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Với sự chỉ đạo sâu 
sát, vào cuộc quyết 
liệt của toàn bộ hệ 
thống chính trị, 
năm 2018, 20 chỉ 
tiêu phát triển kinh 
tế của TP. Hà Nội 
đều đạt và vượt 
kế hoạch. Trong 
đó, lĩnh vực công 
nghiệp, thương mại 
của Th ủ đô đã có 
những bước tăng 
trưởng ấn tượng, 
góp phần hoàn 
thành tốt nhiệm vụ 
đặt ra.  

GHI NHẬN NHỮNG 
KẾT QUẢ NỔI BẬT

Năm 2018, phát triển kinh tế 
của Hà Nội tiếp tục đạt mức tăng 
trưởng khá, 20 chỉ tiêu phát triển 
mà TP đề ra đều đạt và vượt kế 
hoạch. Tăng trưởng tổng sản 
phẩm trên địa bàn ước đạt 7,37%, 
cao hơn mức bình quân chung 
của cả nước (khoảng 6,8%); quy 
mô tổng sản phẩm trên địa bàn 
(GRDP) ước đạt 904,5 nghìn tỷ 
đồng; thu nhập bình quân đầu 
người/năm đạt 113 triệu đồng, 
tương đương 4.910 USD; cơ cấu 
kinh tế chuyển dịch tích cực 
theo hướng tăng tỷ trọng các 
ngành dịch vụ, công nghiệp, xây 
dựng, giảm tỷ trọng ngành nông 
nghiệp. Các loại hình thương 
mại, dịch vụ văn minh, hiện đại 
tiếp tục được khuyến khích phát 
triển; du lịch duy trì tốc độ tăng 
trưởng khá, nhất là khách du lịch 
quốc tế cao (tăng 16% và đạt 5,74 

triệu lượt); sản xuất công nghiệp, 
nông nghiệp tiếp tục phát triển; 
chất lượng nông sản được cải 
thiện, hệ thống chuỗi liên kết 
tiêu thụ được mở rộng. Nhờ đó, 
thu ngân sách trên địa bàn đạt 
100,2% dự toán (gần 238,8 nghìn 
tỷ đồng); chi ngân sách chuyển 
dịch theo hướng tích cực, tiết 
kiệm chi thường xuyên; tổng vốn 
đầu tư xã hội tăng 10,6% (ước đạt 
340,8 nghìn tỷ đồng). Kim ngạch 
xuất khẩu tăng 21,6% so với năm 
2017, đạt trên 14,2 tỷ USD.

TP đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi 
đầu tư các dự án mới, đồng thời 
tích cực đôn đốc các cơ quan 
chuyên môn hỗ trợ nhà đầu 
tư tháo gỡ khó khăn trong quá 
trình thực hiện dự án. Nhờ vậy, 
thu hút đầu tư đạt kết quả nổi 
bật, dẫn đầu cả nước về thu hút 
đầu tư trực tiếp nước ngoài (ước 
đạt 6,53 tỷ USD). Một số dự án 
lớn cấp mới, tăng vốn trong kỳ 

đã được cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư, Quyết định chủ 
trương đầu tư gồm: Dự án Khu 
đô thị thành phố thông minh, 
vốn đầu tư 4.138 triệu USD; 2 
dự án của Tập đoàn Nidec tại 
Khu công nghệ cao Hòa Lạc, 
tổng vốn đầu tư 400 triệu USD; 
Dự án sản xuất màng OPC của 
Mitsubishi Chemical tại Khu 
công nghệ cao Hòa Lạc, vốn đầu 
tư 92 triệu USD; Dự án SYM 
Catavil Complex, vốn đầu tư 
105 triệu USD; Dự án Nhà máy 
xử lý rác Xuân Sơn, vốn đầu tư 
90 triệu USD...

Bên cạnh đó, việc khuyến khích 
thành lập doanh nghiệp, phát 
triển kinh tế tư nhân cũng đạt 
nhiều kết quả tích cực. TP duy 
trì thực hiện 100% hồ sơ đăng ký 
kinh doanh qua mạng, đồng thời 
bảo đảm thời gian xử lý các thủ 
tục hành chính liên quan trong 
vòng ba ngày. 

Một góc Hà Nội mới.        Ảnh: Trọng Đạt
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CHÚ TRỌNG XÂY DỰNG 
CHÍNH QUYỀN VỮNG MẠNH

Năm 2019 là năm có ý nghĩa 
quyết định việc hoàn thành toàn 
diện chỉ tiêu kinh tế - xã hội 
nhiệm kỳ 5 năm; cùng với việc 
đẩy mạnh thực hiện 8 chương 
trình công tác của Th ành ủy khóa 
XVI, là công tác chuẩn bị cho Đại 
hội XVII Đảng bộ TP. 

Trong bối cảnh tình hình thế 
giới và khu vực chuyển biến 
nhanh, diễn biến phức tạp, khó 
lường, cơ hội và thách thức đan 
xen tác động trực tiếp vào việc 
thực hiện các mục tiêu kế hoạch 
của Th ủ đô, TP Hà Nội phấn đấu 
thực hiện tốc độ tăng trưởng tổng 
sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 
tăng 7,5% trở lên; trong đó, dịch 
vụ tăng 7,1 - 7,3%; công nghiệp 
- xây dựng tăng 8,5 - 8,7%, nông 
nghiệp tăng 2,5 - 3%. Tốc độ tăng 
vốn đầu tư xã hội trên địa bàn 
10,5 - 11%, tốc độ tăng trưởng 
kim ngạch xuất khẩu 7,5 - 8%.

Để đạt được mục tiêu đề ra, 
TP Hà Nội tiếp tục cải thiện 

mạnh mẽ môi trường đầu tư 
kinh doanh, trọng tâm là các lĩnh 
vực: Quy hoạch, đầu tư, đất đai, 
xây dựng, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh; thực 
hiện tốt chương trình kết nối 
ngân hàng - doanh nghiệp, hệ 
sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy 
đổi mới, sáng tạo. Đẩy mạnh tái 
cơ cấu kinh tế, phát triển công 
nghiệp dựa trên đổi mới công 
nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi 
giá trị toàn cầu. Th úc đẩy phát 
triển làng nghề theo hướng nâng 
cao chất lượng, hiệu quả và sức 
cạnh tranh. Triển khai đồng bộ 
các giải pháp phát triển thương 
mại - dịch vụ, đẩy mạnh xuất 
khẩu, quảng bá và phát triển du 
lịch. Tái cơ cấu và phát triển nông 
nghiệp theo chiều sâu; khuyến 
khích ứng dụng công nghệ cao, 
nâng cao chất lượng, kiểm soát 
an toàn thực phẩm và tăng cường 
liên kết theo chuỗi giá trị.

TP cũng đẩy mạnh cải cách 
hành chính; sắp xếp bộ máy tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 
quả; rà soát, cắt giảm các thủ tục 
hành chính, tăng cường kỷ luật, 
kỷ cương hành chính, thái độ, 
trách nhiệm phục vụ Nhân dân 
của đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức; phát huy trách nhiệm 
của người đứng đầu các cấp, 
ngành trong giải quyết khiếu 
nại, tố cáo. Phát huy vai trò của 
các cơ quan kiểm tra, giám sát 
trong phòng chống tham nhũng, 
lãng phí.

Trước những nhiệm vụ TP 
đề ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện 
tốt nhiệm vụ tập hợp, xây dựng 
khối đại đoàn kết toàn dân, 
tăng cường sự nhất trí về chính 
trị và tinh thần trong Nhân 
dân; Tuyên truyền, động viên 
Nhân dân phát huy quyền làm 
chủ, thực hiện đường lối, chủ 
trương, chính sách của Đảng, 
nhằm hoàn thành tốt những 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội TP đề ra.

Hiề n Thanh

Cầu Nhật Tân - cây cầu hiện đại của Hà Nội. Ảnh: Quang Ngọc
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Theo tổng hợp củ a Ban Tổ  chứ c Ủy ban 
MTTQ Việ t Nam TP Hà  Nộ i, đế n nay, 30/30 
quậ n, huyệ n, thị  xã  trên đị a bà n TP đã  chỉ  

đạ o tổ  chứ c xong đạ i hộ i điể m cấ p xã  đạ t tiế n độ  
và  yêu cầ u so vớ i kế  hoạ ch đề  ra. Trong đó , đơn 
vị  tổ  chứ c Đạ i hộ i sớ m nhấ t là  MTTQ Việ t Nam 
xã  Hồ ng Sơn, huyệ n Mỹ  Đứ c (đượ c tiế n hà nh và o 
ngà y 12/9/2018) và  đơn vị  tổ  chứ c Đạ i hộ i điể m sau 
cù ng là  MTTQ Việ t Nam phườ ng Trầ n Phú , quậ n 
Hoà ng Mai (ngà y 13/12/2018). Sau khi tổ  chứ c Đạ i 
hộ i điể m MTTQ Việ t Nam cấ p xã , TP đã  tiế n hà nh 
rú t kinh nghiệ m và  triể n khai tổ  chứ c đồ ng loạ t 
tạ i cá c đơn vị . Nhiề u quậ n, huyệ n, thị  xã  phấ n đấ u 
hoà n thà nh việ c tổ  chứ c Đạ i hộ i MTTQ Việ t Nam 
cấ p xã  trong quý  IV/2018; cá c đơn vị  cò n lạ i hoà n 
thà nh trong quý  I/2019. Vớ i tinh thầ n “Dân chủ  - 
Đoà n kế t - Đổ i mớ i - Hiệ u quả ’’, hiệ n đã  có  08 đơn 
vị  quậ n, huyệ n tổ  chứ c xong Đạ i hộ i cấ p xã ; nâng 
tổ ng số  xã , phườ ng, thị  trấ n đượ c tổ  chứ c Đạ i hộ i 
lên 434/584, đạ t 74,3%. Trong quý  I/2019, toà n TP 
sẽ  tổ  chứ c xong Đạ i hộ i cấ p xã  để  triể n khai Đạ i hộ i 
cấ p huyệ n và o đầ u quý  II/2019. Trong đó , Đạ i hộ i 
điể m cấ p huyện là  MTTQ quậ n Cầ u Giấ y sẽ  đượ c 
tổ  chứ c ngay đầ u thá ng 3/2019. 

Cũ ng theo tổng hợp củ a Ban Tổ  chứ c, nhờ  sự  chỉ  
đạ o quyế t liệ t, sá t sao củ a  Ban Th ườ ng vụ  Th à nh 
ủy và  Ban Th ườ ng trự c Ủy ban MTTQ Việ t Nam 
TP; sự  quan tâm chỉ  đạ o củ a cấ p ủy, sự  giú p đỡ , 
tạ o điề u kiệ n củ a chí nh quyề n cá c cấ p mà  việ c tổ  
chứ c Đạ i hộ i MTTQ Việ t Nam cấ p xã  nhiệ m kỳ  
2019 - 2014 đã  có  bướ c chuyể n biế n so vớ i nhiệ m 

kỳ  trướ c. Trong đó , công tá c chuẩ n bị  nhân sự  Đạ i 
hộ i đượ c quan tâm đặ c biệ t để  gó p phầ n nâng cao 
năng lự c hoạ t độ ng bộ  má y MTTQ Việ t Nam ở  
cơ sở , đá p ứ ng yêu cầ u, nhiệ m vụ  trong tì nh hì nh 
mớ i. Hầ u hế t Chủ  tị ch Ủy ban MTTQ Việ t Nam 
cấ p xã  nhiệ m kỳ  mớ i đề u là  Ủy viên Th ườ ng vụ  
hoặ c tham gia cấ p uỷ  đị a phương và  đề u trong độ  
tuổ i lao độ ng.  Việ c kiệ n toà n tổ  chứ c bộ  má y và  
độ i ngũ  cá n bộ  cơ quan  chuyên trá ch Mặ t trậ n cá c 
cấ p bả o đả m tinh gọ n, hoạ t độ ng hiệ u lự c, hiệ u 
quả  theo tinh thầ n Nghị  quyế t số  39-NQ/TW ngà y 
17/4/2015 củ a Bộ  Chí nh trị  về  “tinh giả n biên chế  
và  cơ cấ u lạ i độ i ngũ  cá n bộ , công chứ c, viên chứ c’’ 
và  Nghị  quyế t số  18-NQ/TW ngà y 25/10/2017 về  
“Mộ t số  vấ n đề  tiế p tụ c đổ i mớ i, sắ p xế p tổ  chứ c bộ  

TIẾ N TỚ I ĐẠ I HỘ I ĐẠ I BIỂ U MTTQ VIỆ T NAM TP HÀ  NỘ I
 LẦ N THỨ  XVII, NHIỆ M KỲ  2019 - 2024

DÂN CHỦ  - ĐOÀ N KẾ T - ĐỔ I MỚ I - HIỆ U QUẢ 
Trong không khí  mừ ng Đả ng, mừ ng Xuân, mừ ng đấ t nướ c và  Th ủ  đô bướ c sang mộ t mù a Xuân 
mớ i - Xuân Kỷ  Hợ i 2019, bên cạ nh cá c nhiệ m vụ  thăm hỏ i, tặ ng quà  cá c gia đì nh chí nh sá ch, 
ngườ i có  công, hộ  nghè o... nhân dị p Tế t Nguyên đá n 2019, bả o đả m mọ i nhà , mọ i ngườ i đề u có  
Tế t, Ban Th ườ ng trự c Ủy ban MTTQ Việ t Nam cá c cấ p TP Hà  Nộ i đang khẩ n trương hoà n tấ t 
công tá c tổ  chứ c Đạ i hộ i MTTQ Việ t Nam cấ p xã , chuẩ n bị  Đạ i hộ i cấ p huyệ n, tiế n tớ i Đạ i hộ i 
đạ i biể u MTTQ Việ t Nam TP Hà  Nộ i lầ n thứ  XVII, nhiệ m kỳ  2019 - 2024 (dự  kiế n tổ  chứ c trong 
thá ng 7/2019). Qua đó , lậ p thà nh tí ch chà o mừ ng Đạ i hộ i đạ i biể u toà n quố c MTTQ Việ t Nam 
lầ n thứ  IX.

Đ/c Bùi Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị giao ban  ến độ tổ chức 
Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024.  Ảnh: Lê Phương
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TIẾN TỚI ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TP HÀ NỘI, NHIỆM KỲ 2019 - 2024
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mạ nh củ a hệ  thố ng chí nh trị  tinh gọ n, hoạ t độ ng 
hiệ u lự c, hiệ u quả ’’.  

Nhậ n thứ c rõ  ý  nghĩ a, tầ m quan trọ ng củ a Đạ i 
hộ i MTTQ Việ t Nam, ngay từ  đầ u năm 2018, Ban 
Th ườ ng trự c Ủy ban MTTQ Việ t Nam TP đã  chủ  
độ ng phố i hợ p vớ i Ban Dân vậ n Th à nh ủy tham 
mưu Ban Th ườ ng vụ  Th à nh ủy ban hà nh Th ông tri 
số  15-TT/TU ngà y 10/4/2018 về  việ c lã nh đạ o Đạ i 
hộ i MTTQ Việ t Nam cá c cấ p TP Hà  Nộ i nhiệ m kỳ  
2019 - 2024. Đồ ng thờ i, xây dự ng và  ban hà nh cá c 
văn bả n để  triể n khai, hướ ng dẫ n, chỉ  đạ o công tá c 
Đạ i hộ i MTTQ Việ t Nam cá c cấ p. Song song vớ i 
việ c tổ  chứ c tậ p huấ n về  công tá c chuẩ n bị  và  tổ  
chứ c Đạ i hộ i, Ban Th ườ ng trự c Ủy ban MTTQ Việ t 
Nam TP cũ ng đã  ban hà nh quyế t đị nh về  việ c thà nh 
lậ p 04 tiể u ban phụ c vụ  Đạ i hộ i và  phân công cá c 
đồ ng chí  lã nh đạ o, Ủy viên Ban Th ườ ng trự c, lã nh 
đạ o cá c ban và  Văn phò ng Ủy ban MTTQ Việ t Nam 
TP theo dõ i, hướ ng dẫ n công tá c chuẩ n bị , tổ  chứ c 
Đạ i hộ i củ a Ủy ban MTTQ Việ t Nam cá c cấ p ở  cá c 
quậ n, huyệ n, thị  xã . 

