyện Mê Linh).

8. Tăng cường công tác đối ngoại nhân dân
MTTQ Việt Nam các cấp TP  tuyên truyền, vận 

động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương đối 
ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước; 
vậ n độ ng, tập hợp, đoà n kế t người Việt Nam, xây dựng 
và phối hợp triển khai chương trình đối ngoại nhân 
dân của Mặt trận với các tổ chức thành viên. Phối 
hợp xây dựng chương trình thông tin, tuyên truyền 
đối ngoại về hình ảnh Th ủ đô, đất nước và con người 
Việt Nam. Phát huy vai trò của cộng đồng người Việt 
Nam ở nước ngoài trong các hoạt động đoàn kết, hữu 
nghị, phát triển quan hệ hợp tác quốc tế.

 Đã tổ chức đón đoàn cán bộ Chính hiệp TP 
Bắc Kinh, Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, Hội 
đồng Quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ 
quốc Campuchia và Phòng Xã hội Liên bang Nga 
sang thăm và làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP Hà Nội. Tổ chức các đoàn công tác thăm, làm 
việc tại Th ụy Sỹ, Tây Ban Nha, Lào để trao đổi kinh 
nghiệm hoạt động và vận động người Việt Nam ở 
nước ngoài ủng hộ các chính sách của Nhà nước, 
hướng về Tổ quốc.

(Xem tiếp trang 8)
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Xã Ba Vì là một xã đặc biệt khó 
khăn của huyện Ba Vì, có 98% 
là người dân tộc Dao, kinh tế 

chủ yếu dựa vào nông nghiệp và nghề 
làm thuốc Nam. Xã có tới 48,51% hộ 
nghèo, có 12,92% hộ cận nghèo. Th ế 
nhưng, sau khi nghe tuyên truyền, rồi 
cán bộ xã đến tận nhà vận động, bà 
con ở đây đều đồng lòng nhất trí hiến 
đất làm đường giao thông. Ông Triệu 
Phú Quang, thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì 
là người đầu tiên thực hiện hiến đất, từ 
đó đã nhân rộng ra toàn thôn và các 
thôn khác trong xã. Tự nguyện hiến 
đất nhằm đóng góp cho công cuộc xây 
dựng NTM ở xã, gia đình ông Triệu 
Phú Quang đã tự nguyện hiến 400m2 

đất ở để làm đường giao thông nông 
thôn. Ông Quang chia sẻ: “Th ấy được 
lợi ích từ việc hiến đất làm đường giao 
thông nông thôn để xây dựng NTM, gia 
đình tôi đã tự nguyện cắt đi phần đất ở 
để cùng chung sức với bà con, dân làng 
làm đường giao thông để thuận tiện 
đi lại. Trước kia, vào mùa mưa, đường 
dốc, sỏi đá, trơn trượt đi lại khó khăn 
cho cả người lớn và trẻ em. Bây giờ thì 
khác rồi, có đường xá đi lại thuận tiện, 
lại được đổ bê tông sạch sẽ, tôi vui lắm. 
Nhà nước cần bao nhiêu là tôi hiến bấy 
nhiêu, không tiếc gì hết.”

Nông dân Triệu Phú Quang hiến đất 
làm đường, xây dựng nông thôn mới

Xây dựng và phát triển giao thông 
nông thôn trong công tác xây dựng 
nông thôn mới (NTM) được coi là 
một nhiệm vụ khó khăn, lâu dài. 
Th ế nhưng, tại xã Ba Vì, huyện 
Ba Vì đã có hàng chục hộ dân tình 
nguyện hiến hàng ngàn mét vuông 
đất ở để làm đường giao thông 
nông thôn. Trong đó gia đình ông 
Triệu Phú Quang, thôn Hợp Nhất, 
xã Ba Vì là một điển hình.

Ông Triệu Phú Quang (ngoài cùng bên trái) giới thiệu con đường mới sau khi cùng 
nhân dân hiến đất làm đường.  Ảnh: Diệu Thu

Trước đây, những đoạn đường liên thôn trong xã Ba Vì đều nhỏ hẹp, đi lại 
gặp không ít khó khăn, nhiều khi người dân trong khu vực này muốn bán con 
lợn, con gà hay bao thóc, bao ngô hoặc người bệnh muốn lên cắt thuốc cũng ái 
ngại vì đường vừa dốc, vừa hẹp khó đi. Nhưng nay, những con đường bê tông 
được hình thành, trẻ em đi học, người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa cũng 
thuận tiện hơn trước rất nhiều.

Có thể nói, nhiều người dân nơi đây, hiến đất nhiều hay ít không phải là 
vấn đề, bởi khi những con đường bê tông chạy khắp xóm bản, sẽ giúp ích 
cho phát triển kinh tế nơi họ sinh sống. Tự nguyện hiến hàng trăm m2 đất ở, 
trên đó còn có các công trình phụ, tường bao phải đập bỏ để xây mới, xong 
họ vẫn tự nguyện hiến đất làm đường là vì chính tương lai của những đứa trẻ 
trong xóm và sự phát triển quê hương mình, như suy nghĩ bình dị, mà cao 
đẹp của ông Triệu Phú Quang. Đối với xã Ba Vì, dựa vào tình hình cụ thể 
của địa phương, xã đã chọn làm đường giao thông nông thôn là động lực để 
phát triển kinh tế - xã hội. Th ời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã luôn cố gắng 
làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất làm đường giao 
thông nông thôn. Trong quá trình vận động thực hiện phương châm dễ làm 
trước, khó làm sau, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Từ việc hiến đất mở đường 
đến việc huy động sức dân bê tông hóa đường giao thông thôn, xóm đã tạo 
nên bước chuyển mới trong phong trào xây dựng NTM tại cơ sở. Công khai, 
minh bạch, bàn bạc rồi thống nhất cách làm nên được người dân đồng tình 
ủng hộ. Phong trào hiến đất làm đường phục vụ phát triển giao thông nông 
thôn ở xã Ba Vì triển khai thuận lợi nhờ những tấm gương tiêu biểu như ông 
Triệu Phú Quang. Qua đó, phong trào hiến đất xây dựng đường giao thông 
thôn, xóm đã lan tỏa rộng khắp và phát triển mạnh mẽ. 

Diệu Thu
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Đẩy mạnh phong trào toàn dân 
phòng cháy, chữa cháy

Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu 
Tuất, để đón Tết an toàn và bình 
yên, bên cạnh việc mua sắm bình 
chữa cháy cầm tay để có thể kịp thời 
dập tắt đám cháy ngay từ lúc mới 
phát sinh, người dân cần quan tâm 
đến công tác phòng cháy, chữa cháy 
(PCCC) tại gia đình, chú ý đến các 
nguồn sinh nhiệt (hệ thống gas, bếp 
điện, quạt sưởi ấm...), đảm bảo bình 
gas, dây dẫn gas không rò rỉ. Cần 
kiểm tra nghiêm ngặt hệ thống điện: 
Dây dẫn, cầu dao, ổ cắm; tránh tình 
trạng dây chưa được đấu nối chặt, ổ 
cắm lỏng lẻo gây phóng tia lửa điện 
khi sử dụng... Khi phát hiện mùi gas, 
không được bật lửa, bật công tắc 
điện, mở cửa có chốt sắt... làm phát 
sinh tia lửa điện gây cháy, nổ.  Nếu đi 
vắng, hãy ngắt hệ thống điện, gas để 
đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, người 
dân cũng cần quan tâm đến an toàn 
PCCC khi thực hành các nghi lễ tâm 
linh: Đốt nến, thắp hương, đốt vàng 
mã... Hãy có ý thức làm chủ nguồn 
lửa, nguồn nhiệt trong sinh hoạt để 
không xảy ra cháy, nổ.

Hỏa đứng hàng thứ hai 
trong bốn mối họa, đe 
dọa sự hiểm nguy tính 

mạng, tài sản của con người: 
“Th ủy, Hỏa, Đạo, Tặc”. Chính 
vì vậy, nâng cao những kỹ năng 
PCCC, nâng cao nhận thức của 
mỗi người dân trong chấp hành 
những quy định về PCCC chính 
là biện pháp hữu hiệu làm giảm 
thiệt hại do cháy gây ra. Xác 
định rõ điều đó, năm 2017, Ủy  
ban MTTQ Việt Nam TP Hà 
Nội và Sở Cảnh sát PCCC TP 
đã triển khai chương trình phối 
hợp “Xây dựng phong trào toàn 
dân PCCC trên địa bàn TP”. 

Triển khai chương trình, Ủy  
ban MTTQ Việt Nam TP Hà 
Nội và Sở Cảnh sát PCCC TP 
đã ban hành Kế hoạch số 104/
KH-UB MTTQ - CSPCCC về 
việc thực hiện chương trình 
phối hợp giữa hai đơn vị về 
xây dựng phong trào toàn dân 
tham gia PCCC trên địa bàn 

TP năm 2017. Các phòng Cảnh 
sát PCCC quận, huyện, thị xã 
để triển khai ký chương trình 
phối hợp với Ủy ban MTTQ 
Việt Nam cùng cấp và xây dựng 
kế hoạch thực hiện. Đồng thời, 
triển khai kế hoạch tập huấn, 
tuyên truyền PCCC cho cán bộ 
làm công tác Mặt trận ở 5 quận, 
huyện, thị xã. Định kỳ hàng 
tháng, quý, năm, các đơn vị 
thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP và Cảnh sát PCCC duy trì 
chế độ trao đổi thông tin, đánh 
giá tình hình thực hiện và đề ra 
các giải pháp nâng cao hiệu quả 
công tác phối hợp.

Th ực hiện chương trình phối 
hợp, công tác tuyên truyền, tập 
huấn nghiệp vụ và xây dựng 
phong trào toàn dân tham gia 
PCCC được xác định là một 
trong những công tác hết sức 
quan trọng. Th ông qua việc 
tuyên truyền, giáo dục, phổ 
biến pháp luật và kiến thức 
về PCCC làm cho cán bộ Mặt 
trận và người dân tại các quận, 
huyện, thị xã nâng cao nhận 
thức trách nhiệm của mình 
trong việc chấp hành các quy 
định về PCCC. Qua đó làm 
giảm và hạn chế đến mức thấp 
nhất về số lượng và thiệt hại về 
người và tài sản khi các vụ cháy, 
nổ xảy ra. Lãnh đạo 2 ngành đã 
chỉ đạo các đơn vị  tổ chức thực 
hiện nghiêm túc, hiệu quả các 
nhiệm vụ được giao trong công 
tác PCCC và cứu nạn cứu hộ 
(CNCH). Năm 2017, Ủy  ban 

Một  buổi diễn tập PCCC.  Ảnh: T.A



14 DÂN CHỦ VÀ ĐOÀN KẾT  SỐ 76 - THÁNG 2/2018

VÌ AN NINH TỔ QUỐC

 MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và 
Cảnh sát PCCC TP đã tổ chức 
17 lớp tập huấn, tuyên truyền 
về PCCC cho 6.275 đối tượng 
là cán bộ thuộc các tổ chức 
thành viên của MTTQ, đồng 
bào Công giáo tại các quận, 
huyện, thị xã trên địa bàn TP.  
Đã phát 2.550 cuốn tài liệu tập 
huấn PCCC và CNCH, 25.500 
tờ rơi tuyên truyền khuyến cáo 
đảm bảo an toàn PCCC tại khu 
dân cư (KDC), an toàn PCCC 
trong thắp hương thờ cúng, 
sử dụng điện, gas và Sổ tay 
an toàn PCCC trong sử dụng 
điện. Các đơn vị thuộc Sở Cảnh 
sát PCCC đã xây dựng 17 tin, 
bài về công tác tuyên truyền, 
tập huấn nghiệp vụ PCCC và 
CNCH tại Ủy ban MTTQ Việt 
Nam các quận, huyện, thị xã; 
đồng thời lồng ghép nội dung 
khuyến cáo các biện pháp đảm 
bảo an toàn PCCC tại các KDC, 
hộ gia đình và đăng trên Web-
site của Sở Cảnh sát PCCC TP 
để tuyên truyền đến mọi người 
dân. Hướng dẫn các đơn vị, cơ 
sở tổ chức treo băng-rôn, khẩu 
hiệu tuyên truyền về PCCC tại 
hầu hết các tuyến phố chính, 
trung tâm các quận, huyện, thị 
xã và tại cơ quan, doanh nghiệp 
(DN), nhà trường nhân “Th áng 
hành động về an toàn vệ sinh 
lao động” và “Ngày toàn dân 
PCCC 4/10”. Đặc biệt, các đơn 
vị đã tham gia lễ diễu hành, mít 
tinh và tổ chức nhiều hoạt động 
hưởng ứng kỷ niệm 56 năm 
Ngày Truyền thống lực lượng 
Cảnh sát PCCC, 16 năm Ngày 
Toàn dân PCCC.

Song song với công tác tuyên 
truyền, công tác phối hợp kiểm 
tra an toàn PCCC cũng được 

triển khai nghiêm túc. Th ực hiện 
chức năng quản lý Nhà nước về 
PCCC, các đơn vị thuộc Cảnh 
sát PCCC TP đã hướng dẫn Ủy 
ban MTTQ Việt Nam TP Hà 
Nội và 30 Ủy ban MTTQ quận, 
huyện, thị xã tiếp tục củng cố 
và hoàn thiện hồ sơ theo dõi, 
quản lý hoạt động PCCC. Cảnh 
sát PCCC TP đã triển  khai việc 
kiểm tra an toàn PCCC định kỳ 
tại các trụ sở Ủy ban MTTQ các 
cấp. Nội dung kiểm tra gồm: 
Việc thực hiện trách nhiệm của 
người đứng đầu cơ sở trong 
công tác PCCC; tình trạng hoạt 
động của các trang, thiết bị, 
phương tiện PCCC; đường, lối 
thoát nạn của cơ sở. Đồng thời, 
kiểm tra công tác tuyên truyền, 
tập huấn nghiệp vụ PCCC, lập 
và thực tập phương án PCCC và 
công tác thường trực sẵn sàng 
chiến đấu của lực lượng PCCC 
cơ sở... Trong năm 2017, đã thực 
hiện 158 lượt kiểm tra. Qua đó, 
đã phát hiện, hướng dẫn cho 
các đơn vị khắc phục kịp thời 
các tồn tại thiếu sót có thể gây 
ra cháy nổ. Qua công tác kiểm 
tra an toàn PCCC, lãnh đạo Ủy 
ban MTTQ Việt Nam các cấp và 
lực lượng PCCC của cơ sở đã 
nâng cao được nhận thức, trách 
nhiệm của mình trong công tác 
đảm bảo an toàn PCCC; tổ chức 
khắc phục kịp thời các tồn tại, 
thiếu sót về công tác PCCC, góp 
phần kiềm chế đến mức thấp 
nhất các nguy cơ gây cháy, nổ.

Năm 2017, công tác xây dựng 
phong trào toàn dân PCCC đã 
được các đơn vị thuộc Cảnh 
sát PCCC TP phối hợp chặt chẽ 
với Ủy ban MTTQ Việt Nam 
các quận, huyện, thị xã tích 
cực tham mưu, hướng dẫn cho 

chính quyền các địa phương, 
người đứng đầu các đơn vị, cơ 
quan, tổ chức, cơ sở đăng ký 
xây dựng điển hình tiên tiến về 
PCCC. Cấp ủy, chính quyền, 
lãnh đạo các đơn vị, cơ sở đã ban 
hành các chủ trương, nghị quyết 
và kế hoạch tổ chức thực hiện 
tốt công tác đảm bảo an toàn 
PCCC. Cảnh sát PCCC TP đã 
thành lập Ban chấm điểm các hồ 
sơ đề nghị xây dựng đơn vị điển 
hình tiên tiến về PCCC năm 
2017. Qua rà soát, chấm điểm 
đã có 56 địa bàn (UBND xã, 
phường, thị trấn) và 124 cơ sở 
đạt tiêu chuẩn đơn vị điển hình 
tiên tiến về PCCC. Hiện nay, tại 
584 xã, phường, thị trấn của TP 
đã duy trì và củng cố hoạt động 
của 3.370 đội dân phòng; 13.369 
đội PCCC cơ sở (với 141.250 
đội viên) và 2 đội PCCC chuyên 
ngành (với 65 đội viên).

Việc thực hiện chương trình 
phối hợp đã góp phần hạn chế 
tình hình cháy, nổ theo cả 3 tiêu 
chí: Số vụ cháy, thiệt hại về tài 
sản và số người thương vong. 
Nhiều sự cố cháy được người 
dân phát hiện và xử lý ngay từ 
giai đoạn đầu bằng các kiến 
thức PCCC được học, không 
để phát sinh thành vụ cháy. 
Cán bộ thuộc các tổ chức thành 
viên  của MTTQ sau khi được 
tập huấn đã tổ chức được 35 lớp 
tuyên truyền về PCCC, phổ biến 
kiến thức về an toàn PCCC  cho 
người dân tại nơi cư trú. Đồng 
thời, giữ mối liên hệ, trao đổi 
thông tin với các bộ hướng dẫn, 
kiểm tra an toàn PCCC theo dõi 
địa bàn nên các bất cập, tồn tại 
trong công tác PCCC tại KDC 
được phát hiện sớm. 

