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Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội:

NÊU CAO QUYẾT TÂM TỪ 
THÁNG ĐẦU, QUÝ ĐẦU

Năm 2018 là năm bản lề đánh giá việc thực 
hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ các cấp 
giữa nhiệm kỳ 2015-2020, kỷ niệm 10 năm 

thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH12 của Quốc hội 
về “Việc điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội 
và một số tỉnh có liên quan”, nhằm thực hiện chủ đề 
năm 2018 của TP “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
của hệ thống chính trị” và chủ đề “Nâng cao năng lực 
hoạt động của hệ thống Mặt trận các cấp TP Hà Nội” 
của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, 3 tháng đầu 
năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã 
bám sát các nhiệm vụ chính trị của TP; phối hợp chặt 
chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên chủ 
động xây dựng kế hoạch, tập trung triển khai tuyên 
truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tham gia các 
phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xây 
dựng đời sống văn hoá, tích cực lao động sản xuất, góp 

phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc 
phòng trên địa bàn Th ủ đô. 

Với tinh thần nêu cao quyết tâm từ tháng đầu, quý 
đầu, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã bám sát kế hoạch 
hành động năm 2018, phát huy tinh thần chủ động, 
sáng tạo trong triển khai các nhiệm vụ đề ra. MTTQ 
Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên TP tiếp 
tục thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị quan trọng của 
TW, nhất là Nghị quyết TW 4 (khoá XII) gắn với Chỉ 
thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết của 
Hội nghị TW 6 (khoá XII), tuyên truyền, vận động 
nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết gắn 
bó cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động nhân 
đạo, từ thiện. Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện Quy 
tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội và Quy 
tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội. 

Đ/c Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc Tết và động viên cán bộ cơ quan Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018 ngay từ đầu năm.  Ảnh: Bảo Phương
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Tập trung nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên 
và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trước, trong 
và sau Tết Nguyên đán, kịp thời phản ánh những vấn 
đề phức tạp nảy sinh với các cơ quan có thẩm quyền; 
tổng hợp báo cáo dư luận xã hội đị nh kỳ  hàng tháng; 
tham mưu giúp cấp ủy và phối hợp với chính quyền 
trong việc cung cấp thông tin, định hướng, hạn chế 
tối đa việc phát sinh những điểm nóng, phức tạp ở 
các địa phương.

Đẩy mạnh triển khai chương trình phối hợp giảm 
nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh, thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động nhân dân 
thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. 
Ban Th ường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã triển 
khai tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân, tính đến hết 
tháng 3 năm 2018, các tổ dân phố, thôn trên địa bàn TP 
đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị, thu hút được mọi 
tầng lớp nhân dân tham gia để bàn việc xây dựng đời 
sống văn hóa, bàn việc của địa phương mình với nhiều 
ý kiến tâm huyết, nâng cao chất lượng xây dựng  đời 
sống văn hóa ở cơ sở. Các phong trào thi đua yêu nước 
và các CVĐ được nhân dân hưởng ứng, đặc biệt là ủng 
hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”; việc thực hiện Chỉ 
thị 11 về việc cưới, việc tang trên địa bàn TP có nhiều 
chuyển biến tích cực. Trong  quý I năm 2018, MTTQ 
Việt Nam TP đã hoàn thành lấy ý kiến sự hài lòng của 
người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở 39 
xã thuộc 14 huyện trên địa bàn TP.

Công tác chăm lo các đối tượng chính sách được 
thực hiện hiệu quả. Nhân dịp Tết nguyên đán Mậu 
Tuất, Mặt trận Tổ quốc các cấp từ TP đến cơ sở phối 
hợp với chính quyền địa phương tặng quà đến 100% 
hộ nghèo trên địa bàn. Ban vận động Quỹ “Vì người 
nghèo” các cấp của TP đã trích Quỹ hơn 14,557 tỷ để 
hỗ trợ 34.175 suất quà. Trong đó, Ban Th ường trực 
Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP đã trích Quỹ “Vì người 
nghèo” 502 triệu đồng tặng quà cho các đối tượng là 
hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn TP; tổ chức 
04 đoàn đi thăm tặng quà trực tiếp 40 hộ nghèo, hộ gia 
đình đặc biệt khó khăn tại các huyện Sóc Sơn, Chương 
Mỹ, Ứng Hòa, Đan Phượng.

MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên tích cực, chủ 
động xây dựng kế hoạch tham gia xây dựng Đảng, xây 
dựng chính quyền, tiếp tục triển khai thực hiện Quyết 
định 217, 218 của Bộ Chính trị. Đặc biệt, công tác phối 
hợp giám sát về lễ hội được phát huy tạo sự chuyển biến 

mạnh. Ban Th ường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP 
tham gia các đoàn giám sát của HĐND TP về bảo đảm 
trật tự an toàn giao thông, việc thực hiện quy định trông 
giữ phương tiện giao thông trên địa bàn TP trong dịp 
Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Th am gia cùng Ban 
Đô thị HĐND TP khảo sát công tác bảo đảm trật tự an 
toàn giao thông; việc thực hiện quy định về trông giữ 
phương tiện giao thông trên địa bàn trước, trong và sau 
Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân năm 2018; 
giám sát về việc chấp hành quy định của pháp luật trong 
quản lý, sử dụng nhà chung cư thương mại, chung cư tái 
định cư trên địa bàn TP.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, 
tố cáo trong nhân dân được chú trọng. Hàng tháng, 
đại diện Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP tham gia cùng HĐND, UBND TP tiếp dân, xử lý 
đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công 
dân tại trụ sở tiếp công dân của TP, tiếp dân tại trụ sở 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Trong 3 tháng đầu năm 
2018, Ủy ban MTTQ TP đã tiếp nhận 04 đơn khiếu 
nại, 18 đơn tố cáo, 22 đơn khiến nghị, 8 đơn phản ánh. 
Mọi đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, khi gửi đến 
Mặt trận đều được xem xét, nghiên cứu nghiêm túc 
xử lý, phân loại và chuyển đến các cơ quan Nhà nước 
có thẩm quyền để giải quyết, đồng thời tổ tiếp dân của 
Mặt trận các cấp tích cực tuyên truyền, giải thích cho 
nhân dân hiểu rõ các quy định của pháp luật liên quan. 
Các ý kiến phản hồi từ cơ quan Nhà nước đều được 
Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thông báo kịp thời 
cho người khiếu nại, tố cáo. 

Th ực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, nhân dịp Tết 
Mậu Tuất, Ban Th ường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP tổ chức gặp mặt 130 đại biểu người dân tộc thiểu 
số tiêu biểu, chức sắc tôn giáo, nhà tu hành; thăm hỏi, 
tặng quà 08 vị Hòa thượng, Ni trưởng cao tuổi và 06 
tổ chức tôn giáo. Đồng thời, phối hợp với Th ành hội 
Phật giáo và Quỹ Th iện Tâm - Tập đoàn Vingroup tổ 
chức tặng 600 suất quà cho 600 hộ gia đình dân tộc và 
tôn giáo nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại 6 huyện: Ba 
Vì, Th ạch Th ất, Sóc Sơn, Mê Linh, Quốc Oai, Chương 
Mỹ (trị giá 500.000đ/suất). Các tổ chức tôn giáo còn 
chủ động đến thăm và tặng quà cho các hộ nghèo, các 
đối tượng chính sách, nơi bị thiên tai lũ lụt. Đồng thời, 
MTTQ các cấp phối hợp nắm bắt tình hình, giám sát 
các hoạt động lễ hội, tín ngưỡng xuân 2018, góp phần 

(Xem tiếp trang 30)
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Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2018:

Đổi mới, sát thực tế

CHUNG SỨC XÂY DỰNG 
QUÊ HƯƠNG

 Hội nghị ĐBND của tổ dân phố 
(TDP) 14 phường Sài Đồng (Long 
Biên) dù diễn ra vào buổi tối nhưng 
vẫn nhận được sự hưởng ứng tích 
cực của đông đảo nhân dân. Phát 
huy thành tích năm 2017 trong việc 
vận động nhân dân chấp hành công 
tác quản lý trật tự đô thị, duy trì nền 
nếp việc tổng vệ sinh vào sáng thứ 
7 hàng tuần..., năm nay, nhân dân 
TDP 14 quyết tâm xây dựng đường, 
phố, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp. Bí 
thư Chi bộ TDP 14 Nguyễn Huy 
Hoàng cho biết: Chúng tôi sẽ tập 
trung thực hiện tuyến phố Sài Đồng 
thành tuyến phố văn minh đô thị, 
góp phần thực hiện thắng lợi mục 
tiêu TDP 14 xanh, sạch, đẹp. 

Đánh giá về tình hình tổ chức hội 
nghị ĐBND tại quận Hoàng Mai, 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
quận Nguyễn Anh Cường cho biết: 
Các TDP đã phối hợp với Ban công 
tác Mặt trận ở khu dân cư (KDC) 
tổ chức hội nghị ĐBND theo đúng 
kế hoạch. Các hội nghị ở TDP đều 
có đủ thành phần tham gia như: các 
cụ cao niên, lão thành cách mạng, 
đại diện gia đình văn hóa tiêu biểu, 
gia đình làm kinh tế giỏi, người lao 
động, buôn bán, tôn giáo, cán bộ 
công chức, đại diện các đoàn thể... 
Các hội nghị đã tập trung đánh giá 

kết quả thực hiện Nghị quyết hội 
nghị ĐBND năm 2017 và bàn chủ 
đề nâng cao chất lượng cuộc vận 
động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh”, giữ gìn vệ sinh môi trường... 

Tại hội nghị ĐBND của xã 
Phượng Cách (Quốc Oai) đã nhận 
được sự tham gia ý kiến của đông 
đảo nhân dân. Các ý kiến phát biểu 
đều tập trung vào chủ đề chính là: 
vệ sinh đường làng, ngõ xóm; quan 
tâm đến đời sống nhân dân; thủy 
lợi nội đồng bảo đảm cho bà con 
canh tác... Ông Đỗ Như Th ủy, thôn 
2, xã Phượng Cách thẳng thắn bày 
tỏ: “Tôi mong muốn lãnh đạo xã 

mỗi ngày dành khoảng thời gian 
nhất định về với các KDC để nắm 
tình hình trong dân, kịp thời giải 
quyết những vấn đề phát sinh”.  Phó 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
huyện Quốc Oai Đỗ Th ị Quyến 
cho biết: Năm 2018, huyện Quốc 
Oai phấn đấu đạt tiêu chí huyện 
nông thôn mới nên chủ đề của hội 
nghị ĐBND năm nay rất phù hợp 
với chủ trương của huyện. Nhiều 
hội nghị của các KDC, các xã được 
lãnh đạo huyện về dự và trực tiếp 
chỉ đạo. 160 KDC đều tập trung 
thảo luận về chương trình, hành 
động, mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu 
và những biện pháp cụ thể trong 

Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2018 tại xã Văn Bình, huyện Thường Tín. Ảnh:T.T

Diễn ra trong những tháng đầu năm, hội nghị đại biểu nhân dân (ĐBND) do UBND, Ủy ban 
MTTQ cấp xã phối hợp tổ chức đang nhận được sự quan tâm của đông đảo nhân dân. Tập trung 
bàn việc của dân, của địa phương nên nhiều ý kiến hay được đề xuất, những hạn chế, tồn tại được 
hứa quyết tâm giải quyết khiến cho hội nghị ĐBND năm 2018 thực sự đổi mới và sát thực tế. 
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năm 2018; vận động nhân dân có 
việc làm cụ thể, thiết thực tham gia 
xây dựng CVĐ “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh” và hưởng ứng thực hiện có 
hiệu quả các phong trào thi đua, các 
CVĐ do chính quyền và Mặt trận 
phát động. 

Hội nghị ĐBND năm 2018 được 
tiến hành từ thôn, làng, TDP tới xã, 
phường, thị trấn. Chủ đề năm nay 
bàn về nâng cao chất lượng CVĐ 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh”. Từ yêu 
cầu này, các địa phương đã phát huy 
dân chủ, ý thức trách nhiệm của 
nhân dân trong tham gia bàn bạc, 
thực hiện quy định về nếp sống văn 
minh trong việc cưới, việc tang và 
lễ hội, xây dựng nếp sống văn hóa, 
hành vi ứng xử, giữ gìn vệ sinh, bảo 
vệ môi trường, nâng cao chất lượng 
các danh hiệu văn hóa trong cộng 
đồng dân cư. Cùng với đó, hội nghị 
đã khai thác tiềm năng, trí tuệ của 
nhân dân tại cộng đồng dân cư cùng 
với cấp ủy, chính quyền cơ sở giải 
quyết những vấn đề bức xúc nảy 
sinh, xây dựng tình đoàn kết, tương 
trợ lẫn nhau, đẩy mạnh phong trào 
tự quản, chung sức xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng 
người Hà Nội thanh lịch, văn minh. 

NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM 
CỦA MỖI NGƯỜI DÂN

Dự hội nghị ĐBND của xã Văn 
Bình (Th ường Tín), ông Lê Văn 
Th ìn, thôn Văn Hội chia sẻ: Chủ 
đề của hội nghị ĐBND năm nay 
rất thiết thực, thực hiện tốt sẽ góp 
phần đẩy lùi cái xấu. Th ôn chúng tôi 
có chùa Pháp Lôi thu hút rất nhiều 
khách thập phương nên nhân dân 
thống nhất sẽ chú trọng xây dựng 
nếp sống văn minh nơi tâm linh; 
đồng thời tích cực vệ sinh đường 

làng ngõ xóm thật tốt để cuối năm 
thôn được công nhận danh hiệu văn 
hóa. Dự hội nghị ĐBND tại thôn 
Nhuế, xã Kim Chung (Đông Anh), 
bà Lê Th ị Lan nêu quan điểm: “Ý 
thức giữ gìn vệ sinh môi trường của 
nhân dân năm qua chưa được cao 
nên đường làng, ngõ xóm còn có 
lúc, có nơi chưa thực sự sạch, đẹp. 
Năm nay, cả thôn phải cùng chung 
sức, quyết tâm cao để không còn 
tình trạng tùy tiện vứt rác ra đường”. 

Đánh giá về tiến độ tổ chức hội 
nghị ĐBND trên địa bàn TP, Phó 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: 
Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, 
huyện, thị xã đã phối hợp với UBND 
cùng cấp xây dựng và triển khai kế 
hoạch đến các xã, phường, thị trấn 
và tổ chức hội nghị tại các thôn, 
làng, TDP. Một số địa phương đã 
triển khai bài bản, lãnh đạo quận, 
huyện đã về tận KDC dự hội nghị 
với bà con. Một số quận, huyện đã 
tạo điều kiện hỗ trợ thêm kinh phí 
cho các KDC tổ chức hội nghị. 

Th eo kế hoạch, đến hết tháng 3, 
các địa phương sẽ hoàn thành việc 
tổ chức hội nghị ĐBND. Vì vậy, Ủy 
ban MTTQ Việt Nam TP mong 
muốn các hội nghị sẽ được tổ chức 
trang trọng, ý nghĩa, tránh hình 
thức mà phải gắn với chủ đề nâng 
cao chất lượng hội nghị đại biểu, 
nhất là bàn biện pháp nâng cao chất 
lượng gia đình, khu dân cư văn hóa, 
tuyên truyền thực hiện 2 bộ quy tắc 
ứng xử TP phù hợp tình hình thực 
tế của địa phương. Qua đó, phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân, động 
viên nhân dân góp sức cùng cấp ủy, 
chính quyền thực hiện thắng lợi 
các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội, để địa phương ngày càng khang 
trang, sạch, đẹp hơn. 

Hiền Phương 

3 cụm 
thi đua...
(Tiếp theo trang 8)

Nam TP: “Nâng cao năng lực 
hoạt động của hệ thống Mặt 
trận TP Hà Nội”; hướng dẫn, 
chuẩn bị tốt các điều kiện và 
tổ chức thành công Đại hội 
MTTQ các cấp nhiệm kỳ 
2014 - 2019; đổi mới, nâng 
cao chất lượng công tác thi 
đua khen thưởng; nâng cao 
chất lượng công tác xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền 
và phối hợp thực hiện tốt 
công tác dân tộc, tôn giáo, 
công tác đối ngoại nhân 
dân...

Phát biểu tạ i hộ i nghị , 
đồng chí Bùi Anh Tuấn - 
Phó Chủ tịch Th ường trực 
và đồng chí Nguyễn Anh 
Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội 
đã  ghi nhận và biểu dương 
kết quả thi đua của 3 cụm 
trong năm 2017, đồng thời 
đề nghị các đơn vị cần tập 
trung tuyên truyền vận động 
ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa 
thân yêu”, đổi mới nội dung 
phương thức hoạt động, chú 
trọng công tác tập huấn, tăng 
cường hợp tác, phố i hợ p, tổ 
chức giao lưu, học tập trao 
đổi kinh nghiệ m, thực hiện 
hiệu quả công tác thi đua - 
khen thưởng của các đơn vị 
trong Cụm.

Kết thúc hội nghị, các đơn 
vị đã ký kết giao ước thi đua 
năm 2018. 

Ban Tổ chức
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Huyện đảo Trường Sa là một bộ phận thiêng 
liêng của Tổ quốc, vốn được ông cha ta gìn giữ 
và bảo vệ trong quá trình đấu tranh dựng nước 

và giữ nước. Bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ 
sự bất khả xâm phạm vùng trời, vùng biển là nhiệm vụ 
quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, là nghĩa vụ và bổn 
phận thiêng liêng của mọi thế hệ công dân Việt Nam. 
Với tinh thần yêu nước, các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân 
trên đảo Trường Sa  đang ngày đêm bám biển, học tập, 
lao động, sản xuất, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, 
kiên trì đấu tranh để bảo vệ chủ quyền biển đảo. 