Trong thờ i gian chuẩ n bị  Đạ i hộ i, Ban Th ườ ng 
trự c Ủy ban MTTQ Việ t Nam TP đã  tổ  chứ c cá c 
buổ i là m việ c vớ i cá c quậ n huyệ n, thị  xã  (có  sự  
tham gia củ a đạ i diệ n lã nh đạ o cấ p uỷ , chí nh quyề n 
đị a phương) để  nắ m tì nh hì nh và  kị p thờ i thá o 
gỡ  nhữ ng khó  khăn, vướ ng mắ c trong quá  trinh 
tổ  chứ c Đạ i hộ i. Nhờ  đó  mà  việ c tổ  chứ c Đạ i hộ i 
MTTQ Việ t Nam cá c cấ p đề u diễ n ra thuậ n lợ i. 
Trong đó , công tá c nhân sự  Đạ i hộ i đượ c đả m bả o 
đú ng quy trì nh, quy đị nh về  cơ cấ u, thà nh phầ n, 
số  lượ ng so vớ i yêu cầ u đề  ra. Công tá c tuyên 
truyề n Đạ i hộ i MTTQ Việ t Nam cũ ng đượ c triể n 
khai tớ i cơ sở , Ban Công tá c Mặ t trậ n và  cá c tầ ng 
lớ p nhân dân. Tạ i cá c điể m tổ  chứ c Đạ i hộ i, Ban 
tổ  chứ c Đạ i hộ i đề u bố  trí  loa đà i phá t thanh, treo 
băng cờ , khẩ u hiệ u tuyên truyề n về  Đạ i hộ i, kế t 
hợ p tổ  chứ c trưng bà y cá c hì nh ả nh, hiệ n vậ t về  
thà nh tự u phá t triể n kinh tế  - xã  hộ i, kế t quả  hoạ t 
độ ng củ a MTTQ tạ i đị a phương, tạ o không khí  vui 
tươi, phấ n khở i, thự c sự  là  đợ t sinh hoạ t chí nh trị  
sâu rộ ng, dân chủ  nhằ m nâng cao nhậ n thứ c, trá ch 
nhiệ m củ a cả  hệ  thố ng chí nh trị  và  cá c tầ ng lớ p 
nhân dân trong việ c thự c hiệ n đườ ng lố i chiế n lượ c 
củ a Đả ng về  tăng cườ ng và  phá t huy sứ c mạ nh đạ i 
đoà n kế t toà n dân tộ c; về  vị  trí , vai trò  củ a MTTQ 
Việ t Nam. Đồ ng thờ i, đây cũ ng là  quá  trì nh tổ  chứ c 

Mặ t trậ n từ  cơ sở  đế n TW đề  ra cá c giả i phá p thiế t 
thự c nhằ m củ ng cố , kiệ n toà n tổ  chứ c bộ  má y, cá n 
bộ  và  đẩ y mạ nh cá c cuộ c vậ n độ ng, cá c phong trà o 
thi đua yêu nướ c, lậ p thà nh tí ch chà o mừ ng Đạ i hộ i 
MTTQ Việ t Nam cá c cấ p nhiệ m kỳ  2019 - 2024.

Vớ i tinh thầ n dân chủ , đoà n kế t, đổ i mớ i, hiệ u 
quả , ngay sau Tế t Nguyên đá n Kỷ  Hợ i 2019, Ban 
Th ườ ng trự c Ủy ban MTTQ Việ t Nam TP tậ p trung 
chỉ  đạ o Đạ i hộ i MTTQ Việ t Nam cấ p huyệ n nhiệ m 
kỳ  2019 - 2024; trướ c hế t là  tổ  chứ c thà nh công 
Đạ i hộ i điể m MTTQ Việ t Nam ở  hai đơn vị . Bên 
cạ nh đó , chuẩ n bị  cá c nộ i dung, quy trì nh nhân sự  
và  điề u kiệ n tổ  chứ c Đạ i hộ i đạ i biể u MTTQ Việ t 
Nam TP Hà  Nộ i lầ n thứ  XVII. Việ c thả o luậ n, thông 
qua bá o cá o chí nh trị  đá nh giá  kế t quả  hoạ t độ ng 
MTTQ Việ t Nam cá c cấ p TP nhiệ m kỳ  2014 - 2019 
và  chương trì nh hà nh độ ng trong nhiệ m kỳ  tớ i; 
bá o cá o kiể m điể m hoạ t độ ng củ a Ủy ban MTTQ 
Việ t Nam nhiệ m kỳ  qua; gó p ý  kiế n và o dự  thả o đề  
cương bá o cá o và  chương trì nh hà nh độ ng củ a cấ p 
trên trự c tiế p và  sử a đổ i Điề u lệ  MTTQ Việ t Nam... 
cũ ng đang đượ c Ủy ban MTTQ Việ t Nam cá c cấ p 
TP gấ p rú t tiế n hà nh ngay từ  nhữ ng ngà y đầ u, thá ng 
đầ u năm 2019. 

Kế  thừ a, phá t huy kế t quả , thà nh tí ch và  kinh 
nghiệ m công tá c Mặ t trậ n nhiệ m kỳ  qua; bá m sá t 
mụ c tiêu củ a Nghị  quyế t Đạ i hộ i Đả ng TP Hà  Nộ i 
lầ n thứ  XVI, Nghị  quyế t và  Chương trì nh hà nh 
độ ng củ a MTTQ Việ t Nam lầ n thứ  VIII, Đạ i hộ i 
MTTQ Việ t Nam TP lầ n thứ  XVIII xá c đị nh: Tiế p 
tụ c đổ i mớ i nộ i dung và  phương thứ c hoạ t độ ng; 
đa dạ ng hoá  cá c hì nh thứ c tuyên truyề n, vậ n độ ng, 
tậ p hợ p để  xây dự ng và  củ ng cố  vữ ng chắ c khố i đạ i 
đoà n kế t toà n dân tộ c. Qua đó , thự c hiệ n tố t chứ c 
năng đạ i diệ n, bả o vệ  quyề n và  lợ i í ch hợ p phá p, 
chí nh đá ng củ a nhân dân; phá t huy dân chủ , đẩ y 
mạ nh giá m sá t và  phả n biệ n xã  hộ i, phò ng chố ng 
tham nhũ ng, lã ng phí , tí ch cự c tham gia xây dự ng 
Đả ng, chí nh quyề n trong sạ ch, vữ ng mạ nh. Tăng 
cườ ng đồ ng thuậ n, thú c đẩ y phá t triể n kinh tế  - xã  
hộ i, đẩ y nhanh sự  nghiệ p CNH, HĐH, xây dự ng 
nông thôn mớ i, đô thị  văn minh, xây dự ng Th ủ  đô 
già u đẹ p, văn minh, hiệ n đạ i; gó p phầ n giữ  vữ ng 
hoà  bì nh, bả o vệ  vữ ng chắ c Tổ  quố c Việ t Nam 
XHCN, vì  dân già u, nướ c mạ nh, dân chủ , công 
bằ ng, văn minh. 

 Bù i Hà 
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Thực hiện chương trình 
phối hợp thống nhất 
hành động năm 2018, 

MTTQ Việt Nam các cấp TP 
đã bám sát các chương trình, kế 
hoạch, hướng dẫn của Ủy ban 
TW MTTQ Việt Nam, chỉ đạo 
của Th ành ủy, 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, tích cực tham 
gia các phong trào thi đua yêu 
nước, các cuộc vận động, tích 
cực lao động sản xuất, xây dựng 
đời sống văn hóa, góp phần phát 
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 
an ninh quốc phòng trên địa bàn 
Th ủ đô, đã đạt được một số kết 
quả nổi bật sau:

1. Nâng cao hiệu quả tuyên 
truyền, vận động, tập hợp các 
tầng lớp nhân dân, củng cố và 
phát huy sức mạnh đại đoàn 
kết toàn dân tộc

(1) Tập trung làm tốt công tác 
nắm tình hình và định hướng 
dư luận nhân dân trên địa bàn, 
kịp thời báo cáo cấp ủy những 
vấn đề phức tạp nảy sinh; tham 
mưu giúp cấp ủy và phối hợp với 
chính quyền trong việc cung cấp 
thông tin, định hướng dư luận, 
và phối hợp giải quyết những 
búc xúc của nhân dân, góp phần 
hạn chế phát sinh những điểm 
nóng, phức tạp ở các địa phương; 

Biên tập cuốn sách “Nắm bắt và 
định hướng dư luận xã hội trong 
công tác Mặt trận”. 

(2) Để đáp ứng yêu cầu của 
cuộc cách mạng công nghệ 4.0, 
Mặt trận TP đã đổi mới nội dung 
và hình thức trang thông tin điện 
tử, ứng dụng công nghệ thông 
tin mới, thay đổi giao diện theo 
hướng hiện đại, phong phú, sinh 
động về nội dung và hình thức, 
thông tin và định hướng dư luận 
nhân dân được cập nhật kịp thời, 
bổ sung các ứng dụng phục vụ 
công tác tuyên truyền như: thư 
viện ảnh và thư viện video; đăng 
tải 1.700 tin, bài, hình ảnh, các 
văn bản hướng dẫn trên Website 
của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. 
Nâng cao chất lượng Bản tin “Dân 
chủ và Đoàn kết” đáp ứng yêu cầu 
công tác tuyên truyền, phát hành 
38.350 cuốn Bản tin Dân chủ và 
Đoàn kết tới Ban Công tác Mặt 
trận các khu dân cư; 

(3) Phối hợp với Viện Tôn giáo, 
tín ngưỡng - Học viện Chính 
trị Quốc gia Hồ Chí Minh biên 
soạn và phát hành 9.000 cuốn 
“Sổ tay công tác tôn giáo” tới các 
khu dân cư. 

(4) Phối hợp với Sở Tài nguyên 
và Môi trường và các tổ chức tôn 
giáo TP Hà Nội xây dựng nhiều 
mô hình tự quản về môi trường 
và ứng phó với biến đổi khí hậu 
giai đoạn 2018 - 2023.

(5) Phối hợp với UBND TP ký 
và triển khai kế hoạch liên tịch 

giữa UBND và Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP Hà Nội về việc tổ 
chức ngày hội Đại đoàn kết toàn 
dân tộc ở khu dân cư.

2. Phát huy tinh thần sáng 
tạo và tự quản của nhân dân, 
triển khai các cuộc vận động, 
các phong trào thi đua yêu 
nước

(1) MTTQ Việt Nam các cấp 
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 
chương trình phối hợp giảm 
nghèo bền vững, triển khai thực 
hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND 
ngày 25/1/2018 của UBND TP 
Hà Nội về việc hỗ trợ nhà ở cho 
hộ nghèo trên địa bàn TP Hà 
Nội. Bên cạnh các nguồn lực 
như: Ngân hàng Chính sách xã 
hội cho vay; gia đình, dòng họ 
giúp đỡ; MTTQ Việt Nam các 
cấp từ TP đến cơ sở đã chủ trì 
phối hợp với chính quyền quyên 
góp, vận động trong các cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp và nhân 
dân các địa bàn dân cư được 
hơn 77 tỷ đồng góp phần hoàn 
thành kế hoạch xây sửa nhà cho 
các hộ nghèo trên địa bàn TP là 
4.566 nhà.

(2) Sáng tạo, đổi mới, trong 
việc tổ chức bình chọn “Hàng 
Việt Nam được người tiêu dùng 
yêu thích năm 2018”, kết quả bình 
chọn tăng 9 lần so với năm 2017.

(3) Phát động ủng hộ quỹ 
“Vì biển, đảo Việt Nam” năm 
2018 được 41 tỷ 467 triệu đồng, 
chuyển 37 tỷ đồng hỗ trợ xây 

MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT 
TRONG CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2018
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dựng nhà văn hóa đa năng trên 
đảo Đá Th ị.

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

(1) Nét mới năm 2018 là công 
tác phản biện xã hội đã được 
cấp ủy Đảng tập trung chỉ đạo, 
chính quyền phối hợp chặt chẽ 
và xác định về cơ bản các văn 
bản quy phạm pháp luật và các 
Nghị quyết văn bản liên quan 
nhiều đến quyền, trách nhiệm 
và lợi ích của nhân dân đều 
chuyển qua Mặt trận để phản 
biện trước khi trình HĐND các 
cấp thông qua.

(2) Mặt trận TP Hà Nội là đơn 
vị đầu tiên trong cả nước ban 
hành và triển khai Hướng dẫn 
số 60/HD-MTTQ-BTT ngày 
26/4/2018 về việc giám sát và 
nhận xét của Ban công tác Mặt 
trận đối với đảng viên thường 
xuyên ở nơi cư trú, đảng viên tại 
các cơ quan, doanh nghiệp, đơn 
vị sự nghiệp; thực hiện giám sát 
cán bộ, công chức, đảng viên 
nơi cư trú theo Nghị quyết liên 
tịch số 05 và Quy định số 124-
QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban 
Bí thư.

(3) Mặt trận từ TP đến cơ sở 
phối hợp tổ chức đối thoại giữa 
người đứng đầu cấp ủy, chính 
quyền với Mặt trận, các đoàn thể 
chính trị và nhân dân, đến nay 
hầu hết các đơn vị đã triển khai 
ít nhất 1 lần/năm.

4. Tiếp tục mở rộng và nâng 
cao hiệu quả, chất lượng hoạt 
động đối ngoại nhân dân 

(1) Ngoài các đơn vị, tổ chức 
có quan hệ truyền thống thì các 

tổ chức nước ngoài đã chủ động 
liên hệ đến trao đổi ký kết các 
chương trình phối hợp hợp tác, 
như Chính hiệp Th ượng Hải, 
Chính hiệp Tứ Xuyên (Trung 
Quốc). 

5. Hoàn thiện cơ chế, nâng 
cao năng lực hoạt động của hệ 
thống MTTQ Việt Nam đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ trong 
giai đoạn mới 

(1) Tập trung chỉ đạo công 
tác tổ chức Đại hội Mặt trận các 
cấp, thực hiện nghiêm túc chỉ 
thị của đảng về công tác cán bộ; 
khi triển khai công tác Đại hội, 
Mặt trận Hà Nội gặp phải khó 
khăn về công tác nhân sự Chủ 
tịch MTTQ Việt Nam cấp xã ở 
các quận nội thành hầu hết nhân 
sự Chủ tịch Mặt trận phường 
nhiệm kỳ 2014 - 2019 là cán bộ 
nghỉ hưu song dưới sự chỉ đạo 
quyết liệt của Ban Th ường trực 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà 
Nội, công tác nhân sự Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ cấp xã đã thực 
hiện đúng quy định của Đảng và 
hướng dẫn của TW MTTQ Việt 
Nam về độ tuổi và hầu hết đều là 
Ủy viên thường vụ.