Thanh Bình
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Tết đến, Xuân về với bao niềm vui và cả những 
sự lo toan. Trong đó có nỗi lo về tình trạng 
lạm dụng rượu bia gây ra tai nạn giao thông 

(TNGT). Th ống kê cho thấy, người Việt Nam tiêu thụ 
3,4 tỷ lít bia, tương đương mức chi 3 tỷ USD (xấp xỉ 
65.000 tỷ đồng). Việt Nam trở thành quốc gia tiêu thụ 
bia cao nhất Đông Nam Á, đứng thứ ba châu Á, chỉ sau 
Nhật Bản và Trung Quốc. 

Trước kia khi đời sống kinh tế còn khó khăn thì 
những ngày Tết người dân chỉ mời nhau chén nước, 
chén chè. Còn nay khi đời sống kinh tế đã khấm 
khá hơn nhiều, cứ đến nhà nhau ngày Tết là người 
ta lại mời ly rượu, cốc bia. Do cả nể, cũng như tần 
suất nâng cốc liên tiếp, cộng với sự mệt mỏi phải lo 
toan trước Tết nên khi chỉ cần vài chén rượu, lon bia 
là nhiều người đã chuếnh choáng. Người Việt ngày 
nay không chỉ lạm dụng về rượu bia mà còn có tệ ép 
nhau uống. Nhiều người quan niệm rằng, tình cảm 
thể hiện qua những lần nâng chén đầy vơi! Đâu đó 
vẫn còn tư tưởng phải uống “hết mình” với nhau 
mới được xem là “thật lòng”;  phải cạn chén mới thể 
hiện bản lĩnh, phong cách chơi nên uống rượu, bia 
đã và đang tạo thành một thói quen xấu trong thời 
hiện đại.

Không chỉ gây mất thời gian, tiền bạc, uống rượu 
bia còn gây ra nhiều hệ lụy, hậu quả đau lòng nếu 

Để niềm vui ngày Tết thêm trọn vẹn

CSGT kiểm tra 
nông độ cồn 
của lái xe vi phạm.
Ảnh: T.A

tham gia giao thông. Vì đã uống rượu, bia không 
làm chủ được bản thân nên khi tham gia giao thông 
nhiều người đã gây ra những vụ TNGT nghiêm 
trọng, để lại hậu quả đau lòng và dai dẳng. Cứ mỗi 
dịp Tết các cơ quan chức năng lại đưa ra những con 
số giật mình về số người chết, người bị thương do 
TNGT mà nguyên nhân là do người điều khiển 
phương tiện có sử dụng rượu bia.

Th eo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông 
(CSGT) - Bộ Công an, trong 7 ngày nghỉ Tết Đinh 
Dậu 2017, cả nước xảy ra 368 vụ TNGT, làm chết 
203 người, bị thương 417 người. Riêng ngày mùng 
5 Tết, có 41 vụ tai nạn, làm chết 30 người, bị thương 
47 người, trong đó đường bộ xảy ra 39 vụ. So với 
cùng kỳ Tết Nguyên đán Bính Th ân năm 2016, 
TNGT tăng 29,5% về số vụ, tăng 11,5 % số người 
chết, tăng 48% số người bị thương. Số vụ tai nạn đặc 
biệt nghiêm trọng tăng so với Tết trước. 

Lãnh đạo Cục CSGT đánh giá, TNGT có chiều 
hướng gia tăng cả về số vụ và số người chết từ mùng 
1 Tết trở đi. Nguyên nhân một phần là tâm lý ngày 
Xuân, người tham gia giao thông tùy tiện vi phạm 
luật, nhiều người lái xe sau khi uống rượu, bia, 
không đội mũ bảo hiểm.

(Xem tiếp trang 32)
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MTTQ Việt Nam các cấp TP đã tổ chức hội nghị tập 
huấn, triển khai thực hiện tới 100% cán bộ Mặt trận từ 
TP đến cơ sở; hướng dẫn MTTQ Việt Nam các cấp TP 
phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức nghiên cứu, 
quán triệt, triển khai thực hiện. MTTQ Việt Nam TP Hà 
Nội cũng là đơn vị đầu tiên trong cả nước ban hành Quy 
chế phối hợp PBXH với Th ường trực HĐND, UBND 
TP. Th ực hiện Quy chế này, Ban Th ường trực Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP đã chủ động xây dựng chương 
trình, kế hoạch PBXH hàng năm; trong đó lựa chọn 
những nội dung cần PBXH theo các lĩnh vực mà nhân 
dân và xã hội đang quan tâm, phù hợp với thực tiễn của 
địa phương. Đồng thời, gửi văn bản đề nghị các cơ quan, 
tổ chức thông báo các văn bản cần góp ý PBXH để thống 
nhất và chuẩn bị nội dung, xây dựng chương trình, kế 
hoạch PBXH.

Kết quả, 04 năm qua, Mặt trận TP đã tổ chức được 15 
hội nghị PBXH; cấp quận, huyện, thị xã đã tổ chức được 
181 hội nghị; cấp xã phường, thị trấn tổ chức được 905 
hội nghị. Qua 04 năm thực hiện nhiệm vụ PBXH của 
MTTQ Việt Nam TP có thể rút ra một số kinh nghiệm 
bước đầu.

Một là, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp 
của chính quyền, các tổ chức thành viên; tăng cường 
phát huy vai trò của các hội đồng tư vấn, Ủy viên Uỷ ban  
MTTQ Việt Nam các cấp, chuyên gia trên các lĩnh vực. 
Quan tâm các biện pháp nâng cao chất lượng cán bộ 
MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phản biện.

Hai là, căn cứ tình hình thực tiễn của từng địa phương, 
MTTQ và các  đoàn thể chính trị - xã hội các cấp lựa 
chọn được nội dung, vấn đề PBXH phù hợp, đúng, trúng 
những vấn đề mà xã hội và nhân dân đang quan tâm để 
tham mưu với cấp ủy xây dựng kế hoạch thực hiện.

Ba là, bám sát hướng dẫn và các quy định, quy chế để 
triển khai, thực hiện đúng quy trình; vận dụng linh hoạt 
cách làm phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa 
phương và nội dung lĩnh vực phản biện, góp ý. Các ý 
kiến kiến nghị phải được chắt lọc, giải pháp đưa ra phải 
đảm bảo hiệu quả, tính khả thi; đồng thời phải theo dõi, 
quá trình việc  tiếp thu, thực hiện kiến nghị của cấp ủy, 
chính quyền các cấp, các ngành, các đơn vị sau phản 
biện, góp ý.

Bốn là, thường xuyên lắng nghe, tập hợp các ý kiến, 
kiến nghị của đoàn viên, hội viên và nhân dân; lắng 
nghe các vấn đề mà các tầng lớp nhân dân quan tâm, 
phản ánh thông qua Ban Công tác Mặt trận ở khu dân 
cư, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên ở từng cấp.

Năm là, định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh 
nghiệm việc triển khai thực hiện công tác PBXH.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực 
hiện Quy chế, Quy định về giám sát, PBXH của TP vẫn 
còn một số hạn chế như: Việc tuyên truyền, vận động, 
nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân có lúc, có 
nơi chưa kịp thời; công tác PBXH thực hiện chưa rõ 
nét. Việc mở rộng các hình thức PBXH của MTTQ Việt 
Nam các cấp ngoài tổ chức hội nghị, còn việc tổ chức lấy 
ý kiến rộng rãi trong nhân dân và các thành phần khác 
còn hạn chế. Một số cấp uỷ, chính quyền các cấp gửi các 
dự thảo văn bản tới MTTQ để PBXH còn chậm, dẫn 
đến việc tổ chức hội nghị PBXH của MTTQ bị động. 
Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ MTTQ và các đoàn thể 
một số địa phương, đơn vị còn hạn chế trong việc nhìn 
nhận, phân tích vấn đề, đánh giá và kết luận trong quá 
trình PBXH còn kém hiệu quả. Điều kiện và kinh phí 
hoạt động thực tế của MTTQ các cấp, nhất là cấp cơ sở 
còn gặp nhiều khó khăn...

4 năm thực hiện phản biện xã hội 
của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 217, 218 về MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị 
- xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội (PBXH) xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; căn cứ 
các văn bản hướng dẫn của TW, của Th ành ủy, Ban Th ường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội 
đã phối hợp với Ban Dân vận Th ành ủy tham mưu để Th ành ủy, UBND TP ban hành các Kế hoạch, 
Quyết định hướng dẫn thực hiện và cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 26/KH-MTTQ-BTT ngày 6/6/2014. 
Với sự chủ động, sáng tạo và kinh nghiệm từ thực tiễn, việc triển khai thực hiện hoạt động giám sát, 
PBXH của MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trong những năm qua đã đi vào nền nếp và đạt hiệu quả 
thiết thực, góp phần đắc lực vào công tác chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền.
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Để thực hiện tốt nhiệm vụ PBXH mang tính hiệu quả 
thiết thực, trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp 
trên địa bàn TP cần tập trung thực hiện tốt một số giải 
pháp sau:

 Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và hiệu quả 
trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, mục 
đích, quan điểm, tính chất, nội dung của Quyết định số 
217, 218 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn, chỉ 
đạo của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Th ành ủy Hà 
Nội về MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 
tham gia giám sát, PBXH và góp ý xây dựng Đảng, xây 
dựng chính quyền.

 Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các 
chương trình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa 
phương, chương trình công tác hàng năm của cấp ủy, 
chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 
cụ thể hoá nhiệm vụ PBXH với các nội dung cụ thể vào 
chương trình thống nhất hành động của MTTQ các cấp.

 Quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, tập hợp rộng 
rãi lực lượng các nhà khoa học, các chuyên gia... tham 
gia PBXH của MTTQ Việt Nam các cấp. Tổ chức tập 

huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, 
năng lực, kỹ năng của cán bộ MTTQ chuyên trách và 
những người làm công tác Mặt trận trong việc tham 
gia PBXH.

 Nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò, trách 
nhiệm của các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn Ủy ban 
MTTQ, ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp, người uy tín, 
các chuyên gia, các nhà khoa học am hiểu các lĩnh vực 
trong việc tham gia các hoạt động PBXH của MTTQ đối 
với các dự thảo báo cáo, kế hoạch, nghị quyết, đề án của 
TP, của địa phương, cơ sở.

 Phối hợp với các ngành, các tổ chức thành viên tuyên 
truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các 
cuộc vận động, phong trào thi đua. Ban Th ường trực Ủy 
ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì phối hợp tổ chức 
sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm thực hiện các chương 
trình phối hợp. Qua đó, thông tin hai chiều về các nội 
dung liên quan đến tình hình nhân dân, ý kiến, kiến 
nghị của nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền 
các cấp.  

     Ban Dân chủ và Pháp luật

Trị sự Phật giáo huyện nắm bắt tình 
hình tôn giáo; tăng cường công tác 
vận động các chức sắc, người tu 
hành và nhân dân theo đạo thực 
hiện nghiêm chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước nói chung, chính sách 
về tôn giáo nói riêng và tích cực 
tham gia các phong trào thi đua yêu 
nước, các CVĐ... Phối hợp với Ban 
Dân vận, Ban Đoàn kết Công giáo 
tổ chức hội nghị  giao ban 17 xã có 
đồng bào Công giáo để nắm bắt tâm 
tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị 
của đồng bào Công giáo; tập trung 
giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, 
mâu thuẫn, khúc mắc của các Tăng 
Ni, Phật tử. Qua đó, góp phần làm 
cho tình hình tôn giáo trên địa bàn 
huyện ổn định. Các hoạt động tín 
ngưỡng tâm linh trang trọng, lành 
mạnh, giữ gìn nét văn hóa truyền 

thống của dân tộc, đúng nghi lễ tôn 
giáo và quy định của Nhà nước, 
không có hoạt động mê tín đị đoan.

Không ngừng đổi mới nội dung, 
phương thức hoạt động, năm 2017, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 
đã duy trì hội nghị giao ban Công 
tác Mặt trận hàng tháng với Chủ 
tịch MTTQ Việt Nam các xã, thị 
trấn để nắm  bắt tình hình thực 
hiện công việc cũng như dư luận 
nhân dân, các vụ việc nổi cộm tại 
địa phương. Qua đó kịp thời tham 
mưu cho Huyện ủy các định hướng 
cần thiết. Đồng thời, MTTQ huyện 
đã tích cực phối hợp với UBND 
huyện, Ban Dân vận Huyện ủy 
đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ 
chức hội nghị đối thoại giữa người 
đứng đầu cấp ủy, chính quyền với 
MTTQ và các đoàn thể chính trị tại 
cấp xã.

Những kết quả đạt được của 
MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức 
trong năm 2017 minh chứng cho sự 
nỗ lực đổi mới nội dung, phương 
thức hoạt động của MTTQ huyện, 
bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính 
trị và chương trình công tác của Ủy 
ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và 
huyện ủy Hoài Đức; chủ động trong 
xây dựng kế hoạch hành động theo 
hướng  tăng cường đưa công tác Mặt 
trận hướng về KDC và từng hộ dân 
nhằm mở rộng, tập hợp, xây dựng 
và phát huy sức mạnh khối đại đoàn 
kết toàn dân để thực hiện các phong 
trào thi đua yêu nước, các CVĐ. 
Những nỗ lực của MTTQ huyện đã 
đóng góp tích cực vào sự phát triển 
của địa phương đồng thời khẳng 
định, nâng cao vị thế, vai trò của Mặt 
trận trong tình hình mới. 

Thu Vân

Ghi nhận ở MTTQ...    (Tiếp theo trang 38)
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Nhân dịp Lễ Giáng sinh 2017, 
trong các ngày từ 14 đến 
22/12, lãnh đạo Th ành ủy, Ủy 

ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã đi 
thăm, tặng quà các chức sắc tôn giáo và 
đồng bào có đạo trên địa bàn TP. Đó là: 
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam 
TP Hà Nội, Hội thánh Tin lành Hà Nội, 
Nhà thờ Hàm Long, Giáo xứ Bách Lợi, 
Dòng Mến Th ánh giá, Giáo hội các 
Th ánh hữu ngày sau của chúa Giesu 
Kito, nhà thờ Cửa Bắc, Dòng Phaolo, 
Giáo xứ Bái Xuyên (huyện Phú Xuyên) 
và Giáo xứ Hoàng Nguyên (huyện 
Th ường Tín)...

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Th ành 
ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã ân 
cần hỏi thăm sức khỏe các chức sắc tôn 
giáo và đồng bào có đạo, chúc toàn thể 
đồng bào Công giáo một mùa Giáng 
sinh an lành. Ghi nhận những đóng 
góp của các tổ chức tôn giáo nói riêng 
và đồng Công giáo nói chung trong 
công tác nhân đạo từ thiện, bảo vệ môi 
trường và ứng phó với biến đổi khí 
hậu... Lãnh đạo TP mong muốn, trong 
thời gian tới các chức sắc tôn giáo tiếp 

Đ/c Vũ Hồng Khanh - 
UVTVTU, Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội 
(thứ ba từ trái sang) đến 
thăm và chúc mừng Giáo 
xứ Cửa Bắc, quận Ba Đình. 
 Ảnh: L.P

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội (ngoài cùng 
bên trái) thăm, chúc mừng Nhà thờ Phượng Bãi, quận Hà Đông.  Ảnh: Linh Vy

tục động viên đồng bào tích cực tham gia các phong trào thi đua, các 
cuộc vận động do Nhà nước và MTTQ Việt Nam phát động, góp phần 
thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ổn định an ninh - quốc phòng 
tại địa phương. Th ay mặt Th ành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà 
Nội, các đồng chí lãnh đạo TP đã gửi quà và lẵng hoa chúc mừng.

 Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà 
Nội, các Linh mục, Mục sư các nhà thờ, Giáo xứ, Giáo họ hứa sẽ làm 
tốt vai trò cầu nối giữa đạo và đời, vận động đồng bào Công giáo tiếp 
tục đồng hành cùng dân tộc, phụng sự Th iên chúa, góp phần xây dựng 
quê hương, xây dựng Th ủ đô hiện đại, văn minh. 