Với trách nhiệm, tình cảm của Th ủ đô đối với huyện 
đảo và sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng 
của Tổ quốc, hàng năm, TP Hà Nội đều tổ chức đoàn đi 
thăm, động viên quân, dân huyện đảo và hỗ trợ các công 
trình xây dựng ở Trường Sa. Năm 2018, tiếp nối truyền 
thống, TP Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức đoàn đi thăm, hỗ 
trợ đầu tư xây dựng công trình Nhà văn hóa đa năng 
trên đảo Đá Th ị và tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ và 
nhân dân trên đảo. 

Là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của 
các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các 
tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở 
nước ngoài..., thực hiện ý kiến chỉ đạo của Th ường trực (Xem tiếp trang 10)

Th ành ủy Hà Nội tại Th ông báo kết luận số 1144 - TB/
TU ngày 11/01/2018, giao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP Hà Nội tổ chức phát động vận động ủng hộ quỹ “Vì 
Trường Sa thân yêu” trong cán bộ, chiến sỹ và nhân dân 
Th ủ đô, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã tích cực, chủ 
động triển khai vận động quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” 
đến cán bộ, công nhân viên, các cơ quan, tổ chức, đơn 
vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên toàn địa 
bàn. Đối với các cơ quan, đơn vị, vận động mỗi cán bộ, 
công nhân viên chức, người lao động ủng hộ ít nhất 01 
ngày lương, các tiểu thương và các hộ gia đình ủng hộ 01 
ngày thu nhập... Các  đơn vị, các tổ chức kinh tế trích quỹ 
công ích ủng hộ tùy theo khả năng, điều kiện của đơn vị.

Trong thời gian vận động Quỹ, hàng tuần, Ban Th ường 
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đều tổ chức các buổi 
tiếp nhận Quỹ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và 
các nhà hảo tâm trên địa bàn Th ủ đô, đồng thời thông 
báo công khai kết quả vận động, đưa tin, tuyên truyền 
trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm cổ vũ, 
động viên, đẩy mạnh công tác vận động Quỹ.

Với truyền thống yêu nước và tinh thần “tương thân 
tương ái”, tính đến ngày 09/4/2018, tổng số tiền tiếp nhận 

Nhân dân Thủ đô
hướng về Trường Sa thân yêu

Đồng chí Vũ Hồng Khanh - 
UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP  ếp nhận ủng 
hộ quỹ “Vì Trường Sa thân 
yêu” của Sở Cảnh sát Phòng 
cháy và Chữa cháy TP. 

Ảnh: Linh Vy
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Thực hiện Kế hoạch Công tác Th i đua - 
Khen thưởng năm 2018 của Ban Th ường 
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, 

ngày 28/01 và 01/3/2018, các cụm thi đua số I (Bắc 
Từ Liêm, Long Biên, Cầu Giấy, Ba Đình, Hai Bà 
Trưng, Hoàn Kiếm, Th anh Xuân, Hoàng Mai, Nam 
Từ Liêm, Đống Đa, Tây Hồ, Hà Đông); cụm số 
II (Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Phúc Th ọ, Đan 
Phượng, Th ạch Th ất, Ba Vì, Mê Linh và thị xã Sơn 
Tây); cụm số III (Quốc Oai, Hoài Đức, Chương Mỹ, 
Th anh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Th ường 
Tín, Th anh Trì) của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP 
Hà Nội do Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ 
Liêm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm, Ủy 
ban MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai làm cụm 
trưởng tổ chức triển khai công tác thi đua và ký 
giao ước thi đua năm 2018.

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Anh Tuấn - Phó 
Chủ tịch Th ường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP 
Hà Nội; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; đại diện lãnh đạo cấp 
ủy các đơn vị Bắc Từ Liêm, Gia Lâm, Quốc Oai; 
Ban Th ường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà 
Nội; Chủ tịch, Phó Chủ tịch các đơn vị thành viên 
trong 3 cụm thi đua.

 Tại 3 hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo 
luận về kế hoạch công tác thi đua - khen thưởng, 
Quy chế tổ chức hoạt động của Cụm thi đua. Các 
nội dung ký kết giao ước thi đua chủ yếu tập trung 
vào các vấn đề: Triển khai thực hiện tốt các phong 
trào thi đua, các nhiệm vụ của TW và TP; Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI, Nghị quyết Đại 
hội MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVI; Th i 
đua thực hiện 8 chương trình công tác của Th ành 
ủy (nhiệm kỳ 2015 - 2020); đẩy mạnh việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh, Nghị quyết TW 4 (khóa XII) gắn với thực 
hiện chủ đề năm 2018 của Ủy ban MTTQ Việt 

(Xem tiếp trang 6)

3 CỤM THI ĐUA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 
TP HÀ NỘI TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 

THI ĐUA, KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2018

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP chứng kiến Lễ ký giao ước thi đua tại Cụm Thi đua số 3.  Ảnh: Thu Khanh



9SỐ 77 - THÁNG 4/2018  DÂN CHỦ VÀ ĐOÀN KẾT  

HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC MẶT TRẬN: KINH NGHIỆM VÀ THỰC TIỄN



9SỐ 77 - THÁNG 4/2018  DÂN CHỦ VÀ ĐOÀN KẾT  

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận với Ủy ban MTTQ Việt Nam 
huyện Lâm Hà.  Ảnh: Nguyên Nam

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tiếp đoàn đại biểu 
MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 

huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đến học tập, 
trao đổi kinh nghiệm công tác

Sáng 13/3, tại Hội trường cơ 
quan Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP Hà Nội, Ban Th ường 

trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP 
đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh 
nghiệm công tác với đoàn đại biểu 
MTTQ Việt Nam và các tổ chức 
chính trị - xã hội huyện Lâm Hà, 
tỉnh Lâm Đồng. Tiếp đoàn có các 
đồng chí: Bùi Anh Tuấn - Phó Chủ 
tịch Th ường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP Hà Nội, các đồng 
chí trong Ban Th ường trực Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP, đại diện lãnh 
đạo các Ban chuyên môn và chuyên 
viên Ban Phong trào cơ quan Ủy 
ban MTTQ Việt Nam TP.

Th ay mặt đoàn đại biểu huyện 
Lâm Hà, đồng chí Lê Th ị Nhàn - 
UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam huyện Lâm Hà, 

Trưởng đoàn cho biết, thực hiện 
Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 
25/10/2017 của BCH TW Đảng về 
“Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp 
xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 
chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu 
lực, hiệu quả”, huyện Lâm Hà được 
tỉnh Lâm Đồng chọn là đơn vị làm 
điểm. Ủy ban MTTQ Việt Nam 
huyện được giao nhiệm vụ tham 
mưu xây dựng Đề án giúp Huyện 
ủy sắp xếp, tinh gọn bộ máy khối 
MTTQ và các đoàn thể chính trị - 
xã hội. Bên cạnh đó, sau một năm 
thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW 
ngày 15/12/2016 của BCH TW 
Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với cuộc vận động 
(CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh”, huyện Lâm Hà hiện đã có 

9/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 
Huyện đã xây dựng Kế hoạch phấn 
đấu về đích nông thôn mới vào năm 
2020. Tuy nhiên, điều kiện để thực 
hiện đạt những tiêu chí hoàn thành 
xây dựng nông thôn mới vào năm 
2020 của những xã còn lại là rất khó 
khăn. Chính vì thế, đoàn đại biểu 
huyện Lâm Hà mong muốn Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chia sẻ 
những kinh nghiệm trong tổ chức 
thực hiện CVĐ này cũng như kinh 
nghiệm sắp xếp, tinh gọn bộ máy cơ 
quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

Ngoài ra, đoàn đại biểu huyện 
Lâm Hà cũng mong muốn tham 
khảo các mô hình hoạt động điển 
hình tiên tiến của Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP Hà Nội, nhất là 
trong công tác tổ chức đối thoại 
giữa người đứng đầu cấp ủy, chính 
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quyền với người dân, tổ chức các 
CVĐ cứu trợ; phát huy vai trò 
giám sát phản biện xã hội của 
Mặt trận tại địa phương. Bởi hiện 
nay, mặc dù được tỉnh Lâm Đồng 
đánh giá cao nhưng việc triển khai 
thực hiện công tác này của huyện 
Lâm Hà vẫn còn nhiều khó khăn, 
lúng túng.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh 
đạo các Ban chuyên môn của Ủy 
ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội 
cũng chia sẻ kinh nghiệm về cách 
thức thực hiện các vấn đề mà Ủy 
ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm 
Hà quan tâm. 

Th ay mặt Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP, đồng chí Bùi Anh Tuấn 
- Phó Chủ tịch Th ường trực đã 

vui mừng chào đón đoàn đại biểu 
huyện Lâm Hà và khẳng định Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân Hà 
Nội luôn dành cho Lâm Hà một 
tình cảm đặc biệt bởi đây là địa 
phương có 60% bà con nhân dân 
là người Hà Nội. Đồng chí cũng 
thông tin đến Đoàn tình hình phát 
triển kinh tế - xã hội của Th ủ đô 
và các hoạt động tiêu biểu của Ủy 
ban MTTQ Việt Nam TP. Đồng 
chí nhấn mạnh muốn thực hiện tốt 
CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh” thì 
quan trọng là phải có cách làm sáng 
tạo, phát huy sức mạnh đoàn kết 
của toàn dân để xây dựng mô hình 
tự quản tại các khu dân cư, thôn, 
làng, xóm. Trong công tác đối thoại 

với người dân, phải chú trọng lắng 
nghe những khó khăn của người 
dân để tháo gỡ những vướng mắc 
một cách cụ thể. Tại các buổi đối 
thoại, người đứng đầu cấp ủy, chính 
quyền có trách nhiệm tập hợp đầy 
đủ các ý kiến; giải thích, giải trình 
và chỉ đạo giải quyết những yêu cầu, 
kiến nghị hợp pháp, chính đáng của 
nhân dân, qua đó để tạo niềm tin 
của nhân dân, sự đồng thuận xã hội 
đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp 
ủy chính quyền giúp đảm bảo tình 
hình an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội. Ngoài ra, muốn thực 
hiện tốt công tác giám sát thì phải 
có kế hoạch cụ thể để đưa công tác 
giám sát, phản biện xã hội đi vào 
thực chất.

Trong chương trình, đoàn đã đi 
giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công 
tác Mặt trận với Mặt trận quận 
Long Biên, Nam Từ Liêm, huyện 
Th anh Trì và Mê Linh.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp 
nồng nhiệt, chu đáo, tận tình của 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các 
quận, huyện, đồng chí Lê Th ị Nhàn 
khẳng định tình cảm, sự quan tâm, 
động viên, chia sẻ của nhân dân 
và cán bộ Hà Nội sẽ là động lực để 
nhân dân huyện Lâm Hà phấn đấu 
xây dựng huyện ổn định, phát triển, 
góp phần bảo vệ đất nước. 

Thu Thủy

Đoàn tham quan mô hình vườn cây ăn quả tại huyện Thanh Trì. Ảnh: Bảo Phương

Nhân dân Thủ đô...(Tiếp theo trang 7)

và đăng ký vận động, ủng hộ quỹ đạt trên 38 tỷ đồng. 
Trong đó, một số đơn vị đã vận động ủng hộ số tiền lớn 
như: quận Hai Bà Trưng (2,5 tỷ đồng), quận Cầu Giấy (2,3 
tỷ đồng), quận Đống Đa (2,2 tỷ đồng), quận Th anh Xuân 
(2 tỷ đồng), huyện Đông Anh (2 tỷ đồng), quận Hoàn 
Kiếm (1,7 tỷ đồng), quận Hoàng Mai (1,7 tỷ đồng), ... 

Có được kết quả trên là do sự lãnh đạo sát sao của các 
cấp ủy Đảng, sự chủ động tích cực của Ban Th ường trực 

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, sự phối hợp chặt chẽ 
của các tổ chức thành viên, các cơ quan, tổ chức, đơn vị 
triển khai rộng khắp tới các cấp, các ngành, các đơn vị, 
doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên toàn TP.  
Đây cũng là tấm lòng, tình cảm của cán bộ và nhân dân 
Hà Nội gửi tới cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo 
Trường Sa, góp phần bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh 
thổ, bảo vệ sự bất khả xâm phạm vùng trời, vùng biển 
Việt Nam. 

Tri Phương
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Hà Nội triển khai... (Tiếp theo trang 22)

Hội nghị Tuyên truyền, thực hiện Nghị định 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Sáng ngày 15/3/2018, Ban Th ường trực Ủy 
ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức 
Hội nghị tuyên truyền, thực hiện Nghị định 

162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho các vị chức 
sắc tôn giáo, nhà tu hành và người dân tộc thiểu 
số trên địa bàn TP Hà Nội. Dự Hội nghị có: Hòa 
thượng Th ích Th anh Hưng - Ủy viên Ban Trị sự 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội; bà Đỗ 
Th ị Th ái - Phó Chủ tịch Ủy ban ĐKCG Việt Nam 
TP Hà Nội; Giáo sư Th ượng Mai Th anh - Trưởng 
Ban Cai quản Th ánh thất Cao Đài Th ủ đô; Lễ sanh 
Ngọc Liêm Th anh - Trưởng Ban Cai quản Th ánh 
thất Cao Đài Phúc Đức; Lễ sanh Ngọc Tuyên 
Th anh - Trưởng Ban Cai quản Th ánh thất Cao 

Đài Đặng Giang; ông Hoàng Văn Tùng - Trưởng 
ban Đại diện Giáo hội các Th ánh hữu ngày sau 
của Chúa Giêsu Kito Việt Nam; ông Phạm Văn 
Duyên - Chủ tịch Hội đồng Tinh thần tôn giáo 
BaHa’i địa phương; Bảo Ân Phạm Th ị Là - Phật 
đường Nam tông Minh Sư đạo và gần 200 vị đại 
diện cho 08 tổ chức tôn giáo và Ủy ban MTTQ 
Việt Nam các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP 
Hà Nội. 

 Hội nghị đã được nghe bà Lê Th ị Liên - Quyền 
Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách tôn giáo 
giới thiệu và trao đổi về những nội dung cơ bản 
của Nghị định 162 gồm có 06 chương, 25 điều quy 
định chi tiết các nội dung trong Luật tín ngưỡng, 
tôn giáo và các biện pháp thi hành Luật. 

Thu Vân

mại trên địa bàn như: Hệ thống siêu thị tổng hợp 
Vinmart, Hapromart, BigC, V+; Hệ thống siêu thị 
điện máy Mediamart, Pico, HC, EcoMart; Hệ thống 
các đơn vị thời trang, giáo dục, thực phẩm lớn,... 
NTD sẽ được hưởng nhiều ưu đãi khi tham gia các 
hoạt động giao dịch hàng hóa như: Tăng thời gian 
bảo hành, hỗ trợ bảo dưỡng, bảo trì miễn phí các sản 
phầm, được tăng điểm tích lũy khi mua sắm, được 
nhận thêm quà tặng và giảm giá cho các sản phẩm 
đến 50%. Với việc cam kết thực hiện tốt các quy định 
của Ban Tổ chức, NTD hoàn toàn có thể tin tưởng và 
mua sắm tại các điểm tri ân của chương trình.

Bên cạnh các hoạt động tri ân NTD, công tác 
tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật tiếp 
tục được Ban Tổ chức mở rộng và triển khai đến 
nhiều nhóm đối tượng trên địa bàn TP thông 
qua các buổi hội thảo tại các quận, huyện, doanh 
nghiệp, trường học và tất cả các phương tiện truyền 
thông như: Treo banner khẩu ngữ trên các tuyến 
phố, tuyên truyền trên thành xe buýt công cộng, 
Roadshow xe đạp, phát tờ rơi, cẩm nang, các 

thông tin kiến thức, tình huống được đăng tải trên 
website: quyencuanguoitieudunghanoi.vn và  
fanpage “Hành động vì quyền người tiêu dùng”. 

Công tác tư vấn, hỗ trợ bảo vệ quyền lợi NTD 
cũng được quan tâm và đẩy mạnh trong năm 2018 
với sự tham gia của tổng đài 024.1081 - Tổng đài giải 
đáp của chương trình, những thắc mắc của NTD sẽ 
được tư vấn, hỗ trợ giải quyết nhanh chóng và kịp 
thời nhất với quy trình 5 bước đơn giản. Năm 2017, 
Tổng đài 024.1081 đã tiếp nhận và tư vấn cho 4.819 
cuộc gọi của NTD. 

Với thông điệp “Kinh doanh lành mạnh - Tiêu 
dùng bền vững”, chương trình sẽ góp phần xây dựng 
một môi trường kinh doanh lành mạnh với các sản 
phẩm hàng hóa an toàn cho NTD. Bên cạnh đó, 
nâng cao vai trò và sự tham gia của DN thể hiện cam 
kết bảo vệ quyền NTD; giúp NTD phản ánh ý kiến 
để các DN hoàn thiện quy trình sản xuất, bảo đảm 
chất lượng sản phẩm cũng như có thể lên tiếng bảo 
vệ quyền lợi của mình. 

Thu Thủy
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KIÊN QUYẾT XỬ LÝ 
VI PHẠM

Xác định giám sát ATVSTP là 
vấn đề cấp thiết, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP Hà Nội đã coi nội 
dung giám sát ATVSTP là việc 
cần làm ngay. Việc lựa chọn giám 
sát chủ đề này đồng nghĩa với 
việc Mặt trận sẽ dấn thân vào 
một nội dung gai góc nhưng thiết 
thực, nhất là trong bối cảnh hiện 
nay khi mà việc truy xuất nguồn 
gốc thực phẩm để xử phạt còn 
khó khăn.