(2) Mặt trận là khối đầu tiên 
của TP hoàn thành việc thực 
hiện thí điểm công tác kiêm 
nghiệm các chức danh Trưởng 
ban dân vận đồng thời là Chủ 
tịch Mặt trận cấp huyện. Hiện 
nay, TP có 4 đơn vị làm điểm 
(1 quận, 2 huyện, 1 thị xã)

(3) Đổi mới công tác sơ kết, 
tổng kết thay cho việc báo cáo 
chỉ bằng văn bản toàn văn hoặc 
tóm tắt, các hội nghị sơ, tổng kết 
năm nay bên cạnh báo cáo tóm 
tắt đều có các phóng sự hình ảnh 
để minh họa và để lưu lại phục 
vụ công tác lâu dài của Mặt trận.

Nhìn chung công tác Mặt trận 
năm 2018 có nhiều tiến bộ hơn 
năm 2017, nổi bật là ý thức chủ 
động trong chủ trì và phối hợp 
công tác với các tổ chức thành 
viên. Nội dung phương thức 
có nhiều đổi mới sáng tạo, kịp 
thời sơ kết, tổng kết xây dựng 
mô hình, xây dựng cơ chế duy 
trì phong trào bền vững, kết quả 
hoạt động rõ nét trong nhiều 
lĩnh vực. Đặc biệt là các giải 
pháp cụ thể có hiệu quả như sau:

- Ban Th ường trực Ủy ban 
MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ 
động xây dựng chương trình kế 
hoạch công tác năm và tổ chức 
phát động phong trào thi đua; 
phối hợp chặt chẽ với các tổ 
chức thành viên để tổ chức thực 
hiện đồng bộ, hiệu quả từ TP 
đến cơ sở, không bị chồng chéo, 
trùng lắp.

- Chủ động tham mưu cho cấp 
ủy, phối hợp chặt chẽ với chính 
quyền để thực hiện các nhiệm 
vụ liên quan đến kinh tế - xã hội, 
an ninh - quốc phòng, xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền, 
xây dựng đời sống văn hóa ở khu 
dân cư và tham gia thực hiện các 
nhiệm vụ chính trị khác của TP.

 - Tập trung chỉ đạo hướng 
về cơ sở, tháo gỡ khó khăn cho 
cơ sở. Ngay từ đầu năm Ban 
Th ường trực Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP đã làm việc với cấp ủy, 
Ban Th ường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam ở 30 quận, huyện, thị 
xã để tháo gỡ khó khăn cho cơ 
sở. Vì vậy sự quan tâm tạo điều 
kiện của các cấp ủy đảng, chính 
quyền đối với công tác Mặt trận 
ngày càng tốt hơn và đi vào nề 
nếp, tạo cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo 
và phối hợp bền vững.

V.P

HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC MẶT TRẬN: KINH NGHIỆM VÀ THỰC TIỄN
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LỜI KÊU GỌI  
Ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2019

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.

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 để bảo vệ 
chủ quyền biển đảo.

Với trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ chính quyền, quân, dân Th ủ đô đối với 
huyện đảo và sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Th ành phố 
Hà Nội tổ chức đoàn đi thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà dàn DK1, 
đồng thời hỗ trợ đầu tư xây dựng 01 công trình nhà văn hóa đa năng và tặng một số quà thiết 
thực đáp ứng một phần nhu cầu của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo. Ủy ban MTTQ 
Việt Nam thành phố Hà Nội phát động và kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các 
tầng lớp nhân dân Th ủ đô nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, tiết kiệm chi tiêu, hưởng ứng 
ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” để bày tỏ tình cảm của quân, dân Th ủ đô đối với các 
cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo đang làm nhiệm vụ, giữ gìn sự bình yên và chủ quyền 
biển đảo Việt Nam.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về: 

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Địa chỉ: 29 Lý Th ường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại:  39345384; 39346108             Fax: 39345384
Tài khoản:   3761.0.9082414.91059      Tại KBNN  Hà Nội.
 Xin trân trọng cảm ơn !

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BAN THƯỜNG TRỰC
-------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------

  
                    Hà Nội, ngày  16  tháng 01 năm 2019

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Vũ Hồng Khanh
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KẾ HOẠCH  
Tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2019

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Th ường 
trực Th ành ủy Hà Nội tại Th ông 
báo kết luận số 1648 - TB/TU ngày 

8/1/2019 về việc tổ chức Đoàn đại biểu thành 
phố Hà Nội đi thăm, động viên quân, dân 
huyện đảo Trường Sa, Nhà dàn DK1 năm 
2019, hỗ trợ đầu tư xây dựng 01 công trình 
Nhà văn hóa đa năng và tặng một số quà 
thiết thực đáp ứng một phần nhu cầu của 
cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo, giao 
cho Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà 
Nội tổ chức phát động vận động ủng hộ Quỹ 
“Vì biển, đảo Việt Nam”  trong cán bộ, chiến 
sỹ và nhân dân Th ủ đô. Ban Th ường trực Ủy 
ban MTTQ Việt Nam Th ành phố xây dựng 
kế hoạch với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm thể hiện trách nhiệm, tình cảm 

của Đảng bộ, chính quyền, quân dân Th ủ 
đô Hà Nội hỗ trợ, động viên, cổ vũ quân, 
dân huyện đảo Trường Sa, đang ngày đêm 
bảo vệ biển đảo, giữ gìn sự bình yên và chủ 
quyền biển đảo Việt Nam.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tuyên 
truyền tới đông đảo các tầng lớp nhân dân 
Th ủ đô tích cực tham gia hưởng ứng, thiết 
thực, hiệu quả, phấn đấu 100% các cơ quan, 
đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp, quận, 
huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn phát 
động tham gia ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo 
Việt Nam”.

II. NỘI DUNG:
1. Th ời gian phát động và tiếp nhận 

ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”:
 - Th ời gian phát động:  ngày 17/1/2019
- Th ời gian tiếp nhận Quỹ: 30 ngày (từ 

11/2/2019 đến 11/3/2019 ).
2. Đối tượng vận động: 
- Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp và nhân dân trên địa bàn Th ành phố 
Hà Nội.

a - Cấp Th ành phố:
- Vận động các Ban Đảng, Văn phòng 

Th ành ủy, các Đảng ủy trực thuộc Th ành ủy 
Hà Nội. 

- Các cơ quan đơn vị, các sở, ban, ngành, 
các đơn vị sự nghiệp, các trung tâm trực 
thuộc Th ành phố.

- Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính 
trị - xã hội, tổ chức xã hội và tổ chức xã hội 
nghề nghiệp thuộc Th ành phố, các tổ chức 
tôn giáo Th ành phố .

- Các doanh nghiệp thuộc Th ành phố 
quản lý.

b - Cấp quận, huyện, thị xã:
- Vận động các cơ quan đơn vị hành 

chính sự nghiệp thuộc quận, huyện, thị xã. 
- Các cơ quan của Đảng, các tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và tổ chức 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BAN THƯỜNG TRỰC
-------------------------------
Số: 253/KH-MTTQ-BTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------

           Hà Nội, ngày  16  tháng  01 năm 2019
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xã hội nghề nghiệp do quận, huyện, thị xã 
trực tiếp quản lý.

- Các cơ quan đơn vị sự nghiệp, doanh 
nghiệp đóng trên địa bàn quận, huyện, thị 
xã quản lý.

c - Cấp xã:
- Vận động cơ quan hành chính cấp xã, 

các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ, các đơn vị, cá nhân, các hộ gia 
đình, các nhà hảo tâm trên địa bàn quản lý.

3. Mức vận động: 
- Trong các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, 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.

- Vận động các doanh nghiệp, các tổ 
chức trích quỹ công ich ủng hộ tùy theo khả 
năng, điều kiện của đơn vị.

4. Hình thức ủng hộ: 
- Ủng hộ bằng tiền Việt Nam hoặc 

ngoại tệ. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Th ường trực Ủy ban MTTQ Việt 

Nam Th ành phố: chủ trì phát động, vận 
động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”.

- Ra Lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam Th ành phố vận động ủng 
hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” gửi đến các 
tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các 
tầng lớp nhân dân.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức vận động 
ủng hộ Quỹ, tổ chức hội nghị phát động ủng 
hộ Quỹ cấp Th ành phố.

- Chủ trì vận động ủng hộ Quỹ “Vì 
biển, đảo Việt Nam” cấp Th ành phố; Tổ 
chức tiếp nhận ủng hộ Quỹ theo tài khoản: 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà 

Nội. Số tài khoản: 3761.0.9082414.91059 
tại Kho Bạc Nhà nước Hà Nội. Điện 
thoại: 024.39346108; 024.39346111; Fax: 
024.39345384.

- Phối hợp với UBND, các ngành, đoàn 
thể tổ chức vận động các doanh nghiệp 
thuộc Th ành phố quản lý.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Th ành ủy, 
các cơ quan thông tin của Th ành phố thông 
báo kết quả, tiến độ ủng hộ Quỹ “Vì biển, 
đảo Việt Nam”.

- Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả vận 
động, đề xuất biểu dương khen thưởng tập 
thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
vận động, ủng hộ Quỹ.

2. Các tổ chức thành viên của Ủy ban 
MTTQ Th ành phố:

- Triển khai phát động theo Kế hoạch vận 
động ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”

- Tuyên truyền vận động các đoàn viên, 
hội viên, cán bộ, công nhân viên và người lao 
động của tổ chức, cơ quan mình ủng hộ Quỹ 
“Vì biển, đảo Việt nam”, tổng hợp chuyển vào 
tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng 
cấp để chuyển về tài khoản Ủy ban MTTQ 
Việt Nam Th ành phố quản lý.

2.1. Liên đoàn Lao động Th ành phố: 
tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân 
viên chức, người lao động, đoàn viên Công 
đoàn của các cơ quan Th ành phố ủng hộ 
Quỹ. 

2.2. Hội Cựu chiến binh Th ành phố: 
- Vận động hội viên, cán bộ, công nhân 

viên cơ quan, một số doanh nghiệp thuộc 
Hội trên địa bàn Th ành phố ủng hộ Quỹ.

- Phối hợp vận động các lực lượng vũ 
trang như Công an Th ành phố và Bộ Tư 
lệnh Th ủ đô tham gia ủng hộ Quỹ “Vì biển, 
đảo Việt Nam”.

HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC MẶT TRẬN: KINH NGHIỆM VÀ THỰC TIỄN
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2.3. Hội Liên Hiệp Phụ nữ Th ành phố: 
vận động cán bộ, hội viên cơ quan và nữ 
doanh nhân ủng hộ Quỹ.

2.4. Hội Nông dân Th ành phố: vận động 
cán bộ cơ quan, hội viên hội nông dân, các 
chủ trang trại ủng hộ Quỹ.

2.5. Th ành Đoàn Hà Nội: vận động cán 
bộ cơ quan, các đơn vị thuộc Th ành đoàn, 
đoàn viên thanh niên các trường đại học và 
cao đẳng, Hội doanh nghiệp trẻ thành phố 
ủng hộ Quỹ.

3. Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, 
huyện, thị xã và cơ sở:

- Báo cáo với  cấp uỷ, phối hợp với chính 
quyền xây dựng kế hoạch vận động ủng hộ 
Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” tại địa phương.

- Vận động các cơ quan, doanh nghiệp, 
cán bộ công nhân viên, người lao động, các 
nhà hảo tâm, các hộ gia đình trên địa bàn 
và tiếp nhận ủng hộ chuyển về tài khoản Ủy 
ban MTTQ Việt Nam cùng cấp để chuyển 
về tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam 
Th ành phố.

- Phối hợp với Đài truyền thanh quận, 
huyện, xã, phường, thị trấn tuyên truyền 
về nội dung, mục đích, ý nghĩa của đợt vận 
động Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”,  Lời phát 
động và kêu gọi ủng hộ Quỹ của Chủ tịch 

Ủy ban MTTQ Việt Nam Th ành phố; biểu 
dương, ghi danh các đơn vị, cá nhân có lòng 
hảo tâm ủng hộ Quỹ; Tuyên truyền công 
khai kết quả thực hiện, gương thực hiện tốt 
đợt vận động. 

- Tổ chức triển khai phát động và tiếp 
nhận ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” 
ở địa phương; khen thưởng động viên các 
tổ chức, cá nhân có thành tích trong công 
tác ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì biển, đảo 
Việt Nam”.

4. Chế độ báo cáo:
Định kỳ ngày thứ tư hàng tuần trong 

thời gian từ 11/2/2018 đến 11/3/2018, Ban 
Th ường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các 
quận, huyện, thị xã và các tổ chức thành 
viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Th ành phố 
tổng hợp tình hình tuyên truyền, vận động 
tiếp nhận kinh phí ủng hộ, báo cáo Ủy ban 
MTTQ Việt Nam Th ành phố (qua Ban 
phong trào email: banphongtraomthn@
gmail.com) để tổng hợp chung.

Đề nghị các cơ quan liên quan, Ban Th ường 
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, 
huyện, thị xã và các tổ chức thành viên khẩn 
trương triển khai thực hiện vận động  ủng hộ 
Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” đạt kết quả và 
thông tin, báo cáo về Ban Th ường trực Ủy ban 
MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Vũ Hồng Khanh

Nơi nhận:
- Ban Thường trực UBTW MTTQ VN;              để
- Thường trực Thành ủy,                                    báo cáo
- Thường trực HĐND, UBND TP;    
- Văn phòng Thành ủy, UBND TP;
- Các tổ chức thành viên MTTQ TP
- Uỷ ban MTTQ các quận, huyện, thị xã;
- Kho bạc Nhà nước Hà Nội;
- Các cơ quan Thông tấn báo chí;
- Lưu VT, BPT.                             
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Nhìn lại 15 năm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” 
ở khu dân cư và 03 năm thực hiện CVĐ “Toàn dân  
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Sáng ngày 03/01/2019, 
Ban Th ường trực Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Hà  

Nộ i đã tổ chức hội nghị tổng 
kết 15 năm “Ngày hội Đại đoàn 
kết toàn dân tộc” và sơ kết 03 
năm thực hiện cuộc vận động 
(CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh” trên địa bàn TP. Th eo báo 
cáo, trong 15 năm qua, hàng 
năm có gần 100% các khu dân 
cư trên địa bàn Th ủ đô tổ chức 
“Ngày hội Đại đoàn kết toàn 
dân tộc”. Trong đó, tính từ năm 
2009 - 2018 có gần 90% khu dân 
cư (KDC) tổ chức cả phần lễ và 
phần hội, với 7,3 triệu lượt người 

tham dự, 585.526 hộ gia đình 
được biểu dương khen thưởng 
gia đình văn hóa tiêu biểu. Là 
Th ủ đô của đất nước, Hà Nội đã 
vinh dự được đón nhiều đồng 
chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước,  
Ủ y ban TW MTTQ Việt Nam 
và cả Phó Th ủ tướng Singapore, 
lãnh đạo Th ành ủy, HĐND, 
UBND, Ủy ban MTTQ và các 
ban, ngành, đoàn thể của TP 
Hà Nội về chung vui dự “Ngày 
hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở 
KDC. Đây là dịp để các đồng chí 
lãnh đạo các cấp thăm, nắm tình 
hình, lắng nghe tâm tư, nguyện 
vọng của bà con, đồng thời cũng 
là dịp để cổ vũ, động viên Nhân 

dân tích cực phấn đấu xây dựng 
KDC tốt đẹp hơn.