Ban Tuyên giáo và Đối ngoại
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Đ/c Trần Thanh Mẫn - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam (thứ ba từ phải sang) tặng 
nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Huỳnh Thị Ngữ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê. Ảnh: Thu Khanh

TỔNG KẾT CÔNG TÁC MẶT TRẬN
CỤM THI ĐUA 5 TP TRỰC THUỘC TW



Ngày 15/12/2017, tại TP 
Đà Nẵng, Cụm thi đua 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam 05 TP trực thuộc TW gồm:  
Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, 
Cần Th ơ và TP Hồ Chí Minh đã 
tổ chức hội nghị tổng kết hoạt 
động Cụm thi đua năm 2017. Dự 
và chủ trì hội nghị có các đồng 
chí: Trần Th anh Mẫn - Ủy viên 
TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW 
MTTQ Việt Nam; Trương Quang 
Nghĩa - Ủy viên TW Đảng, Bí 
thư Th ành ủy Đà Nẵng; Đặng 
Th ị Kim Liên - Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng; 
Vũ Hồng Khanh - Chủ tịch Ủy 
ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; 
Tô Th ị Bích Châu - Chủ tịch Ủy 
ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí 
Minh; Phạm Văn Mợi - Chủ tịch 

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải 
Phòng; Phan Th ị Hồng Nhung 
- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP Cần Th ơ.

Báo cáo kết quả công tác Mặt 
trận năm 2017, nhiệm vụ trọng 
tâm năm 2018 của Cụm thi đua 
05 TP trực thuộc TW khẳng 
định: Năm 2017, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam 05 TP đã bám sát sự chỉ 
đạo, hướng dẫn của Ủy ban TW 
MTTQ Việt Nam, Nghị quyết 
Th ành ủy, HĐND, phối hợp với 
UBND thực hiện chương trình 
phối hợp, thống nhất hành động 
của Mặt trận địa phương; tuyên 
truyền, vận động, phát huy uy tín 
và vai trò của các tầng lớp nhân 
dân trong thực hiện các cuộc vận 
động (CVĐ), các phong trào thi 
đua yêu nước, góp phần hoàn 

thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã 
hội năm 2017 của 05 TP và đạt 
những kết quả nổi bật.

Trong năm qua, Mặt trận 05 TP 
đã thực hiện tốt công tác tuyên 
truyền các chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước. Đã phối hợp với 
Đảng bộ, chính quyền chăm lo 
chu đáo cho gia đình chính sách, 
người nghèo và các đối tượng xã 
hội khác. Bên cạnh đó, chủ động 
phối hợp triển khai thực hiện 
các phong trào thi đua yêu nước, 
các CVĐ tại địa phương. Công 
tác giám sát đi vào chiều sâu và 
đạt hiệu quả cao với nhiều kiến 
nghị thiết thực. Việc giám sát giải 
quyết khiếu nại, tố cáo được đổi 
mới theo hướng phát huy vai trò 
của đội ngũ chuyên gia, góp phần 
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giải quyết các vụ việc khiếu nại 
kéo dài, phức tạp, bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của công dân. 

Th ay mặt Ban Th ường trực Ủy 
ban TW MTTQ Việt Nam, Chủ 
tịch Trần Th anh Mẫn đánh giá 
cao những kết quả đạt được trong 
công tác Mặt trận năm 2017 của 
cụm thi đua 05 TP trực thuộc 
TW. Th eo Chủ tịch Trần Th anh 
Mẫn, trong năm 2017, hệ thống 
MTTQ cụm 05 TP trực thuộc 
TW đã có những cách làm sáng 
tạo, hiệu quả với nhiều hoạt động 
để lại dấu ấn. Công tác Mặt trận 
đã hướng vào lợi ích thiết thực 
cho người dân, nâng cao đời sống 
vật chất tinh thần cho người dân; 
quan tâm đến việc tôn vinh, nhân 
rộng các điển hình, mô hình tiêu 
biểu trong lao động sáng tạo. Đặc 
biệt, Mặt trận đã tích cực tham 
gia vào xây dựng Đảng, chính 
quyền vững mạnh. Hoạt động 
giám sát phản biện có nhiều đổi 
mới đi vào nề nếp. Việc kiện toàn 
công tác Mặt trận được quan tâm 
đã góp phần nâng cao năng lực 
hoạt động của MTTQ Việt Nam, 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong 
giai đoạn mới. “Những thành tựu 
chung của đất nước có đóng góp 
của công tác Mặt trận, trong đó 
có hệ thống MTTQ Việt Nam 
của 05 TP trực thuộc TW, đã góp 
phần đưa kinh tế - xã hội của đất 
nước phát triển, quốc phòng - an 
ninh được đảm bảo, xây dựng hệ 
thống chính quyền trong sạch 
vững mạnh” - Chủ tịch Trần 
Th anh Mẫn nhấn mạnh. 

Về công tác Mặt trận trong 
năm 2018, Chủ tịch Trần Th anh 
Mẫn đề nghị, Cụm thi đua 05 TP 
trực TW cần tiếp tục quan tâm 
đến việc nắm bắt tình hình nhân 

KẾT QUẢ BÌNH XÉT THI ĐUA NĂM 2017
CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TP HÀ NỘI

1. Cờ Thi đua Chính phủ: Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội .
2. Cờ Thi đua TP gồm: Ban Tuyên giáo và Đối ngoại - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; 
Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện: Long Biên, Hoài Đức, Đan Phượng.
3. Bằng khen Ủy ban TW MTTQ Việt Nam: Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, 
huyện: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Gia Lâm, Ba Vì, Quốc Oai, Thanh Trì.
4. Bằng khen của UBND TP Hà Nội: Ban Dân tộc và Tôn giáo - Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP.
5. Tập thể Lao động xuất sắc cấp TP: Văn phòng - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.
6. Bằng khen Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội: Ban Tổ chức, Ban Dân chủ 
- Pháp luật - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, 
huyện: Đống Đa, Thanh Xuân, Ba Đình, Tây Hồ, Hoàng Mai, Đông Anh, Thạch 
Thất, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Thường Tín, Phú Xuyên.

dân, dư luận xã hội để kịp thời 
phát hiện, phản ánh, kiến nghị 
với Đảng, chính quyền về tâm tư, 
nguyện vọng của nhân dân.

Chủ tịch Trần Th anh Mẫn cũng 
yêu cầu hệ thống MTTQ của 05 
TP phải có bước đột phá mạnh 
mẽ trong công tác giám sát, phản 
biện xã hội để nhiệm vụ này thực 
sự sâu sắc để lại ấn tượng cho xã 
hội. Th eo đó, các TP trong cụm 
cần tập trung giám sát việc cải 
cách thủ tục hành chính, giám sát 
việc đảm bảo an toàn thực phẩm; 
tình trạng bạo hành ở cấp học 
mầm non; giám sát trong phòng 
chống tham nhũng...

Để công tác Mặt trận đạt hiệu 
quả cao nhất, Chủ tịch Trần 
Th anh Mẫn đề nghị những người 
làm công tác Mặt trận phải sâu 
sát cơ sở, tránh hành chính hóa, 
nâng cao kỷ luật, kỷ cương, tinh 
gọn bộ máy nhưng vẫn đảm bảo 
kết quả, hiệu quả công tác. Đồng 
chí cũng tin tưởng trong năm 
2018, 05 TP trong cụm thi đua 
sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, 
gắn bó tạo nhiều chuyển biến 
trong công Mặt trận để thực sự 

là những đầu tầu đóng góp xứng 
đáng vào sự phát triển của đất 
nước. 

Trên tinh thần khách quan, 
dân chủ, đoàn kết, hội nghị đã 
thực hiện việc bình xét các danh 
hiệu khen thưởng để đề nghị Hội 
đồng Th i đua - Khen thưởng của 
Ủy ban TW MTTQ Việt Nam 
xem xét, quyết định. Hội nghị 
cũng nhất trí giới thiệu TP Hải 
Phòng là Cụm trưởng Cụm thi 
đua năm 2018.

Cùng chương trình, chiều 
ngày 14/12/2017, Cụm thi đua 
05 TP trực thuộc TW đã tổ chức 
khánh thành và bàn giao nhà Đại 
đoàn kết cho các hộ nghèo thuộc  
phường Hòa Khê, quận Th anh 
Khê, TP Đà Nẵng. Th eo đó, để 
kịp thời chia sẻ những khó khăn 
và giúp đỡ các hộ nghèo trên 
địa bàn TP Đà Nẵng, trong năm 
2017, Cụm thi đua 05 TP trực 
thuộc TW đã hỗ trợ xây dựng 10 
ngôi nhà Đại đoàn kết với tổng 
kinh phí 500 triệu đồng, mỗi 
ngôi nhà Đại đoàn kết được hỗ 
trợ 50 triệu đồng. 

   Ban Tổ chức
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Với chủ đề là “Hiệp thông, 
đồng hành và chia sẻ’’, Đại hội 
đại biểu “Người Công giáo 

Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc’’ 
lần thứ VII có nhiệm vụ tổng kết, 
đánh giá kết quả 05 năm thực hiện 
Nghị quyết Đại hội đại biểu khóa VI, 
nhiệm kỳ 2012-2017; rút ra bài học 
kinh nghiệm, đề ra phương hướng 
nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng 
thời, tiếp tục củng cố UBĐKCG Việt 
Nam TP Hà Nội phát triển, hoạt động 
phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong 
tình hình mới; đẩy mạnh phong trào 
thi đua yêu nước trong người Công 
giáo, góp phần phát triển Thủ đô ngày 
càng văn minh, hiện đại.

Th ay mặt cho phong trào thi đua 
yêu nước của người Công giáo Th ủ 
đô, Linh mục Dương Phú Oanh - 
Phó Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam, 
Chủ tịch UBĐKCG  Việt Nam TP Hà 
Nội cho biết: Đồng bào Công giáo TP 
Hà Nội hiện có 193 nghìn nhân danh, 
sinh sống tại 337/584 xã, phường, thị 
trấn . 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo của 
UBĐKCG Việt Nam, Ban Th ường 
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các 
cấp và UBĐKCG Việt Nam TP, 
Ban ĐKCG các quận, huyện, thị xã, 
đồng bào Công giáo Th ủ đô đã tích 
cực triển khai thực hiện các phong 
trào thi đua yêu nước, các cuộc vận 
động (CVĐ) do Nhà nước và Ủy 
ban MTTQ Việt Nam các cấp phát 
động, gắn với phong trào thi đua xây 
dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến’’ với 04 nội 
dung trọng tâm cụ thể, phù hợp. Qua 

đó đã mang lại những hiệu quả thiết 
thực trong đời sống cộng đồng, hài 
hòa giữa đạo và đời, nâng cao trách 
nhiệm của người Công giáo trong sự 
nghiệp CNH, HĐH đất nước. 

100% các xứ, họ đạo trên toàn TP 
đã đăng ký thi đua xây dựng “Làng 
văn hóa’’, “TDP văn hóa’’, gắn với  đăng 
ký phong trào thi đua xây dựng “Xứ, 
họ đạo tiên tiến’’. Kết quả, đã có gần 
300 thôn, làng, TDP có đồng bào 
Công giáo đạt danh hiệu văn hóa. Số 
gia đình văn hóa là người Công giáo 
đạt trên 90%. 100% các Ban ĐKCG 
đã tham gia ký kết bảo vệ môi trường 
và ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua 
tổng kết, đánh giá hàng năm, nhiệm 
kỳ 2012 - 2017 đã có 343/453 xứ, họ 
đạo đạt danh hiệu “Xứ, họ đạo tiên 
tiến xuất sắc’’.

Trong công tác nhân đạo từ thiện, 
bác ái, 5 năm qua, đồng bào Công 
giáo Thủ đô đã tích cực hưởng ứng 
các CVĐ, như CVĐ ủng hộ quỹ “Vì 
người nghèo’’, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa’’, 
quỹ “Bảo trợ trẻ em’’, quỹ “Vì biển 
đảo quê hương’’, ủng hộ đồng bào bị 
thiên tai, bão lũ... với số tiền gần 10 tỷ 
đồng. Đồng thời, quyên góp hàng tỷ 
đồng tiền mặt và hàng hóa đi thăm, 
tặng quà các bệnh nhân trại phong, 
đồng bào Công giáo trong cả nước có 
hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, 
người khuyết tật... Đặc biệt, được sự 
quan tâm của Ban Thường trực Ủy 
ban MTTQ Việt Nam, quỹ “Vì người 
nghèo’’ các cấp TP, trong 5 năm (2012 
- 2017), toàn TP đã hỗ trợ xây dựng 

Hài hòa giữa đạo và đời

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Vũ Hồng Khanh (thứ tư từ trái sang) 
tặng bức trướng chúc mừng Đại hội đại biểu “Người Công giáo Thủ đô 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.  Ảnh: Lê Phương

(Xem tiếp trang 23)
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Trong 2 ngày 11 và 12/12/2017 tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu “Người Công giáo Th ủ đô xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc’’ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022 với sự tham gia của 325 đại biểu chính thức, 
thay mặt cho phong trào thi đua yêu nước của 193 nghìn người Công giáo sinh sống tại 453 xứ, họ đạo, 
thuộc 3 giáo phận: Hà Nội, Hưng Hóa và Bắc Ninh. Đây là một sự kiện trọng đại đối với người Công 
giáo Th ủ đô nói chung, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) Việt Nam TP Hà Nội nói riêng; khẳng 
định dấu ấn một nhiệm kỳ hoạt động năng động, hiệu quả, hài hòa giữa đạo và đời.
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Định hướng Dư luận xã hội 
phải trung thực, khách quan, xây dựng 
Ngày 01/12/2017, Ban 

Th ường trực Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP 

Hà Nội tổ chức Hội thảo: “Nắm 
tình hình và định hướng Dư luận 
xã hội (DLXH) của MTTQ Việt 
Nam các cấp TP Hà Nội trong giai 
đoạn hiện nay”. Với 30 tham luận 
của Ban Tuyên giáo Ủy ban TW 
MTTQ Việt Nam, các chuyên gia, 
các nhà khoa học, các đoàn thể TP 
và các đơn vị quận, huyện, thị xã, 
trong đó có 9 bài tham luận trực 
tiếp tại Hội thảo đã nêu được thực 
trạng hoạt động công tác DLXH 
của MTTQ Việt Nam các cấp TP; 
những kết quả đạt được, tồn tại và 
nguyên nhân của những hạn chế 
trong hoạt động công tác DLXH. 
Qua đó tìm ra giải pháp nâng cao 
hiệu quả công tác nắm bắt, đánh 
giá và định hướng DLXH; từng 
bước đổi mới nội dung, phương 
thức hoạt động, công tác nắm bắt, 
phân tích, tổng hợp và phản ánh 
kịp thời. Phát biểu kết luận Hội 
thảo, đồng chí Vũ Hồng Khanh - 
Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ 
Việt Nam, Ủy viên Ban Th ường vụ 
Th ành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP Hà Nội nêu rõ:

Xuất phát từ vị trí, vai trò của 
Mặt trận: MTTQ Việt Nam là cơ 
sở chính trị của chính quyền nhân 
dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp chính đáng của nhân 
dân... Do vậy, việc tổng hợp, nắm 
bắt dư luận nhân dân để hiểu dân, 
tập hợp, phát huy sức mạnh đại 
đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện 
dân chủ, tăng cường đồng thuận xã 

hội có ý nghĩa rất lớn. Nhất là trong 
giai đoạn hiện nay, cuộc cách mạng 
khoa học kỹ thuật phát triển nhanh 
như vũ bão (sắp tới là cuộc cách 
mạng 4.0), đặc biệt là trên mặt trận 
truyền thông, với nhiều kênh thông 
tin dư luận cả thuận chiều lẫn trái 
chiều khiến cho việc định hướng 
DLXH càng trở nên cấp thiết. Bởi, 
có nắm bắt, định hướng tốt DLXH 
mới đảm bảo chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước được thực thi hiệu quả và 
đi vào cuộc sống. 

Để việc tập hợp ý kiến, kiến nghị 
của nhân dân vừa bảo đảm tính 
khách quan, trung thực, vừa đáp 
ứng nguyện vọng chính đáng của 
các tầng lớp nhân dân thì công tác 
nắm bắt DLXH của MTTQ Việt 
Nam phải tập trung nắm cho được 
tâm trạng của người dân về thực 
hiện đường lối, chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước, các quy 
định của địa phương. Qua đó, kiểm 

chứng xem có còn phù hợp không 
để đưa ra các ý kiến phản biện nhằm 
đưa nghị quyết, pháp luật vào cuộc 
sống. Trong nắm bắt DLXH, cần 
chú trọng nắm bắt những vấn đề 
thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh 
tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây 
dựng nông thôn mới ở địa phương; 
công tác xây dựng Đảng, xây dựng 
chính quyền; vấn đề dân sinh bức 
xúc; công tác Mặt trận, chủ trương 
định hướng thế nào, cái gì đúng, 
chưa đúng, đã tốt chưa? Bên cạnh 
đó cũng cần lưu tâm đến vấn đề dân 
tộc, tôn giáo và các vấn đề khác.