Th eo đó, trong năm 2017, Ủy 
ban MTTQ Việt Nam TP đã 
chủ trì, phối hợp cá c sở: Y tế, 
Sở Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn, Sở Công thương và 
các ban ngành có liên quan tổ 
chức đoàn giám sát đố i vớ i các 

hoạt động của các cơ quan quản 
lý Nhà nước ở cấp huyệ n và cấp 
xã  về ATTP. Tại 5 quận, huyện: 
Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Th anh Trì, 
Hoài Đức, Th ường Tín và 10 xã, 
phường trực thuộc gồm: phường 
Quảng An, Nhật Tân của quận 
Tây Hồ; phường Hàng Mã, Hàng 
Buồm của quận Hoàn Kiếm; 
xã Yên Mỹ và thị trấn Văn Điển 
của huyện Th anh Trì; xã Minh 
Khai và xã La Phù của huyện 
Hoài Đức; xã Tô Hiệu và thị trấn 
Th ường Tín của huyện Th ường 
Tín. Qua giám sát các đơn vị đã 
triển khai đầy đủ các văn bản chỉ 
đạo về công tác ATTP của Đảng, 
Chính phủ, UBND các cấp, bước 
đầu đã tạo được sự chuyển biến 
về nhận thức và hành động trong 
cán bộ, đảng viên và nhân dân; 

đồng thời, nâng cao trách nhiệm 
lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp 
thực hiện của các cấp ủy Đảng, 
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, 
các đoàn thể đối với vấn đề ATTP. 

Điển hình như quận Hoàn 
Kiếm, quận đã xây dựng triển 
khai các mô hình điểm: Đảm bảo 
ATTP tại các tuyến phố văn minh 
đô thị phố Hàng Trống; đảm bảo 
ATTP tại tuyến phố đi bộ mở 
rộng sang khu vực bảo tồn cấp 
I phường Hàng Buồm; đảm bảo 
ATTP tại không gian đi bộ khu 
vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; 
Xây dựng và triển khai Đề án số 
100/ĐA-UBND ngày 26/5/2017 
“Nhà hàng, khách sạn đảm bảo 
ATTP và không khói thuốc trên 
địa bàn quận Hoàn Kiếm giai 
đoạn 2017-2018”. 

Mặt trận Thành phố chăm lo, 
bảo vệ sức khỏe nhân dân

Vi phạm vệ sinh an toàn thực 
phẩm (ATVSTP) hiện đang là 
vấn đề nhức nhối, gây bức xúc, 
lo lắng trong xã hội. Th ực phẩm 
bẩn, sản phẩm kém chất lượng 
không chỉ gây nguy hại đến sức 
khỏe người tiêu dùng mà còn 
“bóp chết” những tổ chức, cá 
nhân, doanh nghiệp (DN) sản 
xuất sạch, tác động xấu đến nền 
kinh tế... Đồng hành với các cơ 
quan quản lý Nhà nước trong việc 
tuyên chiến với thực phẩm bẩn, 
thời gian qua, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức 
nhiều đợt giám sát ATVSTP tại 
một số quận, huyện để cùng nhân 
dân tháo gỡ khó khăn, bức xúc 
trước vấn nạn thực phẩm bẩn.

MTTQ phối hợp giám sát với các ngành liên quan đã mang lại hiệu quả cao trong công 
tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại quận Hà Đông. Ảnh: Bá Hoạt
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Tích cực tuyên truyền người 
dân nâng cao ý thức đảm bảo 
ATVSTP, quận Tây Hồ cũng đưa 
ra các hình thức tuyên truyền đa 
dạng, phong phú phù hợp với 
từng nhóm đối tượng. Đặc biệt, 
trong thời gian vừa qua, quận 
tập trung phổ biến pháp luật đối 
với bếp ăn tập thể, các cơ sở dịch 
vụ thức ăn đường phố tại khu 
du lịch, khu di tích lịch sử, cơ 
sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ 
sản phẩm nông nghiệp và công 
thương; tập trung phổ biến pháp 
luật đối với cơ sở sản xuất, kinh 
doanh rượu, nước uống đóng 
bình, nước đá dùng liền và các 
cơ sở sản xuất kinh doanh thực 
phẩm từ thịt gia súc, gia cầm; tập 
trung tuyên truyền cho người 
dân cách truy suất nguồn gốc 
thực phẩm, lựa chọn đơn vị cung 
cấp thực phẩm an toàn... 

Với cách làm quyết liệt đó, các 
chủ cơ sở sản xuất kinh doanh 
cũng như ý thức người tiêu dùng 
đối với vấn đề ATTP đã được 
nâng lên một bước rõ rệt. 

TĂNG CƯỜNG CÔNG CỤ 
GIÁM SÁT

Trước tình hình thực phẩm 
bẩn đang xuất hiện tràn lan, 
nhiều địa phương đã có những 
động thái để ngăn chặn các cơ 
sở sản xuất chế biến thực phẩm 
mất vệ sinh hoạt động. Mới đây, 
nhằm đẩy mạnh công tác phối 
hợp quản lý và giám sát các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm, 
Hà Nội đã công khai đường dây 
nóng tiếp nhận thông tin về mất 
ATTP và thông tin của các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của 
ngành y tế trên địa bàn 30/30 
quận, huyện. Ban chỉ đạo AT-

VSTP các quận cũng đã yêu cầu 
UBND phường rà soát lại danh 
sách các cơ sở trên địa bàn, cập 
nhật đủ thông tin của các cơ sở 
thuộc phường, xã quản lý để có 
báo cáo hàng tháng.

Không dừng lại ở đó, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và 
các tổ chức thành viên cũng đã tích 
cực tuyên truyền về công tác đảm 
bảo ATVSTP đến đoàn viên, hội 
viên và các tầng lớp nhân dân với 
nhiều hình thức đa dạng, phong 
phú, thông qua hệ thống truyền 
thanh huyện và các xã, phường, 
thị trấn để mọi người thấy được 
tầm quan trọng của việc thực hiện 
tốt các quy định bảo đảm ATTP 
cũng như sử dụng thuốc bảo vệ 
thực vật, sử dụng hóa chất, thuốc 
kháng sinh trong chăn nuôi đúng 
quy định.

Nhờ đó, đến nay, 100% thôn, 
làng, tổ dân phố, khu dân cư trên 
địa bàn TP đã tổ chức hội nghị đại 
biểu nhân dân bàn việc xây dựng 
đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với 
nội dung tuyên truyền vận động 
nhân dân thực hiện ATTP thông 
qua bộ tờ rơi do Ban Th ường trực 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP phối 
hợp với Sở Y tế ban hành. Trong 
đó, 10 quy tắc vàng chế biến thực 
phẩm an toàn, 10 tiêu chí an toàn 
thực phẩm đối với kinh doanh 
thức ăn đường phố, 10 tiêu chí 
ATTP đối với kinh doanh cửa 
hàng ăn uống; phòng ngừa, ngăn 
chặn ngộ độc thực phẩm; những 
hành vi bị cấm trong sản xuất, 
chế biến kinh doanh thực phẩm... 
đã góp phần chuyển biến nhận 
thức trong nhân dân. 

Trực tiếp đi kiểm tra, công 
tác giám sát ATVSTP tại một số 
quận, huyện trên địa bàn TP, theo 
Trưởng đoàn giám sát, công tác 

đảm bảo ATVSTP đã có những 
chuyển biến tích cực; công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về 
ATVSTP đã được UBND quận, 
huyện xây dựng và triển khai thực 
hiện. Các địa phương cũng vận 
động các cơ sở  kinh doanh thực 
phẩm làm thủ tục cấp giấy chứng 
nhận đủ điều kiện ATVSTP và 
cam kết đảm bảo ATVSTP theo 
đúng quy định. 

“Trong thời gian tới, Mặt trận 
sẽ cần tăng cường tuyên truyền, 
vận động giám sát ATVSTP của 
MTTQ và các đoàn thể chính trị 
- xã hội; nâng cao hiệu quả kiểm 
tra, giám sát; quan tâm công tác 
hậu kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện đảm bảo ATVSTP. Trong 
quá trình triển khai chú trọng 
đến công tác tuyên truyền, hướng 
dẫn, vận động nâng cao ý thức 
thực hiện đảm bảo ATVSTP vì 
sức khỏe của cộng đồng đồng 
thời kiên quyết xử lý, răn đe, ngăn 
chặn và có biện pháp giải quyết 
dứt điểm các hành vi, trường hợp 
vi phạm về ATVSTP”.

Công tác giám sát vệ sinh ATTP 
của MTTQ Việt Nam TP Hà Nội 
đã thu được những kết quả bước 
đầu. Tuy nhiên, đây là việc mới, 
đòi hỏi kiến thức chuyên sâu, 
nhất là việc tổ chức đoàn giám sát 
xuống địa phương, cơ sở cần có 
chuyên gia đi cùng. Chưa kể, lực 
lượng cán bộ MTTQ còn mỏng, 
kinh phí còn thiếu... Bảo đảm vệ 
sinh ATTP là bảo đảm sức khỏe, 
tính mạng của người tiêu dùng. 
Do vậy, các cấp, ngành, cơ quan 
chức năng cần quan tâm giải 
quyết vướng mắc để MTTQ thực 
hiện tốt vai trò của mình trong 
nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ sức 
khỏe nhân dân. 

Tuệ Phương
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Thiết thực thực hiện chủ 
đề “Năm vì lợi ích đoàn 
viên CĐ”, góp phần để 

CNVC, NLĐ có “Quyền lợi đảm 
bảo, phúc lợi tốt hơn”, năm qua, 
Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP 
và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở 
đã ban hành các kế hoạch, tập 
trung chỉ đạo CĐCS thiết thực 
chăm lo lợi ích, thực hiện các 
chương trình phúc lợi cho đoàn 
viên CĐ, CNVC, NLĐ. Điển 
hình, LĐLĐ TP đã ký, triển khai 
04 chương trình thỏa thuận hợp 
tác với các doanh nghiệp (DN) 
trên địa bàn Th ủ đô về giảm 
giá các dịch vụ, hàng hóa cho 
đoàn viên CĐ. Các LĐLĐ quận, 
huyện, ngành, CĐ cấp trên cơ sở 
cũng đã triển khai ký thỏa thuận 
với 33 đơn vị, DN về chương 
trình phúc lợi cho ĐVCĐ, NLĐ 
và triển khai đến 2.350 CĐCS, 
chủ yếu các mặt hàng thiết yếu 

phục vụ đời sống cho NLĐ như: 
May mặc, chăm sóc sức khỏe, 
du lịch, xăng dầu, vật liệu xây 
dựng... Hầu hết các sản phẩm 
giảm giá thấp nhất từ 5% đến 
10% và cao nhất là 50% so với 
giá niêm yết của DN.

Cùng đó, các hoạt động chăm 
lo đời sống vật chất, tinh thần 
cho NLĐ theo chức năng của tổ 
chức CĐ cũng tiếp tục được các 
cấp CĐ Th ủ đô chú trọng thực 
hiện với nhiều hình thức phong 
phú, đa dạng. Năm qua, LĐLĐ 
TP Hà Nội xét duyệt hỗ trợ xây 
dựng 65 “Mái ấm CĐ” với số 
tiền gần 1,8 tỷ đồng. Đến nay, 
phần lớn các căn nhà đã được 
sửa chữa, xây mới và bàn giao 
theo đúng tiến độ. Bên cạnh đó, 
các cấp CĐ TP đã chủ động chia 
sẻ, hỗ trợ các gia đình ĐV bị ảnh 
hưởng do thiên tai, tai nạn bất 
ngờ, đã thăm hỏi, trợ cấp cho 

hơn 23 nghìn CNVC, NLĐ có 
hoàn cảnh khó khăn trong cuộc 
sống, gia đình CNLĐ bị tai nạn 
lao động, bệnh nghề nghiệp với 
số tiền hàng chục tỷ đồng. Tại 
huyện Mỹ Đức, đợt mưa lũ bất 
thường hồi tháng 10 năm 2017 
đã làm hơn 30 ngôi nhà của 
ĐVCĐ trên địa bàn bị hư hỏng. 
Để kịp thời giúp ĐVCĐ ổn định 
cuộc sống, LĐLĐ huyện đã vận 
động được gần 40 triệu đồng hỗ 
trợ các gia đình sửa chữa, khắc 
phục thiệt hại.

Đặc biệt, các hoạt động chăm 
lo cho NLĐ trong dịp Tết 
Nguyên đán của tổ chức CĐ 
đã để lại những ấn tượng, tình 
cảm tốt đẹp trong lòng NLĐ và 
toàn xã hội. Dịp Tết nguyên đán 
Mậu Tuất 2018, các cấp CĐ Th ủ 
đô chi trên 31 tỷ đồng chăm lo 

Các cấp Công đoàn Thủ đô làm tốt 
công tác chăm lo đời sống đoàn viên

(Xem tiếp trang 16)

Xe ô tô miễn phí đưa người lao động về quê đón Tết.  Ảnh: LĐLĐTP

Trong năm 2017 và những 
tháng đầu năm 2018, các cấp 
Công đoàn (CĐ) Th ủ đô đã 
có nhiều hoạt động thiết thực 
chăm lo đời sống vật chất, 
tinh thần cho công nhân viên 
chức, người lao động (CNVC, 
NLĐ); động viên NLĐ làm 
việc hăng say, nhiệt tình, góp 
phần phát triển kinh tế, ổn 
định tình hình an ninh, chính 
trị trên địa bàn TP.
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Năm 2018 là năm đánh 
dấu chặng đường 87 
năm lịch sử vẻ vang 

của Đoàn Th anh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp 
quan trọng để mỗi đoàn viên, 
thanh niên (ĐVTN) ôn lại lịch 
sử, truyền thống hào hùng của 
tổ chức Đoàn, đồng thời là cơ 
hội thể hiện trách nhiệm và vai 
trò của tuổi trẻ trong việc kế 
thừa và phát huy truyền thống, 
xung kích, sáng tạo, tình nguyện 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc Việt Nam.

Hòa chung không khí thi đua 

sôi nổi của thanh niên cả nước, 
tuổi trẻ cơ quan Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP luôn nêu cao ý 
thức, tinh thần chủ động, phát 
huy tối đa năng lực sáng tạo 
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 
được giao, góp phần vào thành 
tích chung của Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP. Năm 2017, bám 
sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, 
Th ủ trưởng cơ quan, Ban Chấp 
hành (BCH) Chi đoàn cơ quan 
đã chủ động xây dựng Kế hoạch 
hoạt động với nhiều nội dung đa 
dạng, phong phú, sát nhiệm vụ 
trọng tâm công tác năm và Nghị 

quyết Đại hội Chi đoàn lần thứ 
I, nhiệm kỳ 2017 - 2019 gắn với 
việc thực hiện nhiệm vụ chính 
trị của cơ quan. 

Th eo đó, công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng luôn được Chi 
đoàn xác định là nhiệm vụ trọng 
tâm. Phong trào thi đua học tập, 
nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ 
năng, phương pháp công tác, 
tăng cường chất lượng công tác 
tham mưu để hoàn thành tốt 
nhiệm vụ chuyên môn. Trong 
năm qua, 100%  ĐVTN đã học 
tập, nghiên cứu, thực hiện tốt các 
Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, 

Nỗ lực góp phần xây dựng cơ quan 
ngày càng vững mạnh

 “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Đó là lời dạy của Bác Hồ kính yêu mà 
tuổi trẻ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội luôn khắc ghi và thực hiện, phấn đấu 
hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của tập thể cơ quan.

Lãnh đạo Hội CCB cơ quan cùng đoàn viên Chi đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP dâng hương tưởng niệm tại nghĩa trang 
Liệt sỹ Nhổn (Tây Tựu).  Ảnh: Lê Phương
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chính sách, pháp luật của Nhà 
nước; tham gia các lớp tập huấn 
nghiệp vụ công tác Mặt trận, 
công tác tuyên giáo - Dư luận 
xã hội. ĐV Chi đoàn luôn có 
tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn 
nhau trong quá trình công tác, 
phát huy tính chủ động, sáng tạo, 
thể hiện lối sống văn minh nơi 
công sở, thường xuyên trau dồi 
chuyên môn, nghiệp vụ và khả 
năng ngoại ngữ, tin học, đáp ứng 
yêu cầu công tác.

Bên cạnh đó, Chi đoàn đã chủ 
động tham mưu, đề xuất ý tưởng, 
lên kế hoạch tổ chức các hoạt 
động chào mừng kỷ niệm các 
ngày lễ như: Hội nghị gặp mặt 
kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 
26/3; phối hợp với BCH Công 
đoàn cơ quan tổ chức kỷ niệm 
ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3; tổ 
chức gặp mặt các cháu thiếu nhi 
là con em cán bộ cơ quan nhân 
ngày Quốc tế Th iếu nhi 01/6 và 
Tết Trung thu... Các hoạt động 
“Uống nước nhớ nguồn”, “Đền 
ơn đáp nghĩa” cũng được Chi 
đoàn tích cực hưởng ứng. Nhân 
dịp kỷ niệm Ngày Th ương binh 
- Liệt sỹ 27/7, Chi đoàn đã tổ 
chức thắp hương tại nghĩa trang 
Liệt sỹ Nhổn (Tây Tựu); tham 

gia đóng góp ủng hộ quỹ “Vì 
người nghèo”, quỹ “Vì Trường Sa 
thân yêu”... Các hoạt động tuyên 
truyền, chào mừng kỷ niệm các 
sự kiện, các ngày lễ lớn đã góp 
phần giúp ĐVTN thêm hiểu, tự 
hào về những truyền thống tốt 
đẹp của dân tộc; thúc đẩy nhiệt 
huyết, khát khao cống hiến của 
tuổi trẻ. Ngoài ra, Đoàn Th anh 
niên cơ quan cũng là đơn vị tích 
cực trong việc tham gia, hưởng 
ứng các phong trào chung của 
Đoàn khối như: Hiến máu nhân 
đạo, Hội khỏe thể thao thanh 
niên, tập huấn kỹ năng, nghiệp 
vụ công tác Đoàn...