Đối với CVĐ “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh” trong 3 năm 
triể n khai thực hiện, TP Hà Nội 
đã đạt được nhiều kết quả trong 
cả 5 nội dung củ a CVĐ. Trong 
đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các 
cấp và các tổ chức thành viên 
đã tích cực tuyên truyền, vận 
động đoàn viên, hội viên, Nhân 
dân phát triển kinh tế, vươn lên 
làm giàu hợp pháp, giúp nhau 
thoát nghèo bền vững. Đến nay, 
đã có 4/18 (22,22% huyện đạt 
chuẩn nông thôn mới (NTM); 
có 297 xã đạt  NTM. Đặc biệt, 

Đ/c Bùi Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy  ban MTTQ Việt Nam TP trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thể có thành  ch xuất sắc 
trong thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở KDC. Ảnh: L.P
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quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp của 
TP đã vận động được 171 tỷ 
động, giúp xây, sửa trên 5.000 
nhà; hỗ trợ 10.495 hộ về giống, 
vốn, cây, vậ t nuôi phát triển sản 
xuất; khám chữa bệnh cho 4.236 
người; giúp 19.853 cháu thuộc 
diện hộ nghèo được đi học; uỷ 
thác trên 15 tỷ đồng từ quỹ “Vì 
người nghèo” để người nghèo, 
hộ cận nghèo vay vốn phát triển 
sản xuất, góp phần giảm tỷ lệ hộ 
nghèo đến năm 2018 còn 2.326 
hộ nghèo, tương ứng còn 1,16%. 
Năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP - UBND TP đã phối 
hợp, tập trung xây sửa 4.566 nhà 
cho hộ nghèo, trị giá trên 100 
tỷ đồng, trong đó, MTTQ các 
cấp đã vận động các cơ quan, 
tổ chức, doanh nghiệp và Nhân 
dân đóng góp trên 77 tỷ đồng. 
Từ năm 2016 đến nay, có 23.973 
hội nghị đại biểu Nhân dân được 
tổ chức tại các thôn, làng, tổ dân 
phố với 2.328.040  hộ dự họp, 
đạt tỷ lệ 74% với 119.540 lượt ý 
kiến tham gia. Cấp xã đã tổ chức 
1.752 hội nghị, thu hút 232.726 
đại biểu vớ i 11.276 ý kiến đóng 
góp. Việc tổ chức Hội nghị đại 
biểu Nhân dân ở các KDC đã 
phát huy tính dân chủ, cộng 
đồng trách nhiệm của Nhân dân 
trong xây dựng đời sống văn hóa 
ở cơ sở.

Có thể thấy, CVĐ “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng NTM, đô 
thị văn minh” và “Ngày hội Đại 
đoàn kết toàn dân tộc” trong 
những năm qua đã nhận được 
sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 
của các cấp ủy Đảng, chính 
quyền, sự phối hợp chặt chẽ của 
các tổ chức thành viên, phát huy 
vai trò chủ trì, tinh thần trách 
nhiệm của Ban Công tác mặt 

trận (CTMT) ở KDC. Th ông 
qua CVĐ và “Ngày hội Đại đoàn 
kết toàn dân tộc”, MTTQ các cấp 
đã củng cố niềm tin của Nhân 
dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy 
Đảng, chính quyền các cấp, làm 
nòng cốt trong việc thực hiện 
đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, giữ vững sự ổn định về 
chính trị và trật tự an toàn xã 
hội. Quá trình thực hiện CVĐ 
đã xuất hiện nhiều mô hình điển 
hình tiêu biểu lan tỏa trong đời 
sống xã hội, góp phần thực hiện 
nhiệm vụ chính trị ở các địa 
phương. Hoạt động Ngày hội 
Đại đoàn kết có nhiều đổi mới, 
sáng tạo, trở thành đợt sinh hoạt 
chính trị rộng lớn trong các tầng 
lớp Nhân dân, góp phần nâng 
cao chất lượng CVĐ “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh”, khơi dậy, 
phát huy và giữ gìn bản sắc văn 
hóa của cộng đồng dân cư, gắn 
kết tình làng nghĩa xóm; đồng 
thời đây cũng là dịp để bồi 
dưỡng nâng cao kỹ năng của cán 
bộ Mặt trận các cấp, nhất là Ban 
CTMT ở KDC...

Tuy nhiên, trong quá trình 
thực hiện các nội dung trên còn 
một số hạn chế: một số nơi tổ 
chức Ngày hội còn hình thức. 
Việc bàn giải pháp thực hiện 
CVĐ chưa cụ thể; chất lượng 
tổ chức Ngày hội chưa đồng 
đều giữa các địa phương; Việc 
bình xét công nhận gia đình văn 
hóa, việc biểu dương tập thể, cá 
nhân tiêu biểu có nơi còn hạn 
chế, chưa tạo thành động lực để 
thúc đẩy phong trào. Trong thực 
hiện CVĐ, một số nơi, công tác 
tham mưu đối với cấp ủy còn 
chưa kịp thời, sự phối hợp giữa 

chính quyền, các ngành, tổ chức 
thành viên với Mặt trận còn 
chưa đồng bộ. Công tác tuyên 
truyền về nội dung, ý nghĩa của 
CVĐ có nơi còn chưa sâu rộng; 
việc nắm bắt tâm tư, nguyện 
vọng của Nhân dân chưa sâu, 
chưa chủ động, tham mưu với 
cấp ủy, chính quyền giải quyết 
các vấn đề phát sinh ở cơ sở, 
cộng đồng dân cư.

Ghi nhận những kết quả  đạt 
được của Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP Hà Nội, đồng chí Trần 
Văn Sinh - Trưởng Ban Phong 
trào Ủy ban TW MTTQ Việt 
Nam cho rằng, Hà Nội là địa 
phương có cách làm sáng tạo, 
kết quả rõ ràng, cụ thể, xuất hiện 
nhiều mô hình tiêu biểu góp 
phần nâng cao chất lượng các 
tiêu chí NTM, đô thị văn minh. 
Trong đó, Hà Nội đã huy động 
được các nguồn lực đóng góp 
ủng hộ để xây dựng các chương 
trình an sinh xã hội, nhất là 
trong vận động xây dựng các 
loại Quỹ: “Đền ơn đáp nghĩa”, 
“Vì người nghèo”,  “Vì Biển đảo 
Việt Nam”... Đặc biệt, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP là một 
trong những địa phương đầu 
tiên trên cả nước chủ động phối 
hợp ký kết kế hoạch liên tịch với 
UBND TP về tổ chức Ngày hội 
Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây 
được xem là một trong những 
cách làm hay để nhân rộng trên 
toàn quốc. 

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND 
TP Hà Nội đã khen thưởng 31 
tập thể,  Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP Hà Nội khen thưởng 63 
tập thể, 93 cá nhân đã có nhiều 
thành tích trong việc tổ chức, 
thực hiện các nhiệm vụ trên. 

Hà  Phương
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GÓP PHẦN TÍCH CỰC  
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THỦ ĐÔ

LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO
Căn cứ Chương trình phối hợp 

giữa Ban Th ường trực Ủy ban TW 
MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên 
và Môi trường (TNMT) với các tổ  
chứ c tôn giáo về bảo vệ môi trường, 
ứng phó với biến đổi khí hậu giai 
đoạn 2015 - 2020, hàng năm, Ban 
Th ường trực Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP Hà Nội phối hợp Sở TN 
& MT ban hành kế hoạch phối hợp 
cụ thể về triển khai thực hiện các 
hoạt động tuyên truyền nâng cao 
nhận thức của cộng đồng và tín 
đồ các tổ chức tôn giáo về công tác 
bảo vệ môi trường (BVMT), ứng 
phó với biến đổi khí hậu. Quá trình 
triển khai, Ban Th ường trực Ủy 
ban MTTQ Việt Nam TP đã lồng 
ghép với chương trình “Toàn dân 
tham gia bảo vệ môi trường” gắn 
với cuộc vận động (CVĐ) “Toàn 
dân đoà n kế t xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh” để chỉ đạo, 
vận động, hướng dẫn cho Nhân 
dân nâng cao nhận thức và thay 
đổi hành vi theo hướng tích cực 
về BVMT ở địa bàn dân cư; đưa 
nội dung về đảm bảo vệ sinh môi 
trường để Nhân dân cùng thảo 
luận bàn bạc và tổ chức ký cam kết 
giữa các hộ gia đình và khu dân cư 
tại hội nghị đại biểu Nhân dân ngay 
từ đầu năm. Các tổ chức tôn giáo 
của TP đã đưa những nội dung 
Kế hoạch phối hợp vào chương 
trình hoạt động hàng năm, tiếp tục 

chuyển tải thông điệp của tôn giáo 
mình để vận động các chức sắc, tín 
đồ cam kết tham gia BVMT và ứng 
phó với biến đổi khí hậu đối với đời 
sống con người. 

Bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP, Ban Th ường 
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các 
quận, huyện, thị xã đã phối hợp với 
Phòng TNMT, các tổ chức tôn giáo 
và các cơ sở thờ tự trên địa bàn xây 
dựng kế hoạch tổ chức ký kết tham 
gia BVMT và ứng phó với biến đổi 
khí hậu hàng năm. Phối hợp với các 
tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 
thành viên và các ngành liên quan 
triển khai có hiệu quả các hoạt động 
hưởng ứng Ngày Môi trường thế 
giới 05/6, Tuần lễ biển và hải đảo, 
những hoạt động BVMT  khác...

TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG 
ĐỒNG BỘ, HIỆU QUẢ

Xác định tầm quan trọng của 
công tác tuyên truyền, vận động 
các tín đồ trong thực hiện Chương 
trình phối hợp phát huy vai trò của 
các tôn giáo tham gia BVMT và ứng 
phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn 
Th ủ đô, 3 năm qua đã ghi nhận sự 
vào cuộc tích cực của hệ thống Mặt 
trận từ TP đến cơ sở, các tổ chức 
tôn giáo trên địa bàn với nhiều hình 
thức tuyên truyền phong phú, đa 
đạng, hiệu quả: Tổ chức hội nghị, 
tập huấn, thông qua các trường hạ, 
khóa tu, buổi thuyết giảng, các khóa 
thường huấn; tổ chức lễ phát động 
và ra quân BVMT - ứng phó với 
biến đổi khí hậu, sơ kết, nhân rộng 
mô hình điểm...

Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP trao Bằng khen cho các tập thể, 
cá nhân có thành  ch xuất sắc trong thực hiện  Chương trình phối hợp phát huy vai trò của 
các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ảnh: Linh Vy

Sau 3 năm thực hiện, Chương trình phối hợp phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ 
môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn Th ủ đô đã thu được những kết quả đáng 
khích lệ. Sự vào cuộc tích cực của các tổ chức tôn giáo vớ i đại bộ phậ n  tín đồ đã tạo ra những thay 
đổi tích cực trong việc bảo vệ, giữ gìn môi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.
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Ủy ban MTTQ Việt Nam TP phối 
hợp với Sở TNMT cùng các tổ chức 
tôn giáo tổ chức 197 hội nghị tuyên 
truyền với 41.372 lượt người nghe 
nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức 
BVMT cho đội ngũ cán bộ Mặt trận, 
nhất là cán bộ làm công tác tôn giáo 
của Mặt trận và các chức, sắc tín đồ 
tôn giáo; vận động, phát huy những 
giá trị tốt đẹp của các tôn giáo tham 
gia BVMT, thực hiện tốt chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, chương trình 
hành động của MTTQ Việt Nam, kế 
hoạch hành động về BVMT, ứng phó 
với biến đổi khí hậu của TP, kế hoạch 
hành động của tổ chức tôn giáo về 
BVMT và ứng phó với biến đổi khí 
hậu; vận động các tôn giáo, tín đồ và 
đồng bào có đạo tham gia bảo vệ môi 
trường và ứng phó với biến đổi khí 
hậu, gắn với CVĐ “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh”.

Các tổ chức tôn giáo tuyên 
truyền cho các tín đồ tôn giáo 
hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng 
của việc BVMT, hiểm họa nghiêm 
trọng của ô nhiễm môi trường, 
biến đổi khí hậu với đời sống con 
người; hướng dẫn, vận động các 
chức sắc, nhà tu hành, chức việc 
và các tín đồ tôn giáo cập nhật 
thông tin, kiến thức, nâng cao 
tinh thần đoàn kết, hành động vì 
môi trường và ứng phó với biến 
đổi khí hậu; chung tay BVMT, 
cảnh quan thiên nhiên, nguồn 
tài nguyên, môi trường sinh thái, 
trồng cây xanh, sử dụng năng 
lượng tái tạo; vận động các tín đồ 
tôn giáo và Nhân dân không sử 
dụng vật tư, phương tiện tạo ra 
những sản phẩm độc hại hay thực 
hiện quy trình sản xuất có nguy 
cơ gây ô nhiễm môi trường, tăng 
cường độ biến đổi khí hậu...

Th ông qua các hình thức tuyên 
truyền được triển khai đồng bộ, 
hiệu quả, các tổ chức tôn giáo và 
đa số Nhân dân đã nhận thức đầy 
đủ về ý nghĩa, vai trò và thể hiện 
trách nhiệm chung trong công 
tác BVMT, ứng phó với biến đổi 
khí hậu.

NHIỀU VIỆC LÀM, 
MÔ HÌNH THIẾT THỰC

Từ 3 mô hình điểm cấp TP, đến 
nay, Ban Th ường trực Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã phối 
hợp triển khai nhân rộng tại các địa 
phương, các tôn giáo và  tại các cơ sở 
thờ tự. Tiêu biểu như việc xây dựng 
nếp sống văn hóa văn minh, hạn 
chế đốt vàng mã trong các cơ sở thờ 
tự trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, 
huyện Sóc Sơn; Mô hình tác hại của 
việc đốt rơm rạ và các giải pháp hạn 
chế đốt rơm rạ bằng chế phẩm sinh 
học xử lý rơm rạ làm phân hữu cơ 
cung cấp chất dinh dưỡng cho đất tại 
các cơ sở thờ tự trên địa bàn huyện 
Đông Anh, Đan Phượng; việc hạn 
chế sử dụng bếp than tổ ong BVMT 
của các cơ sở thờ tự trên địa bàn quận 
Hoàn Kiếm, Ba Đình; Mô hình thí 
điểm “Chùa xanh” BVMT, ứng phó 
với biến đổi khí hậu tại chùa Xuân 
Trạch, huyện Đông Anh...

Cùng với các mô hình điểm, 
nhiều tổ chức, cá nhân đã có những 
việc làm thiết thực để hưởng ứng 
tham gia, điển hình như Linh mục 
Giu-se Ðào Bá Th uyết vận động 
Nhân dân giáo xứ Hoàng Nguyên 
(xã Tri Th ủy, Phú Xuyên) xóa bỏ 
bãi rác tại địa bàn, trồng hoa ven 
đường tạo cảnh quan; họ giáo 
Khuyến Lương (quận Hoàng Mai) 
chung tay cùng Nhân dân dọn vệ 
sinh đường, ngõ phố hàng ngày... 
198 gia đình Họ Cơ giáo (xã Hồng 
Vân, huyện Th ường Tín) đăng ký 

trồng rau sạch, xây dựng khu chăn 
nuôi xa khu dân cư, thực hiện đổ 
rác đúng quy định, phân loại rác 
hữu cơ, giảm sử dụng túi nilon. 
Ban Cai quản Th ành đường Hồi 
giáo Al-Noor cụ thể hóa chính sách 
thành hành động BVMT và ứng 
phó với biến đổi khí hậu: Xây dựng 
mô hình thu gom rác thải “Không 
để rác tiếp đất” được cộng đồng tín 
đồ đồng thuận cao; tổ chức giúp 
nhau tự ứng phó với những rủi ro 
thiên tai, giúp đỡ người nghèo, gia 
đình khó khăn. Mỗi chức sắc, tín 
đồ Islam là tình nguyện viên trong 
công tác tuyên truyền, vận động 
BVMT và ứng phó với biến đổi khí 
hậu. Với ý thức chung tay bảo vệ, 
gìn giữ môi trường xanh sạch đẹp, 
tu sĩ và các tín đồ Phật tử Diệu Nam 
Phật đường đã không đốt vàng mã, 
tiết kiệm điện nước, hạn chế sử 
dụng túi nilon và chất vô cơ khó 
phân hủy, thường xuyên vệ sinh 
môi trường sống xung quanh, tự 
làm chất tẩy rửa từ quả dứa...