Phương thức nắm tình hình và định 
hướng DLXH được thực hiện qua các 
hoạt động, cụ thể là:

Hoạt động của cán bộ Mặt trận 
từ TP đến cơ sở. Đây là kênh quan 
trọng số một so với các kênh khác 
vì công việc nắm bắt và định hướng 
DLXH là nhiệm vụ và chức năng 
của MTTQ. Ở Việt Nam, MTTQ có 
hệ thống từ TW đến xã, phường, thị 

Hội thảo “Nắm  nh hình và định hướng Dư luận xã hội (DLXH) của MTTQ Việt Nam 
các cấp TP Hà Nội trong giai đoạn hiện nay”.  Ảnh: Nguyên Nam
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trấn và có các Ban công tác Mặt trận 
ở khu dân cư, lực lượng rất đông đảo. 
Cán bộ Mặt trận đang hoà mình với 
quần chúng, chỉ cần 10% cán bộ 
Mặt trận ở cơ sở cung cấp mỗi ngày 
một thông tin thì chúng ta sẽ có một 
lượng lớn tin tức. Th ế nhưng hiện 
nay chúng ta chưa chủ động, thông 
tin chưa kịp thời, có những thông tin 
nghe sau, nghe lại.

Kênh thứ hai là thông qua các tổ 
chức thành viên của Mặt trận, mỗi tổ 
chức thành viên đại diện cho một đối 
tượng riêng, việc tiếp nhận thông tin 
đặc thù từng đối tượng là cực kỳ quan 
trọng, từ đó mới có điều kiện tổng hợp 
thông tin đa dạng, nhiều thành phần. 
Thời gian tới cần nghiên cứu phương 
thức, cách thức phù hợp để phát huy 
lực lượng này.

Kênh thứ ba là thông qua đội ngũ 
Cộng tác viên DLXH từ TP đến cơ 
sở, thành viên Hội đồng tư vấn Tổng 
hợp và Phân tích DLXH, các chuyên 
gia có kiến thức, trải nghiệm thực tế.

Kênh thứ tư là thông qua các kỳ tiếp 

xúc cử tri, Hội nghị đại biểu nhân dân 
để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của 
các tầng lớp nhân dân và cử tri. Đây là 
những đối tượng trực tiếp thực hiện 
chủ trương, chính sách, pháp luật của 
Đảng và Nhà nước ở cơ sở.

Kênh thứ năm là hoạt động giám 
sát và phản biện xã hội (PBXH) 
của Mặt trận. Điều này đã được 
Bộ Chính trị quy định rõ tại Quyết 
định 217... Th ời gian qua, Ban 
Th ường trực Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP đã làm rất tốt nhiệm vụ 
này với nhiều cuộc PBXH được tổ 
chức từ TP đến các quận, huyện, thị 
xã và xã, phường, thị trấn, với nhiều 
ý kiến đóng góp, phản biện sâu sắc, 
có trách nhiệm vào các dự thảo đề 
án phát triển kinh tế - xã hội của 
TP và địa phương, được HĐND, 
UBND TP và các địa phương tiếp 
thu đầy đủ.

Kênh thứ sáu là qua việc Mặt trận 
tiếp nhận và phối hợp giải quyết đơn 
thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của 
nhân dân.

Kênh thứ bảy là thông qua các 
phương tiện thông tin đại chúng. 
Chúng ta cần nghiên cứu cách thức và 
thái độ tiếp nhận, cần phải chấp nhận 
cả trang mạng, cả thông tin trái chiều 
để xem xét, tham khảo.

Kênh thứ tám là thông qua hoạt 
động của những người tiêu biểu 
trong cộng đồng dân cư, những cá 
nhân có uy tín, tầng lớp trí thức.

Kênh thứ chín là thực hiện điều tra 
xã hội học, với những vấn đề cụ thể, 
ở từng thời điểm nên lựa chọn những 
nội dung mà xã hội đang quan tâm.

Dù có qua kênh nào đi chăng nữa 
thì việc nắm bắt và định hướng DLXH 
cũng phải bảo đảm tính trung thực, 
khách quan, xây dựng, phải cập nhật 
kiến thức, đối chứng... làm cho DLXH 
phản ánh đúng bản chất của vấn đề. 
Qua đó, góp phần định hướng DLXH, 
góp phần tăng hiệu quả lãnh đạo, chỉ 
đạo của các cấp ủy đảng; sự quản lý, 
điều hành của các cấp chính quyền., 
tăng cường đồng thuận xã hội.

      Ban Tuyên giáo và Đối ngoại

92 nhà Đại đoàn kết cho các hộ Công giáo nghèo với tổng 
số tiền 1 tỷ 640 triệu đồng; thăm, tặng quà các hộ Công giáo 
nghèo có hoàn cảnh khó khăn, bị thiên tai số tiền 6 tỷ 976 
triệu đồng. Riêng trong năm 2017, chào mừng Đại hội đại 
biểu “Người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc’’ 
lần thứ VII, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP, quỹ “Vì người nghèo’’ TP đã hỗ trợ xây mới 15 nhà, sửa 
chữa 1 nhà cho người Công giáo nghèo ở 6 huyện với tổng 
kinh phí 620 triệu đồng (đã khánh thành và bàn giao trong 
tháng 11/2017).

Có thể nói, với những việc làm kể trên, nhiệm kỳ 2012-
2017, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công 
giáo Thủ đô đã đóng góp tích cực vào thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô. Đồng thời, khẳng định 
vai trò tổ chức, tập hợp, đoàn kết, phát huy tinh thần yêu 
nước, đồng hành cùng dân tộc của người Công giáo Thủ 
đô, kết nỗi giữa đạo và đời của UBĐKCG Việt Nam TP.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2017 
- 2022, UBĐKCG Việt Nam TP tiếp tục đổi mới nội 
dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức 
UBĐKCG Việt Nam TP vững mạnh, thực sự là một 
tổ chức xã hội - thành viên của MTTQ Việt Nam, đại 
diện cho phong trào thi đua yêu nước của người Công 
giáo Th ủ đô. Đồng thời, tiếp tục đoàn kết, tập hợp đồng 
bào Công giáo Th ủ đô nâng cao trách nhiệm công dân, 
đồng hành cùng dân tộc, góp phần xây dựng Th ủ đô 
ngày càng giàu đẹp, văn minh. Hàng năm, phấn đấu có 
từ 80% xứ, họ đạo đạt danh hiệu “Xứ, họ đạo tiên tiến 
xuất sắc’’ trở lên; trên 85% gia đình người Công giáo đạt 
danh hiệu Gia đình văn hóa. 100% xứ họ đạo, gia đình 
Công giáo tích cực hưởng ứng CVĐ: “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’’, gắn với 
phong trào thi đua sống tốt đời đẹp đạo do UBĐKCG 
Việt Nam phát động. 

 Ngọc Linh

Hài hòa giữa đạo và đời  (Tiếp theo trang 21)
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Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh 
cùng đoàn công tác thăm và làm việc với Mặt trận Lào 

xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Luông Prabang

Tiế p tụ c thự c hiệ n Biên bả n ghi nhớ  năm 2013 
giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và 
Ủy ban Mặt trận Lào Xây dựng đấ t nướ c Th ủ  

đô Viêng Chăn, được sự đồng ý của Th ường trực 
Th ành ủy Hà Nội, Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP Hà Nội gồm 10 thành viên do đồ ng chí  Vũ 
Hồng Khanh - Phó  Chủ  tị ch Ủ y ban TW MTTQ Việ t 
Nam, Ủy viên Ban Th ường vụ Th ành ủy, Chủ tịch Ủy 
ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội làm Trưởng đoàn đã 
sang thăm và  là m việ c với Mặt trận Lào xây dựng đất 
nước Th ủ  đô Viêng Chăn và  tỉ nh Luông Prabang từ 
ngày 19/12/2017 đến ngày 25/12/2017.

Tạ i Th ủ  đô Viêng Chăn, sá ng 21/12, Đoà n đã  đế n 
thăm và  là m việ c vớ i Ủ y ban Mặ t trậ n Là o xây dự ng 
đấ t nướ c Th ủ  đô Viêng Chăn. Đồng chí Buôn-thiêng 
Khun-sy - Chủ tịch cùng các đồng chí Phó  Chủ  tị ch 
và  lãnh đạo các phòng của Ủ y ban Mặt trận Lào xây 
dựng đất nước Th ủ đô Viêng Chăn đã đón tiếp và 
trao đổi với đoàn trong không khí thân tình, đoàn 
kết, cởi mở và tin cậy lẫn nhau. Hai bên đã trao đổi 

với nhau về tì nh hì nh phá t triể n kinh tế, văn hóa, xã 
hội chung và công tác Mặt trận củ a mỗ i Th ủ  đô trong 
năm 2017, đặc biệt là trao đổi sâu về kinh nghiệm 
trong quá trình thự c hiệ n công tá c Mặ t trậ n để chia 
sẻ và học tập lẫn nhau. Trao đổ i vớ i Đoà n công tá c, 
đồ ng chí  Buôn-thiêng cho biế t: Ủy ban Mặt trận Lào 
Xây dựng đất nước Th ủ  đô Viêng Chăn hiện có 115 
Ủy viên, trong đó có 17 nữ, 10 nhà sư; cơ cấu tổ  chứ c 
gồm 28 cá n bộ  trong đó  có  1 Chủ tịch và 3 Phó Chủ 
tịch. Xã hội Viêng Chăn gồm nhiều tầng lớp dân cư 
chung sống với trình độ khác nhau, do đó, Mặt trận 
TP Viêng Chăn đã phối hợp cùng với chính quyền để 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trong đó đề cao vai 
trò của gia đình như là trụ cột trong công tác nâng 
cao dân trí. Viêng Chăn có 46 dân tộc anh em. Tất cả 
đồng bào các dân tộc đều tin tưởng vào đường lối, 
chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà 
nước, đoà n kế t gó p phầ n phá t triể n Th ủ  đô Viêng 
Chăn. Th ủ  đô Viêng Chăn có  4 tôn giá o trong đó Phậ t 
giá o là chủ yếu. Công tác tôn giáo được chính quyền 

Hội đàm giữa Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Lào Xây dựng đấ t nướ c Thủ  đô 
Viêng Chăn.  Ảnh: Diệu Hương
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và Mặt trận TP quan tâm, vậ n độ ng nhữ ng ngườ i có  
đạ o đoà n kế t, giú p đỡ  lẫ n nhau, kiên quyế t đấu tranh 
với nhữ ng hoạ t độ ng có  tí nh chấ t phá  hoạ i, chia rẽ  
cá c tầ ng lớ p, dân tộ c, tôn giá o. Về công tác kiều bào 
ở nước ngoài, Mặt trận Viêng Chăn luôn tích cực kêu 
gọi kiều bào trở về quê hương đóng góp và xây dựng 
đất nước. Đồng thời, vận động công dân nước ngoài 
sinh sống tại Viêng Chăn tôn trọng pháp luật, tích cực 
lao động đóng góp vào sự phát triển của TP. Đặ c biệ t, 
chí nh quyề n TP Viêng Chăn đã  xây dự ng dự  á n mở  
rộ ng, đẩ y mạ nh phá t triể n du lị ch năm 2018, thú c đẩ y 
thu ngân sá ch. Bên cạ nh nhữ ng thuậ n lợ i và  kế t quả  
đạ t đượ c, Ủ y ban Mặ t trậ n Là o xây dự ng đấ t nướ c 
Th ủ  đô Viêng Chăn cũ ng chia sẻ  nhữ ng khó  khăn 
trong thự c hiệ n nhiệ m vụ  và  bà y tỏ  mong muố n đượ c 
TP Hà  Nộ i mà  trự c tiế p là  Ủ y ban MTTQ Việ t Nam 
TP Hà  Nộ i hỗ  trợ , giú p đỡ  tậ p huấ n nghiệ p vụ  công 
tá c Mặ t trậ n và  dạy tiế ng Việ t cho cá n bộ  Mặ t trậ n 
Viêng Chăn tạ i Việ t Nam. Nhân dịp chuyến công tác, 
hai bên đã tặng quà lưu niệm để tô thắm thêm tình 
đoàn kết gắn bó giữa hai đơn vị.

Buổ i chiề u cù ng ngà y, Đoà n công tá c củ a Ủ y ban 
MTTQ Việ t Nam TP Hà  Nộ i đã  đế n thăm và  là m 
việ c vớ i Trườ ng Chí nh trị  - Hà nh chí nh, Th ủ  đô 
Viêng Chăn. Đây là  ngôi trườ ng do Th ủ  đô Hà  Nộ i 
hỗ  trợ  đầ u tư xây dự ng. Chuyế n thăm là m việ c lầ n 
nà y nhằ m mụ c đí ch khả o sá t thự c tế , tìm hiểu khả 
năng phố i hợ p tậ p huấ n về công tác nghiệp vụ theo 
đề nghị của Bạn. Đó n tiế p và  là m việ c vớ i Đoà n, 
đồ ng chí  Viêng-phôn Keo-kun-sy - Phó  Hiệ u trưở ng 
Trườ ng Chí nh trị  - Hà nh chí nh Th ủ  đô Viêng Chăn 
cho biế t: Vớ i nhiệ m vụ  đà o tạ o cá n bộ  cho Th ủ  đô 
Viêng Chăn và  cá c tỉ nh lân cậ n về  nghiên cứ u lý  
luậ n khoa họ c, Trườ ng có  4 loạ i hì nh đạ o tạ o gồ m: 
Công tá c Đả ng và  chí nh quyề n, hệ  tậ p huấ n 45 ngà y, 
hệ  đà o tạ o sơ cấ p lý  luậ n - hà nh chí nh và  cao cấ p lý  
luậ n - hà nh chí nh. Trườ ng có  4 phò ng chuyên môn 
vớ i 36 cá n bộ , 22 giả ng viên chí nh. Trườ ng đã  ký  
kế t Biên bả n ghi nhớ  hợ p tá c vớ i Trườ ng Đà o tạ o 
Cá n bộ  Lê Hồ ng Phong, Trườ ng Hữ u nghị  T78 và  
Họ c việ n Cá n bộ  TP Hồ  Chí  Minh của Việt Nam. 
Đồ ng chí  cũ ng bà y tỏ  lò ng biế t ơn sự  giú p đỡ  củ a 
Th ành ủ y, chí nh quyề n và  nhân dân Th ủ  đô Hà  Nộ i 
để  Trườ ng có  cơ sở  vậ t chấ t khang trang như ngà y 
hôm nay. 

Tiế p đó , Đoà n đã  đế n thăm và  chào xã giao Th à nh 
ủ y, chí nh quyề n Th ủ đô Viêng Chăn. Tiế p Đoà n, 

đồng chí Keo-phi-la-vanh Am-phay-lá t - Phó  Bí  
thư Th ườ ng trự c Th à nh ủ y, Phó  Đô trưở ng Th ủ  
đô Viêng Chăn đã  hoan nghênh chuyến thăm của 
Đoàn, đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra 
trong thờ i điể m hai nướ c, hai Th ủ  đô kỷ niệm 55 
năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 
5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và 
hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017). Tạ i 
đây, đồ ng chí  Vũ  Hồ ng Khanh thay mặ t Đoà n công 
tá c đã  thông tin tớ i đồ ng chí  Keo-phi-la-vanh về  nội 
dung và kết quả thực hiện Biên bản ghi nhớ của Mặt 
trận hai Th ủ đô, kế t quả  cụ thể buổ i tọ a đà m vớ i Ủ y 
ban Mặ t trậ n Là o xây dự ng đấ t nướ c Th ủ  đô Viêng 
Chăn, với Trườ ng Chí nh trị  - Hà nh chí nh Th ủ  đô 
Viêng Chăn. Trướ c đó , ngà y 20/12/2017, Đoà n công 
tá c đã  đế n thăm Khu di tí ch chiế n tranh, thắ p hương 
tưở ng niệ m liệ t sỹ  Việ t Nam và Là o tạ i là ng Th a-co-
khay, huyệ n Pắ c-ngưm, Th ủ  đô Viêng Chăn.