Từng ĐV trong Chi đoàn luôn 
nỗ lực phát huy tinh thần xung 
kích, chủ động tham mưu để 
cùng cơ quan làm tốt công tác 
tuyên truyền, vận động nhân dân 
thực hiện các chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước; vận động 
nhân dân tích cực tham gia các 
phong trào thi đua, các cuộc vận 
động (CVĐ). Nổi bật là CVĐ 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh”, 
“Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam”, vận động ủng 
hộ quỹ “Vì người nghèo”. Phối 

hợp với các tổ chức thành viên 
và chính quyền tăng cường giám 
sát và phản biện xã hội, tham gia 
xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền... Các phong trào thi đua, 
CVĐ do MTTQ Việt Nam TP 
phát động đều đạt được những 
kết quả tích cực, được TW và TP 
đánh giá cao.

Th ời gian qua, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng ủy cơ quan, tuổi 
trẻ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP đã làm được nhiều phần 
việc thiết thực, phát huy tinh 
thần xung kích, đóng góp sức 
trẻ xây dựng Th ủ đô ngày càng 
giàu đẹp, văn minh. Với chủ đề 
năm 2018 của Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP là “Nâng cao năng 
lực hoạt động của hệ thống Mặt 
trận TP Hà Nội”, BCH Chi đoàn 
cũng như từng ĐVTN tiếp tục 
đổi mới nội dung và hình thức, 
nâng cao trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ, tạo bước chuyển biến 
rõ nét trong phong trào đoàn 
cũng như nhiệm vụ chuyên môn 
chính trị được giao, từ đó khẳng 
định vị thế của tuổi trẻ, góp 
phần xây dựng cơ quan ngày 
càng vững mạnh.

Thu Thủy

cho CNVC, NLĐ có hoàn cảnh 
khó khăn; trong đó, hỗ trợ trên 
32.000 vé xe về quê ăn Tết trị giá 
7,85 tỷ đồng, trao trên 56.500 
suất quà, trị giá 22,6 tỷ đồng. 
Chương trình “Xe ô tô miễn phí 
đưa CNLĐ có hoàn cảnh khó 
khăn về quê đón Tết Mậu Tuất 
2018” được NLĐ mong chờ. 
Vui mừng, phấn khởi là những 

cảm xúc chung của những NLĐ 
ngoại tỉnh được xe đưa về quê 
đón Tết. 

Những việc làm thiết thực 
của các cấp CĐ Th ủ đô đã góp 
phần động viên CNVC, NLĐ 
hăng hái tham gia thi đua lao 
động sản xuất, đóng góp quan 
trọng vào tăng trưởng kinh tế, 
ổn định chính trị - xã hội ở Th ủ 

đô và góp phần xây dựng Đảng, 
chính quyền trong sạch, vững 
mạnh. Trong thời gian tới, các 
cấp CĐ Th ủ đô phấn đấu làm tốt 
hơn nữa công tác chăm lo, bảo 
vệ quyền và lợi ích chính đáng 
của CNVC, NLĐ, để mỗi cấp 
CĐ trở thành chỗ dựa tin cậy 
của CNVC, NLĐ. 

Nguyên Nam

Các cấp Công đoàn...  (Tiếp theo trang 14)
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Thủ đô Hà Nội sau ngày giải 
phóng (10/10/1954) vừa 
khôi phục vừa phát triển 

mọi mặt đời sống kinh tế, văn 
hóa, xã hội... Với vai trò trung tâm 
của hậu phương lớn miền Bắc, 
nhân dân Th ủ đô Hà Nội luôn sát 
cánh, thể hiện tình cảm sâu nặng 
đối với đồng bào miền Nam thông 
qua những cuộc đấu tranh chính 
trị phản đối Mỹ - Diệm vi phạm 
Hiệp định Giơ-ne-vơ, tàn sát 
người yêu nước; đòi tiến tới hiệp 
thương Tổng tuyển cử thống nhất 
nước nhà. Th ực hiện chủ trương 
của Đảng, đầu năm 1961, Đại hội 
đại biểu Đảng bộ TP lần thứ II đã 

xác định những nhiệm vụ quan 
trọng của Th ủ đô, trong đó nhấn 
mạnh ra sức thi đua sản xuất, góp 
phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bắc và đấu tranh thống nhất 
nước nhà. 

Từ giữa năm 1964, Hà Nội đã 
dấy lên phong trào thi đua mạnh 
mẽ: “Mỗi người làm việc bằng hai, 
vì miền Nam ruột thịt”. Đặc biệt, 
ngày 9/8/1964, thanh niên Th ủ đô 
đã phát động phong trào Ba sẵn 
sàng với 260.000 thanh niên đầu 
tiên tham gia khẳng định quyết 
tâm của thanh niên miền Bắc “xẻ 
dọc Trường Sơn đi cứu nước”. 
Cùng với phong trào chia lửa cho 

tiền tuyến, từ đầu tháng 7/1972, đế 
quốc Mỹ tăng cường đánh phá Hà 
Nội. Nhiều khu vực như thị trấn 
Xuân Mai (Chương Mỹ), Th anh 
Mai và Biên Giang (Th anh Oai), 
Tô Hiệu (Th ường Tín), Lê Th anh 
(Mỹ Đức), Lại Yên (Hoài Đức), 
Nhà máy đường Vạn Điểm và cầu 
Giẽ (Phú Xuyên) thường xuyên bị 
máy bay Mỹ oanh tạc. Với quyết 
tâm “tiêu diệt máy bay địch, bảo 
vệ được mục tiêu, kiên quyết đánh 
gần, đánh tiêu diệt, buộc giặc lái 
phải nâng độ cao, ném bom không 
chính xác”. Với quyết tâm đó, dân 
quân tự vệ cụm chiến đấu Vạn 
Phúc (thị xã Hà Đông), cán bộ, 

Hà Nội “chia lửa” 
với chiến trường miền Nam

Thanh niên miền 
Bắc hăng hái lên 
đường chiến đấu 
những năm kháng 
chiến chống Mỹ 
cứu nước.

Ảnh: tư liệu

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, hậu phương miền Bắc nói chung 
và Th ủ đô Hà Nội nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chi viện và “chia lửa” 

với chiến trường miền Nam. Quân và dân Hà Nội tự hào đã có những đóng góp to lớn 
về cả sức người, sức của vì miền Nam ruột thịt để ngày 30/4/1975, Tổ quốc vang khúc ca 

khải hoàn, non sông thu về một mối.
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chiến sĩ du kích các xã Ngọc Sơn 
và Ngọc Hòa (Chương Mỹ), cầu 
Giẽ (Phú Xuyên), Trung đội cao xạ 
37mm (Mỹ Đức) cùng tự vệ quốc 
doanh thủy sản phục kích bắn hạ 
bốn máy bay địch; dân quân xã 
Bình Minh (Th anh Oai) bắn cháy 
máy bay A-7E của Mỹ được Chính 
phủ tặng Huân chương Quân công 
hạng Ba; tự vệ nhà máy đường 
Vạn Điểm (Phú Xuyên) bắn hạ hai 
chiếc F-4H của Mỹ... Th ắng lợi này 
đã góp phần cùng quân dân miền 
Bắc buộc Ních-xơn phải ra lệnh 
tạm ngừng ném bom từ vĩ tuyến 
20 trở ra...

Do yêu cầu chi viện chiến trường 
ngày càng lớn, ngay từ năm 1973, 
qua 3 đợt động viên tuyển quân, 
Hà Nội đã có 4.563 thanh niên 
nhập ngũ; trên 4.000 tân binh được 
biên chế thành 7 tiểu đoàn thuộc 
Trung đoàn 59, Bộ Tư lệnh Th ủ 
đô làm nhiệm vụ xây dựng quân 
tăng cường chi viện chiến trường. 
Bước sang năm 1974, Đại hội đại 
biểu Đảng bộ TP Hà Nội tháng 
4 ra nghị quyết nhấn mạnh, phải 
đáp ứng mọi yêu cầu chi viện chiến 
trường, góp phần đưa sự nghiệp 
giải phóng miền Nam đến toàn 
thắng. Vượt qua nhiều khó khăn, 
Hà Nội đã hoàn thành nhiệm vụ 
tuyển quân với 4.059 người, vượt 
yêu cầu đề ra. Cũng trong năm, 
các tiểu đoàn quân tăng cường của 
Hà Nội lần lượt lên đường bổ sung 
cho các chiến trường. Phát huy thế 
mạnh là nơi tập trung đông cán bộ, 
công nhân kỹ thuật nhiều ngành 
nghề, Hà Nội đã điều một số lớn 
lực lượng này sang phục vụ quốc 
phòng, phục vụ chiến đấu ở chiến 
trường miền Nam. Nhiều cơ sở sản 
xuất ở TP làm việc liên tục chế tạo, 
sản xuất máy móc, phương tiện, 
hàng hóa phục vụ chiến trường...

Không chỉ chi viện sức người, 
Hà Nội còn tích cực chi viện các 
loại hàng kinh tế, quân sự khác. 
Ngay những năm chiến tranh phá 
hoại ác liệt, Hà Nội đã hình thành 
hệ thống các nhà máy, xí nghiệp 
chuyên phục vụ quốc phòng. 
Nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo 
chuyên sản xuất phụ tùng xe “Gát” 
- loại xe dùng phổ biến trên tuyến 
đường vận tải chiến lược Trường 
Sơn và Quân chủng Phòng không 
- Không quân; Nhà máy ô tô Hòa 
Bình nhận bảo dưỡng đột xuất 
nhiều xe của quân đội; các ngành 
dệt, da, may, nhuộm cũng tập 
trung phần lớn kế hoạch phục 
vụ bộ đội... Với khẩu hiệu “thóc 
không thiếu một cân, quân không 
thiếu một người”, nông dân các 
huyện ngoại thành luôn đáp ứng 
mọi yêu cầu của tiền tuyến lớn. 
Mỗi năm, hàng ngàn tấn thóc 
nghĩa vụ được nộp kho Nhà 
nước. Năm 1973, chỉ trong vòng 
10 ngày, 4 huyện ngoại thành đã 
nộp 935 tấn thóc...

Cao điểm chuẩn bị cho cuộc 
tổng tiến công và nổi dậy toàn 
miền Nam, Hội đồng chi viện 
quốc gia được thành lập do Th ủ 
tướng Phạm Văn Đồng làm Chủ 
tịch. Hà Nội cùng với miền Bắc 
dồn sức đáp ứng kịp thời mọi nhu 
cầu nhân tài, vật lực cho tiền tuyến 
lớn miền Nam. Trong khí thế chiến 
thắng vang dội ở Tây Nguyên, Hà 
Nội tưng bừng bước vào đợt tuyển 
quân đột xuất chi viện gấp rút 
cho công cuộc giải phóng miền 
Nam. Với chỉ tiêu tuyển gấp 7.000 
tân binh, cả Th ủ đô sôi nổi tiến 
hành đợt sinh hoạt chính trị lớn, 
cử người tham gia chiến đấu giải 
phóng miền Nam. Phát huy truyền 
thống “Quyết tử cho Tổ quốc quyết 
sinh”, hàng vạn thanh niên trong 

độ tuổi nghĩa vụ quân sự hăng 
hái đi khám sức khỏe. Kết quả, 
8.212 người trúng tuyển, trong 
đó có 5.500 chiến sĩ lên đường 
tham gia giải phóng miền Nam; 
trên 1.300 cán bộ chuyên môn 
kỹ thuật các ngành đã lên đường 
nhận nhiệm vụ. Một khối lượng 
vật chất, phương tiện như trang 
thiết bị trường học, dụng cụ sinh 
hoạt do Hà Nội sản xuất được vận 
chuyển cấp tốc vào các vùng mới 
giải phóng. Một số địa phương vừa 
được giải phóng đã được tiếp nhận 
ngay một số giống cây trồng và 
giống vật nuôi năng suất cao của 
Hà Nội chi viện...

Như vậy, trong 10 năm từ 1965 
đến 1975, với 29 đợt động viên 
tuyển quân, Hà Nội đã có hơn 
89.000 thanh niên lên đường 
chiến đấu; đã tổ chức huấn luyện 
đưa 42 tiểu đoàn quân tăng cường 
cho chiến trường miền Nam. 
Nhiều đơn vị, nhiều cán bộ chiến 
sĩ đã lập công xuất sắc, trong đó 
có 14 đồng chí được tặng danh 
hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang 
nhân dân; 1.781 người được tặng 
danh hiệu Dũng sĩ, được tặng 
thưởng 14.846 huân chương các 
loại. Hơn 7.000 người con của 
Hà Nội đã anh dũng hy sinh trên 
các chiến trường*. Kết thúc chiến 
tranh, cán bộ và nhân dân Hà Nội 
tiếp tục xây dựng quê hương giàu 
đẹp và kiên cường cách mạng, góp 
phần tích cực vào sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng Th ủ 
đô ngày càng giàu đẹp. 

Hiền Phương 

(*) Trích cuốn “Hậu phương 
chiến tranh nhân dân Việt Nam 
1945-1975” của Viện Lịch sử quân 
sự Việt Nam.
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Văn hóa công sở có vai trò 
to lớn trong việc xây dựng 
nền nếp làm việc khoa 

học, kỷ cương và dân chủ. Yếu tố 
văn hóa công sở còn giúp cho mỗi 
thành viên trong công sở phải tôn 
trọng kỷ luật, danh dự của công sở, 
quan hệ thân ái, đoàn kết, hợp tác 
vì sự nghiệp chung của công sở. 
Qua đó khơi dậy, phát huy năng lực 
sáng tạo của từng cá nhân, tạo bầu 
không khí làm việc thân thiện, văn 
minh, cải thiện hình ảnh công chức 
và công sở hành chính trong mắt 
khách, công dân đến liên hệ công 
tác. Th iết thực thực hiện Chương 
trình 04 của Th ành ủy về “Phát 
triển văn hóa - xã hội, nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực Th ủ đô, 
xây dựng người Hà Nội thanh lịch, 
văn minh”, Quy tắc ứng ứng xử của 
cán bộ công chức, viên chức, người 
lao động trong các cơ quan thuộc 
TP Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi 
công cộng trên địa bàn TP, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã có 
cách làm bài bản, khoa học, đưa 2 
Quy tắc vào cuộc sống. 

Từ nhiều năm qua, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã 
chú trọng xây dựng kỷ cương hành 
chính và văn hóa ứng xử của cán 
bộ, công chức và người lao động 
(CB, CC, NLĐ) trong cơ quan. 
Đặc biệt, sau khi có chỉ đạo của 
Th ành ủy, Quyết định số 522/QĐ- 
UBND ngày 25/1/2017 về việc ban 
hành “Quy tắc ứng xử của cán 
bộ, công chức, viên chức, người 
lao động trong các cơ quan thuộc 
TP Hà Nội”; Quyết định số 1665/

QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của 
UBND TP về việc ban hành Quy 
tắc ứng xử nơi công cộng trên địa 
bàn TP (gọi chung là Quy tắc), Ban 
Th ường trực Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP đã xây dựng kế hoạch và 
triển khai thực hiện Quy tắc đến 
toàn thể CB, CC, NLĐ. Trong đó 
nêu rõ 4 giải pháp thực hiện: Quán 
triệt và triển khai Quy tắc đến CB, 
CC, NLĐ trong cơ quan gắn với 
tổ chức ký cam kết thực hiện giữa 
lãnh đạo các Ban, Văn phòng với 
Lãnh đạo cơ quan và ký cam kết 
của từng CB, CC, NLĐ với Th ủ 
trưởng cơ quan; Tổ chức trao đổi, 
mạn đàm Quy tắc gắn với các quy 
định của Luật CB, CC giữa các tổ 
công đoàn, Ban chuyên môn; Triển 
khai hòm thư góp ý tại cơ quan để 
tiếp nhận các góp ý đối với CB, CC, 
NLĐ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP về thực hiện Quy tắc; Đưa 

việc thực hiện Quy tắc vào chỉ tiêu 
thi đua để xét khen thưởng hoặc 
xử lý kỷ luật.

 Để CB, CC, NLĐ trong cơ quan 
nắm rõ và thực hiện nghiêm túc 2 
Quy tắc, Ban Th ường trực Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ 
chức Hội nghị triển khai, quán triệt 
đồng thời yêu cầu CB, CC, NLĐ 
ký cam kết thực hiện. Các tổ chức 
đoàn thể (Công đoàn, Hội Cựu 
chiến binh, Đoàn Th anh niên) đã 
triển khai tuyên truyền, vận động 
hội viên, đoàn viên tích cực thực 
hiện tốt các nội dung Quy tắc. 
Ngoài việc triển khai, tuyên truyền 
tới CB, CC, NLĐ trong cơ quan, 
Ban Th ường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP còn chú trọng tuyên 
truyền sâu rộng, tạo sự lan tỏa rộng 
khắp với nhiều hình thức như treo 
bảng nội dung Quy tắc ứng xử của 
CB, CC, NLĐ trong các cơ quan 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TP HÀ NỘI 
TÍCH CỰC THỰC HIỆN QUY TẮC ỨNG XỬ

Cụm thi đua MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội TP tổ chức tọa đàm Quy tắc ứng xử 
trong các cơ quan, nơi công cộng thu được nhiều ý kiến tâm huyết. 

Ảnh: Khánh Vân
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NGƯỜI HÀ NỘI THANH LỊCH VĂN MINH


thuộc TP Hà Nội ngay trước cửa 
Hội trường cơ quan, nơi tiếp công 
dân để nhiều người được biết; đưa 
việc thực hiện Quy tắc ứng xử vào 
tiêu chí chấm điểm thi đua của 
MTTQ các quận, huyện.  Đặc biệt, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP biên 
tập và phát hành cuốn sách “Người 
Hà Nội thanh lịch văn minh” tập 5 
(tập 1 xuất bản năm 2010). Cuốn 
sách tập hợp các bài viết, tiểu phẩm, 
thơ, tranh biếm họa xoay quanh 
chủ đề văn minh, thanh lịch của Hà 
Nội như: Giao tiếp nơi công sở, cải 
cách hành chính, trật tự văn minh 
đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an 
toàn giao thông, thực hiện nếp sống 
văn minh trong việc cưới, việc tang, 
lễ hội... Đây là tài liệu tuyên truyền 
thiết thực cho các cán bộ Mặt trận 
ở cơ sở, góp phần nâng cao chất 
lượng cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh” gắn với “Năm kỷ 
cương hành chính”. Đồng thời góp 
phần xây dựng người Hà Nội thanh 
lịch, văn minh, xây dựng Th ủ đô 
ngày càng hiện đại, xứng đáng với 
niềm tin yêu của cả nước; quảng 
bá được hình ảnh, con người Th ủ 
đô Hà Nội với nhân dân cả nước và 
bạn bè quốc tế.