Bên cạnh đó, 3 năm qua, MTTQ 
Việt Nam các cấp cùng các tổ chức 
tôn giáo tích cực tham gia có hiệu 
quả các hoạt động bác ái, từ thiện, 
giữ gìn và thân thiện với môi trường 
của chức sắc, tín đồ và người dân; kịp 
thời giúp đỡ hỗ trợ, chia sẻ với những 
người gặp khó khăn tại cộng đồng 
dân cư khi gặp thiên tai.

Trong thời gian tới, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP sẽ tiếp tục đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức cho chức sắc, tín đồ 
tôn giáo và các tầng lớp Nhân dân 
với nhiều hình thức đa dạng, phong 
phú; chú  trọ ng nhân rộng các mô 
hình điểm, chia sẻ kinh nghiệm hay 
để  Chương trình tiế p tụ c lan toả , 
gó p phầ n xây dự ng Th ủ  đô sá ng - 
xanh - sạ ch - đẹ p.

Khánh Vân
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Nhân dịp Lễ Giáng sinh 2018, 
trong các ngày từ 17 đến 
22/12, lãnh đạo Th ành ủy, 

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội 
đã đi thăm, tặng quà các chức sắc tôn 
giáo và đồng bào có đạo trên địa bàn 
TP. Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt 
Nam TP Hà Nội, giá o phậ n Hưng 
Hó a, Hội thánh Tin lành Việt Nam 
(miền Bắc), Hội thánh Tin lành Hà 
Nội, Tòa Giám mục Bắc Ninh, Trung 
tâm hành hương Sở Kiện - Tổng giáo 
phận Hà Nội...

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

Đ/c Nguyễ n Thị  Bí ch Ngọ c 
- Phó Bí thư Thà nh ủ y, 
Chủ  tị ch HĐND TP (thứ  ba 
từ  phả i sang) thăm, chú c 
mừ ng Ủ y ban Đoà n kế t 
công giá o TP.  

Ả nh: Linh Vy

Đ/c Vũ  Hồ ng Khanh - UVTV Thà nh ủ y, Chủ  tị ch Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP (thứ  5 từ  
trá i sang) thăm, chú c mừ ng Tò a Giá m mụ c Giá o phậ n Bắ c Ninh.  Ả nh: Lê Phương

trào thi đua, các cuộc vận động do Nhà nước và MTTQ Việt Nam 
phát động, góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an 
ninh - quốc phòng tại địa phương.

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

Ban Tuyên giáo và Đối ngoại

Lãnh đạo TP Hà Nội thăm, chúc mừng 
Lễ Giáng sinh 2018

HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC MẶT TRẬN: KINH NGHIỆM VÀ THỰC TIỄN
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Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn gặp gỡ các đại biểu tại hội nghị.  Ả nh: BTC

TỔNG KẾT CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2018 
CỤM THI ĐUA  5 TP TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Thực hiện kế hoạch số 171/KH-CTĐ ngày 
19/11/2018 của Cụm thi đua 5 TP trực 
thuộc TW, chiều 14/12, Cụm thi đua Ủy ban 

MTTQ Việt Nam 5 TP trực thuộc TW tổ chức Hội 
nghị Tổng kết công tác Mặt trận năm 2018 tại TP 
Hải Phòng.

Dự và chủ trì hội nghị có Bí thư TW Đảng, Chủ 
tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Trần Th anh 
Mẫn; Ủy viên TW Đảng, Bí thư Th ành ủy, Chủ tịch 
HĐND TP Hải Phòng Lê Văn Th ành; Phó Chủ tịch 
Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; 
các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 TP.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các Ban Ủy ban 
TW MTTQ Việ t Nam; các Ban, Văn phòng Th ành 
ủy TP Hải Phòng; các Phó Chủ tịch và đại diện lãnh 
đạo một số Ban chuyên môn và Văn phòng của Ủy 
ban MTTQ Việt Nam 5 TP: Hà Nội, Hải Phòng, Hồ 
Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Th ơ.

Năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 TP đã bám 
sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban TW MTTQ 
Việt Nam, Nghị quyết Th ành ủy, HĐND, phối hợp 

với UBND triển khai thực hiện hiệu quả Chương 
trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2018 của 
Mặt trận các địa phương:

Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai 
với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến các 
tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, công tác nắm bắt 
và phản ánh dư luận xã hội bước đầu đã có những 
chuyển biến tích cực, góp phần hạn chế các điểm 
nóng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng khối 
đại đoàn kết toàn dân.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt 
trận phát động và chủ trì với nhiều hoạt động hướng 
về cơ sở địa bàn dân cư tiếp tục đi vào cuộc sống và 
gắn bó với Nhân dân, được các tầng lớp Nhân dân 
tích cực hưởng ứng có tác dụng thiết thực, tạo nên 
sự gắn kết cộng đồng. 

Đặc biệt Vai trò  Mặ t trậ n tham gia xây dự ng Đả ng, 
xây dự ng Chí nh quyề n ngà y cà ng đượ c coi trọ ng với 
cách làm dân chủ, khoa học hơn; thực hiện, giám 
sát, phản biện xã hội và phối hợp tổ chức hoạt động 
đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền 
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(Xem tiếp trang 27)

với Nhân dân được tổ chức bài bản và có nhiều kiến 
nghị xác đáng được các ngành chức năng tiếp thu 
giải quyết.

MTTQ và các tổ chức thành viên 5 TP thường 
xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa 
dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp các tầng 
lớp Nhân dân và cá nhân tiêu biểu, kết nạp thêm 
nhiều hội viên, đoàn viên làm lực lượng nòng cốt 
trong các sinh hoạt chính trị và xã hội, tạo nên sự 
phong phú về tổ chức và hoạt động. 

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua 
đã thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, những mô 
hình, những điểm nổi bật của năm 2018: Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tập trung làm tốt công 
tác nắm tình hình và định hướng dư luận Nhân dân 
trên địa bàn; đổi mới nội dung và hình thức trang 
thông tin điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin 
mới, thay đổi giao diện theo hướng hiện đại, phong 
phú, sinh động về nội dung và hình thức, thông tin 
và định hướng dư luận Nhân dân được cập nhật kịp 
thời, bổ sung các ứng dụng phục vụ công tác tuyên 
truyền. MTTQ Việt Nam các cấp từ TP đến cơ sở 
đã chủ trì phối hợp với chính quyền quyên góp, vận 
động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và 
Nhân dân các địa bàn dân cư được hơn 77 tỷ đồng 
góp phần hoàn thành kế hoạch xây sửa nhà cho các 
hộ nghèo trên địa bàn TP năm 2018 là 4.566 nhà. 
Việc tổ chức bình chọn “Hàng Việt Nam được người 
tiêu dùng yêu thích” có nhiều sáng tạo, đổi mới, tổng 
số bình chọn năm nay là 50.618 lượt bình chọn, gấp 
9  lần so với năm 2017. Đặc biệt, MTTQ Việt Nam 
TP Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong cả nước ban hành 
và triển khai Hướng dẫn số 60/HD-MTTQ-BTT 
ngày 26/4/2018 về việc giám sát và nhận xét của Ban 
Công tác Mặt trận đối với đảng viên thường xuyên ở 
nơi cư trú, đảng viên tại các cơ quan, doanh nghiệp, 
đơn vị sự nghiệp; thực hiện giám sát cán bộ, công 
chức, đảng viên nơi cư trú theo Nghị quyết liên tịch 
số 05 và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 
của Ban Bí thư...

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức 
hướng dẫn các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác 
tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả 
huy động kinh phí xã hội hóa trên 50 tỷ đồng để 
hỗ trợ tổ chức Ngày hội năm 2018 (ngoài kinh phí 
ngân sách cấp). Tổ chức lễ phát động thực hiện CVĐ 
“Người dân TP Hồ Chí Minh không xả rác ra đường 

và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”. Tổ chức 
chương trình văn nghệ truyền hình trực tiếp “Th ành 
phố nghĩa tình- Kết nối yêu thương” trên Đài truyền 
hình TP. Kết quả, hệ thống Quỹ “Vì ngườ i nghèo” 3 
cấp của TP đã vận động được 175 tỷ đồng, chi chăm 
lo cho người nghèo trên 152,279 tỷ đồng. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng triển khai 
hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh”. TP hỗ trợ 71.250 tấn xi 
măng tương đương 61,46 tỷ đồng(30%). Nhân dân 
đóng góp cát, đá, ngày công (70%) để nâng cấp và 
cải tạo đường giao thông, ngõ, ngách. Th ực hiện tốt 
công tác an sinh xã hội với tổng số tiền từ nguồn xã 
hội hóa: Tặng quà nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018 là 
32,72 tỷ đồng; giúp đỡ giống, vốn phát triển kinh tế 
trên 53 tỷ đồng; xây, sửa 340 nhà hơn 15,9 tỷ đồng.

MTTQ các cấp TP Đà Nẵng đã triển khai vận 
động Quỹ “Vì người nghèo” đạt trên 31 tỷ đồng bằng 
nhiều hình thức như: Phát động tháng cao điểm vì 
người nghèo; tổ chức hội diễn văn nghệ; xây dựng 
các mô hình: “Ban công tác Mặt trận đồng hành 
cùng hộ nghèo”; “Câu lạc bộ tổ dân phố 5 triệu vì 
người nghèo”... Từ nguồn quỹ vận động được, Mặt 
trận các cấp TP đã hỗ trợ 23,351 tỷ đồng để chăm lo 
cho người nghèo.

Mặt trận và các tổ chức thành viên của TP Cần 
Th ơ đã nhân rộng thêm 99 điểm chỉ đạo với 189 mô 
hình hiệu quả. Đến nay, đã có 202 điểm chỉ đạo, 783 
mô hình, hiệu quả của 5 nội dung CVĐ góp phần 
đạt kết quả 25/49 phường, thị trấn đạt chuẩn văn 
minh đô thị, 33/36 xã được công nhận nông thôn 
mới, 2 huyện nông thôn mới. 

Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ 
Việt Nam Trần Th anh Mẫn đánh giá cao những 
thành tựu MTTQ 5 TP đã đạt được năm 2018. Đồng 
thời cũng khẳng định, Mặt trận các TP đã góp phần 
vào thành công chung về kinh tế, xã hội, an ninh 
quốc phòng, đối ngoại của đất nước. Mặt trận 5 
TP xứng đáng là đầu tà u trong cả nước để các địa 
phương khác vận dụng, học tập và nhân rộng.

Đặc biệt Mặt trận 5 TP đã đổi mới lề lối làm việc, 
xác định nội dung trọng tâm nhằm thực hiện có 
hiệu quả các CVĐ, các phong trào thi đua với nhiều 
cách làm linh hoạt, sáng tạo. Chủ động lắng nghe ý 
kiến, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, góp 
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(Xem tiếp trang 38)

Từ khi ra đời đến nay, 
Đảng ta luôn coi trọng 
vai trò nêu gương của 

cán bộ, đảng viên. Trong nhiều 
văn bản, nghị quyết, quy định 
của Đảng đều đề cập đến vấn đề 
này. Tại Nghị quyết TW 4 (khóa 
XI), một trong những nhóm 
nhiệm vụ và giải pháp cũng để 
cao vai trò tiên phong gương 
mẫu của cấp trên: đó là “Hoàn 
thiện và thực hiện nghiêm túc 
quy định về trách nhiệm nêu 
gương của cán bộ, đảng viên, 
trước hết là các đồng chí Ủy 
viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 
Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương và bí thư cấp ủy các cấp” và  
“Hàng năm hoặc khi chuẩn bị 
đề bạt, luân chuyển, điều động 
công tác đối với cán bộ, tiêu chí 
quan trọng để đánh giá, xếp loại 
tổ chức và cán bộ, đảng viên là: 
chương trình hành động của 
tập thể và cá nhân; kết quả thực 
hiện nhiệm vụ được giao; kết 
quả thực hiện cam kết rèn luyện, 
giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối 
sống; tự phê bình và phê bình; 
sự nêu gương của cán bộ lãnh 
đạo, quản lý; hiệu quả đấu tranh, 
khắc phục suy thoái, “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa”. Để thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 4 
(khóa XI), Ban Bí thư ban hành  
Quy định số 101 ngày 7/6/2012 
về trách nhiệm nêu gương của 
cán bộ đả ng viên, nhấ t là  cá n bộ  
lã nh đạ o chủ  chố t cá c cấ p; Bộ 
Chính trị ban hành Quy định số  
55/QĐ/TW ngà y 19 thá ng 12 về  
mộ t số  việ c cầ n là m ngay để  tăng 
cườ ng vai trò  nêu gương củ a cá n 

bộ , đả ng viên... Quy định số 101 
quy định rất rõ, rất cụ thể 7 nội 
dung cần nêu gương. Đó là phải 
gương mẫu đi đầu thực hiện, 
tuyên truyền, bảo vệ chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, kiên 
định mục tiêu, lý tưởng của 
Đảng; gương mẫu về đạo đức, 
lối sống, tác phong, đi đầu trong 
đấu tranh phòng chống tham 
nhũng, tiêu cực, lãng phí; là tấm 
gương về tự phê bình, phê bình; 
về trách nhiệm trong công tác; 
quan hệ với Nhân dân; về ý thức 
tổ chức kỷ luật; đoàn kết nội 
bộ... Quy định số 55 đã nghiêm 
cấm một số việc và yêu cầu cán 
bộ, đảng viên thực hiện nghiêm 
một số việc, nhằm tăng cường 
vai trò nêu gương của cán bộ, 
đảng viên,  giữ gìn hình ảnh, uy 
tín của Đảng. Trong đó, nghiêm 
cấm việc lợi dụng để “biếu xén”, 
đưa quà tặng với động cơ vụ 
lợi, không trong sáng; chấm dứt 
ngay tình trạng ăn uống, “chè 
chén” xa hoa, lãng phí, gây phản 
cảm trong dư luận xã hội... Việc 
tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, 
Tết, sinh nhật phải thực hiện 
đơn giản, tiết kiệm, bảo đảm 
nếp sống văn hóa mới theo đúng 
quy định của Đảng, Nhà nước; 
phù hợp với thuần phong mỹ 
tục, bản sắc văn hóa tốt đẹp của 
dân tộc.

  Việc thực hiện hai Quy định 
này đã tạo ra những chuyển biến 
tích cực, góp phần siết chặt kỷ 
luật, kỷ cương, nâng cao năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của tổ chức cơ sở đảng và đảng 

viên; góp phần ngăn chặn, đẩy 
lùi suy thoái đạo đức, lối sống, 
tham nhũng, tiêu cực. Đội ngũ 
cán bộ các cấp có bước trưởng 
thành phát triển về nhiều mặt, 
chất lượng ngày càng được nâng 
lên, từng bước đáp ứng yêu cầu 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước; góp phần 
quan trọng vào thực hiện những 
nhiệm vụ to lớn có ý nghĩa lịch 
sử của dân tộc, đưa đất nước tiến 
lên. Tuy vậy, bên cạnh đó vẫn 
còn một số cán bộ, đảng viên cấp 
chiến lược chưa thực sự gương 
mẫu, suy thoái về đạo đức, lối 
sống, tham nhũng, lãng phí, 
thậm chí vi phạm kỷ luật của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước, 
tạo dư luận xấu trong xã hội, làm 
giảm lòng tin trong Nhân dân. 