Cũ ng trong chương trì nh, chiề u ngà y 22/12/2017, 
Đoà n đã  có  buổ i là m việ c vớ i Ủ y ban Mặ t trậ n Là o 
xây dự ng đấ t nướ c tỉ nh Luông Prabang. Đồ ng chí  
Khăm-la Th a-si-ni-phôn - Chủ  tị ch Mặt trận Lào 
xây dựng đất nước tỉnh Luông Prabang, các đồng 
chí Phó Chủ tịch cù ng cá c đồ ng chí  lã nh đạ o cá c 
phò ng chuyên môn củ a Ủ y ban Mặ t trậ n Là o xây 
dự ng đấ t nướ c tỉ nh Luông Prabang đã  tiế p đón và  
trao đổ i vớ i Đoà n. Hai bên đã  cù ng nhau trao đổ i về 
tì nh hì nh phá t triể n kinh tế  - xã  hộ i và công tác Mặt 
trận củ a hai tỉ nh, TP, đặ c biệ t đi sâu trao đổ i kinh 
nghiệ m trong công tá c đoàn kết, phát huy vai trò 
của các dân tộc, tôn giá o, vậ n độ ng xây dự ng bả n 
là ng đoà n kế t, gia đì nh đoà n kế t. Buổ i trao đổ i diễ n 
ra trong không khí  ấ m á p, thân tì nh, cở i mở  và  tin 
cậy lẫn nhau.

Sau 01 tuần thăm và  làm việc với Mặt trận Lào xây 
dựng đất nước Th ủ đô Viêng Chăn và tỉnh Luông 
Prabang của đất nước Lào, Đoàn công tác của Ủy 
ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã kết thúc tốt đẹp 
chuyến thăm và làm việc với Bạn, đưa quan hệ hợp tác 
giữa Ủ y ban MTTQ Việt Nam TP Hà  Nộ i với Ủy ban 
Mặ t trậ n Là o xây dự ng đấ t nướ c Th ủ  đô Viêng Chăn, 
Ủy ban Mặ t trậ n Là o xây dự ng đấ t nướ c tỉnh Luông 
Prabang tiế p tụ c phá t triể n theo hướ ng ngà y cà ng thiết 
thực, hiệu quả, để lại ấn tượng sâu sắc về tình cảm và 
sự tin cậy lẫn nhau giữa Mặt trận của Th ủ đô Hà Nội 
và các địa phương của nước bạn Lào. 

Diệu Hương
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Nhiều người cầu kỳ “đặt hàng” ông đồ những bức tranh, chữ theo 
ý muốn để treo trong nhà.

(Xem tiếp trang 37)

Tranh Cá chép.

Những bức tranh với sự đa dạng, sinh 
động về màu sắc, chất liệu, từ lâu đã 

trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống 
tinh thần của người Hà Nội, đặc biệt mỗi dịp Tết 
đến, Xuân về. Chơi tranh Tết vừa là thú chơi tao 
nhã, vừa là một nét văn hóa đẹp, góp phần bảo tồn 
văn hóa dân tộc.

Cũng giống như các thú chơi tao nhã khác, thú chơi 
tranh Tết cũng lắm công phu. Dân gian có câu “Nhất 
chữ, nhì tranh, tam sành, tứ mộc”, là nói đến những 
thú chơi hàng đầu trong dịp Tết truyền thống của 
người Việt tự bao đời nay. Có nhiều loại tranh được 
ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán, như tranh Ðông 
Hồ (Bắc Ninh), tranh Hàng Trống (Hà Nội), tranh làng 
Sình (Huế). Với mong muốn xua đi những bất hạnh, 
rủi ro, đón vinh hoa phú quý vào nhà, những bức 
tranh người Hà Nội chọn mua vào dịp Tết là những 
bức tranh có màu sắc tươi sáng, rực rỡ, hình ảnh thuần 
Việt, được thể hiện trên chất liệu tự nhiên. 

Th eo nhiều người chơi tranh, tranh Ðông Hồ, 
Hàng Trống được đánh giá cao bởi sự gần gũi 
với thiên nhiên, từ mầu vẽ, giấy vẽ đều làm bằng 
nguyên liệu có xuất xứ từ thiên nhiên. Qua bàn 
tay tài hoa của nghệ nhân, tất cả cuộc sống xung 
quanh, từ cảnh đến người, từ các con vật gần gũi 
đến cảnh sinh hoạt đời thường... đều được thể 
hiện bằng những đường nét ước lệ mềm mại, vui 
tươi, gợi trí tưởng tượng, chứ không phác họa 
giống hệt như thật một cách cứng nhắc, vô hồn. 
Đặc biệt, qua mỗi bức vẽ đều gửi gắm những ước 
mơ, triết lý sâu sắc, tế nhị. Ví dụ như bức tranh 
“Ðàn lợn”, “Ðàn gà” tượng trưng cho gia đình 

Thú chơi 
tranh Tết 

một nét 
văn hóa đẹp

đông con cháu, sung túc, thuận hòa; tranh “Lý ngư 
vọng nguyệt” (Cá chép trông trăng) thể hiện rõ nét 
triết lý âm dương hòa hợp; tranh  “Cá chép”, “Tiến tài”, 
“Tiến lộc”, “Vinh hoa”, “Phú quý”... với ý nghĩa cầu tài 
lộc, sung túc, mong cho việc làm ăn thuận lợi, kinh tế 
vững vàng hơn năm vừa qua. 

Từ tháng 8/2015, tranh Kim Hoàng (làng Kim Hoàng, 
xã Vân Canh, huyện Hoài Đức) được hồi sinh sau khoảng 
70 năm ngắt quãng. Tranh của làng Kim Hoàng có đủ 
loại giống như tranh Đông Hồ, Hàng Trống, nhưng 
lại biết kết hợp nhiều ưu điểm của hai dòng tranh này. 
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Được thành lập theo Quyết định số 1039/QĐ-SYT ngày 07/4/2016 và Quyết định số 4522/QĐ-SYT ngày 15/11/2016 
của Sở Y tế Hà Nội, với cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu cùng tổ chức bộ máy nhân viên, 

bác sỹ, kỹ thuật viên, các chuyên gia trong và ngoài nước giàu kinh nghiệm, đến nay, sau 1 năm đi vào hoạt động, 
Trung tâm Kỹ thuật cao và tiêu hóa Hà Nội (Trung tâm) - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã đạt được những kết quả 

khả quan và trở thành điểm sáng của ngành Y tế Th ủ đô.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Sơn (trái) giới thiệu nguồn máy nội soi và bộ nguồn máy siêu âm 
nội soi thế hệ mới nhất hãng Olympus tại Trung tâm.        Ảnh: L.H

Điểm sáng của ngành Y tế Thủ đô

Theo bác sỹ Nguyễn Ngọc 
Sơn - Chủ tịch Hội đồng 
cố vấn y khoa, Trưởng 

khoa Nội soi của Trung tâm, 
Trung tâm Kỹ thuật cao và tiêu 
hóa Hà Nội là cơ sở khám chữa 
bệnh áp dụng thành công quy 
trình khám trọn gói 1 đơn giá 
hiện đang là xu hướng của thế 
giới và đang được thực hiện tại các 
bệnh viện quốc tế, đem lại sự hài 
lòng tối đa cho người bệnh. Bệnh 
nhân đến khám chữa tại Trung 
tâm không chỉ được chăm sóc đầy 
đủ và chu đáo về các dịch vụ y tế 
mà còn được chăm sóc toàn diện 
về dinh dưỡng, về thể chất và tinh 
thần... Đây là một mô hình cung 
cấp dịch vụ y tế trọn gói tạo nên sự 
hài lòng cho bệnh nhân và người 

nhà bệnh nhân và tạo nên sự công 
khai minh bạch trong sử dụng các 
dịch vụ y tế.

Ngoài công tác khám chữa bệnh 
thông thường, điểm nổi bật của 
mô hình khám chữa bệnh đang áp 
dụng tại Trung tâm là kết hợp y tế 
chuyên sâu và phòng bệnh theo lộ 
trình tổ chức khám sàng lọc, nội 
soi chẩn đoán chuyên sâu cho toàn 
bộ người dân Hà Nội có nguy cơ 
ung thư đường tiêu hóa. Với những 
hoạt động này, Trung tâm đã thực 
hiện một trong những nhiệm vụ 
trọng tâm được giao khi thành lập. 
Đó là, sàng lọc ung thư sớm, giảm 
gánh nặng bệnh tật về ung thư - 
nỗi lo lớn nhất của người dân. Dịch 
vụ khám chữa bệnh tại Trung tâm 
không chỉ đạt chất lượng chuyên 

môn cao nhờ đội ngũ y bác sỹ có 
trình độ, uy tín, được tuyển chọn 
kỹ lưỡng mà còn liên tục được ứng 
dụng các công nghệ mới, giúp cho 
người dân Th ủ đô được tiếp cận 
với các kỹ thuật hiện đại của thế 
giới ngay tại Hà Nội với chi phí 
phải chăng, tiết kiệm được tiền 
bạc và sức lực, thay vì phải ra nước 
ngoài chữa bệnh như trước kia.

Th ực tế, với mô hình khám chữa 
bệnh nhiều ưu việt, chỉ sau 1 năm 
hoạt động, Trung tâm Kỹ thuật cao 
và tiêu hóa Hà Nội đã nhanh chóng 
đi vào hoạt động ổn định, đạt được 
kết quả về công tác chuyên môn, 
đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa 
học, hợp tác quốc tế và quản lý 
kinh tế; bước đầu tạo được uy tín 
trong hệ thống khám chữa bệnh 
của ngành Y tế Hà Nội, thu hút 
được sự quan tâm và tin tưởng của 
người dân. Đặc biệt, trong chương 
trình tầm soát ung thư sớm, với sự 
chỉ đạo sát sao của UBND TP, Sở 
Y tế Hà Nội, đến nay, Trung tâm 
đã phối hợp chặt chẽ với các trung 
tâm y tế, trạm y tế xã, phường, các 
bệnh viện trên địa bàn cùng sự tài 
trợ của của các nhà hảo tâm để xét 
nghiệm chẩn đoán ung thư sớm 
cho trên 100 nghìn người dân ở 
độ tuổi 40 trở lên tại 104 phường 
thuộc  8 quận, huyện (Ba Đình, 
Cầu Giấy, Đống Đa, Long Biên, 
Hà Đông, Nam Từ Liêm, Sóc Sơn, 

(Xem tiếp trang 39)
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HÀ NỘI ĐẢM BẢO HÀNG HÓA PHỤC VỤ TẾT

Nhằm đảm bảo nguồn 
hàng, bình ổn giá, đáp 
ứng nhu cầu mua sắm 

của người dân Th ủ đô dịp Tết 
Dương lịch và Tết Nguyên đán 
Mậu Tuất 2018, Sở Công thương 
Hà Nội đã chỉ đạo và phối hợp 
với các doanh nghiệp (DN), cơ 
sở sản xuất, kinh doanh chuẩn bị 
lượng hàng hóa tăng khoảng 10% 
so với kế hoạch dự trữ hàng hóa 
Tết năm 2017. Ước tính tổng trị 
giá hàng hóa dự trữ đạt khoảng 
26.000 tỷ đồng.

Dự kiến, số lượng một số mặt 
hàng chuẩn bị để phục vụ nhu 
cầu tiêu dùng của nhân dân trong 
dịp Tết (tính từ 01/01/2018 đến 
28/2/2018) gồm: 193.600 tấn gạo; 
50.000 tấn thịt lợn; 14.000 tấn thịt 
gà; 13.800 tấn thịt bò; 200 triệu 
quả trứng; 220.000 tấn rau củ; 
12.000 tấn thực phẩm chế biến; 
12.000 tấn thủy hải sản; 3.500 
tấn nông lâm sản khô; 3.000 tấn 
bánh mứt kẹo; 200 triệu lít rượu, 
bia, nước giải khát; 120.000m3 
xăng dầu và các mặt hàng về may 
mặc, điện máy.

Để giảm tải mua sắm ở khu 
vực trung tâm, đồng thời đảm 
bảo người dân trên toàn TP được 
mua sắm hàng hóa chất lượng 
tốt, giá cả phải chăng, Sở Công 
thương sẽ tổ chức các điểm bán 
hàng Việt, các chuyến bán hàng 
lưu động tại các huyện, các khu 
công nghiệp, khu chế xuất, các 
xã miền núi. Bên cạnh đó, TP Hà 
Nội sẽ tổ chức nhiều điểm bán 
hàng bình ổn giá. Th ay vì sử dụng 
nguồn vốn ngân sách hỗ trợ bình 
ổn, TP sẽ tạo điều kiện cho DN 

tiếp cận với các nguồn vốn vay 
lãi suất ưu đãi để mở rộng hoạt 
động sản xuất kinh doanh, đặc 
biệt là trong dịp Tết. Các DN, cơ 
sở sản xuất kinh doanh, thương 
mại trên địa bàn TP căn cứ kết 
quả thực hiện Tết năm 2017 và 
dự báo mức tiêu dùng năm 2018, 
chủ động xây dựng kế hoạch dự 
trữ hàng hóa tăng từ 10% - 15% 
so với các tháng trong năm để 
đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu 
dùng, mua sắm trong dịp Tết của 
nhân dân, không để xảy ra tình 
trạng thiếu hàng, đứt hàng hoặc 
tình trạng tồn kho hàng hóa sau 
Tết. Dự kiến, ngành Công thương 
và các DN bán lẻ sẽ tổ chức bán 
hàng phục vụ Tết tại 22 trung 
tâm thương mại, 125 siêu thị, 454 
chợ, trên 600 cửa hàng tiện ích, 
trên 50 chuỗi kinh doanh mặt 
hàng nông sản thực phẩm. 

Sở Công thương cũng chú 
trọng đến công tác tạo nguồn 
hàng, xúc tiến thương mại với 

Mua sắm hàng  êu dùng tại siêu thị.  Ảnh: Nguyên Nam

các tỉnh, TP. Sở đã chú trọng 
công tác liên kết công nghiệp 
- thương mại với các tỉnh, TP 
để hỗ trợ DN Hà Nội tìm kiếm, 
khai thác hàng hóa đưa về Hà 
Nội phục vụ nhân dân, đồng thời 
giúp DN tiêu thụ sản phẩm tại 
các tỉnh, TP trong cả nước. Hà 
Nội đã ký kết trên 600 biên bản 
ghi nhớ hợp tác làm tiền đề cho 
việc thúc đẩy khai thác, tiêu thụ 
hàng hóa phục vụ nhân dân trên 
địa bàn. Tổ chức hội nghị cung 
cầu hàng hóa, đẩy mạnh an toàn 
thực phẩm Tết Nguyên đán 2018 
với hơn 100 DN vừa và nhỏ trên 
địa bàn TP tham dự nhằm kết 
nối cung cầu hàng hóa giữa các 
DN sản xuất và phân phối trên 
địa bàn, thúc đẩy sản xuất hàng 
hóa an toàn thực phẩm phục vụ 
Tết cổ truyền 2018.

Bên cạnh việc đảm bảo nguồn 
cung cũng như chất lượng hàng 

(Xem tiếp trang 30)
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Th ời điểm này, các hộ chăn 
nuôi, nuôi trồng thủy sản ở 
ngoại thành Hà Nội đang 
tích cực chuẩn bị nguồn thực 
phẩm sạch đa dạng, dồi dào 
phục vụ thị trường Tết Nguyên 
đán 2018. Các doanh nghiệp 
(DN) chăn nuôi, chế biến quy 
mô lớn cũng đang tập trung 
sản xuất, thu gom, dự trữ thực 
phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu 
tiêu dùng có khả năng tăng 
mạnh trong dịp Tết.

 
HỖ TRỢ CHĂN NUÔI 

BẢO ĐẢM THỰC PHẨM SẠCH 
      Nhờ có quỹ đất rộng liền kề 

với khu đồi, gia đình bà Nguyễn 
Th ị Nga (xã Th ụy An, huyện Ba 
Vì) đầu tư nuôi gà ta theo hướng 
hàng hóa. Hiện nay, gia đình tập 
trung chăm sóc hơn 5.500 con gà 
phục vụ thị trường Tết. Bà cho 
biết, gia đình có đất vườn rộng, gà 
được ăn phụ phẩm nông nghiệp, 
bổ sung ngô, cám, bã mì ủ... nên 
nguồn thực phẩm bảo đảm sạch. 
Với cách nuôi ban ngày thả đồi, 
ban đêm nhốt chuồng, nên gà 
chắc thịt, thơm ngon, chất lượng 
tốt, dự kiến đến Tết, gà đạt trọng 
lượng hơn 2kg/con. Hiện đã có 
một số thương lái đặt hàng với 
số lượng lớn. Th eo đồng chí Bạch 
Công Tiến - Chủ tịch UBND 
huyện, chăn nuôi gà tại Ba Vì đã 
phát triển từ nhiều năm. Trung 
bình tổng đàn đạt trên 3,5 triệu 
con/năm. Để nâng cao chất lượng 
và khả năng cạnh tranh của sản 
phẩm trên thị trường, đem lại 
lợi nhuận cao hơn cho các hội 

chăn nuôi gà đồi, được sự hỗ trợ 
của UBND TP Hà Nội, Sở NN- 
PTNT, Sở KH-CN, UBND huyện 
Ba Vì đã tập trung xây dựng và 
hỗ trợ Hội chăn nuôi và tiêu thụ 
gà đồi Ba Vì tạo lập và phát triển 
tài sản trí tuệ đối với chỉ dẫn địa 
lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu 
chứng nhận cho sản phẩm “Gà 
đồi Ba Vì”. 