Cùng với việc tuyên truyền, vận 
động CB, CC, NLĐ, Ban Th ường 
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP 
phân công các Ban chuyên môn 
và Văn phòng có trách nhiệm theo 
dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện Quy tắc ứng xử của 
CB, CC, NLĐ trong bộ phận mình 
quản lý để có cơ sở đánh giá, xếp 
loại thi đua cuối năm.

Qua 1 năm triển khai, tại cơ quan 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, việc 
thực hiện Quy tắc ứng xử đã trở 
thành quyết tâm chung của từng 
CB, CC, NLĐ. Các Ban chuyên 

môn và Văn phòng đều niêm yết 
công khai bản cam kết thực hiện 
Quy tắc ký với lãnh đạo cơ quan. 
CB, CC, NLĐ chấp hành tốt nội 
quy, quy chế của cơ quan, thực 
hiện văn hóa giao tiếp trong công 
sở, giao tiếp hòa nhã, đúng mực 
với đồng nghiệp và người dân; thực 
hiện nghiêm túc các nội dung của 
Quy tắc; luôn nêu cao tinh thần học 
tập, tinh thần trách nhiệm, hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao; phát 
huy tinh thần tự chủ, dám nghĩ 
dám làm, dám chịu trách nhiệm 
trước tập thể, có tinh thần xây dựng 
cơ quan, giữ uy tín cho cơ quan và 
sẵn sàng chia sẻ khó khăn với đồng 
nghiệp. Trong quá trình thực hiện, 
cơ quan luôn đề cao trách nhiệm 
của người đứng đầu trong việc 
gương mẫu, đi đầu thực hiện; ý 
thức chủ động, tự giác của đội ngũ 
CB, CC, NLĐ. Đảm bảo các yêu 
cầu về theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, 
đánh giá, khen thưởng, kỷ luật theo 
quy định của Luật và của cơ quan.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP 
cũng đã làm tốt công tác phối hợp 
với phóng viên, cộng tác viên các 
báo, đài nhằm tuyên truyền về 

việc thực hiện Quy tắc; viết tin, 
bài tuyên truyền trên Bản tin Dân 
chủ và Đoàn kết, Trang thông tin 
điện tử của Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP. Qua đó, phát hiện, biểu 
dương nhiều tấm gương tập thể, 
cá nhân tiêu biểu, tạo sức lan tỏa 
trong cộng đồng.

Trong thời gian tới, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP sẽ tiếp tục 
nêu cao vai trò, trách nhiệm của 
người đứng đầu, tăng cường sự 
phối hợp giữa các ban chuyên 
môn và Văn phòng, phát huy vai 
trò của các tổ chức đoàn thể trong 
thực hiện 2 Quy tắc. Th ực hiện tốt 
công tác theo dõi, kiểm tra, giám 
sát, xử lý nghiêm các trường hợp 
vi phạm hoặc không thực hiện đầy 
đủ chức trách, nhiệm vụ. Phối hợp 
tổ chức các cuộc thi tuyên truyền 
về thực hiện các Quy tắc ứng xử. 
Biên soạn, phát hành cuốn sách 
“Gương sáng Mặt trận Th ủ đô” tập 
4 nhằm biểu dương các tổ chức, cá 
nhân thực hiện tốt các phong trào 
thi đua, các cuộc vận động, trong 
đó có việc thực hiện 2 Quy tắc ứng 
xử của TP. 

Khánh Vân

Bảng nội dung Quy tắc ứng xử được treo tại trụ sở cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP Hà Nội ở nơi dễ thấy để mọi người cùng thực hiện.  Ảnh: Nguyên Nam
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Nếp cái hoa vàng Đông Anh chỉ được trồng 
vào vụ mùa, khoảng từ tháng 5 đến tháng 10 
Âm lịch. Sở dĩ có tên “Nếp cái hoa vàng” do 

khi lúa trổ đòng, phấn hoa có màu vàng chứ không 
phải  màu trắng như các loại lúa khác. Hiện nay, 
nhiều xã trên địa bàn huyện Đông Anh, như: Dục 
Tú, Liên Hà, Việt Hùng, Cổ Loa, Xuân Nộn, Th ụy 
Lâm đã trồng  giống nếp này, nhưng khu vực có chất 
lượng nếp ngon nhất là xã Dục Tú và Liên Hà. Hiện 
tổng diện tích trồng nếp cái hoa vàng của huyện vào 
khoảng 800ha, sản lượng hàng năm đạt 32.000 tấn - 
40.000 tấn, hiệu quả kinh tế đạt mức 70 triệu đồng/
ha. Với kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp nói 
chung, sản xuất nếp cái hoa vàng nói riêng, người dân 
Đông Anh đã làm nên loại gạo nếp cái hoa vàng đều 
hạt, không gẫy, tỷ lệ tấm thấp, hàm lượng protein và 
một số axít amin cao. So với các giống nếp có mặt trên 
thị trường, nếp cái hoa vàng Đông Anh có nhiều ưu 
điểm nổi trội: Hạt gạo nếp đầy tròn, khi nấu lên hạt 
trong và ráo, mềm nhưng không nát, ăn vừa thơm lại 
đậm đà. 

Từ hạt gạo nếp căng tròn, ngậm trong mình tinh 
túy của trời đất, với hương thơm ngan ngát, nếp cái 
hoa vàng Đông Anh được chế biến thành nhiều món:  
Bánh chưng, bánh dày, rượu. Nhờ những ưu điểm về 
chất lượng, giá cả và hiệu quả kinh tế cao hơn, nếp cái 
hoa vàng đã góp phần nâng cao thu nhập cho người 
nông dân Đông Anh.  

Chất lượng nếp cái hoa vàng Đông Anh đã được 
khẳng định. Tuy nhiên, bởi chưa có thương hiệu nên 
việc tiêu thụ sản phẩm vẫn gặp nhiều khó khăn dẫn 
đến hiệu quả kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng. 
Chính vì vậy, nhu cầu đặt ra là phải  xây dựng thương 

hiệu để nếp cái hoa vàng Đông Anh ngày càng được 
biết đến nhiều hơn.  Đặc biệt,  việc đăng ký nhãn hiệu 
độc quyền sẽ giúp cho làng nghề được pháp luật bảo vệ, 
giữ được uy tín, thương hiệu truyền thống. Xuất phát 
từ nhu cầu chính đáng đó, thiết thực hưởng ứng cuộc 
vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam”, từ năm 2016, huyện Đông Anh đã hoàn thành 
dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập 
thể Nếp cái hoa vàng Đông Anh”. Trải qua rất nhiều 
phần việc: Xác định đặc trưng về chất lượng của sản 
phẩm nếp cái hoa vàng Đông Anh; xây dựng và hoàn 
thiện quy định kỹ thuật trong sản xuất sản phẩm mang 
nhãn hiệu tập thể; xây dựng quy trình kiểm soát chất 
lượng và gắn nhãn hiệu tập thể; xây dựng quy chế về 
trao quyền sử dụng  “Nếp cái hoa vàng Đông Anh”; xây 
dựng bộ nhận diện thương hiệu; xây dựng trang Web, 
bộ công cụ quảng bá; chuyển giao và đào tạo tập huấn... 
Năm 2017, tin vui đã đến với cán bộ, nhân dân huyện 
Đông Anh khi nếp cái hoa vàng Đông Anh đã được  
Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể 
“Nếp cái hoa vàng Đông Anh”. 

Nếp cái hoa vàng Đông Anh đã được “định danh”. 
Đây chính là tiền đề quan trọng để Đông Anh phát 
huy lợi thế của một đặc sản vốn có tiếng từ lâu đời, 
góp phần nâng cao đời sống của người sản xuất. Được 
công nhận nhãn hiệu tập thể là một thành công bước 
đầu. Vấn đề đặt ra đối với người nông dân và các nhà 
quản lý của Đông Anh là sử dụng, phát huy nhãn hiệu 
ấy như thế nào để không chỉ bảo đảm chất lượng và 
tiêu chuẩn của sản phẩm đối với người tiêu dùng và thị 
trường tiêu thụ, mà còn giúp bảo tồn, phát triển một 
sản phẩm truyền thống đặc trưng.

Nguyễn Minh

 nếp cái hoa vàng Đông Anh nếp cái hoa vàng Đông Anh
Gạo nếp là một sản phẩm nông nghiệp được sử dụng nhiều trong cuộc sống hàng ngày, trong đó 
tiêu biểu hơn cả là nếp cái hoa vàng.  Nhiều năm nay, trên thị trường gạo nếp, Hà Nội đã góp thêm 
một sản phẩm chất lượng: Nếp cái hoa vàng Đông Anh (huyện Đông Anh).

Dẻo thơm
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Hà Nội triển khai “Ngày Quyền của 
Người tiêu dùng Việt Nam” năm 2018

Tối 16/3, tại Vườn hoa Lý Th ái Tổ (quận Hoàn 
Kiếm), Sở Công Th ương Hà Nội đã tổ chức lễ 
hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng 

Việt Nam” năm 2018 với thông điệp “Kinh doanh lành 
mạnh - Tiêu dùng bền vững”.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Sinh Nhật Tân 
- Cục trưởng Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng 
Bộ Công thương; Lê Hồng Th ăng - TUV, Giám đốc Sở 
Công thương TP; Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch 
kiêm Tổng Th ư ký Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu 
dùng Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, 
ngành và 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Công thương TP 
Lê Hồng Th ăng khẳng định: Bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng (NTD) chính là tạo niềm tin vào tiêu dùng, 
tin vào sản phẩm, dịch vụ, do đó kích thích tiêu dùng, 
thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế, qua đó tạo bệ 
phóng cho doanh nghiệp (DN) phát triển. 

Tuy nhiên, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, một 
mặt đem lại nhiều cơ hội mua sắm cho NTD, mặt 
khác cũng nảy sinh nhiều thách thức mới cho xã hội 
như: gia tăng các hành vi gian dối, lừa đảo NTD, xem 
thường tính mạng, sức khỏe NTD, đặt lợi nhuận lên 

trên hết, nguy cơ tạo ra một môi trường kinh doanh, 
tiêu dùng thiếu bền vững... Vì vậy, Sở Công thương tổ 
chức đợt cao điểm Th áng vì NTD với nhiều hoạt động 
phong phú nhằm hưởng ứng “Ngày Quyền của NTD 
Việt Nam”; từ đó hình thành thói quen tiêu dùng thông 
minh cho NTD, cam kết lâu dài của DN vì quyền NTD.

Sự kiện “Ngày hội sản phẩm, hàng hóa vì NTD” được 
tổ chức từ ngày 16 - 18/3 tại Khu nhà Bát Giác, vườn 
hoa Lý Th ái Tổ. Sự kiện có quy mô 60 gian hàng, được 
bố trí thành 2 khu vực: Sản phẩm nông - lâm sản, đặc 
sản vùng miền, thực phẩm chế biến... và sản phẩm gia 
dụng, thời trang, điện tử, công nghệ. Các gian hàng 
tham gia đều niêm yết rõ thông tin, giá bán sản phẩm, 
nguồn gốc, tính năng và hướng dẫn sử dụng, đồng thời 
tư vấn và giải đáp thắc mắc cho NTD trong quá trình 
sử dụng sản phẩm.

Không chỉ các hoạt động tri ân diễn ra tại khu 
vực tuyến phố đi bộ vào 3 ngày cuối tuần, từ ngày 
16/3 - 22/3/2018, trên địa bàn Hà Nội có 60 điểm tri 
ân NTD thuộc các doanh nghiệp sản xuất, các đơn 
vị phân phối lớn là các siêu thị, trung tâm thương 

Các đại biểu nhấn 
nút khởi động 
chương trình “Ngày 
Quyền của Người 
 êu dùng Việt 

Nam” năm 2018. 
Ảnh: Thu Thủy

(Xem tiếp trang 11)
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BÃI TRÔNG XE “KHỦNG” 
KHÔNG PHÉP VẪN TỒN TẠI 

Qua thống kê, rà soát các điểm 
trông giữ xe của Ban Chỉ đạo 
(BCĐ) 197 TP Hà Nội, đến thời 
điểm này, trên địa bàn TP vẫn 
còn tồn tại 499 điểm trông giữ xe 
không phép. Con số này quá lớn 
so với số điểm trông giữ xe được 
cấp phép hiện có. Hiện nay, Hà 
Nội mới có 13 điểm trông giữ xe 
được cấp phép; trong đó, Công 
ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội 
là đơn vị chủ lực. Khi TP nâng 
mức giá trông giữ phương tiện 
lên gấp 2 - 3 lần thì lượng thuế 
thất thu từ các bãi trông giữ xe 
không phép là không nhỏ. 

Không ít những điểm trông 
giữ xe không phép “khủng” vẫn 
còn tồn tại đến trước thời điểm 
Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 
khiến người dân bức xúc. Đơn 
cử như bãi xe tại số 17 phố Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình. Mặc dù 
không được cơ quan chức năng 
cấp phép hoạt động song nơi đây 
hàng ngày vẫn có tới hàng trăm 
xe ô tô ra vào khiến giao thông ùn 
tắc vào giờ cao điểm và tiềm ẩn 
nguy cơ mất an toàn giao thông.
Với phí trông giữ xe ô tô tại đây 

từ 1,2 triệu đồng - 1,7 triệu đồng/
tháng thì khoản lợi nhuận thu 
được từ bãi xe không phép này 
không hề nhỏ. Các điểm trông 
giữ xe tự phát không đảm bảo 
các yêu cầu để tổ chức trông giữ 
xe, không có thiết bị phòng cháy, 
chữa cháy, thu giá tùy tiện. Đặc 
biệt, đây là những điểm nóng 
“chặt chém” khách gửi xe vào 
những dịp lễ, Tết. 

Nằm ở vị trí trung tâm với 
nhiều hoạt động giao dịch, hội 
họp..., phương tiện ở bên ngoài 
vào nhiều nên nhu cầu gửi, đỗ 
xe trên địa bàn quận Hoàn Kiếm 
rất lớn. Diện tích dành cho giao 
thông tĩnh thiếu nên phát sinh 
nhiều điểm trông giữ xe tự phát.
Th eo ông Nguyễn Xuân Dư - Đội 
trưởng đội Th anh tra Giao thông 
(TTGT) quận Hoàn Kiếm, tình 
trạng các bãi trông giữ xe tự phát 
tồn tại nhức nhối trên địa bàn 
quận, nhất là khu vực xung quanh 
các tuyến phố đi bộ vào những 
ngày cuối tuần. Các phố Lãn Ông, 
Trần Nhật Duật, Nguyễn Hữu 
Huân, Bà Triệu, Hai Bà Trưng... 
cũng là địa bàn tồn tại nhiều điểm 
trông giữ xe tự phát nhưng việc 
xử lý thường gặp khó khăn. 

Bất cứ khu vực nào tồn tại ô 
đất trống là có thể hình thành 
bãi trông giữ xe, thu tiền vô tội 
vạ, gây khó khăn cho cơ quan 
quản lý. Những người dân tự 
tổ chức trông giữ khi phát hiện 
lực lượng chức năng đi kiểm tra 
thường không ra nhận phương 
tiện mà lảng tránh ra chỗ khác. 
Lực lượng chức năng phải hóa 
trang mới có thể xử lý được vi 
phạm. 

Để giải quyết vấn đề này, Đội 
TTGT quận Hoàn Kiếm đã đề 
nghị chủ đầu tư dự án có ô đất 
trống viết cam kết không trông 
giữ phương tiện khi chưa được 
phép của cơ quan có thẩm 
quyền. Trong trường hợp chưa 
được phép mà đã tổ chức trông 
giữ xe thu tiền, nếu lực lượng 
chức năng phát hiện được sẽ xử 
lý theo quy định. Từ ngày 15/1, 
UBND quận Hoàn Kiếm đã 
thành lập đội liên ngành gồm các 
thành phần GTVT - Tài chính - 
Công an tiến hành kiểm tra, xử 
lý các điểm trông giữ xe trái phép 
và bãi xe quá diện tích, thu quá 
giá quy định. Trong năm 2017, 
riêng đội TTGT quận Hoàn 
Kiếm đã xử lý 38 điểm trông giữ 

Hà Nội cần xóa sổ 
điểm trông giữ xe trái phép

Trông giữ xe trái phép và vấn nạn “chặt chém” chủ phương tiện đã tồn tại 
từ nhiều năm nay trên địa bàn TP Hà Nội, gây ra nhiều bức xúc trong dư luận. 
Ngăn chặn tiến dần tới xóa sổ bãi trông giữ xe trái phép đang là “mệnh lệnh” 

từ lòng dân cần được TP quyết tâm thực hiện trong thời gian tới để lập lại trật tự  
kỷ cương xã hội trên địa bàn Th ủ đô.
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xe vi phạm trông giữ quá diện 
tích, sai phép, không phép, tập 
trung nhiều ở khu vực các tuyến 
phố đi bộ.