Gần đây nhất, ngày 
25/10/2018, Ban Chấp hành TW 
Đảng (Khóa XII) đã ban hành 
Quy định số 08-QĐi/TW về 
trách nhiệm nêu gương của cán 
bộ, đảng viên, trước hết là Ủy 
viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban 
Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành 
TW... Quy định một lần nữa 
khẳng định quan điểm, tư tưởng 
của Đảng và Bác Hồ về vai trò, 
trách nhiệm nêu gương của 
người cán bộ cách mạng. Việc 
nêu gương là trách nhiệm, bổn 
phận và đạo lý của người cán bộ. 
Đề cao trách nhiệm nêu gương 
cũng là để đào tạo, bồi dưỡng, 
rèn luyện cán bộ, nâng cao vai 
trò lãnh đạo, năng lực, uy tín của 
Đảng, xây dựng Đảng ta ngày 

LÀM TỐT VAI TRÒ NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ
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Chủ  tị ch UBND TP Nguyễ n Đứ c Chung và Chủ  tị ch LĐLĐ TP 
Nguyễ n Thị  Tuyế n trao đổ i vớ i ngườ i lao độ ng tạ i hội nghị 
đố i thoạ i giữa lãnh đạo TP và các đại biểu dự Đại hội Công đoàn TP 
nhiệm kỳ 2018-2023.  Ả nh: S.T

Yếu tố quyết định thành công

1. Trong không khí cả nước đang hồ hởi, phấn khởi 
đón Tết cổ truyền dân tộc - Xuân Kỷ Hợi 2019, nhìn 
lại năm Mậu Tuất 2018 đã qua, mới thấy, trước bao 
khó khăn, thử thách, Hà Nội vẫn mạnh mẽ vươn lên, 
tiếp tục khẳng định vững chắc vai trò, vị trí Th ủ đô, 
trái tim của cả nước, trung tâm chính trị - hành chính 
quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo 
dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát 
triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. 

Nhận thức rõ yêu cầu xây dựng Đảng là nhiệm vụ 
then chốt, năm 2018 và từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 
đến nay, Hà Nội luôn nỗ lực xây dựng Đảng bộ ngày 
càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đội ngũ 
đảng viên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của 
Đảng bộ TP có nhiều đổi mới, thực hiện nghiêm túc, 
sáng tạo các Chỉ thị, Nghị quyết của TW. Trong đó, 
TP tiếp tục tập trung củng cố cơ sở Đảng yếu kém 
gắn với giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; coi công tác 
cán bộ là khâu đột phá, đổi mới đánh giá, quy hoạch, 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; ban hành và thực hiện 
nhiều quy định về công tác tổ chức cán bộ và đảng 
viên; tăng cường công tác tư tưởng, kiểm tra, giám 
sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường 
đối thoại, củng cố lòng tin trong nhân dân đối với sự 
lãnh đạo của Đảng... 

Dấu ấn nổi bật trong lĩnh vực xây dựng Đảng của 
Hà Nội năm 2018 là đã gương mẫu, đi đầu trong 
thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của TW, trong 
đó có Nghị quyết TW 7 khoá XII về tập trung xây 
dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến 
lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm 
nhiệm vụ (Nghị quyết số 26-NQ/TW). Hà Nội đã 
tập trung thực hiện khâu đột phá về đánh giá cán 
bộ. Ngày 16/5/2018, Ban Th ường vụ Th ành ủy Hà 
Nội ban hành Quyết định số 3814-QĐ/TU về “việc 

ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng 
tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động 
hợp đồng trong hệ thống chính trị TP Hà Nội”. Từ 
ngày 1/7/2018, toàn hệ thống chính trị TP thống 
nhất triển khai thực hiện. Sau 4 tháng, phản hồi từ 
cơ sở cho thấy, đây là quyết định đúng và trúng, giúp 
việc đánh giá cán bộ thực chất, hiệu quả; quan trọng 
là tạo ra động lực mới cho đảng bộ, chính quyền, 
MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, nâng 
cao ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ của đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

Đặc biệt, lựa chọn chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”, 
Th ành ủy Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh 
việc phát huy vai trò của nhân dân trong công tác 
xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Các đồng chí 
lãnh đạo cao cấp của TP, trước hết là các đồng chí 
trong Th ường trực Th ành ủy, Ban Th ường vụ Th ành 
ủy đã nêu gương tăng cường đi cơ sở, tích cực tiếp 
xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân để tìm hiểu tâm 
tư, nguyện vọng và giải quyết ý kiến, kiến nghị, nhất 
là những vấn đề bức xúc, nổi cộm. Th ực hiện Quyết 
định số 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Th ành 

Gắn bó với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng có ý nghĩa sống còn 
đối với Đảng, chế độ và dân tộc ta. Th ấm sâu điều này, trong năm qua, các cấp ủy Đảng 
Th ủ đô Hà Nội tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trước hết là nhiệm vụ xây dựng Đảng với 
tinh thần “Trong mọi công việc luôn xác định “nhân dân là gốc”, sự đồng thuận, ủng hộ của 
nhân dân là yếu tố quyết định của mọi thành công” như đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên 
Bộ Chính trị, Bí thư Th ành ủy Hà Nội đã quán triệt.
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ủy Hà Nội về “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp 
giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với 
MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân 
trên địa bàn TP Hà Nội”, đã có 597 hội nghị đối thoại 
các cấp được tổ chức. Ủy viên Ban Th ường vụ Th ành 
ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Vũ Hồng 
Khanh cho biết, trong năm, MTTQ TP còn chủ trì 
tổ chức giám sát trên các lĩnh vực tổng số 13.419 
cuộc; phát hiện 1.749 vi phạm; đưa ra đề xuất, kiến 
nghị đối với 1.709 vụ việc cho các cơ quan thẩm 
quyền của nhà nước. MTTQ các cấp cũng kiến nghị 
TP thu hồi cho nhà nước 83.018m2 đất và 494 triệu 
đồng. MTTQ TP phản biện đối với chủ trương quan 
trọng trên các lĩnh vực; MTTQ các quận, huyện, thị 
xã tổ chức 35 hội nghị phản biện xã hội, MTTQ xã, 
phường đã tổ chức 589 hội nghị phản biện đối với 
các chuyên đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp 
pháp của nhân dân.

Chính nhờ chú trọng quan tâm đúng vai trò, vị trí 
của người dân, yếu tố có tính quyết định, TP luôn 
luôn có được sự đồng thuận trong triển khai, thực 
hiện các chủ trương, kế sách, nhiệm vụ của mình. 
Đây chính là bài học thành công của TP. 

Từ hiệu quả, chất lượng của công tác xây dựng 
Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy 
các cấp được khẳng định. Sức mạnh tổng hợp của cả 
hệ thống chính trị được phát huy. Tất cả đã tạo nên 
sức sống mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ 
chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của TP trong 
năm qua. Đó là nguyên nhân quan trọng hàng đầu 
giúp Hà Nội đạt được những kết quả toàn diện trên 
các lĩnh vực, tiêu biểu nhất là đạt và vượt 20/20 chỉ 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Năm 2019 là năm cần tăng tốc thực hiện và 
hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm (2016 
- 2020). Đây cũng là năm có ý nghĩa quyết định việc 
hoàn thành toàn diện chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhiệm 
kỳ 2015 - 2020, là năm có nhiều sự kiện quan trọng 
của Th ủ đô và đất nước, như kỷ niệm 50 năm thực 
hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm 
Ngày Giải phóng Th ủ đô, 20 năm Hà Nội nhận danh 
hiệu “Th ành phố Vì hòa bình”... Th eo chỉ đạo của Ủy 
viên Bộ Chính trị, Bí thư Th ành ủy Hà Nội Hoàng 
Trung Hải, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP 
cần phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; 
tiếp tục thực hiện chủ đề công tác: “Năm nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 

2019”; đề cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu 
của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành trong 
hệ thống chính trị; chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, trọng 
tâm, trọng điểm, gắn với kiểm tra, giám sát thường 
xuyên. Trước hết, các cấp, các ngành rà soát lại từng 
nhiệm vụ, chỉ tiêu của Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 
để chủ động có kế hoạch, giải pháp cụ thể, khả thi.

Đối với nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng, 
Th ành ủy Hà Nội xác định tiếp tục tập trung nâng 
cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của 
tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng 
viên trong toàn Đảng bộ. Trọng tâm là tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết TW 4 (khoá XII) gắn với thực hiện 
Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện 
Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành TW 
Đảng về trách nhiệm nêu gương; tạo chuyển biến 
mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây 
dựng hệ thống chính trị. Trong quá trình đó, các 
cấp, các ngành tiếp tục thấm nhuần tư tưởng “lấy 
dân làm gốc”, tiếp tục phát huy vai trò làm chủ của 
nhân dân thông qua các hoạt động kiểm tra, giám 
sát, phản biện... 

Năm 2019 còn là năm các cấp ủy Đảng bắt tay vào 
công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm 
kỳ tới. Từ việc xây dựng văn kiện, chuẩn bị nhân sự, 
đặc biệt là sàng lọc, lựa chọn nhân sự đều cần phải 
coi trọng vai trò của nhân dân, tranh thủ sự giúp sức 
của nhân dân để thực hiện. Ủy viên Bộ Chính trị, 
Bí thư Th ành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn 
mạnh: “Cấp ủy cấp trên phải tập trung sự lãnh đạo 
hướng về cấp cơ sở, tạo điều kiện cho cơ sở tổ chức 
thực hiện. Quá trình lãnh đạo nhiệm vụ, cấp ủy, 
chính quyền các cấp phải lắng nghe, tiếp thu các ý 
kiến đóng góp của tổ chức, nhân dân để điều chỉnh 
các giải pháp phù hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc.” Đồng chí chỉ rõ: “Trong mọi công việc luôn 
xác định “nhân dân là gốc”, sự đồng thuận, ủng hộ 
của nhân dân là yếu tố quyết định của mọi thành 
công”.  

Đón mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 trong niềm hân 
hoan với những kết quả ấn tượng của năm 2018, 
niềm tin củng cố quyết tâm, kinh nghiệm bồi đắp ý 
chí, Hà Nội chắc chắn sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó 
khăn, đạt được những kết quả tích cực hơn, tạo đà 
tiến tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII 
của Đảng và Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI. 

Linh Vũ
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Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với ông Nam Yong Ok - Giám đốc chiến lược kinh doanh công ty Lo  e Mart.
 Ả nh: Thu Thủ y

BAN CHỈ ĐẠO CVĐ “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN 
DÙNG HÀNG VIỆT NAM” TP HÀ NỘI 

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TẠI HÀ N QUỐ C

Thực hiện Chương trình 
công tác năm 2018, từ 
ngày 18/12 đến ngày 

22/12/2018, Đoàn cán bộ Ban 
chỉ đạo (BCĐ) cuộc vận động 
(CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam” TP Hà 
Nội do đồng chí Nguyễ n Anh 
Tuấ n - Phó Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, 
Phó Trưởng BCĐ CVĐ TP làm 
Trưởng đoàn đi thăm và trao đổi 
kinh nghiệm tại Hà n Quố c. 

Trong thờ i gian công tá c, 
sá ng 19/12, đoàn đến thăm và  
là m việc vớ i Đạ i sứ  quá n Việt 
Nam tạ i Hà n Quố c để  trao đổ i 
thông tin về  tì nh hì nh kinh tế  
- xã  hộ i và  hoạ t độ ng củ a ngườ i 

Việ t tạ i Hà n Quố c. Phó  Đạ i sứ  
Trầ n Trườ ng Th ủ y thân mật 
tiếp đoàn và cung cấ p mộ t số  
thông tin về  tì nh hì nh ngườ i 
Việ t Nam tạ i Hà n Quố c, quan 
hệ  Việ t Nam - Hà n Quố c và  
tì nh hì nh kinh tế  Hà n Quố c. 
Th eo đó , tính đến thá ng 6/2018, 
số lượng người Việt Nam đang 
sinh sống và học tập, làm việc 
tại Hàn Quốc là  189.000 người 
và có xu hướng tiếp tục gia tăng 
trong thời gian tới. Năm 2018 
đá nh dấ u 26 năm hai nướ c Việ t 
Nam - Hà n Quố c thiế t lậ p quan 
hệ  ngoạ i giao. Đế n thờ i điể m 
hiệ n nay, Hà n Quố c là  đố i tá c 
thương mạ i lớ n thứ  2 củ a Việ t 
Nam, năm 2017 kim ngạ ch 2 

bên đạ t 60 tỷ  USD và  có  khoả ng 
7.000 doanh nghiệ p Hà n Quố c 
đang đầ u tư trự c tiế p và o Việ t 
Nam. Đạ i sứ  cũ ng chia sẻ  cá c 
sả n phẩ m hà ng hó a Hà n Quố c 
có  chấ t lượ ng tố t, giá  cả  phù  hợ p 
và  ngườ i Hà n Quố c luôn ưu tiên 
sử  dụ ng hà ng Hà n Quố c. Đó  là  
lị ch sử , truyề n thố ng và  lò ng tự  
hà o dân tộ c củ a Bạ n. Cá c doanh 
nghiệ p Hà n Quố c luôn đặ t tiêu 
chí  chấ t lượ ng sả n phẩ m là  điề u 
cố t lõ i, cá c doanh nghiệ p Hà n 
Quố c đoà n kế t cù ng hỗ  trợ  
nhau trong quả ng bá  và  tiêu 
thụ  sả n phẩ m. Hà n Quố c có yêu 
cầ u cao về  kỹ  thuậ t cũ ng như 
vệ  sinh an toà n thự c phẩ m đố i 
vớ i hà ng hó a nhậ p khẩ u. Vì  vậ y, 
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Việ t Nam muố n xuấ t khẩ u hà ng 
hó a sang Hà n Quố c cầ n tậ p 
trung nâng cao chấ t lượ ng sả n 
phẩ m để  đá p ứ ng đượ c nhữ ng 
yêu cầ u khắ t khe. 

Ngày 20/12, tại Th ủ  đô Seoul, 
đoàn đến là m việc, trao đổi 
kinh nghiệm trong sả n xuấ t, 
chiế n lượ c quả n lý , vậ n hà nh, 
vậ n độ ng ngườ i tiêu dù ng trong 
nướ c ưu tiên sử  dụ ng hà ng nộ i 
đị a vớ i công ty Lotte Mart thuộ c 
tậ p đoà n Lotte. Ông Nam Yong 
Ok - Giá m đố c chiế n lượ c kinh 
doanh công ty đã  giớ i thiệ u lị ch 
sử  20 năm hì nh thà nh và  phá t 
triể n củ a Lotte Mart. Là  1 trong 
4 công ty nhỏ  củ a tậ p đoà n Lotte 
Holdings, Lotte Mart quả n lý , 
vậ n hà nh mả ng kinh doanh liên 
quan đế n siêu thị , trung tâm 
thương mạ i, cử a hà ng tiệ n lợ i và  
mua sắ m online. Lotte Mart có  
13 cơ sở  đang hoạ t độ ng tạ i Việ t 
Nam, tăng trưở ng 34%/năm. Để  
vậ n độ ng, khuyế n khí ch ngườ i 
dân ưu tiên sử  dụ ng hà ng hó a 
củ a Tậ p đoà n, Lotte Mart đặ t 
ra tiêu chí  cung cấ p nhữ ng sả n 
phẩ m tố t nhấ t vớ i giá  cả  cạ nh 

tranh và  luôn cả i tiế n để  nâng 
cao chấ t lượ ng sả n phẩ m và  dị ch 
vụ , hơn 90% sả n phẩ m đượ c bá n 
tạ i Lotte Mart có  nguồ n gố c nộ i 
đị a Hà n Quố c. Bở i ngườ i tiêu 
dù ng luôn hướ ng tớ i sự  đa dạ ng 
sả n phẩ m nên trong thờ i gian 
tớ i, Lotte Mart cũ ng sẽ  nghiên 
cứ u cá c sả n phẩ m Việ t Nam có  
chấ t lượ ng cao để  đưa và o hệ  
thố ng kinh doanh.