Ngay sau khi công bố nhãn 
hiệu chứng nhận sản phẩm “Gà 
đồi Ba Vì”, (tháng 12/2017), 
UBND huyện sẽ tiếp tục đồng 
hành với Hội chăn nuôi và tiêu 
thụ gà đồi Ba Vì, đẩy mạnh các 
hoạt động tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức về giá trị của nhãn 
hiệu chứng nhận cũng như tăng 
cường kiểm tra, giám sát thực 
hiện các quy định của pháp luật 
về quản lý và sử dụng nhãn hiệu 
chứng nhận. Đồng thời tập trung 
ứng dụng các tiến bộ KHCN vào 
quá trình chăn nuôi nhằm nâng 
cao năng suất, chất lượng các sản 

phẩm mang nhãn hiệu chứng 
nhận. Đẩy mạnh các hoạt động 
quảng bá giới thiệu, xúc tiến 
thương mại đối với sản phẩm 
“Gà đồi Ba Vì” thông qua các 
diễn đàn và DN để kết nối với thị 
trường, tìm kiếm đầu ra ổn định 
cho sản phẩm. 

Việc sản phẩm gà đồi Ba Vì 
được Cục Sở hữu trí tuệ cấp 
chứng nhận nhãn hiệu tập thể 
có ý nghĩa quan trọng trong việc 
thúc đẩy hoạt động chăn nuôi 
gia cầm của địa phương, mang 
lại hiệu quả cao cho các hộ dân. 
Đây cũng là cơ hội tập hợp được 
các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thành 
một khối thống nhất có quyền lợi 
chung nhằm phát huy sức mạnh 
tập thể, nâng cao năng suất, chất 
lượng sản phẩm, xác lập giá trị 
gia tăng cũng như mở rộng thị 
trường, qua đó góp phần tích cực 
vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo 
đảm quốc phòng - an ninh của 
địa phương.

Đa dạng thị trường thực phẩm Tết

Người dân chọn mua nông sản sạch tại Hội chợ hàng nông sản chất lượng cao.
Ảnh: Thu Thủy
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Tại thị xã Sơn Tây, các huyện 
Hoài Đức, Chương Mỹ... chừng 3 
tháng nay, nhiều cơ sở chăn nuôi 
gà mía quy mô lớn tăng đàn lên 
30% để phục vụ thị trường dịp 
cuối năm. Bà Nguyễn Th ị Hằng 
(xã Lại Yên, huyện Hoài Đức) 
nuôi 500 con gà mía, cho hay: 
Nắm bắt nhu cầu Tết Nguyên 
đán, lượng tiêu thụ gà mía chính 
hiệu sẽ tăng mạnh, gia đình bà 
đã mạnh dạn đầu tư với số lượng 
lớn hơn dự định và kỳ vọng tiêu 
thụ loại gà này sẽ thuận lợi dịp 
cuối năm... Ở các huyện, nhiều 
trang trại gà chủ yếu nuôi giống 
đặc sản như: Gà mía, gà ri, gà 
mía lai ri... theo hình thức thả 
vườn, chất lượng thịt bảo đảm an 
toàn, đáp ứng thị hiếu tiêu dùng. 
Chưa tính số gia trại và hộ chăn 
nuôi nhỏ lẻ, dự kiến cuối năm 
nay, các trang trại chăn nuôi quy 
mô lớn ở ngoại thành cung ứng 
cho thị trường khoảng 300 tấn 
thịt gà ta mỗi tháng. Hiện, tình 
hình chăn nuôi gia cầm trên địa 
bàn TP phát triển tốt. Ngoài tiêm 
phòng đúng định kỳ, người chăn 
nuôi còn thường xuyên phun hóa 
chất khử trùng xung quanh khu 
vực chuồng trại...

Các hộ chăn nuôi trâu, bò ở 
ngoại thành Hà Nội cũng đang 
tích cực vỗ béo đàn để phục vụ 
thị trường Tết với nhiều giống bò 

mới, cho giá trị kinh tế cao. Hiện 
đàn bò thịt BBB trên địa bàn TP 
đã đạt trên 50 nghìn con. Đây là 
nguồn cung cấp thịt bò chất lượng 
cao phục vụ nhân dân Th ủ đô 
dịp Tết Nguyên đán. Không chỉ 
các trang trại chăn nuôi gà, bò, 
trứng... được nâng công suất, quy 
mô, nhiều trang trại nuôi trồng 
thủy sản cũng đã có sự chuẩn bị 
chu đáo cho dịp này. Ông Bạch 
Văn Hộp (xã Phú Túc, huyện Phú 
Xuyên) cho hay: Th áng 10 vừa 
qua, gia đình dự kiến thu hoạch 
ao cá (gần 1ha) nhưng tạm hoãn 
vì muốn dự trữ số cá này phục 
vụ thị trường Tết Nguyên đán. 
Tương tự, nhiều hộ nuôi thủy sản 
cũng có kế hoạch dự trữ, nuôi cá 
loại lớn để bán dịp Tết...

DN, HTX LỚN VÀO CUỘC
Các DN chuyên cung ứng chuỗi 

thực phẩm sạch lớn trên địa bàn 
TP như: Th ực phẩm sạch A-Z, 
Bảo Châu, Bác Tôm hay chuỗi 
siêu thị Vinmart... cũng đã có 
kế hoạch phục vụ thị trường Tết 
Nguyên đán. Bên cạnh việc chuẩn 
bị lượng lớn đặc sản các vùng 
miền như hải sản, thịt lợn rừng, 
thịt lợn Mán, giò chả..., các cơ sở 
cam kết giữ vững giá, không tăng 
dịp Tết. Ông Nguyễn Trọng Long - 
Giám đốc HTX Chăn nuôi Hoàng 
Long (xã Tân Ước, huyện Th anh 

Oai) cho hay: Mỗi ngày, HTX có 
thể cung ứng tới vài chục tấn giò, 
chả, nem, thịt lợn sinh học... phục 
vụ thị trường Tết Nguyên đán và 
cam kết không tăng giá.

Đại diện Công ty CP XNK Th ủy 
sản An Giang cho biết, với năng 
lực chế biến đạt 30 nghìn tấn/
năm, ngoài thị trường xuất khẩu, 
hiện công ty đã xây dựng chiến 
lược tiêu thụ sản phẩm tại thị 
trường nội địa với hải sản đông 
lạnh từ nguyên con đến đã qua sơ 
chế như: Chả quế basa, basa phi 
lê, basa cắt khoanh, tôm sú, tôm 
thẻ chân trắng... Có hơn 30 chủng 
loại sản phẩm hải sản, được đóng 
gói trọng lượng từ 200gr đến 1kg, 
tiện lợi với người tiêu dùng. Hiện 
sản phẩm của các DN thủy sản 
lớn đã có mặt tại các kênh siêu thị 
lớn cùng hệ thống phân phối, đại 
lý trên toàn quốc.

2017 là năm khó khăn với 
người chăn nuôi. Do vậy, dịp Tết 
Nguyên đán là kỳ vọng của nhiều 
cá nhân, DN, cơ sở, HTX đang 
hoạt động nuôi trồng, chế biến, 
tiêu thụ sản phẩm. Rõ ràng, trong 
thời điểm nhu cầu tiêu dùng thực 
phẩm tăng cao, thì việc chuẩn bị 
chu đáo về lượng và chất nhằm 
đáp ứng thị trường là cơ hội tạo vị 
thế cho những sản phẩm tốt, đơn 
vị kinh doanh uy tín. 

Sơn Tùng

hóa phục vụ nhân dân trong dịp Tết Dương lịch 
và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, để đảm bảo 
quyền lợi người tiêu dùng, các hoạt động kiểm tra, 
kiểm soát thị trường cũng được đẩy mạnh. Chi 
cục Quản lý thị trường sẽ phối hợp với Công an 
các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra chất 
lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm, chống buôn 
bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận 

thương mại, chống đầu cơ, găm hàng và kiểm tra 
bình ổn giá...

Công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhân dân 
dịp Tết đang được gấp rút hoàn thiện. Ngành Công 
thương TP triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm 
bảo nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả bình ổn, 
phục vụ nhân dân Th ủ đô vui Tết, đón Xuân. 

Thu Thủy

Hà Nội đảm bảo hàng hóa...  (Tiếp theo trang 28)
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Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán Mậu 
Tuất, đến khu vực chợ hoa thôn Th ường Lệ, xã 
Mê Linh vào những ngày này, chúng tôi được 

chứng kiến khung cảnh nhộn nhịp, sôi động của người 
dân đến tìm mua hoa về trang trí trong những ngày Tết. 
So với mọi năm, năm nay, người dân đến mua hoa có 
phần sớm hơn các năm trước. Với rất nhiều người, việc 
chọn được những chậu hoa ưng ý trong dịp Tết có ý 
nghĩa rất quan trọng, không chỉ làm cho ngày Xuân thêm 
hương sắc mà còn để đón tài, đón lộc. Chị Nguyễn Th ị 
Nhàn, ở tổ dân phố số 4, thị trấn Quang Minh, huyện Mê 
Linh cho biết, mọi năm đến ngày cận Tết gia đình chị mới 
bắt đầu đi mua hoa, cây cảnh về trang trí Tết. Nhưng cả 
năm mới có vài ngày Tết, vì vậy năm nay chị đã thu xếp 
công việc và dành thời gian sớm hơn để đi khảo sát thị 
trường, lựa chọn những chậu hoa thật như ý.

Có nhiều người trước khi mua hoa đã tìm hiểu, 
nghiên cứu kỹ về ý nghĩa của từng loài hoa, cây cảnh, 
sau đó mới đi tìm mua, nhưng cũng không ít người 

mua theo sở thích. Nhưng tất cả đều cùng chung mục 
đích là trang trí cho ngôi nhà trong những ngày Tết thật 
đẹp, đầy sức sống và ngập tràn sắc xuân. 

Vừa tất bật trồng hoa vào chậu cho khách, anh 
Nguyễn Huy Dự - người dân xã Mê Linh, chủ vườn 5 
sào hoa ly cho biết: So với những năm trước đây, thú 
chơi hoa ly chậu của người dân hiện nay ngày càng 
phổ biến và nhân rộng, đặc biệt là trong dịp Tết. Ngày 
thường gia đình chỉ tập trung trồng các loại hoa hồng. 
Để phục vụ nhu cầu chơi hoa ly vào dịp Tết của khách 
hàng, từ cuối tháng 9, gia đình anh đã đầu tư hơn 600 
triệu đồng để mua giống, lưới, phân bón và các vật tư 
cần thiết khác để trồng hoa ly cung cấp cho thị trường. 
Năm nay, người tìm mua hoa ly có phần sớm hơn mọi 
năm, tính đến thời điểm này, hàng nghìn gốc ly của 
gia đình anh Dự đã được các đại lý hoa đặt mua toàn 
bộ, còn lại vài trăm gốc anh bán lẻ cho người dân qua 
đường. Với giá bán lẻ, mỗi chậu hoa ly đẹp có giá dao 
động từ 180.000 đồng - 300.000 đồng.

Làng hoa Mê Linh đón Tết 

Đã trở thành tập quán của người Việt, mỗi khi Tết đến, Xuân về, ngoài việc sắm sửa 
“Thịt mỡ - dưa hành - câu đối đỏ”, trong mỗi gia đình đều không thể thiếu một bình hoa tươi, 
một cành đào thắm hay một cây quất trang hoàng nhà cửa để sắc xuân thêm thắm, đón tài 
rước lộc. Một trong những địa chỉ phục vụ thú chơi thanh tao của người dân Thủ đô chính là 
làng hoa Mê Linh, huyện Mê Linh. Tại đây luôn có nhiều chủng loại hoa, rực rỡ đủ sắc màu.

VĂN HÓA - ĐỜI SỐNG
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Vườn hoa Mê Linh 
chuẩn bị đón Tết.
Ảnh: Đỗ Loan
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Rút kinh nghiệm từ nhiều năm trước, hiện nay người 
trồng hoa ở Mê Linh rất quan tâm đến việc chọn giống 
và cân nhắc số lượng cây trồng để tránh tình trạng 
“hàng nhiều dội chợ”. Nhiều chủ vườn cũng phấn khởi 
cho biết, Tết Mậu Tuất năm nay các thương lái đã khởi 
động sớm hơn mọi năm, mới cuối tháng 11 âm lịch mà 
đã có 40% sản phẩm như hoa ly trồng chậu và hoa cúc 
chậu đã được tiêu thụ qua các thương lái.

Năm nay thời tiết khá thuận lợi, nên đến thời điểm 
này trên cánh đồng hoa của các thôn Đại Bái, xã Đại 
Th ịnh, thôn Th ường Lệ, xã Mê Linh, thôn Văn Quán, 
xã Văn Khê đã rực lên sắc thắm của các loài hoa: Cúc, 
ly, hồng, phăng... Người trồng và các đại lý thu mua hồ 
hởi chào hàng, ngã giá làm cho không khí Tết trở nên 
rộn ràng hơn. Các chủ hàng kinh doanh hoa cho biết: 
thị trường hoa Tết năm nay có nhiều biến động hơn, giá 
các loại hoa đều tăng từ 100 - 200% so với cùng kỳ năm 
ngoái, trong đó giá hoa cúc dao động từ 2 - 3.000đồng/1 
bông, hoa hồng 2 - 3.000/ 1 bông, chậu ly, đồng tiền, 
tuylíp có giá dao động từ 180 - 300.000đồng/ 1 chậu. 
Đây là mức giá chấp nhận được với cả người bán và 
người mua bởi năm nay giá vật tư nông nghiệp và công 
lao động bị đẩy lên cao. Cũng theo những người bán 
hoa, nguyên nhân giá hoa tăng cao là do năm nay người 
dân tìm về mua hoa sớm cộng với nguồn cung từ các 
nhà vườn khác bị khan hiếm do nguồn cầu tăng cao. 

Ngoài nhập những loài hoa mà người dân Mê Linh tự 
trồng được như: Hồng, ly, cúc, từ vài tháng nay, các cửa 
hàng đã chủ động đặt số lượng hoa lớn như: Địa lan, ly, 
lan Đà Lạt, Tuy lip, đồng tiền... để đáp ứng đa dạng nhu 
cầu của người tiêu dùng trong dịp Tết.

Nếu như chợ hoa Mê Linh những ngày này đã và 
đang rất sôi động, tấp nập người vào ra thì những vườn 
quất, vườn đào ở xã Kim Hoa và thị trấn Chi Đông có 
phần trầm lắng hơn. Trầm lắng không phải người dân 
không còn giữ  thú chơi hoa đào, cây quất trong ngày 
Tết mà vì giá cả của đào và quất có phần cao hơn so với 
các chậu hoa. Th eo một số chủ vườn, phải từ 28 đến 30 
Tết, thị trường hoa đào và quất mới thực sự sôi động. So 
với mọi năm, thị trường đào, quất năm nay có tăng nhẹ 
về giá, với những cây đào thế, đào gốc lâu năm có giá 
dao động từ 200 đến vài triệu đồng. Còn quất cũng có 
giá từ 150.000 đồng đối với cây nhỏ đến vài triệu đồng 
tùy kích cỡ, thế cây. 

Không khí xuân đã và đang tràn ngập khắp các ngả 
đường. Cùng với chợ hoa truyền thống, trên khắp các 
ngả đường, những cành đào rực rỡ sắc xuân, vườn 
quất với những chùm quả vàng rực rỡ đang thi nhau 
khoe sắc thắm. Ngày xuân trên quê hương Mê Linh 
như rộn ràng hơn trong những sắc màu rực rỡ của 
muôn loài hoa. 

Đỗ Loan
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Để niềm vui ngày Tết...  (Tiếp theo trang 15)
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Vẫn biết rượu bia gây ra những hệ lụy cho sức khỏe, 
tâm sinh lý, thậm chí phải đánh đổi cả tính mạng 
nhưng do tập tục, do “bệnh sỹ” nên nhiều người đã 
quên đi những hậu quả của nó, bỏ mặc lời khuyên của 
người thân, uống say và điều khiển phương tiện. Mặc 
dù không phải là chuyện mới, mặc dù các cơ quan 
chức năng không ngừng tuyên truyền “không uống 
rượu bia khi tham gia giao thông” hay “đã uống rượu, 
bia không lái xe”... Tuy nhiên, tình trạng uống rượu bia 
say điều khiển phương tiện vẫn diễn ra, không chỉ ở 
Hà Nội mà khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, gây 
nhiều vụ tai nạn thương tâm, khiến nhiều người mất 
mạng, hay bị thương tật suốt đời, phải đón Xuân, đón 
Tết trong bệnh viện. 