 
SIẾT CHẶT QUẢN LÝ 

Trong khi diện tích đất dành 
cho giao thông tĩnh còn quá 
thiếu, việc tận dụng các ô đất 
trống, sân trường, đất dự án để 
không chưa xây dựng... để trông 
giữ xe là cần thiết. Tuy nhiên, 
ông Nguyễn Xuân Dư - Đội 
trưởng Đội TTGT quận Hoàn 
Kiếm đề xuất, cùng với việc siết 
chặt quản lý dịch vụ trông giữ 
xe, TP cần phải có chiến lược 
lâu dài, làm bãi đỗ xe ngầm, bãi 
đỗ xe trên cao. Khi xây dựng tất 
cả các tòa nhà cần phải thiết kế 
hầm trông xe để giảm lưu lượng 
xe đỗ trên đường. Trước mắt, 
nên có cơ chế thoáng tận dụng 
tất cả các khu đất trống chủ đầu 
tư chưa xây dựng như các ô đất ở 
góc phố Hai Bà Trưng, Hàng Bài 
cho người dân tổ chức trông giữ 

xe, quản lý cấp phép ngắn hạn và 
thu phí. Vì nếu không, như hiện 
nay thì họ vẫn tận dụng trông xe, 
gây khó khăn cho cơ quan chức 
năng mà nhà nước lại thất thu 
thuế. Đội TTGT quận Đống Đa 
cũng đề xuất, đối với các bãi đất 
trống, đất dự án chưa xây dựng 
nên cấp phép tạm thời từ 3 - 6 
tháng để tăng diện tích cho giao 
thông tĩnh. Đối với các khu vực 
đất thuộc cơ quan, tổ chức, cá 
nhân nếu đủ điều kiện để trông 
giữ phương tiện cũng nên có cơ 
chế cấp phép tạm thời cho các 
đơn vị này tổ chức trông giữ.

Để chống tình trạng trông giữ 
xe không phép, hiện tại, quận 
Đống Đa thành lập 10 tổ liên 
ngành và 3 tổ liên ngành cơ động 
thường xuyên kiểm tra, xử lý vi 
phạm hành chính trên lĩnh vực 
trật tự giao thông đô thị;  đồng 
thời kiểm tra công tác đảm bảo 
an toàn giao thông (ATGT) của 
các BCĐ các phường nên đã cơ 
bản xử lý được các bãi trông giữ 

xe không phép. Việc huy động 
sự vào cuộc của chính quyền địa 
phương là yếu tố quan trọng để 
chống tình trạng tái lấn chiếm 
của các bãi trông giữ xe không 
phép trên địa bàn. 

Để xử lý các điểm trông giữ 
xe trái phép, ông Vũ Văn Viện - 
Giám đốc sở GTVT Hà Nội cho 
biết, Sở đang phối hợp với các địa 
phương và lực lượng chức năng 
tập trung xử lý tận gốc các bãi 
trông giữ xe trái phép. Khi phát 
hiện hoặc nhận được phản ánh 
của người dân về việc bến bãi 
trông giữ phương tiện thu sai quy 
định của Nhà nước, Sở GTVT sẽ 
tiến hành thanh tra, kiểm tra và 
xử lý ngay. Sở cam kết sẽ rút giấy 
phép, xử lý nghiêm đối với các 
bến bãi thu sai quy định. 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội 
Nguyễn Đức Chung cũng đã 
yêu cầu UBND các quận, huyện 
kiểm tra, giải tỏa các điểm trông 
giữ phương tiện không phép, 
sai phép, vi phạm ATGT và vi 
phạm quy định thu phí; đặc biệt 
là các điểm trông giữ xe đã bị xử 
phạt vi phạm hành chính. Chủ 
tịch UBND và Trưởng Công an 
các xã, phường, thị trấn giám 
sát chặt chẽ các điểm trông giữ 
xe. Nếu để xảy ra vi phạm trên 
địa bàn, Chủ tịch UBND và 
Trưởng Công an xã, phường, thị 
trấn phải kiểm điểm, chịu trách 
nhiệm trước Chủ tịch UBND 
quận, huyện. Trường hợp để 
các điểm trông giữ phương tiện 
không phép, sai phép, thu phí 
không đúng quy định mà không 
có biện pháp xử lý dứt điểm, Chủ 
tịch UBND quận, huyện chịu 
trách nhiệm trước pháp luật và 
Chủ tịch UBND TP.

Tuyết Mai

Bãi xe nằm trên đất dự án bỏ hoang cạnh tòa nhà TH1 thuộc phường Mỗ Lao, 
quận Hà Đông.  Ảnh: Tuyết Mai
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HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH 
TRỒNG 1 TRIỆU CÂY XANH Ở HÀ NỘI
Từ năm 2017, khách trong nước và quốc tế, ai có dịp đi trên trục đường từ sân bay quốc tế 
Nội Bài về trung tâm thành phố không khỏi ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp và màu xanh mướt của 

những hàng cây hai bên đường và cả dải phân cách. Đây là một trong những kết quả gần 2 
năm triển khai Chương trình  trồng cây xanh của TP Hà Nội, mà đơn vị chủ lực thực hiện 

Chương trình là Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội (gọi tắt là 
Công ty Công viên cây xanh Hà Nội)…

TRỒNG CÂY NÀO 
SỐNG CÂY ĐÓ

Th eo ông Vũ Kiên Trung, Chủ 
tịch - Tổng Giám đốc Công ty 
TNHH MTV Cây xanh Hà Nội, 
thực hiện chương trình mục 
tiêu trồng 1 triệu cây xanh giai 
đoạn 2016 - 2020, trong 02 năm 
(2016 - 2017), Hà Nội đã thực 
hiện trồng được gần 500 nghìn 
cây xanh. Trong đó, có gần 40 
nghìn cây xanh đô thị có đường 
kính lớn, gần 50 nghìn cây hoa, 
cây cảnh khóm lưu niên, gần 40 
nghìn m2 (khoảng 800 nghìn 
cây) các loại cây mảng hoa, cây 
thảm được trồng ở những tuyến 
đường, tuyến phố trung tâm... 
đã góp phần làm thay đổi bộ mặt 
của các tuyến phố Th ủ đô Hà 
Nội.

Nhiều chủng loại cây mới được 
đưa vào trồng ở Hà Nội tạo nên 
giá trị lớn về cảnh quan môi 
trường, kiến trúc đô thị như: cây 
Sang, Hoa Ban, Chà là, Cọ Dầu, 
Bàng lá nhỏ, Chiêu liêu, Long 
não, Giáng hương, Lộc vừng... 
Khối lượng cây trên được trồng 
trên 120 tuyến phố, tuyến đường 
của Th ủ đô Hà Nội... Đặc biệt, 
hệ thống cây xanh được hoàn 
thiện đẹp nhất trên trục đường 

Võ Nguyên Giáp, Võ Chí Công 
(đoạn từ Cầu Giấy đến Sân bay 
quốc tế Nội Bài) được coi là tuyến 
đường mẫu mực trong việc thiết 
kế, trồng, chăm sóc hệ thống cây 
xanh. Mặc dù số lượng cây trồng 
mới rất lớn nhưng vẫn đảm bảo 
chất lượng với tỷ lệ sống đạt trên 
95%.  Tính ra, số lượng trồng cây 
xanh đường kính lớn của Công 
ty năm 2017 tăng 3 lần so năm 
2016, gấp 60 lần năm 2015. Ông 
Vũ Kiên Trung chia sẻ: “Dư luận 
có lúc cho rằng, việc trồng cây cứ 
cây chết thay cây mới vào lại có 

Cây xanh được trồng trên trục đường từ sân bay Nội Bài về Trung tâm TP. 
Ảnh: Anh Quý

Với những thành tích đạt 
được năm 2017, Công ty 

Công viên cây xanh Hà 
Nội đã được nhận Bằng 

khen của Th ủ tướng 
Chính phủ, Cờ thi đua 

của Chính phủ. 16 cá 
nhân và 5 tập thể xuất 

sắc cũng đã nhận được 
Cờ thi đua và Bằng khen 

của UBND TP Hà Nội. 
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nhiều tiền. Nhưng thực tế “TP 
đặt hàng”,  chỉ nghiệm thu khi 
nào cây trồng sống và phát triển. 
Có khi trồng đến 10 cây thì cũng 
chỉ nghiệm thu 1 cây. Do vậy, 
việc trồng cây, đòi hỏi phải tuân 
thủ kỹ thuật trồng rất khắt khe 
nếu không sẽ bị lỗ”. Bên cạnh đó, 
để đảm bảo về ATGT, sinh hoạt 
cho người dân, Công ty đã phải 
thực hiện trồng cây chủ yếu  vào 
ban đêm. Điều này khiến nhân 
viên Công ty gặp khó khăn, 
nguy hiểm hơn. Được sự quan 
tâm của TP, đặc biệt là Chủ tịch 
UBND TP, đã đầu tư nhiều trang 
thiết bị hiện đại, nên năng suất, 
chất lượng của việc trồng và cắt 
tỉa cây xanh của công ty được 
nâng lên; môi trường làm việc 
của công nhân bảo đảm an toàn, 
tỷ lệ cây xanh trồng mới sống  
đạt cao. 

HÀ NỘI  XANH 
VÀ ĐẸP HƠN

Nhận định về kết quả sau gần 
2 năm thực hiện chương trình 
trồng mới 1 triệu cây xanh, ông 
Nguyễn Lân Hùng - Tổng thư 
ký Hội các ngành Sinh học Việt 
Nam chia sẻ: “Một người bạn từ 
thành phố Hồ Chí Minh ra nói 
với tôi Hà Nội nay khác quá, cây 
được trồng nhiều và rất đẹp...” 
chắc anh ấy xuống sân bay và đi 
qua lối cầu Nhật Tân. Có thể tự 
hào rằng, chúng ta đã biến con 
đường đó thành một vệt cây xanh 
đáng tự hào”. Bà Kgomotso Ruth 
Magau, Đại sứ Cộng hòa Nam 
Phi, bày tỏ hoan nghênh và ủng 
hộ với chương trình này, đồng 
thời mong muốn đẩy mạnh hơn 
nữa dư địa hợp tác trong lĩnh 
vực môi trường. Đặc biệt, Đại sứ 
Phần Lan Kari Kahiluoto đã có 

sáng kiến, tặng và trồng 100 cây 
Chiêu liêu  cho Th ủ đô Hà Nội 
nhân dịp kỷ niệm 100 năm Quốc 
khánh Phần Lan (năm 2017), là 
động thái tích cực, thể hiện  sự 
ủng hộ mục tiêu phát triển của 
Hà Nội, cũng như biểu tượng 
trong quan hệ hợp tác hai nước.

 Đạt kết quả trên,  theo Chủ tịch 
UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức 
Chung, là do Công ty TNHH 
MTV Công viên cây xanh Hà 
Nội triển khai đầy đủ, nghiêm 
túc các ý kiến chỉ đạo của TP. Cụ 
thể, đã tổ chức sắp xếp lại Công 
ty theo hướng tinh gọn, chuyên 
nghiệp, hiệu quả. Xây dựng quy 
trình, quy chế đề xuất TP ban 
hành điều lệ hoạt động của Công 
ty, đã xây dựng được đề án vị trí 
việc làm. Từ Ban giám đốc đến 
từng người lao động đều quán 
triệt nghiêm túc ý thức kỷ luật, 
đảm bảo an toàn tuyệt đối trong 
quá trình lao động. Công ty đã 
đoàn kết nội bộ, chăm lo đến đời 
sống, an toàn người lao động; 
thực hiện nghiêm túc, quyết liệt 
năm kỷ cương hành chính 2017, 
đạt hiệu quả, chuyển biến tích 
cực về mọi mặt...

CHUYÊN MÔN HÓA 
CÔNG TÁC TRỒNG VÀ 
QUẢN LÝ CÂY XANH 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội 
Nguyễn Đức Chung cho biết, 
năm 2018, TP đang tập trung 
chỉ đạo quyết liệt, để hoàn 
thành chủ trương trồng 1 triệu 
cây xanh trong giai đoạn 2016 
- 2020. Trong đó, gồm có cây 
được trồng trên các con đường 
mới, bổ sung các tuyến phố cũ, 
trong các công viên, trồng cây 
ăn quả, trồng rừng, cây trồng 
trong trường học, cơ quan...

Tuy nhiên, theo Chủ tịch TP 
hiện nay công tác trồng cây mới 
chỉ triển khai sâu rộng trên các 
tuyến đường mới, phố cũ, công 
viên, còn tại các trường học, cơ 
quan vẫn chưa được triển khai... 
Do đó, thời gian tới Công ty 
Công viên cây xanh cần bám 
sát vào những nhiệm vụ, chỉ 
tiêu TP chỉ đạo để xây dựng 
kế hoạch kết hợp với các đơn 
vị thực hiện trồng đồng bộ tại 
các khu vực này. Bên cạnh đó, 
tiếp tục nghiên cứu mô hình 
các Công ty công viên cây xanh 
của các nước trong khu vực như 
Singapore, Côn Minh (Trung 
Quốc) nhằm xây dựng mô hình 
Công ty Công viên cây xanh có 
đơn vị chuyên về vườn ươm, 
thành lập một tổ chuyên môn 
đi khảo sát ở các đường phố kể 
cả trước và sau khi trồng. Việc 
trồng cây phải có quy hoạch, 
thiết kế. Ở mỗi nơi khi trồng 
mới, cần chọn các loại cây phù 
hợp, đồng bộ về chủng loại, kích 
cỡ, khoảng cách; Nghiên cứu kỹ 
chất đất trên khu vực trồng trên 
cơ sở đó đưa ra phương pháp 
trồng cho cây xanh phát triển 
tốt.  Khi triển khai, cần  trao đổi 
kỹ thuật, quán triệt đến cán bộ 
chuyên môn một cách cụ thể. 
“Công ty cần nghiên cứu công 
nghệ 3D, đưa toàn bộ hệ thống 
cây xanh của Hà Nội vào quản 
lý trên mạng. Khi đã ứng dụng 
được công nghệ này, cây xanh 
không chỉ được quản lý, theo 
dõi sát sao quá trình trồng, phát 
triển mà còn rất thuận tiện cho 
việc cắt tỉa đảm bảo thẩm mỹ - 
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung 
nhấn mạnh. 

Anh Quý 
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Ứng xử văn minh

Mỗi năm, trên địa bàn Hà 
Nội có 1.206 lễ hội với 
các chủ đề, quy mô và 

hình thức khác nhau. Trong đó 
có các lễ hội lớn như lễ hội chùa 
Hương, lễ hội gò Đống Đa, hội 
Gióng, hội đền Cổ Loa, hội đền 
Hai Bà Trưng, hội chùa Th ầy, hội 
chùa Tây Phương, hội đền Và... 
Các lễ hội chủ yếu tập trung vào 
dịp mùa Xuân.

Dù có quy mô, bản sắc riêng  
nhưng về cơ bản, lễ hội là hoạt 
động văn hóa, tín ngưỡng của 
con người, có ảnh hưởng sâu 
rộng trong đời sống văn hóa tinh 
thần của con người. Văn minh lễ 
hội đến từ hai phía: Ban tổ chức, 
quản lý lễ hội và du khách đến với 
lễ hội. 

Để tăng cường hiệu lực, hiệu 
quả trong công tác quản lý và tổ 
chức lễ hội Xuân Mậu Tuất 2018,  
UBND TP Hà Nội đã ban hành 
Quyết định số 758/QĐ-UBND về 
việc thành lập đoàn kiểm tra liên 
ngành kiểm tra công tác quản lý 
và tổ chức lễ hội trên địa bàn TP 
năm 2018. Th eo đó, một  trong 
những nhiệm vụ quan trọng 
hàng đầu trong công tác quản lý, 
tổ chức lễ hội năm nay là tiếp tục 
ngăn chặn, đẩy lùi hình ảnh phản 
cảm, bạo lực trong lễ hội. Sở Văn 
hóa và Th ể  thao Hà Nội đã tham 
mưu cho UBND TP lập đội kiểm 
tra liên ngành, kiểm tra, giám 
sát, xử lý vi phạm trong thời gian 
trước, trong và sau lễ hội; tổ chức 
gặp mặt đại diện chính quyền 

những địa phương có lễ hội lớn 
để bàn giải pháp khắc phục hạn 
chế trong mùa lễ hội trước mối 
quan tâm chung là xóa bỏ nạn 
đeo bám, chèo kéo khách, giữ 
gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh 
an toàn thực phẩm...

Với quyết tâm trả lại cho lễ hội 
những giá trị đích thực của nó, 
các nhà quản lý, tổ chức lễ hội 
đang cố gắng tổ chức các hoạt 
động trong lễ hội theo đúng thuần 
phong mỹ tục, phù hợp với điều 
kiện kinh tế của địa phương, đáp 
ứng được nhu cầu tín ngưỡng văn 
hóa của nhân dân, không có tình 
trạng mê tín dị đoan, ảnh hưởng 
đến an ninh trật tự. Rút kinh 
nghiệm từ các mùa lễ hội trước, 
năm nay, tại nhiều lễ hội đã có 

Năm 2018, Hà Nội đẩy mạnh việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trong tổ chức lễ hội. Ảnh: Lê Đắc Ngọc
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Lễ hội Gò Đống Đa tưởng nhớ công lao của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ.
 Ảnh: S.T

thay đổi tích cực: Lễ hội đền Sóc 
năm 2018 đã quyết định đẩy sớm 
thời gian hành lễ cũng như thay 
đổi hình thức rước lễ. Phần lễ sẽ 
tiến hành từ 6h45 và không rước 
lộc qua đền Th ượng, đền Hạ, đền 
Mẫu như các năm trước. Ban tổ 
chức đã họp bàn với các làng để 
có hình thức lễ tạ phù hợp, bảo 
đảm giữ nghi thức truyền thống 
mà không gây mất an ninh, trật 
tự, nguy hiểm cho người tham 
dự cũng như làm thay đổi tính 
chất, ý nghĩa tốt đẹp của lễ hội. 
Lễ hội gò Đống Đa cũng được 
lên kịch bản sớm, từ việc phân 
luồng giao thông, chuẩn bị bãi đỗ 
xe đến giám sát, ngăn chặn việc 
bán hàng rong, tổ chức cờ bạc trá 
hình, bói toán... Với sự nỗ lực của 
các cấp quản lý, lễ hội năm nay 
trên địa bàn Th ủ đô đã có nhiều 
thay đổi, không còn cảnh xô đẩy, 
bạo lực.