Trân trọ ng cả m ơn giá m đố c 
Nam Yong Ok đã  chia sẻ  nhữ ng 
kinh nghiệ m trong chiế n lượ c 
kinh doanh củ a công ty, đồ ng 
chí  trưở ng đoà n Nguyễ n Anh 
Tuấ n chú c mừ ng nhữ ng thà nh 
quả  mà  Lotte Mart đã  đạ t đượ c 
trong hơn 20 năm qua. Đồ ng 
chí  khẳ ng đị nh, nhữ ng chia 
sẻ  về  chiế n lượ c phá t triể n thị  
trườ ng, sả n xuấ t sả n phẩ m đá p 
ứ ng nhu cầ u tiêu dù ng khá ch 
hà ng củ a Lotte Mart sẽ  là  nhữ ng 
kinh nghiệ m quý  để  cá c doanh 
nghiệ p Việ t Nam trên đị a bà n 
TP chia sẻ , họ c tậ p. Đây cũ ng là  
nhữ ng yêu cầ u củ a BCĐ CVĐ 
“Ngườ i Việ t Nam ưu tiên dù ng 
hà ng Việ t Nam” TP Hà  Nộ i 

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Phó trưởng BCĐ CVĐ 
TP tặng quà Phó Đại sứ Trần Trường Thủy. Ảnh: Thu Thủy

trong việ c vậ n độ ng cá c doanh 
nghiệ p đổ i mớ i công nghệ , tiế p 
cậ n thị  trườ ng, sả n xuấ t hà ng 
hó a chấ t lượ ng cao. Đồ ng thờ i, 
tuyên truyề n, vậ n độ ng ngườ i 
tiêu dù ng ưu tiên sử  dụ ng 
hà ng Việ t; vậ n độ ng cá c doanh 
nghiệ p khai thá c cá c hệ  thố ng 
phân phố i để  tiêu thụ  sả n phẩ m; 
nâng cao chấ t lượ ng phụ c vụ , 
đá p ứ ng ngà y cà ng tố t hơn nhu 
cầ u củ a ngườ i tiêu dù ng. Đồ ng 
chí  cũ ng hy vọ ng, Lotte Mart sẽ  
tạ o điề u kiệ n để  hà ng hó a Việ t 
Nam chấ t lượ ng cao đượ c bà y 
bá n tạ i hệ  thố ng siêu thị  Lotte 
Mart trong và  ngoà i nướ c, từ  
đó , giú p quả ng bá  hà ng hó a Việ t 
Nam ra nướ c ngoà i.

Trong chương trì nh là m việ c, 
Đoàn đã đi thăm quan và khả o 
sát quy trình sản xuất cá c loạ i 
sả n phẩ m lá  kim, tinh dầ u 
thông đỏ ; tì m hiể u hì nh thứ c 
tuyên truyề n, vận động ngườ i 
tiêu dù ng trong nước và khách 
du lịch sử dụng hàng hó a do 
các doanh nghiệp Hà n Quố c 
sản xuất.

Sau 3 ngà y là m việ c, Đoà n 
công tá c BCĐ CVĐ “Ngườ i Việ t 
Nam ưu tiên dù ng hà ng Việ t 
Nam” TP đã  hoà n thà nh nộ i 
dung, chương trì nh công tá c đề  
ra. Các thành viên trong Đoàn 
đã có  nhữ ng ấ n tượ ng sâu sắ c 
về  tì nh cả m cũ ng như nhữ ng 
thông tin và  kinh nghiệ m tiế p 
thu đượ c tạ i cá c đơn vị  đoà n đế n 
thăm và  là m việ c; từ đó, rút ra 
được một số kinh nghiệm nhằm 
góp phần thực hiện có hiệu quả 
CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam” trên địa 
bàn TP Hà Nội trong thời gian 
tiếp theo.

Thu Thủ y
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(Xem tiếp trang 43)

Làng hoa Tây Tựu vào Xuân 
Đến Làng hoa Tây Tựu 

(phường Tây Tựu, quận 
Bắc Từ Liêm) khi không 

khí Xuân đã cận kề, chúng tôi như 
lạc vào miền cổ tích. Giữa bạt 
ngàn sắc màu và hương thơm, có 
ai đó chợt thốt lên:  Không hiểu 
Xuân đã mang hoa đến Tây Tựu 
hay chính hoa Tây Tựu làm cho 
sắc Xuân thêm rực rỡ, tươi vui.

Cuối năm, Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam phường Tây 
Tựu Nguyễn Viết Mạnh rất bận 
rộn nhưng khi chúng tôi hỏi về 
làng nghề truyền thống hoa Tây 
Tựu (được TP công nhận năm 
2016), giọng anh không giấu 
được sự vui mừng.  Hoa đã làm 
cho cuộc sống của người dân 
ngày càng khấm khá. Hiện toàn 
phường còn 89/4.600 hộ  thuộc 
diện hộ nghèo. Đời sống phát 
triển cũng  tạo thuận lợi cho việc 
triển khai các chương trình, hoạt 
động của MTTQ được thuận lợi 
hơn với nhiều kết quả tích cực. 

Trước đây, người dân Tây Tựu 
trồng các loại cây truyền thống: 
lúa, cà chua, dưa lê... Từ năm 
1930, một số hộ đã bắt đầu trồng 
hoa nhưng nghề trồng hoa thực 
sự phát triển từ năm 1990... Hiện 
nay, người dân Tây Tựu không 
chỉ trồng hoa tại địa bàn (khoảng 
200ha) mà còn thuê đất của các 
địa phương lân cận (khoảng 
250 ha). Th u nhập từ hoa ước 
tính khoảng 730 triệu đồng/1ha. 
Việc đầu tư vốn cho mỗi loại hoa 
cũng khác nhau. Cao nhất là hoa 
ly, càng nhiều “tai” thì củ giống 
càng đắt. Hoa Tây Tựu không chỉ 
cung cấp cho thị trường Hà Nội, 

các tỉnh phía Bắc, phía Nam, mà 
còn được xuất khẩu. Việc mua 
bán hoa ở đây diễn ra hàng ngày 
nhưng sôi nổi, náo nhiệt hơn cả 
là vào ngày Rằm, mồng 1 hàng 
tháng, đặ c biệ t, các dịp kỷ niệm, 
dịp Tết Nguyên đán thì đông vui 
như hội. Xe ô tô chở hoa đi nhộn 
nhịp, thương lái đến vườn, gọi 
điện đặt hoa tới tấp. 

Người Tây Tựu trồng hoa 
quanh năm suốt tháng. Dịp Tết 
Nguyên đán, các vườn chủ yếu 
trồng hoa hồng, cúc, ly, đồng tiền, 
thược dược... Mỗi loài hoa lại có 
cả hàng chục chủng loại khác 
nhau. Cúc có cúc trắng, cúc vàng 
và cúc tím. Những luống hoa 

cúc thẳng tắp, nở rộ theo từng 
đóa lớn giống như nụ cười chào 
Xuân. Hồng, cũng có nhiều sắc: 
vàng, đỏ, trắng... tô điểm cho bức 
tranh hoa thêm rực rỡ. Hoa ly, 
một giống hoa mới được du 
nhập về cũng khiến du khách mê 
mẩn bởi hương thơm và màu sắc 
đa dạng. Là loài hoa rất được ưa 
chuộng dịp Tết nên điều dễ hiểu 
khi vào giữa tháng 12 âm lịch, có 
nhiều thương lái đến vườn đặt 
hàng hay liên tục gọi điện hỏi chủ 
vườn về giá cả. Violet tím đến 
nao lòng khiến cho không khí 
Xuân thêm háo hức, rạo rực lòng 
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Người dân tham quan, mua sắm tại Hội chợ hàng Việt quận Thanh Xuân. 
Ảnh: Thu Thủy

ĐẢ M BẢ O CUNG CẤ P HÀ NG HÓ A 
DỊ P TẾ T NGUYÊN ĐÁ N KỶ  HỢ I 2019

(Xem tiếp trang 35)

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

của người dân Th ủ đô dịp Tết 
Dương lịch và Tết Nguyên đán 
Kỷ  Hợ i 2019, Sở Công thương 
Hà Nội đã chỉ đạo và phối hợp 
với các doanh nghiệp (DN), cơ 
sở sản xuất, kinh doanh chuẩn bị 
lượng hàng hóa tăng khoảng 10% 
so với kế hoạch dự trữ hàng hóa 
Tết năm 2018. Ước tính tổng trị 
giá hàng hóa dự trữ đạt khoảng 
28.500 tỷ đồng.

Dự kiến, số lượng một số mặt 
hàng chuẩn bị để phục vụ nhu cầu 
tiêu dùng của Nhân dân trong 
dịp Tết (tính từ 15/12/2018 đến 
19/2/2018) gồm: 190.600 tấn gạo; 
44.000 tấn thịt lợn; 14.600 tấn thịt 
gà; 12.306 tấn thịt bò; 256 triệu 
quả trứng; 254.400 tấn rau củ; 
12.800 tấn thực phẩm chế biến; 
12.000 tấn thủy hải sản; 3.500 tấn 
nông lâm sản khô; 3.000 tấn bánh 
mứt kẹo; 200 triệu lít rượu, bia, 
nước giải khát; 200.000m3 xăng 
dầu và các mặt hàng về may mặc, 
điện máy.

Để người tiêu dùng mua được 
hàng bảo đảm chất lượng, đúng 
giá, ngành công thương và các 
DN bán lẻ sẽ tổ chức bán hàng 
phục vụ Tết tại 22 trung tâm 
thương mại, 132 siêu thị, 454 
chợ, hệ thống, trên 1.100 cửa 
hàng tiện lợ i, chuỗi kinh doanh 
mặt hàng nông sản thực phẩm, 
cá c hộ  kinh doanh trên đị a bà n 
TP. Ngoài ra, Sở Công Thương 

phối hợp với DN tổ chức cá c 
phiên chợ , cá c chuyế n bá n hà ng 
lưu độ ng bá n hà ng phụ c vụ  Tế t 
tại các huyện, khu công nghiệp, 
khu chế xuất, cá c xã  miề n nú i 
để  phục vụ nhu cầu của người 
dân và người lao động. Thay vì 
sử dụng nguồn vốn ngân sách 
hỗ trợ bình ổn, TP sẽ tạo điều 
kiện cho DN tiếp cận với các 
nguồn vốn vay lãi suất ưu đãi 
để mở rộng hoạt động sản xuất 
kinh doanh, đặc biệt là trong 
dịp Tết. 

Các DN, cơ sở sản xuất kinh 
doanh, thương mại trên địa bàn 
TP căn cứ kết quả thực hiện Tết 
năm 2018 và dự báo mức tiêu 
dùng năm 2019, chủ động xây 
dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa 
tăng từ 10% - 15% so với các 
tháng trong năm để đáp ứng 

đầy đủ nhu cầu tiêu dùng, mua 
sắm trong dịp Tết của nhân dân, 
không để xảy ra tình trạng thiếu 
hàng, đứt hàng hoặc tình trạng 
tồn kho hàng hóa sau Tết. 

Th eo dự  bá o, trong dị p Tế t 
Nguyên đá n, nhu cầ u tiêu thụ  
thự c phẩ m tăng, tuy nhiên khả 
năng sản xuất của các DN trên 
địa bàn Th ủ đô chỉ đáp ứng 50 - 
65% nhu cầu tiêu thụ của Nhân 
dân. Để  bảo đảm cân đối cung 
cầu hàng hóa, Hà Nội đã tổ chức 
các đoàn doanh nghiệp Hà Nội 
tham gia các hoạt động xúc tiến, 
tiêu thụ nông sản tại Hưng Yên, 
Hải Dương, Bắc Giang, Lào Cai, 
Lạng Sơn... Qua đó, các DN đã 
ký kết trên 400 biên bản ghi nhớ, 
hợp tác và tiêu thụ sản phẩm...
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PHÁT HÀNH Ấ N PHẨ M 
“HÀ NG VIỆ T NAM ĐƯỢ C NGƯỜ I TIÊU DÙ NG 

YÊU THÍ CH” NĂM 2018

Nhằ m tiế p tụ c thự c hiệ n có  hiệ u quả  cuộ c vậ n 
độ ng “Ngườ i Việ t Nam ưu tiên dù ng hà ng 
Việ t Nam” trên đị a bà n TP. Hà  Nộ i, Ban chỉ  

đạ o Cuộ c vậ n độ ng TP đã  tiế n hà nh biên soạ n và  ra 
mắ t ấ n phẩ m “Hà ng Việ t Nam đượ c ngườ i tiêu dù ng 
yêu thí ch năm 2018” - số  đầ u tiên. Vớ i 124 trang nộ i 
dung và  bì a minh họ a, ấ n phẩ m giớ i thiệ u cá c thương 
hiệ u, sả n phẩ m, dị ch vụ  Việ t Nam đã  đượ c ngườ i tiêu 
dù ng bì nh chọ n thông qua chương trì nh bì nh chọ n 
“Hà ng Việ t Nam đượ c ngườ i tiêu dù ng yêu thí ch năm 
2018”, cá c sả n phẩ m tiể u biể u củ a cá c quậ n, huyệ n, 
thị  xã  cù ng cá c sự  kiệ n mua sắ m thườ ng niên nổ i bậ t 
củ a TP.

Ấ n phẩ m đượ c in 8.260 cuốn, khổ 20,5x29,5cm, 
trình bày đẹp, chất lượng in tốt, phá t hà nh đến các sở, 
ban, ngành TP; cá c quận, huyện, thị xã và xã, phường, 

thị trấn, các Ban 
Công tác Mặt 
trận ở khu dân 
cư, bảo đảm mục 
đích, thời gian và 
tiến độ đề ra.

Hy vọ ng, ấ n phẩ m 
“Hà ng Việ t Nam đượ c ngườ i tiêu dù ng yêu thí ch 
năm 2018” sẽ  là  cuố n tà i liệ u tham khả o hữ u í ch 
dà nh cho ngườ i tiêu dù ng cũ ng như bạ n bè  quố c tế  
khi đế n Hà  Nộ i có  nhu cầ u mua sắ m hà ng hó a, dị ch 
vụ  chấ t lượ ng cao.

Xin giới thiệu cùng bạn đọc. 
BAN CHỈ  ĐẠ O CUỘ C VẬ N ĐỘ NG 

“NGƯỜ I VIỆ T NAM ƯU TIÊN DÙ NG HÀ NG 
VIỆ T NAM” TP HÀ NỘI

phần phòng ngừa các tình huống 
phức tạp phát sinh. Việc tổ chức 
ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 
tộc năm 2018 có nhiều điểm mới, 
tạo sức lan tỏa, rộng khắp trong 
xã hội, thể hiện sự gắn kết giữa 
Nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, Chủ tịch Trần Th anh 
Mẫn vẫn còn trăn trở khi công 
tác giám sát, phản biện ở một số 
địa phương hiệu quả chưa cao; 
một số mô hình trong các phong 
trào thi đua, các CVĐ chưa tạo 
được sức lan tỏa, còn lúng túng 
trong thực hiện xây dựng đô thị 
văn minh; việc triển khai sắp xếp 
tổ chức bộ máy theo tinh thần 
Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 
25/10/2017 của Ban Chấp hành 
TW Đảng khóa XII ở một nơi 
còn thiếu thống nhất và đồng bộ.