TNGT, đặc biệt là tai nạn chấn thương sọ não do 
sử dụng rượu bia là nỗi ám ảnh, là gánh nặng không 
chỉ của riêng gia đình bệnh nhân mà còn của toàn xã 
hội. Để ngăn chặn TNGT xảy mà nguyên nhân bắt 

nguồn từ rượu bia, trước đó, các ban ngành đoàn thể, 
lực lượng CSGT, chính quyền địa phương đã đưa ra 
nhiều cảnh báo, thậm chí xử lý rất nặng những trường 
hợp uống rượu bia khi tham gia giao thông. Mạnh mẽ 
hơn, lực lượng CSGT còn lập hẳn chốt kiểm tra trước 
cửa một số quán bia, quán ăn để kiểm tra nồng độ cồn 
của các tài xế, nhưng xem ra, nhiều người “điếc không 
sợ súng”, cứ vắng bóng lực lượng kiểm tra là vẫn uống 
cho đến khi say khướt mới thôi, rồi lại lên xe phóng bạt 
mạng. Th ế nên, TNGT do rượu bia vẫn không hề có 
dấu hiệu suy giảm.

Do vậy, trên hết, hãy là người uống rượu bia có văn 
hóa, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Dù 
không khí ngày Xuân tràn ngập, niềm vui Tết đến luôn 
rộn ràng thì hãy nhớ “Đã uống rượu, bia - không lái xe” 
để đảm bảo an toàn cho mình và những người tham 
gia giao thông, cho niềm vui ngày Tết thêm trọn vẹn.  

Mạnh Khánh
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Ở Hà Nội có lễ hội nào phục hiện việc 
Bố Cái đại vương luyện quân?

HÀ NỘI TRONG TA

Đó là lễ hội làng Triều Khúc. Làng này nay thuộc 
xã Tân Triều, huyện Th anh Trì. Từ nội thành theo 
đường Hà Nội - Hà Đông, đến km thứ 8 thì rẽ tay 
trái đi khoảng 2km là tới nơi. Đây là một tụ điểm cư 
dân cổ. Ngành khảo cổ đã phát hiện tại đây một di 
chỉ có tới 4000 năm tuổi. Truyền thuyết của làng kể 
rằng, Bố Cái đại vương Phùng Hưng (770-798) trên 
đường từ xứ Đoài đưa quân về giải phóng thành 
Đại La (Hà Nội ngày nay) khỏi tay quân đô hộ nhà 
Đường vào năm 791 đã từng đóng bản doanh ở 
đây. Vì vậy, dân làng Triều Khúc thờ Phùng Hưng 
làm Th ành hoàng làng. Triều Khúc có lệ mở hội 
vào ngày 10 tháng Giêng. Hội kéo dài 3 ngày, có các 
nghi thức quen thuộc ở các lễ hội đồng bằng Bắc 
Bộ như rước và múa rồng, múa sư tử... Riêng nghi 
thức múa cờ thì chỉ hội làng này mới có.

Điệu múa cờ còn gọi là chạy cờ diễn ra vào ngày 
kết thúc hội. Sau khi rước kiệu Th ánh vào đền thì 
tiến hành nghi lễ chạy cờ với mục đích nhắc lại sự 
tích Phùng Hưng luyện quân. Lúc việc tế lễ trong 

Ông Đồ
Mỗi năm hoa đào nở 
Lại thấy ông đồ già 
Bày mực Tàu, giấy đỏ 
Bên phố đông người qua 

Bao nhiêu người thuê viết 
Tấm tắc ngợi khen tài: 
“Hoa tay thảo những nét 
Như phượng múa, rồng bay” 

Nhưng mỗi năm mỗi vắng 
Người thuê viết nay đâu? 
Giấy đỏ buồn không thắm 
Mực đọng trong nghiên sầu... 

Ông đồ vẫn ngồi đấy 
Qua đường không ai hay 
Lá vàng rơi trên giấy 
Ngoài trời mưa bụi bay 

Năm nay đào lại nở 
Không thấy ông đồ xưa 
Những người muôn năm cũ 
Hồn ở đâu bây giờ?

Vũ Đình Liên

đình kết thúc thì tù và, thanh la, trống cái nổi lên 
dồn dập như khi xuất quân. Trước sân đình kéo 
lên một lá cờ đại. Các trai đinh chia làm hai hàng 
từ sân đình chạy ra làm hai tuyến. Mỗi tuyến đầu 
đuôi đều có người cầm cờ. Ở giữa tuyến là những 
người cầm giáo, mác, chùy, kích, mã tấu. Hai 
tuyến chạy vòng ra đồng, khi gặp nhau thì xáp 
lại giả là giao chiến. Một hồi lâu thì cùng chạy 
quay về sân đình rồi biểu diễn các bài võ dân tộc. 
Tiếng trống kết thúc múa cờ cũng là tiếng trống 
kết thúc hội làng.

(Trích cuốn 1000 năm Th ăng Long - Hà Nội 
của nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc)

Rước kiệu Thánh tại làng Triều Khúc.   Ảnh: S.T
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Hình thức thờ chó đá 
khá phổ biến ở nông 
thôn Bắc bộ, đặc biệt là 

các vùng quanh Hà Nội như Hà 
Tây (cũ), Bắc Ninh, Bắc Giang, 
Hưng Yên... Sau năm 1954, ở mé 
Nam ngã tư Trung Hiền (phố 
Đại La tiếp giáp với Minh Khai 
(Hà Nội ngày nay) có con chó 
đá khá lớn trấn giữ nên nơi đây 
còn được gọi là cửa ô Chó Đá. 
Qua thời gian, chó đá không 
còn và tên cửa ô này chỉ tồn tại 
trong tâm trí rất ít người sống 
gần đó.

Ở mỗi vùng, hình thức thờ 
chó đá cũng khác nhau. Người 
Tày, Nùng một số nơi ở Lạng 
Sơn có tục chọn ngày tốt để đặt 
con chó đá trước cửa trông nhà 
và trừ tà ma. Với người Dao, 

hình ảnh con chó được biểu 
hiện trên trang phục. Người Pa 
Cô trong tộc người Cơ Tu còn 
kiêng giết thịt, coi con chó như 
vật tổ truyền. Ngày nay, người 
Việt một số nơi không chôn chó 
đá ở trước cửa nhưng vẫn mua 
chó gốm về để bày trong nhà, 
vừa xua đuổi tà ma, vừa làm 
vật trang trí. Nhiều tài liệu lịch 
sử cũng ghi chép việc thờ cúng 
chó đá. Cuốn Lịch triều hiến 
chương loại chí, ở phần Dư địa 
chí ghi chép về trấn Th anh Hoa, 
Phan Huy Chú viết: “Nghi môn 
ở điện Lam Kinh có hai con chó 
đá rất thiêng”. Trong cuốn Việt 
Nam Văn hóa sử cương, học giả 
Đào Duy Anh từng nhắc: “Xưa 
kia, cửa ngõ thường không làm 
đúng chính giữa nhà và sân 

TỤC THỜ CHÓ ĐÁ 
       CỦA NGƯỜI VIỆT

Trong quan niệm của người 
Việt xưa, chó là con vật trung 
thành và mang lại nhiều may 

mắn. Chó bình thường chỉ 
coi được phần dương, muốn 

canh giữ phần âm thì phải 
nuôi chó đá. Tục thờ chó 

được biểu hiện dưới nhiều 
hình thức. Người Việt thường 

chôn chó đá trước cổng như 
một linh vật với ý nghĩa cầu 
phúc, trừ tà hoặc đặt chó đá 

trên bệ thờ và coi như một 
bậc thần linh.  Trong khi 

nhiều công sở, di tích đền 
chùa sử dụng linh vật ngoại 

lai để gác cửa thì ở nhiều địa 
phương người dân vẫn giữ 
tục chôn chó đá trước cửa, 

thậm chí thờ và kính cẩn gọi 
là cụ Th ạch, Th ần cẩu, quan 

lớn Hoàng Th ạch.
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Chó đá canh trước 
Phủ Quận công Nguyễn Ngọc Trì 
(Hát Môn, Phúc Thọ, Hà Nội).
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Đào thắm, mai vàng khoe sắc Tết
Tình sâu, nghĩa nặng ngát hương Xuân.

để cho người ngoài đừng nhìn 
thẳng vào trung tâm nhà. Người 
ta cũng thường kiêng không để 
cho có con đường đâm thẳng vào 
nhà, hay là có đền chùa ở trước 
nhà. Nếu bất đắc dĩ không tránh 
được những điều kỵ ấy thì người 
ta chôn ở trước nhà một con chó 
đá hay là treo một cái gương ở 
trên cửa chính để yểm tà khí”.

Tại Phủ thờ Quận công Nguyễn 
Ngọc Trì ở làng Hát Môn, xã Hát 
Môn, huyện Phúc Th ọ có 4 con 
chó đá, 2 con nghê đá, toàn bộ 
bằng đá xanh nguyên phiến. 4 
con chó đá đặt trước và sau phủ 
gọi là thạch cẩu, hai chân trước 
đứng, chân sau như sắp nhổm 
lên sủa. Trước tượng chó đá có 
bát hương để thờ. Ông Nguyễn 
Ngọc Toàn, con cháu họ Nguyễn 
Ngọc, cũng là người trông coi 
Phủ thờ không biết những con 
chó đá này có từ bao giờ, chỉ biết 
thạch cẩu ngồi đây có ý nghĩa 
để canh gác cho phủ, giống như 
những con chó bình thường 
khác canh nhà cho người dân. 
“Chó đá có từ khi dựng phủ này 
vào thế kỷ 18, dòng họ Nguyễn 
Ngọc bao đời nay đều thờ cúng 
cẩn thận”, ông Toàn cho hay.

Dân làng Địch Vĩ, xã Phương 
Đình, huyện Đan Phượng cũng 
thờ chó đá như một vị thần và 
gọi là quan lớn Hoàng Th ạch. 
Con chó đá cao 1,4 m, đầu hướng 

về phía núi Ba Vì, dưới chân còn 
có một đàn chó nhỏ. Quan lớn 
Hoàng Th ạch ngự ở giữa làng, 
bên cạnh đình và chùa Địch Vĩ. 
Trước đây, người dân thờ chó đá 
ở mô đất thấp. Sau này, họ xây bệ 
thờ và rước ngài lên, không xây 
cổng, tường bao quanh để ngày 
lễ, đầu tháng, ai cũng có thể thắp 
hương cầu bình yên, may mắn. 
Những người cao tuổi trong làng 
không biết con chó ở đó từ bao 
giờ. Chỉ biết trong tâm thức của 
người Địch Vĩ bao đời, con chó 
đá này chính là vị thần che chở, 
mang đến bình yên cho cả làng. 
“Có tiếng chó sủa thì ma quỷ 
không dám bén mảng tới nhà. 
Nuôi chó cũng chính là để đánh 
động cho người làng biết mỗi 
khi có giặc giã, trộm cướp” - một 
người dân cho biết.

Chó đá đặt trong đình làng Phù 
Trung, xã Th ượng Mỗ, huyện 
Đan Phượng, lại được người 
dân gọi là thần cẩu hay hoàng 
thạch cẩu. Chó đá được đặt lên 
bệ thờ ở bên phải, vừa để trông 
coi đình, vừa được thờ cúng như 
một vị thần. Làng Phù Trung 
hình thành từ vài trăm năm nay, 
con chó đá trước được thờ ở gò 
đất đầu làng. Sau này gò bị phá, 
các cụ cao niên rước chó đá về 
đặt trong đình. Ông Hà Văn Gia 
- Trưởng ban Di tích làng Phù 
Trung cho biết: “Mỗi khi làng 

có việc, các chủ tế xướng tên vị 
thành hoàng làng rồi sau đó là 
xướng đến thần cẩu. Nhiều đời 
nay, vị thần cẩu này cùng với các 
vị thành hoàng làng được dân 
thờ cúng cẩn thận, không dám 
lơ là”.

Giáo sư Ngô Đức Th ịnh - Giám 
đốc Trung tâm Nghiên cứu và 
bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt 
Nam, Ủy viên Hội đồng Di sản 
văn hóa Quốc gia, cho biết, tục 
thờ chó đá đã có từ lâu. Th ời 
vua Lý Công Uẩn đã cho dân 
lập đền thờ Cẩu Nhi ở hồ Trúc 
Bạch (Tây Hồ, Hà Nội). Đây là 
phong tục đẹp trong tín ngưỡng 
của người Việt, nên được gìn giữ 
và mở rộng. Th eo giáo sư Th ịnh, 
chó đá, nghê đá là những con vật 
gần gũi với tâm linh người Việt, 
nên được dùng để thay thế sư 
tử ngoại lai trong một số đình, 
chùa hiện nay. “Chó canh cửa là 
điều hợp với thực tế cuộc sống, 
cũng là biểu tượng của điềm 
lành. Người xưa quan niệm chó 
đến nhà là tốt nên nhiều nơi thờ 
cúng không chỉ trước đây mà còn 
ở giai đoạn cận, hiện đại. Sư tử 
chủ yếu được người Trung Quốc 
dùng để canh lăng mộ. Mang sư 
tử về trước cơ quan, đình, chùa 
là việc học đòi mà không hiểu gì 
về văn hóa” - giáo sư Ngô Đức 
Th ịnh phân tích. 

Yến Dư
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X                 uân Mậu Tuất này, Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Vạn Phúc, huyện Th anh 
Trì Nguyễn Văn Hải đã có thâm 
niên 23 năm gắn bó với “ngôi 
nhà Mặt trận”. Trên chặng đường 
ấy, đã có nhiều “quả ngọt”, có cả 
những lúc vui, lúc buồn nhưng 
niềm say mê, tâm huyết với công 
việc thì vẫn vẹn nguyên như thưở 
ban đầu. 

Đến với công tác Mặt trận 
(CTMT) từ năm 1995 với cương 
vị Ủy viên Th ường trực Ủy ban 
MTTQ Việt Nam xã, bằng sự 
không ngừng học hỏi, trau dồi 
kinh nghiệm, ông Hải ngày càng 
trưởng thành qua các vị trí: Phó 
Chủ tịch (từ 2000 - 2005), Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
xã Vạn Phúc (từ 2005 đến nay). 
Điều nổi bật ở ông Hải đó là tinh 
thần làm việc nghiêm túc, trách 
nhiệm, sáng tạo, đặc biệt là sự 
gương mẫu trong cuộc sống. Có 
một việc nhỏ mà lợi lớn, đó là 
tình trạng bà con nông dân khi 
làm cỏ cho lúa thường vứt cỏ lên 
trên đường. Không đồng tình với 
thói quen này, ông  vận động mọi 
người thay đổi. Khi làm cỏ cho 
ruộng nhà mình, ông cho cỏ vào 

bao, để ở góc ruộng. Sau một thời 
gian, cỏ phân hủy lại dùng để bón 
ruộng. Sáng kiến của Chủ tịch 
MTTQ Việt Nam xã  được nhiều 
người làm theo, hạn chế việc vứt 
cỏ lên đường giao thông gây ảnh 
hưởng đến vệ sinh môi trường, 
việc đi lại của mọi người. 

Tâm huyết từ những việc nhỏ 
nên từ khi tham gia công tác 
Mặt trận đến nay, đặc biệt là từ 
khi đảm nhận nhiệm vụ Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã 
Vạn Phúc, ông Hải luôn được bà 
con trong xã tin tưởng, quý mến. 
Mọi người thấy ông luôn gắn bó 
với địa bàn, chịu khó tiếp xúc, 
trò chuyện, lắng nghe ý kiến của 
bà con. Trong công việc, ông là 
người quyết đoán. Đã nhận bất 
cứ việc gì thì đều dành tâm huyết, 
suy nghĩ, tìm tòi để thực hiện đạt 
kết quả cao. Dưới sự lãnh đạo của 
ông theo phương châm không 
ngừng đổi mới nội dung, phương 
thức, nâng cao chất lượng hoạt 
động, MTTQ Việt Nam xã Vạn 
Phúc đã ngày càng chứng minh 
được vị thế trong đời sống. Với 
những thành tích xuất sắc trong 
thực hiện các phong trào thi đua 
yêu nước, các cuộc vận động, 
MTTQ Việt Nam xã Vạn Phúc đã 

vinh dự được Ủy ban TW MTTQ 
Việt Nam tặng Bằng khen (năm 
2011), 3 lần được Ủy ban  MTTQ 
Việt Nam TP Hà Nội tặng Bằng 
khen (năm 2013, 2015, 2016). 