Đứng ở góc độ du khách, văn 
minh lễ hội được thể hiện qua 
cách hành xử văn minh, lịch sự, 
ý thức cộng đồng trong giữ gìn vệ 
sinh chung, giữ gìn an ninh trật 
tự ở khu vực lễ hội, chấp hành 
nghiêm các quy định của Ban tổ 
chức lễ hội. 

Đầu tiên là lựa chọn trang phục 
phù hợp, thuận tiện cho việc thực 
hành các tín ngưỡng; không mặc 
váy, quần áo khoe da thịt phản 
cảm. Th ực tế cho thấy, tại các di 
tích diễn ra lễ hội đều có quy định 
về trang phục; trong đó nêu rõ 
yêu cầu về trang phục phải lịch 
sự, không mặc váy ngắn, quần 
soóc, áo hai dây... Nhưng nhiều 
du khách khi tham dự lễ hội vẫn 
thiếu ý thức trong việc lựa chọn 
trang phục dẫn đến tình trạng ăn 
mặc gây phản cảm, bức xúc cho 
người xung quanh, ảnh hưởng 

đến không khí trang nghiêm tại 
các điểm lễ hội.

 Tiếp đó là ý thức, tinh thần tự 
giác chấp hành nghiêm các quy 
định của Ban tổ chức tại các lễ hội. 
Dù đi lẻ hay đi theo đoàn thì cũng 
nên xếp hàng mua vé, tham dự lễ 
hội theo trật tự. Không được chen 
lấn, xô đẩy. Không nói tục, chửi 
bậy, không nói quá to gây mất trật 
tự. Chỉ đi theo lộ trình đã được 
Ban tổ chức sắp xếp. Không tự ý 
đi theo đường khác để đảm bảo an 
toàn cho bản thân.

Tại các điểm tổ chức lễ hội, nếu 
đốt vàng mã thì nên đốt đúng 
nơi quy định. Chỉ thắp hương 
ở những nơi được phép. Không 
nên đốt quá nhiều vàng mã, 
thắp nhiều hương gây ngột ngạt 
không gian lễ hội, ảnh hưởng 
đến hệ thống tượng được bố trí 
trong di tích. Không mời chào, 
xem tướng số, bói toán tại lễ 
hội. Nêu cao ý thức bảo vệ môi 
trường,  giữ gìn vệ sinh chung, 
không vứt rác bừa bãi, đặc biệt 
là rác sau khi tổ chức ăn uống, 
không hái hoa, bẻ cành... làm ảnh 
hưởng đến vệ sinh môi trường, 
cảnh quan xanh - sạch - đẹp của 

di tích, không thả tiền thật xuống 
hồ nước, giếng nước...

Lễ hội  được sinh ra từ nhu cầu 
văn hóa tâm linh của con người, 
phục vụ nhu cầu tâm linh của con 
người. Th ông qua việc tham dự 
lễ hội, con người muốn gửi gắm 
những khát khao, cầu mong sự  
yên bình trong tâm hồn, sự may 
mắn, phát đạt trong cuộc sống. 
Việc duy trì những nét đẹp văn 
hóa, giữ gìn, phát huy bản sắc văn 
hóa là những việc nên làm. Năm 
2018 được Ban Chỉ đạo Chương 
trình 04-CTr/TU chọn là năm 
trọng tâm triển khai Quy tắc ứng 
xử của cán bộ công chức viên 
chức, người lao động trong các cơ 
quan thuộc TP Hà Nội và Quy tắc 
ứng xử nơi công cộng trên địa bàn 
TP vào cuộc sống. Cùng với việc 
thay đổi trong cách thức tổ chức 
để lễ hội diễn ra an toàn, trang 
nghiêm, đúng quy định thì rất 
cần cách hành xử văn minh của 
những du khách, những người 
tham dự lễ hội. Cách ứng xử văn 
minh, lịch sự ở lễ hội của du khách 
chính là góp phần làm đẹp thêm 
cho lễ hội. 

Nguyễn Tâm
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BẢO TÀNG PHỤ NỮ VIỆT NAM
HÀ NỘI TRONG TA

Nằm ở trung tâm thủ đô Hà Nội, 
cách hồ Hoàn Kiếm và khu phố 
cổ khoảng hơn 500m, Bảo tàng 

Phụ nữ Việt Nam toạ lạc tại số 36 phố 
Lý Th uờng Kiệt, đây là con phố đẹp, cổ 
kính bậc nhất Hà Nội, nơi có nhiều toà 
nhà kiến trúc kiểu Pháp cổ, những đại sứ 
quán, nhiều cơ quan, khách sạn lớn.

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam được thành 
lập năm 1987, trực thuộc Hội LHPN Việt 
Nam. Đây là một bảo tàng Giới có chức 
năng nghiên cứu, lưu giữ bảo quản, trưng 
bày những di sản vật thể, phi vật thể về 
lịch sử, văn hóa của phụ nữ Việt Nam, 
Hội LHPN Việt Nam; đồng thời là trung 
tâm giao lưu văn hóa của phụ nữ Việt 
Nam và phụ nữ quốc tế vì mục tiêu Bình 
đẳng, Phát triển và Hoà bình.

Từ khi khánh thành năm 1995, Bảo 
tàng Phụ nữ Việt Nam đã trưng bày 
thành công rất nhiều triển lãm phục 
vụ hàng trăm nghìn khách trong nước 
và quốc tế mỗi năm. Bảo tàng cũng đã 
phát triển một bộ sưu tập hơn 25.000 
tài liệu hiện vật liên quan đến phụ nữ 
Việt Nam.

Cuối năm 2010, Bảo tàng Phụ nữ Việt 
Nam mở cửa trở lại hệ thống trưng bày 
thường xuyên sau 4 năm đóng cửa nâng 
cấp, chỉnh lý với 3 chủ đề: Phụ nữ trong 
Gia đình; Phụ nữ trong Lịch sử và Th ời 
trang nữ. Nội dung trưng bày mới được 
trình bày một cách khoa học, đẹp mắt với 
các trang thiết bị hiện đại đã mang lại cho 
Bảo tàng một diện mạo mới với bản sắc 
độc đáo, ấn tượng. Cùng đó, bảo tàng đã 
chuyển đổi từ loại hình bảo tàng lịch sử 
văn hoá thành một bảo tàng giới giàu bản 
sắc, cung cấp nhiều thông tin về những 
truyền thống văn hóa, các vấn đề xã hội 
đương đại.

Bên cạnh hệ thống trưng bày thường xuyên, Bảo tàng còn 
tổ chức nhiều cuộc trưng bày chuyên đề với phương pháp tiếp 
cận mới là nhân học xã hội, phản ánh sự phát triển và thay đổi 
của xã hội đương đại bằng các dự án hướng tới nhiều nhóm 
đối tượng khác nhau, đặc biệt là những phụ nữ, trẻ em bị thiệt 
thòi, yếu thế.

Với mong muốn đưa bảo tàng đến gần hơn với công chúng, 
Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tiếp tục đa dạng hoá nhiều hoạt 
động giáo dục và chương trình công chúng, tăng cường các hoạt 
động truyền thông để công chúng có cơ hội tiếp cận nhiều hơn.

Với những nỗ lực không ngừng trong việc đổi mới nội 
dung, chất lượng, hình ảnh, năm 2012, Bảo tàng Phụ nữ Việt 
Nam vinh dự được nhận bằng chứng nhận “Một trong những 
điểm du lịch đáng đến nhất Hà Nội năm 2012” do khách hàng 
TripAdvisor - website du lịch uy tín và lớn nhất thế giới bầu 
chọn. Năm 2013, TripAdvisor tiếp tục bầu chọn Bảo tàng Phụ 
nữ Việt Nam vào top 25 bảo tàng hấp dẫn nhất châu Á. Với 
thông điệp “Chuyến tham quan đáng giá - những câu chuyện 
xúc động” là những gì mà TripAdvisor muốn chuyển đến độc 
giả khi miêu tả về Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. 

Đáp lại tình cảm, sự yêu mến của du khách, Bảo tàng Phụ nữ 
Việt Nam luôn ý thức hoàn thiện để trở thành một bảo tàng 
đẳng cấp quốc tế, một địa chỉ du lịch đáng tin cậy cho công 
chúng trong và ngoài nước.

Ban Tuyên giáo và Đối ngoại 
(sưu tầm)

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Thu Thủy
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Ủy ban MTTQ Việt Nam...  (Tiếp theo trang 4)

Hà Nội 
thanh bình

Sáng chủ nhật bên hồ Gươm Hà Nội
Cảnh thanh bình cây cối gió vờn êm
Mọi người qua một ngày mới êm đềm
Ôi cuộc sống ta càng thêm phấn khởi

Một buổi sáng trong lòng đang mong đợi
Bình yên vui sẽ đến với mọi người
Nét mặt ai nhìn cũng thấy vui tươi
Sáng chủ nhật bao nụ cười rạng rỡ

Th ả hồn mình dang bàn tay vươn thở
Dòng máu hồng đang chạy ở trong tim
Bên Hồ Gươm dõi mắt để kiếm tìm
Th anh kiếm ngọc đang nằm im hoài niệm

Th ần Kim Quy đã dâng trao trách nhiệm
Giữ Th ăng Long bằng thanh kiếm diệu kỳ
Hà Nội ơi trong từng mỗi bước đi
Người cảm nhận được những gì còn đó

Niềm tự hào hôm nay đang hiện rõ
Hồ Gươm xanh với nắng gió thanh bình
Bao lớp người đã dũng cảm hy sinh
Hà Nội đẹp đang vươn mình đi tới.

Hoa Chu Văn

đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn và phát huy bản sắc 
văn hóa dân tộc, giáo dục truyền thống, đáp ứng nhu 
cầu tín ngưỡng của nhân dân. Phối hợp các tổ chức 
tôn giáo triển khai nâng cao chất lượng các phong 
trào thi đua như: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh; sống Tốt đời, đẹp đạo, phát 
động thực hiện xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến”, xây 
dựng “Chùa Tinh tiến”... Phối hợp phát hành cuốn 
sách “Sổ tay công tác tôn giáo”; cùng với Sở Tài nguyên 
và Môi trường xây dựng kế hoạch phối hợp công tác 
tuyên truyền về phát huy vai trò của các tổ chức tôn 
giáo trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến 
đổi khí hậu tại các cơ sở thờ tự.

Ngày 30/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã tổ chức 
hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ 
XII (kỳ họp bất thường nhiệm kỳ 2014 - 2019), hiệp 
thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban và Phó Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hội nghị đã nhất trí hiệp 

thương cử bổ sung 4 đồng chí tham gia Ủy viên Ủy 
ban MTTQ Việt Nam TP, khóa XVI, nhiệm kỳ 2014 - 
2019; nhất trí hiệp thương cử bổ sung đồng chí Dương 
Cao Th anh -  Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà 
Nội khóa XVI, nguyên Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch 
UBND quận Cầu Giấy giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, khóa XVI, nhiệm kỳ 2014 
- 2019. Việc bổ sung Ủy viên Ủy ban TP và Phó Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP vừa là thực hiện chủ 
trương luân chuyển, vừa là bổ sung kiện toàn cán bộ 
Mặt trận để đảm nhận và thực hiện tốt nhiệm vụ chính 
trị mà Ủy ban TW MTTQ Việt Nam và Th ành ủy Hà 
Nội giao phó.

Với kết quả đạt được ngay từ tháng đầu, quý đầu, tin 
tưởng rằng Ủy ban MTTQ các cấp sẽ tiếp tục phát huy, 
thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp thống 
nhất hành động của Ủy ban MTTQ TP năm 2018. 

Minh Huệ
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ĐIỂM SÁNG ĐAN PHƯỢNG

Ban CTMT thôn 
La Thạch, xã Đan 
Phượng, huyện 
Đan Phượng  
giám sát việc xây 
dựng đường hoa 
tại địa phương.
 Ảnh: Bá  Hoạt

Bám sát chương trình công 
tác của Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP Hà Nội, 

nhiệm vụ chính trị của Huyện ủy 
Đan Phượng, không ngừng đổi 
mới nội dung, phương thức hoạt 
động, nâng cao chất lượng công 
tác Mặt trận, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam huyện Đan Phượng đã có 
những đóng góp tích cực, hiệu 
quả vào sự phát triển của địa 
phương. Năm 2017, đơn vị vinh 
dự được UBND TP tặng Cờ đơn 
vị xuất sắc phong trào thi đua. 

Điều nổi bật ở Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện Đan Phượng 
chính là sự chủ động, sáng tạo 
trong triển khai các hoạt động, các 
chương trình công tác. Xác định 
rõ “cán bộ nào thì phong trào ấy” 
nên công tác kiện toàn tổ chức, 
đổi mới nội dung, phương thức 
hoạt động luôn được MTTQ Việt 
Nam huyện coi trọng. Từ các Ban 
Công tác Mặt trận (CTMT) đến 
MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn 

thường xuyên được kiện toàn. 
Các xã, thị trấn đã làm tốt công 
tác tham mưu với cấp ủy trong 
công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy 
hoạch cán bộ Mặt trận. Các hội 
nghị sơ kết, tổng kết được tổ 
chức nghiêm túc, qua đó rút ra 
những bài học kinh nghiệm quý 
hay kịp thời giải quyết những vấn 
đề phát sinh. Song song với việc 
kiện toàn tổ chức, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện đã chủ động 
xây dựng các chương trình, kế 
hoạch, hướng dẫn... kịp thời xây 
dựng và triển khai các văn bản 
cụ thể hóa chương trình công 
tác của Huyện ủy, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP tới cơ sở; đồng thời 
thường xuyên làm tốt việc tham 
mưu với cấp ủy, phối hợp tốt với 
chính quyền, các ngành và cơ sở. 
Qua đó tạo sự đồng bộ, thống 
nhất trong tổ chức thực hiện 
nhằm nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công tác.

Năm 2017, Ủy ban MTTQ 

Việt Nam huyện Đan Phượng 
đã làm tốt công tác tuyên truyền, 
vận động, tập hợp nhân dân 
thực hiện tốt các đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách, 
pháp  luật của Nhà nước, phát 
huy sức mạnh khối đại đoàn kết 
toàn dân. Mặt trận từ huyện đến 
cơ sở đã tổ chức 198 buổi tuyên 
truyền các Nghị quyết, Chỉ thị 
của Đảng với trên 32 nghìn lượt 
người tham dự. Bên cạnh đó, 
phối hợp tổ chức nhiều hoạt 
động văn hóa văn nghệ, thể dục 
thể thao nhân các ngày lễ lớn, 
các dịp kỷ niệm của Th ủ đô, đất 
nước... từ đó nhân lên niềm tự 
hào, phấn khởi trong các tầng lớp 
nhân dân. Nhân dân huyện Đan 
Phượng  đã tích cực tham gia các 
phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, 
chống các loại tội phạm, tệ nạn 
xã hội...

Trong thực hiện các nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội 
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của địa phương, Mặt trận đã 
có nhiều đóng góp thiết thực 
thông qua việc đẩy mạnh các 
phong trào thi đua yêu nước, 
các cuộc vận động (CVĐ). Tiêu 
biểu như CVĐ “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh”, gắn với việc đẩy 
mạnh Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh. Đến nay, 16/16 xã, thị 
trấn đã hoàn thành việc đặt tên 
đường, gắn biển chỉ dẫn và lắp 
biển số nhà; xây dựng  được 78 
tuyến đường có hoa, 387 biển chỉ 
dẫn tên đường. Hội nghị đại biểu 
nhân dân được tổ chức nghiêm 
túc, chất lượng với nhiều ý kiến 
tâm huyết, tập trung vào các nội 
dung: Xây dựng thôn - phố sáng 
- xanh - sạch - đẹp; thực hiện nếp 
sống văn hóa trong việc cưới, 
việc tang, lễ hội; vấn đề vệ sinh 
môi trường tạo cảnh quan trong 
khu dân cư; nâng cao chất lượng 
danh hiệu gia đình văn hóa... 
Năm 2017, toàn huyện có  359 hộ 
thoát nghèo (vượt 10 hộ so với 
kế hoạch). Th ực hiện Chỉ thị 22 
của Huyện ủy, năm 2017, MTTQ 
Việt Nam huyện tiếp tục tuyên 
truyền vận động hỏa táng và xây 
dựng nhà lưu giữ di cốt sau hỏa 
táng. Tỷ lệ hỏa táng đạt 43,33% 
(tăng 6,73% so với năm 2016). 

Phát huy truyền thống, đạo 
lý tốt đẹp của dân tộc “Lá lành 
đùm lá rách”, “Th ương người 
như thể thương thân”, MTTQ 
Việt Nam huyện Đan Phượng đã 
đẩy mạnh công tác vận động, trợ 
giúp người nghèo. Quỹ “Vì người 
nghèo” hai cấp vận động được 
910 triệu đồng. Năm 2017, đã 
trích quỹ tặng 1.383 suất quà  (trị 
giá 567,4 triệu đồng) cho các đối 
tượng là hộ nghèo, tàn tật, người 

mù có hoàn cảnh khó khăn;  tặng 
39 suất quà cho học sinh vượt 
khó học giỏi; 13 suất quà cho trẻ 
em có hoàn cảnh khó khăn; hỗ 
trợ kinh phí xây nhà ở cho 22 
hộ nghèo trị giá 188 triệu đồng. 
Đồng thời, hỗ trợ tai nạn rủi ro, 
khám chữa bệnh  cho 7 người; 
phối hợp với HTX 19/5 (xã Liên 
Hà) tặng 13 giường nằm cho 13 
hộ trị giá gần 45 triệu đồng... Đặc 
biệt, thực hiện 3 tháng cao điểm 
vận động toàn dân “Đền ơn đáp 
nghĩa”, toàn huyện đã vận động 
được trên 1,164 tỷ đồng; tặng 21 
xe lăn, giải quyết việc làm cho 22 
lao động là con gia đình chính 
sách. Nhân dân trong huyện còn 
ủng hộ đồng bào các tỉnh Nam 
Trung bộ bị thiệt hại do cơn bão 
số 12 được 410 triệu đồng; ủng 
hộ nhân dân huyện đảo Trường 
Sa 80 triệu đồng.

Phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân, động viên nhân dân 
tham gia xây dựng Đảng, xây 
dựng chính quyền, MTTQ Việt 
Nam huyện đã phối hợp tổ chức 
15 cuộc đối thoại với các nội 
dung liên quan đến chính sách 
bồi thường giải phóng mặt bằng, 
quy hoạch chăn nuôi xa khu dân 
cư; tổ chức 02 hội nghị phản 
biện xã hội (PBXH) về dự thảo 
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 
phát triển kinh tế - xã hội (KT - 
XH) của UBND huyện; chỉ đạo 
MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn 
tổ chức 16 cuộc PBXH về thực 
hiện nhiệm vụ phát triển KT - 
XH năm 2017; đặt tên đường, 
gắn biển số nhà và đường có 
hoa, nhà có số; đề án xây dựng 
nhà lưu giữ di cốt; tham gia đoàn 
công tác của Huyện ủy, HĐND 
huyện về giám sát công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn 

mới, công tác giữ gìn an ninh trật 
tự, an toàn xã hội, quản lý đất 
đai... MTTQ Việt Nam huyện, xã 
tổ chức 799 buổi tiếp công dân, 
thực hiện tốt công tác hòa giải ở 
cơ sở. Ban Th anh tra nhân dân 
và Ban Giám sát đầu tư của cộng 
đồng đã tập trung giám sát các 
dự án, các vụ việc bức xúc được 
nhân dân quan tâm. 

Trong công tác tôn giáo, Ủy 
ban MTTQ Việt Nam huyện đã 
hướng dẫn, phối hợp với Ban Trị 
sự Hội Phật giáo, Hội Th ánh Tin 
lành và Ban Đoàn kết Công giáo 
tuyên truyền, vận động các chức 
sắc, chức việc tôn giáo, đồng 
bào có đạo thực hiện tốt đường 
lối, chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước; 
động viên nhân dân, đồng bào có 
đạo tích cực tham gia các phong 
trào thi đua yêu nước, các CVĐ, 
sống tốt đời đẹp đạo, góp phần 
thúc đẩy phát triển KT - XH, xây 
dựng nông thôn mới.

Bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo, 
tạo điều kiện của cấp trên, những 
thành công của Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện Đan Phượng 
bắt nguồn từ sự đoàn kết, không 
ngừng đổi mới, nâng cao chất 
lượng hoạt động Mặt trận từ 
huyện đến cơ sở. Việc chọn các 
mô hình, phong trào nòng cốt 
đã đem lại hiệu quả thiết thực, 
góp phần thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ phát triển KT - XH của 
địa phương; đồng thời phát huy 
được vai trò, trách nhiệm của 
MTTQ Việt Nam, các tổ chức 
thành viên trong  xây dựng khối 
đại đoàn kết toàn dân vì mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh, vì một Đan 
Phượng ngày càng phát triển. 

Minh Huệ
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Những việc làm tốt, nghĩa 
cử cao đẹp bao giờ cũng 
khiến người ta xúc 

động, khâm phục. Khi tiếp cận 
những thông tin mà nhóm thiện 
nguyện thể thao Phương Dũng 
(phường Minh Khai, quận Bắc 
Từ Liêm) làm được, tôi cũng có 
cảm xúc như vậy. 03 năm qua, 
vượt qua hàng nghìn km đường, 
nhóm đã trao tặng hàng nghìn 
phần quà thiết thực tới đồng bào 
bị thiên tai, lũ lụt, trẻ em có hoàn 
cảnh khó khăn ở nhiều tỉnh, TP 
trong cả nước. Chủ nhân của 
nhóm thiện nguyện  đó chính 
là vợ chồng anh Lê Như Hạc 
(tên thường gọi là Dũng) và chị 
Nguyễn Mai Phương, tổ dân phố 
(TDP) Nguyên Xá 3, phường 
Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm.

Xuất thân là dân kinh doanh 
dụng cụ thể thao, chị Phương 
luôn muốn được chia sẻ, giúp 
đỡ những người có hoàn cảnh 
khó khăn. Năm 2013, chị bàn 
với chồng tổ chức dạy học miễn 
phí tại nhà (tiếng Anh, Toán, 
tiếng Việt, kỹ năng sống) cho 40 
trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 
Lớp học được tổ chức trong 03 
tháng hè, lịch học 01 buổi/tuần. 
Nội dung học giúp các học sinh 
ôn luyện, củng cố, nâng cao kiến 
thức đã học để có nền tảng  vững 
chắc khi bước vào năm học mới. 
Đặc biệt, lớp học trang bị cho 
các em chuẩn bị vào lớp 1 các kỹ 
năng cần thiết, giúp các em giảm 
bớt bỡ ngỡ, lo lắng, làm quen với 
nền nếp học tập. Không chỉ được 
học miễn phí, các em còn được 
chị mua sữa cho uống. Bởi sự 

Nhóm thiện nguyện thể thao tặng quà cho học sinh,  gia đình có hoàn cảnh khó khăn 
huyện Mường La (Sơn La).  Ảnh: Minh Vịnh

Nhóm thiện nguyện thể thao Phương Dũng trao quà cho học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn tại 5 điểm trường huyện Quỳ Châu  (Nghệ An). Ảnh: Minh Vịnh

tín nhiệm của các phụ huynh, từ 
năm 2013 đến nay, năm nào chị 
cũng duy trì lớp học này. Số học 
sinh liên tục tăng. Mùa hè năm 
2017, lớp học đã thu hút được 89 
em. Tuy phải bỏ tiền để mời giáo 
viên dạy nhưng chị Phương cho 
biết, gia đình chị rất vui vì hiệu 
quả mà lớp học mang lại. Điều 
đáng mừng là nhiều gia sư, sinh 

viên (SV) khi biết việc làm của 
chị đã tự nguyện giảm tiền dạy, 
có bạn chỉ lấy đủ tiền đổ xăng. 

Không dừng lại ở việc mở lớp  
học, từ năm 2015, chị Phương còn 
thành lập Nhóm thiện nguyện 
Th ể thao Phương Dũng để giúp 
đỡ các số phận có hoàn cảnh khó 
khăn, đồng bào bị ảnh hưởng 
thiên tai, bão lụt. Nhóm hiện có 
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HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

Hỏi đáp pháp luật
Câu 1: Phương thức xây dựng 

chương trình, kế hoạch hoạt 
động của Ban Th anh tra nhân 
dân như thế nào?

Trả lời:
- Hàng năm, Ban Th anh tra 

nhân dân căn cứ vào Nghị quyết 
của HĐND xã, phường, thị trấn, 
chương trình hành động và sự chỉ 
đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam 
cùng cấp xây dựng chương trình, 
kế hoạch hoạt động.

- Chương trình, kế hoạch hoạt 
động của Ban Th anh tra nhân dân 

phải báo cáo Ủy ban MTTQ Việt 
Nam xã, phường, thị trấn.

Câu 2: Phương thức thực hiện 
quyền giám sát của Ban Th anh 
tra nhân dân như thế nào?

Trả lời:
- Tiếp nhận các ý kiến phán 

ánh của nhân dân, trực tiếp thu 
thập các thông tin, tài liệu để 
xem xét, theo dõi cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có trách nhiệm ở 
xã, phường, thị trấn thực hiện 
những việc thuộc phạm vi giám 
sát của Ban Th anh tra nhân dân.

- Phát hiện hành vi trái pháp 
luật của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân ở xã, phường, thị trấn.

- Kiến nghị trực tiếp hoặc 
thông qua Ban thường trực 
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, 
phường, thị trấn hoặc cơ quan, 
tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 
xem xét, giải quyết các vấn đề 
liên quan đến nội dung giám 
sát của Ban thanh tra nhân dân 
và giám sát việc giải quyết kiến 
nghị đó. 

Ban Dân chủ - Pháp luật

10 thành viên với nhiều nghề 
nghiệp khác nhau nhưng cùng 
chung đam mê là được làm việc 
có ích cho cộng đồng. Điều đáng 
quý là cả chồng, bố chồng và con 
gái của chị Phương cũng nhiệt 
tình tham gia Nhóm, trong đó 
con gái lớn của anh chị nhận dạy 
tiếng Anh miễn phí cho các em 
vào dịp hè. Qua nhiều kênh thông 
tin, Nhóm lựa chọn đối tượng cần 
giúp đỡ rồi ủng hộ và vận động 
người thân trong gia đình, bạn 
bè tham gia. Việc ủng hộ có thể 
bằng tiền, hiện vật (mỳ tôm, chăn, 
quần áo ấm, bánh kẹo, gạo, dầu 
ăn, mỳ chính, xà phòng giặt...), xe 
ô tô để vận chuyển hàng, người. 
Nhóm có trách nhiệm chuyển 
đến tận tay các đối tượng cần 
được chia sẻ. Mọi việc liên quan 
đến quá trình từ thiện đều được 
ghi chép, công khai để mọi người 
ủng hộ nắm được. Kinh phí để tổ 
chức các chuyến đi đều do anh em 
trong nhóm đóng góp, không sử 

dụng đến nguồn mà mọi người 
ủng hộ cho đối tượng.

Chị Phương chia sẻ, trước mỗi 
chuyến đi là Nhóm lại tíu tít vui 
như hội. Mọi người cố gắng thu 
xếp công việc đến nhà chị để 
phân loại, đóng gói quà. Nhiều 
người dân nơi chị Phương sinh 
sống biết chuyện cũng đến làm 
giúp. Bận nhưng không ai thấy 
mệt bởi họ biết, sẽ có rất nhiều 
những nụ cười và cả những giọt 
nước mắt xúc động của cả người 
cho lẫn người nhận. Tình người 
ấm áp chất chứa trong mỗi phần 
quà khiến cuộc sống thêm đẹp, 
thêm ý nghĩa. 03 năm qua, Nhóm 
thiện nguyện thể thao Phương 
Dũng đã tổ chức rất nhiều chuyến 
trao quà cho các số phận có hoàn 
cảnh khó khăn tại Mù Căng Chải 
(Yên Bái), Kim Bôi (Hòa Bình), 
xã Hương Trạch, xã Hương Liên 
(huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), 
xã Châu Hạnh (huyện Quỳ 
Châu, Nghệ An), huyện Mường 

La (Sơn La)... Tổng số quà tặng 
khoảng 6.000 suất, trị giá hơn 2,6 
tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhóm của 
chị Phương còn vận động quyên 
góp giúp đỡ một trường hợp ở 
huyện Th anh Oai được 12 triệu 
đồng; đưa 1 cháu ở Nghệ An đến 
khám điều trị ở Bệnh viện Mắt 
TW. Nhân dịp Xuân Mậu Tuất 
2018, chị Phương còn tổ chức 01 
chuyến trao quà cho bệnh nhân 
Bệnh viện Nhi TW.

Tôi ra về mang theo những tâm 
sự của chị Phương, rằng Nhóm 
thiện nguyện thể thao Phương 
Dũng chỉ tâm niệm là có thêm 
sức khỏe để nối dài hành trình. 
Những hành trình đầy ắp yêu 
thương, kết nối giữa người có 
tấm lòng thiện nguyện và những 
số phận có hoàn cảnh khó khăn 
trong cuộc sống. Mong  cho việc 
làm đầy ý nghĩa của Nhóm lan 
tỏa trong cộng đồng để cuộc sống 
ngày càng tốt đẹp hơn.

Vân Thu
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THÔNG TIN - HOẠT ĐỘNG 

 Tháng 2, 3/2018, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam từ quận, huyện 
đến cơ sở chủ động phối hợp với 
UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch 
và triển khai tổ chức Hội nghị đại 
biểu nhân dân năm 2018 bàn việc 
xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; 
tổ chức vận động, ủng hộ quỹ “Vì 
Trường Sa thân yêu”; thăm hỏi, 
tặng quà, động viên thanh niên lên 
đường nhập ngũ.
 Ủy ban MTTQ Việt Nam 

quận Ba Đình tiếp tục chỉ đạo các 
phường tổ chức thực hiện Đề án 
02-212 về “Tăng cường công tác 
tuyên truyền, vận động chấp hành 
pháp luật trong cộng đồng dân 
cư”; xây dựng các “KDC tự quản 
đảm bảo vệ sinh môi trường”, lồng 
ghép thực hiện Kế hoạch 167 về 
quản lý quảng cáo rao vặt trên địa 
bàn quận.
 Ủy ban MTTQ Việt Nam thị 

xã Sơn Tây chủ động phối hợp với 
các tổ chức thành viên triển khai 
và thực hiện kế hoạch hỗ trợ nhà 
ở hộ nghèo trên địa bàn Th ị xã 
năm 2018 đảm bảo cho hộ nghèo 
có nhà ở an toàn, ổn định, góp 
phần giảm nghèo bền vững. Mặt 
trận các cấp chủ động tham mưu 
với cấp ủy, chính quyền tổ chức 
hội nghị đối thoại giữa người đứng 
đầu cấp ủy, chính quyền với nhân 
dân. Phối hợp với UBND Th ị xã tổ 
chức Lễ công bố nhãn hiệu tập thể 
“Gà mía Sơn Tây”. 
 Ủy ban MTTQ Việt Nam 

huyện Đông Anh tiếp tục đẩy 
mạnh tuyên truyền, vận động cán 
bộ, đảng viên và nhân dân thực 
hiện tốt đường lối, chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước; đẩy mạnh học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; tuyên 
truyền việc MTTQ tham gia xây 
Đảng, xây dựng chính quyền, phát 
huy dân chủ trong nhân dân; vận 
động nhân dân tích cực tham gia 
các phong trào thi đua yêu nước, 
các CVĐ: “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh”, “Người Việt Nam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam”.
 Ủy ban MTTQ Việt Nam 

quận Đống Đa tiếp tục tuyên 
truyền thực hiện Quy tắc ứng xử 
của cán bộ công chức, viên chức, 
người lao động của các cơ quan 
thuộc TP Hà Nội; Chỉ thị 05 của 
Bộ Chính trị và Nghị quyết Hội 
nghị TW 4 khoá XII. Tuyên truyền 
vận động nhân dân thực hiện tốt 
các nội dung của Nghị quyết Hội 
nghị đại biểu nhân dân TDP và ở 
phường năm 2018; Tiếp tục nâng 
cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả 
của Ban TTND, GSĐTCCĐ, Ban 
điều hành Đề án 02-212 của các 
phường trên địa bàn quận.
 Ủy ban MTTQ Việt Nam 

huyện Phúc Th ọ triển khai mô 
hình xây dựng khu dân cư văn hóa, 
tự quản, sáng, xanh, sạch, đẹp.  
Tiếp tục vận động nhân dân thực 
hiện tốt Chỉ thị số 28 của Huyện 
ủy về thực hiện nếp sống văn minh 
trong việc cưới, việc tang và lễ hội, 
mừng thọ và các sinh hoạt cộng 
đồng khác. 
 Ủy ban MTTQ Việt Nam 

quận Tây Hồ và Ủy ban MTTQ 
Việt Nam các phường phối hợp 
với các ban, ngành đoàn thể chính 
trị - xã hội tuyên truyền trong 
nhân dân việc thực hiện “Tang 
văn minh tiến bộ” hiệu quả. Ban 

CTMT đã chủ động thăm hỏi, 
động viên gia đình có người quá 
cố tổ chức lễ tang văn minh, tiến 
bộ, 107/118  người qua đời thực 
hiện hỏa táng, đạt 91%. Tổ chức 
hội nghị tọa đàm rút kinh nghiệm 
công tác thanh tra nhân dân, giám 
sát đầu tư của cộng đồng trên địa 
bàn quận quý I năm 2018. Ủy ban 
MTTQ Việt Nam quận phối hợp 
với UBND quận giám sát công tác 
đảm bảo an toàn thực phẩm tại 
các trường mầm non trên địa bàn 
quận, đánh giá thực trạng và tiếp 
tục giám sát chất lượng thực phẩm 
tại các trường mầm non.
 Ủy ban MTTQ Việt Nam 

quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt 
công tác giám sát việc giải phóng 
mặt bằng, quản lý đất đai, trật tự 
xây dựng; việc cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất; các hoạt 
động đảm bảo an sinh xã hội, an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội, an toàn giao thông, vệ sinh 
môi trường và văn hóa ứng xử, xây 
dựng người Hà Nội thanh lịch, văn 
minh.
 Ủy ban MTTQ Việt Nam 

quận Hà Đông phối hợp với Hội 
nạn nhân chất độc da cam/Dioxin 
vận động các nhà hảo tâm và mọi 
tầng lớp nhân dân trong quận ủng 
hộ Quỹ “Vì nạn nhân chất độc da 
cam” được 276.790.000 đồng.
 Ủy ban MTTQ Việt Nam 

quận Th anh Xuân tổ chức lớp tập 
huấn nghiệp vụ Phản biện xã hội 
cho hơn 200 thành viên ban tư 
vấn, tổ tư vấn của Ủy ban MTTQ 
Việt Nam quận và 11 phường tại 
Trung tâm bồi dưỡng Chính trị 
quận.

H.T

Hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp TP Hà Nội
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Ủy ban MTTQ Việt Nam TP 
 ếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì 

Trường Sa thân yêu” đợt 1 
năm 2018.

 Ảnh: Bảo Phương

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP  ếp đoàn cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đến thăm
và làm việc.  Ảnh: Thu Thủy

Cụm thi đua MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội TP ký Giao ước 
thi đua năm 2018.  Ảnh: Thu Khanh

Đ/c Vũ Hồng Khanh - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP phát 
biểu tại Hội nghị thống nhất chương trình hoạt động các Hội đồng tư vấn 
năm 2018.  Ảnh: Lê Phương
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