 23 năm trong ngôi nhà Mặt 
trận, 17 năm là Chủ tịch MTTQ 
Việt Nam xã, mọi việc đối với ông 
đã trở thành tác phong khoa học, 
từ xây dựng kế hoạch, triển khai 
thực hiện đến đánh giá, rút kinh 
nghiệm từng đầu việc, để mỗi 
năm lại có những “đầu việc’’ mới, 
khiến công tác Mặt trận không 
khi nào nhàm chán.  

“Trong bộn bề những công 
việc ấy, nếu có thể kể ra những 
việc mà ông tâm huyết nhất, thì 
đó sẽ là những việc gì?” - Trả lời 
câu hỏi của tôi, Chủ tịch Nguyễn 
Văn Hải  bảo,  đó là Vạn Phúc đã 
cán đích nông thôn mới (NTM) 
trước 2 năm so với kế hoạch được 
giao. Trong quá trình triển khai 
xây dựng NTM, có nhiều việc 
mà ông tâm huyết, triển khai có 
hiệu quả như việc xã hội hóa xây 
dựng đường giao thông nông 
thôn. Hiện nay, 100% đường giao 
thông ở Vạn Phúc đều rộng từ 3m 
trở lên, được bê tông hóa sạch 
đẹp. Là việc thực hiện thành công 
công tác dồn điền đổi thửa diện 

Đi đầu trong những 
việc mới, 

việc khó
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tích 159,7ha đất sản xuất nông 
nghiệp. Điều đáng mừng là sau 
dồn điền đổi thửa, xã đã chuyển 
đổi được 128ha đất sản xuất nông 
nghiệp cho hiệu quả thấp sang 
trồng cây ăn quả. Đời sống của 
nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Trong câu chuyện với tôi, nhiều 
lần ông Hải khẳng định: Cán bộ 
Mặt trận là cán bộ tuyên truyền. 
Nhưng nếu chỉ tuyên truyền 
“suông”, thì hiệu quả không như ý 
muốn. Điều quan trọng là những 
việc mới, việc khó, cán bộ Mặt trận 
phải nêu gương đi đầu. Khi Vạn 
Phúc bắt tay vào xây dựng NTM, 

địa bàn nơi gia đình ông sinh 
sống là điểm đầu tiên thực hiện 
mở rộng đường giao thông. Để 
khơi thông tâm lý cho mọi người, 
gia đình ông tiên phong đi đầu, 
tự nguyện hiến 10m2 đất thổ cư, 
phá dỡ toàn bộ tường rào để mở 
rộng đường. Tấm gương của gia 
đình Chủ tịch MTTQ Việt Nam 
xã Vạn Phúc đã có tác dụng tích 
cực, lan tỏa trong cộng đồng dân 
cư. Tổng kết phong trào xây dựng 
NTM, nhân dân xã Vạn Phúc đã 
hiến trên 4.300m2 đất thổ cư, phá 
dỡ trên 1.400m2 công trình có liên 
quan... để làm đường giao thông. 

Những vườn bưởi, vườn cam 
trĩu quả của Vạn Phúc đã chín 
vàng, tỏa hương thơm dịu dàng, 
chờ người thu hoạch. Tôi rời Vạn 
Phúc với dư âm của hương thơm 
cây trái và cả những bộc bạch 
chân thành của Chủ tịch Nguyễn 
Văn Hải: “Tôi đã chọn công tác 
Mặt trận và xác định rằng, làm 
Mặt trận là phải tâm huyết, kiên 
trì, phải giữ tác phong miệng nói 
tay làm, đi đầu trong những việc 
mới, việc khó”. Ở miền đất bãi 
này, không khí xuân đã rộn ràng 
từng ngõ nhỏ. 

Hoàng Thu
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Tranh Kim Hoàng có nét khắc thanh mảnh, tỉ mỉ 
hơn tranh Đông Hồ, màu sắc tươi như tranh Hàng 
Trống. Một đặc điểm riêng biệt của tranh Kim 
Hoàng mà các dòng tranh dân gian khác không có 
là những câu thơ chữ Hán được viết theo lối chữ 
thảo trên góc trái bức tranh. Cả thơ và hình vẽ tạo 
nên một chỉnh thể hài hoà, chặt chẽ.  Tranh Kim 
Hoàng cũng không sử dụng giấy điệp như tranh 
Đông Hồ hay giấy dó như tranh Hàng Trống mà 
in trên giấy đỏ, giấy hồng điều hoặc giấy vàng Tàu. 
Tranh Kim Hoàng có những bức Ông Công (tức 
Th ổ Công), Ông Táo (tức Táo Quân) và Ông Sư (tức 
Tiên sư) (là ba vị thần mà các gia đình nông dân hay 
thợ thủ công nào cũng rất sùng kính). Các tranh để 
trang trí nhà cửa, đồng thời để cầu mong làm ăn 
phát đạt, may mắn, thì có các bức Tiến Tài, Tiến 
Lộc, Lợn Gà. Ngoài ra còn có những bức hoành đại 
tự “Đức lưu quang” (Đức tốt giữ mãi ánh sáng) và 
“Phúc mãn đường” (Phúc chứa đầy nhà)... rất được 
ưa chuộng.

Cuộc sống ngày càng phát triển. Tuy nhiên, nhiều 
gia đình Hà Nội vẫn vẫn giữ được nếp sinh hoạt 
truyền thống với các phong tục tập quán tốt đẹp, 
hướng về các giá trị văn hóa nguồn cội thiêng liêng. 
Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, các làng tranh như Đông 
Hồ, Kim Hoàng lại đón thêm nhiều du khách thăm 

quan, mua tranh. Những cửa  hàng kinh doanh 
tranh lại thêm tấp nập.

Để đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng, trên thị 
trường, ngoài tranh dân gian trên giấy dó, giấy điệp, 
còn có một số loại tranh bằng nhiều chất liệu khác 
cũng được ưa chuộng, nhất là đối tượng dân thành 
thị, như: Tranh khắc gỗ, tranh đồng, tranh sơn mài, 
tranh gốm, tranh đá quý, tranh thêu tay, tranh kính. 
Chủ đề của những xu hướng tranh này cũng rất đa 
dạng: Tranh chữ thư pháp, hoa đào, hoa mai, tứ 
quý, tứ bình, vinh quy bái tổ. Tuy nhiên, giá thành 
của những loại tranh này cao hơn tranh dân gian 
rất nhiều. Bên cạnh đó, tại Hội chữ Xuân (được tổ 
chức từ Tết ông Công ông Táo đến ngày Rằm tháng 
Giêng, tại khu vực Hồ Văn, di tích Văn Miếu - Quốc 
Tử Giám), người Hà Nội còn được thỏa đam mê 
tranh, chữ của mình với sự thể hiện tài hoa của các 
ông đồ.

Mỗi dịp tiễn năm cũ đi, đón năm mới về, tùy gia 
cảnh mà người Hà Nội lại chọn cho mình những 
bức tranh phù hợp để treo trong nhà, hoặc biếu, tặng 
nhau tỏ tấm lòng thành. Tết với nhiều người Hà Nội, 
sẽ chỉ thật sự trọn vẹn với đủ đầy các món ăn truyền 
thống và mâm ngũ quả trên bàn thờ gia tiên cùng cây 
cảnh, hoa tươi và những bức tranh ưng ý. 

Minh Huệ
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Ghi nhận ở MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức

(Xem tiếp trang 17)

Đón chào năm mới 2018, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam 
huyện Hoài Đức có thêm 

niềm vui khi là một trong những tập 
thể được UBND TP Hà Nội tặng Cờ 
thi đua xuất sắc năm 2017. 

Năm 2017, MTTQ Việt Nam 
huyện Hoài Đức đã làm tốt công tác  
tuyên truyền, vận động các tầng lớp 
nhân dân thực hiện các đường lối, 
chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ 
chính trị của TP và địa phương, các 
chương trình phối hợp và các cuộc 
vận động do MTTQ chủ trì. Th áng 
10/2017, huyện Hoài Đức đã được 
Th ủ tướng Chính phủ công nhận 
là huyện đạt chuẩn nông thôn mới 
(NTM). Trong thành tích đó, có 
những đóng góp tích cực của Ủy ban 
MTTQ Việt Nam huyện. Nổi bật là 
vận động người dân đóng góp 50% 
kinh phí xây dựng gần 1.500 tuyến 
đường giao thông (chiều dài hơn 
110km); đóng góp 3.450 ngày công 
lao động; hiến hơn 20 nghìn m2 và 
vật liệu xây dựng trị giá hàng tỷ đồng 
để xây dựng các công trình phúc lợi. 
Diện mạo nông thôn khởi sắc, đời 
sống nông dân được nâng cao. Năm 
2017, thu nhập bình quân đầu người 
đạt 45,2 triệu đồng/người/năm. Tỷ 
lệ hộ nghèo của huyện còn 1,52%.

Bên cạnh việc vận động nhân 
dân đoàn kết, giúp đỡ nhau phát 
triển kinh tế, làm giàu cho gia đình, 
địa phương, MTTQ huyện đã tăng 
cường vận động nhân dân thực hiện 
nếp sống văn minh trong việc cưới, 
việc tang; tích cực tham gia các hoạt 
động đóng góp nhân đạo, từ thiện. 
Các đám cưới không còn tình trạng 
ăn uống kéo dài nhiều ngày; nhiều 
đám cưới chỉ tổ chức gọn trong 1 

ngày. Hiện nay, tỷ lệ hỏa táng trên 
địa bàn đạt 56%. Năm 2017, quỹ “Vì 
người nghèo’’ huyện vận động được 
trên 1,2 tỷ đồng ủng hộ quỹ và ủng 
hộ đồng bào Nam Trung  bộ  bị thiệt 
hại do cơn bão số 12 gây ra. Hưởng 
ứng 03 Th áng cao điểm vận động 
toàn dân đền ơn đáp nghĩa, toàn 
huyện vận động được 2,2 tỷ đồng; 
nâng cấp 02 đài tưởng niệm liệt sỹ 
và 14 nghĩa trang liệt sỹ; tổ chức 
nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa 
thiết thực. 

Huyện Hoài Đức cũng là đơn vị 
triển khai nghiêm túc, có chất lượng 
Hội nghị đại biểu nhân dân đúng 
tiến độ, đảm bảo chất lượng. Trong 
đó, hội nghị ở KDC có 569 ý kiến; 
hội nghị cấp xã có 127 ý kiến phát 
biểu. Nhiều ý kiến đóng góp thiết 
thực nhằm xây dựng đời sống văn 
hóa ở KDC được áp dụng, đạt hiệu 
quả thiết thực, góp phần nâng cao ý 
thức, chất lượng việc xây dựng đời 
sống văn hóa tại cơ sở.

Th ực hiện tốt công tác tham gia 
xây dựng Đảng, xây dựng chính 

quyền, MTTQ huyện Hoài Đức đã 
phối hợp tổ chức 5 hội nghị tiếp 
xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và 
đại biểu HĐND TP; 25 cuộc giám 
sát về việc thực hiện nhiệm vụ tại 
các phòng, ban, ngành của huyện; 
giám sát về việc thực hiện nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội, an 
ninh - quốc phòng, quản lý đất đai, 
xây dựng tại các xã, thị trấn; tổ chức 
kiểm tra, giám sát 205 lượt cơ sở 
sản xuất, kinh doanh, chế biến thực 
phẩm. Năm 2017, Ban TTND, Ban 
GSĐTCCĐ  đã thực hiện giám sát 
190 cuộc, 78 công trình, dự án. Phát 
hiện và kiến nghị xử lý dứt điểm vi 
phạm. Các Ban điều hành Đề án 
02-212 đã tổ chức 389 cuộc tuyên 
truyền pháp luật cho hơn 13 nghìn 
người. 

Là địa phương có đông đồng 
bào Công giáo, năm 2017, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức 
đã chủ động phối hợp với Ban Tôn 
giáo, Ban Đoàn kết Công giáo, Ban 

Đ/c Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên TW Đảng,Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội 
trao bằng Nông thôn mới cho huyện Hoài Đức.  Ảnh: MTTQ huyện Hoài Đức
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HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

Hỏi đáp pháp luật
Câu 1: Việc giao đất, cho thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án 
đầu tư phải đảm bảo những điều kiện nào?

Trả lời:
Đảm bảo những điều kiện sau:
- Đối với dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác 
mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết 
định, Th ủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương 
đầu tư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được 
quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 
đổi mục đích sử dụng đất khi có một trong các văn 
bản sau:

+ Văn bản chấp thuận của Th ủ tướng Chính phủ 
đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ 
10 hecta đất trồng lúa trở lên; từ 20 hecta đất rừng 
phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên;

+ Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh đối với trường hợp 
chuyển mục đích sử dụng dưới 10 hecta đất trồng lúa; 
dưới 20 hecta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

- Đối với dự án sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị 
trấn biên giới, ven biển thì cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất khi được sự chấp 
thuận bằng văn bản của các Bộ, ngành có liên quan.

- Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho 
phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự 
án đầu tư phải có các điều kiện sau:

+ Có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất 
theo tiến độ của dự án đầu tư.

+ Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư;
+ Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai 

đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao 
đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác. 

Ban Dân chủ - Pháp luật
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Th anh Trì). Qua đó, góp phần chẩn đoán sớm để có 
biện pháp can thiệp kịp thời.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nâng cao năng lực 
cho cán bộ nhân viên của Trung tâm, nhất là trong lĩnh 
vực phẫu thuật nội soi tiêu hóa, chẩn đoán hình ảnh, 
nội soi tiêu hóa, ung thư học... Trung tâm đã hợp tác 
với các chuyên gia hàng đầu thế giới, xây dựng và triển 
khai các chương trình đào tạo bài bản, cập nhật những 
kiến thức mới, chuyển giao các kỹ thuật hiện đại nhằm 
triển khai ứng dụng tại Trung tâm. Bên cạnh đó, tạo 
điều kiện cử các cán bộ đi tham dự các hội nghị, hội 
thảo quốc tế nhằm trao đổi và tiếp cận với các kiến 
thức, kỹ thuật mới trên thế giới, góp phần nâng cao chất 
lượng khám chữa bệnh và mang lại những lợi ích lâu 
dài cho sức khỏe người dân Th ủ đô cũng như các khu 
vực xung quanh. Dưới sự hướng dẫn của các chuyên 
gia trong và ngoài nước trong lĩnh vực tiêu hóa, các cán 
bộ của Trung tâm cũng như cán bộ ngành Y tế Th ủ đô 
đã từng bước nâng dần trình độ, tiếp cận với kiến thức 
y học tiên tiến, nắm bắt được những kỹ thuật y tế hiện 
đại bậc nhất của thế giới, đưa vào áp dụng có hiệu quả 

trong công tác khám chữa bệnh cho người dân. Đây 
cũng chính là tiền đề để Trung tâm thực hiện tham 
vọng thu hút “du lịch ngược’’ trong lĩnh vực khám chữa 
bệnh tại Việt Nam.

Từ những kết quả sau 01 năm hoạt động, Sở Y tế  Hà 
Nội yêu cầu Trung tâm tiếp tục hoàn thiện các chức 
năng, nhiệm vụ với mô hình và tiêu chuẩn châu Âu, thu 
hút người bệnh đến điều trị; đồng thời, thu hút nhân lực 
có trình độ cao, tăng cường giao lưu và hợp tác quốc tế 
trong lĩnh vực chuyên ngành. Bên cạnh đó, tăng cường 
công tác đào tạo cán bộ, nhân rộng mô hình và xây dựng 
mạng lưới chuyên ngành, đáp ứng ngày càng cao nhu 
cầu khám chữa bệnh của người dân cũng như tạo điều 
kiện cho người dân được tiếp cận với các kỹ thuật cao 
trên thế giới. Th eo lãnh đạo Sở Y tế  Hà Nội, đây là một 
mô hình thí điểm có bước đột phá trong công tác quản 
lý, hoạt động và điều hành ứng dụng lần đầu tiên tại Việt 
Nam nên cần có sự chỉ đạo sát sao và hỗ trợ kịp thời 
của các cấp có thẩm quyền để mô hình hoạt động thành 
công và nhân rộng trong ngành Y tế Th ủ đô.  

Lê Hà

Điểm sáng của ngành Y tế...    (Tiếp theo trang 27)
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Đoàn đại biểu Thành ủy - 
HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP Hà Nội dâng 
hương tại Đài tưởng niệm 
Khâm Thiên sáng 26/12/2017. 

Ảnh: Anh Quý

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ 
Việt Nam chúc mừng Cụm thi đua 5 TP trực thuộc TW.  

Ảnh: Thu Khanh

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với 
Thà nh ủ y, chí nh quyề n Thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào). 

Ảnh: Diệu Hương 

Đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội 
tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị. 

Ảnh: Anh Quý

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực 
Thành ủy Hà Nội chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam 
TP Hà Nội nhân dịp Lễ Giáng sinh 2017.  Ảnh: Thu Thủy
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