Để khắc phục những hạn chế 
đó, Chủ tịch lưu ý Mặt trận 5 TP 
cần phải “thuộc bài và làm đúng 
vai”, xác định rõ nội dung theo 
hướng có trọng tâm, trọng điểm. 
Đồng thời Chủ tịch đề nghị, năm 
2019, Mặt trận 5 TP cần nâng 
cao hiệu quả của công tác tuyên 
truyền, vận động, tập hợp Nhân 
dân, chủ động nắm tình hình để 
tham mưu cho cấp ủy, phối hợp 
với chính quyền trong việc cung 
cấp thông tin, định hướng dư 
luận, không để phát sinh điểm 
nóng phức tạp ở các địa phương. 
Tiếp tục triển khai hiệu quả nội 
dung CVĐ “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh”, “Người Việt Nam ưu 
tiên dùng hàng Việt Nam”, phong 
trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao 

năng suất, chất lượng, hiệu quả, 
hội nhập quốc tế”.

Đối với công tác chuẩn bị Đại 
hội MTTQ Việt Nam các cấp 
nhiệm kỳ 2019 - 2024, Chủ tịch 
Trần Th anh Mẫn đề nghị Ủy ban 
MTTQ Việt Nam 5 TP bám sát 
Chỉ thị 17 ngày 04/01/2018 của 
Ban Bí thư, hướng dẫn của Ủy 
ban TW MTTQ Việt Nam và sự 
lãnh đạo, chỉ đạo của Th ành ủy 
để tổ chức thành công Đại hội 
MTTQ Việt Nam các cấp và Đại 
hội đại biểu toàn quốc MTTQ 
Việt Nam lần thứ IX vào tháng 
9/2019.

Hội nghị đã thống nhất đề cử 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần 
Th ơ là Cụm trưởng Cụm thi đua 
5 TP trực thuộc TW năm 2019.

   Ban Tổ chức

Tổng kết công tác Mặt trận năm 2018...    (Tiếp theo trang 19)
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Chiến thắng của tình đoàn kết 
giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia

Chiến thắng chiến tranh 
bảo vệ biên giới Tây Nam 
của Tổ quốc và cùng quân 

dân Campuchia chiến thắng 
chế độ diệt chủng (7/1/1979 - 
7/1/2019) là chiến thắng của 
chính nghĩa, của việc thực thi 
quyền tự vệ chính đáng, chiến 
thắng của tình đoàn kết giữa hai 
dân tộc Việt Nam - Campuchia, 
đánh đổ chế độ diệt chủng Pol 
Pot, chiến thắng của tinh thần 
quốc tế cao cả và trong sáng; mở 
ra kỷ nguyên độc lập, hòa bình, 
tự do và phát triển cho đất nước 
Campuchia.

Sáng 6/1 vừa qua, TP Hà Nội 
đã tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 
40 năm Ngày chiến thắng lịch 
sử này. Ủy viên Bộ Chính trị, 

Bí thư Th ành ủy Hoàng Trung Hải 
tham dự và chủ trì buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy 
viên Ban Th ường vụ, Trưởng 
ban Dân vận Th ành ủy, Chủ tịch 
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 
TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương 
nhấn mạnh, đáp lời kêu gọi khẩn 
thiết của Mặt trận Đoàn kết 
Cứu nước Campuchia, Đảng, 
Nhà nước, Nhân dân Việt Nam 
đã thực hiện quyền tự vệ chính 
đáng của mình, đập tan các hành 
động xâm lược, cùng với Nhân 
dân Campuchia và sự ủng hộ của 
bạn bè trên thế giới đánh đổ chế 
độ diệt chủng. Bên cạnh đó, Việt 
Nam đã chi viện kịp thời nhằm 
giúp nước bạn nhanh chóng ổn 
định và khôi phục phát triển 

kinh tế, xã hội, an ninh, quốc 
phòng, văn hóa, y tế, giáo dục... 
Lực lượng chuyên gia Việt Nam 
đã tận tụy đem hết tài năng, trí 
tuệ ra giúp bạn, hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ quốc tế trọng đại 
với tinh thần vô tư, trong sáng, 
cao cả chưa có tiền lệ trong 
lịch sử ngoại giao của thế giới. 
Campuchia đã trở thành một 
đất nước hoàn chỉnh, có chính 
quyền từ Trung ương đến cơ sở 
đủ sức bảo vệ độc lập chủ quyền, 
khôi phục lại vị thế Campuchia 
trên trường quốc tế. 

Kế thừa truyền thống lịch sử 
quý báu đó, để bảo vệ, vun đắp 
cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa 
hai nước, Liên hiệp các tổ chức 
hữu nghị TP Hà Nội và Hội hữu 

Đ/c Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội trao quà cho các cựu quân  nh nguyện có 
hoàn cảnh khó khăn tại Chương trình gặp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới 
Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979 - 7/1/2019).     

Ảnh: Tuấn Việt  
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nghị Việt Nam - Campuchia TP 
Hà Nội luôn đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền về đường lối đối 
ngoại chung và đối ngoại Nhân 
dân, giới thiệu lịch sử, văn hoá, 
phong tục, tập quán và tuyên 
truyền về mối quan hệ hữu nghị 
truyền thống tốt đẹp giữa hai 
nước Việt Nam - Campuchia. 
Nhân dịp này, đồ ng chí  Nguyễ n 
Lan Hương bày tỏ mong muốn, 
Nhân dân hai nước, đặc biệt là 
thế hệ trẻ, luôn trân trọng và phát 
huy truyền thống tốt đẹp, cùng 
nhau vun đắp, đóng góp nhiều 
hơn nữa vào việc củng cố và phát 
triển tình đoàn kết hữu nghị và 
hợp tác lâu bền giữa hai nước.

Bày tỏ sự biết ơn chân thành 
và sâu sắc nhất cùng với sự ghi 
nhớ trước những công lao to lớn 
không thể nào quên của Đảng, 
Nhà nước, Mặt trận, quân đội 
và nhân dân Việt Nam, đặc biệt 
hình tượng anh hùng của các cựu 
quân tình nguyện Việt Nam đã 
hy sinh để giải phóng đất nước và 
Nhân dân Campuchia thoát khỏi 
thảm họa diệt chủng tàn ác, Đại 
sứ đặc mệnh toàn quyền Vương 

quốc Campuchia tại Việt Nam 
Prak Nguôn Hông nhấn mạnh, 
chiến thắng 7/1/1979 chính là 
sự hồi sinh lần thứ hai cho Nhân 
dân Campuchia, đem lại niềm tin 
vào tương lai cho dân tộc. Đây 
chính là sự kiện có thật trong lịch 
sử không gì có thể diễn tả, không 
thể bị bóp méo và không thể hủy 
hoại được; góp phần thay đổi đất 
nước Campuchia từ chiến tranh, 
đau khổ trở thành một đất nước 
hòa bình, phát triển toàn diện 
trên mọi lĩnh vực. Đại sứ tin 
tưởng tình hữu nghị giữa hai dân 
tộc Campuchia và Việt Nam tiếp 
tục phát triển vững chắc, gặt hái 
được nhiều thành tựu trên mọi 
lĩnh vực.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, em 
Seng KrySophol, lưu học sinh 
Campuchia học tập tại Trường 
Hữu nghị 80 xúc động nói: “Là 
thế hệ trẻ của Campuchia, được 
sinh ra trong hòa bình nhưng 
qua từng trang sử chúng em 
hiểu rằng tại sao Tượng đài Hữu 
nghị Việt Nam - Campuchia 
được xây dựng trên nhiều tỉnh, 
TP của Campuchia. Bởi đó là sự 

tri ân của Nhà nước, Nhân dân 
và quân đội Nhân dân hai nước 
đối với những anh hùng, liệt sỹ 
quân tình nguyện Việt Nam và 
cán bộ, chiến sĩ quân đội Hoàng 
gia Campuchia đã ngã xuống cho 
độc lập, tự do của dân tộc, vì sự 
phát triển phồn vinh của hai đấ t 
nước, là những công trình có 
giá trị lịch sử, văn hóa sâu sắc, 
là biểu tượng sinh động về tình 
cảm, tinh thần đoàn kết, lòng 
dũng cảm của quân và dân hai 
nước Việt Nam - Campuchia”; 
đồng thời khẳng định, thế hệ trẻ 
Campuchia hôm nay nhận thức 
sâu sắc về trách nhiệm giữ gìn và 
phát huy mối quan hệ hữu nghị, 
hợp tác truyền thống quý báu và 
tinh thần đoàn kết giữa hai nước.

Nhân dịp này, Bí thư Th ành ủy 
Hà Nội Hoàng Trung Hải đã tặng 
40 suất quà cho các gia đình cựu 
quân tình nguyện có hoàn cảnh 
khó khăn và Đại sứ Prak Nguôn 
Hông trao huy hiệu của Cựu 
chiến binh Campuchia cho 10 
cựu quân tình nguyện tiêu biểu.

Buổi gặp mặt kỷ niệm 40 năm 
chiến thắng lịch sử của tình đoàn 
kết giữa hai dân tộc Việt Nam - 
Campuchia đã diễn ra trong bầu 
không khí vui vẻ, nồng ấm, thắm 
tình hữu nghị anh em với những 
lời chúc tết, thăm hỏi sức khỏe 
gia đình; ôn lại tình đồng chí, 
đồng đội của các cựu chuyên gia, 
cựu quân tình nguyện Việt Nam 
trong quá trình giúp đỡ Nhân 
dân Campuchia đánh đổ chế độ 
diệt chủng, mang lại sự hồi sinh 
cho đất nước Chùa Th áp. Đây là 
hoạt động có ý nghĩa to lớn, khắc 
ghi và trao truyền những giá trị 
lịch sử quý báu của dân tộc cho 
thế hệ trẻ ngày nay. 

Hoàng Dương

Đ/c Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội trao quà cho Đại sứ quán 
Vương quốc Campuchia  tại Việt Nam.  Ảnh: Tuấn Việt
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Cảnh sát giao thông - Công an Hà Nội sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn 
giao thông dịp Tết năm 2019.  Ả nh: Mạ nh Khá nh

Hà Nội: 
Đến Tết lại lo an toàn giao thông

KHẨN TRƯƠNG KHẮC 
PHỤC ÙN TẮC ĐƯỜNG

Do lượng người và phương 
tiện đi lại ngày Tết nhiều, cộng 
với ý thức của người tham gia 
giao thông còn hạn chế trong 
những ngày trước và sau Tết 
Nguyên đán, trên địa bàn Hà 
Nội đã xuất hiện một số điểm 
ùn, tắc đường cục bộ vào một 
số thời điểm trong ngày. Những 
tuyến đường có hiện tượng ùn, 
tắc cục bộ là: Nguyễn Khoái, 
Trường Chinh, Xuân Th ủy - Cầu 
Giấy, Tây Sơn - Nguyễn Lương 
Bằng - hầm Kim Liên - ngã tư Xã 
Đàn - Phạm Ngọc Th ạch hay Lê 
Văn Lương - Tố Hữu. Để khắc 
phục trước mắt tình trạng này,  
Hà Nội đã mở rộng nhiều tuyến 
đường, xén vỉa hè, làm cầu vượt, 
phân làn giao thông nên cũng đã 

phần nào giảm được tình trạng 
ùn tắc.

Th eo lãnh đạo Phòng CSGT 
Công an Hà Nội, tình hình ùn ứ 
giao thông vẫn xảy ra trong giờ 
cao điểm, đặc biệt là những ngày 
cận Tết trên một số tuyến có các 
điểm rào chắn thi công công trình 
trọng điểm của TP; Xe chở quá 
tải, quá khổ; xe ba bánh tự đóng 
giả danh thương binh, chở hàng 
cồng kềnh. Cơ sở hạ tầng giao 
thông vẫn chưa đáp ứng được với 
sự gia tăng nhanh chóng của các 
loại phương tiện cũng là nguyên 
nhân gây ùn tắc giao thông tại 
các tuyến đường nội đô. Cộng 
với đó là hệ thống bến bãi, điểm 
đỗ thiếu về số lượng, ý  thức của 
người tham gia giao thông còn 
hạn chế; tình trạng vi phạm lấn 
chiếm lòng đường, vỉa hè trên 

một số tuyến phố làm nơi kinh 
doanh, buôn bán gây mất an toàn 
giao thông, mỹ quan đô thị.

Cũng theo phòng CSGT Công 
an Hà Nội, trong dịp Tết nguyên 
đá n Kỷ  Hợ i 2019, TP  mở đợt 
cao điểm tuần tra kiểm soát, 
trong đó chú trọng xử lý những 
lỗi vi phạm gây ra ùn tắc giao 
thông như: Đỗ đón trả khách 
không đúng nơi quy định, 
không tuân thủ đèn tín hiệu, 
uống rượu bia...

Riêng trong năm 2018, trên 
địa bàn Hà Nội đã có 500.033 
trường hợp vi phạm giao thông 
bị xử lý; trong đó, có 3.545 
trường hợp phạt nguội qua 
camera giám sát giao thông. Đặc 
biệt, năm 2018, tình hình tai 
nạn giao thông trên địa bàn Hà 
Nội cũng đã giảm trên 5%  ở  cả 

Năm hết Tết đến, nhu 
cầu đi lại tăng cao, ý 
thức chấp hành luật 
giao thông  củ a mộ t 
bộ  phậ n ngườ i tham 
gia giao thông còn 
kém, hạ tầng chưa 
đáp ứng được nhu cầu 
phát triển của xã hội 
là những nguyên nhân 
khiến nhà chức trách 
lo ngại về vấn đề tai 
nạn giao thông, ùn tắc 
giao thông ở Hà Nội 
dịp Tết Nguyên đá n 
Kỷ  Hợ i 2019.
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3 tiêu chí: Số vụ, số người chết, 
số người bị thương. Cụ thể, từ 
ngày 16/12/2017 - 16/12/2018, 
toàn thành phố xảy ra 1.365 vụ, 
làm 544 người chết, 916 người bị 
thương. So với năm 2017, giảm 
88 vụ (6,1%); giảm 44 người 
chết (7,5%); giảm 203 người bị 
thương (18,1%).Tình trạng ùn ứ 
giao thông có nhiều chuyển biến 
tích cực, số điểm thường xuyên 
có nguy cơ ùn ứ giảm. Trên toàn 
thành phố, tình trạng đua xe trái 
phép, cổ vũ đua xe trái phép cơ 
bản được loại bỏ.

TIẾP TỤC HOÀN THIỆN 
HẠ TẦNG GIAO THÔNG
Trước thực trạng ùn tắc giao 

thông, tai nạn giao thông nhất là 
dịp Tết có nguy cơ gia tăng, lãnh 
đạo thành phố Hà Nội đã triển 
khai các giải pháp khắc phục, 
theo đó hướng tới hoàn thiện hạ 
tầng khung về giao thông.

Một trong những giải pháp 
mà TP Hà Nội đang thực hiện 
đó là ứng dụng công nghệ thông 

minh để điều tiết, quản lý giao 
thông. Tiêu biểu phải kể đến đó 
là thực hiện điều chỉnh tổ chức 
giao thông hạn chế xe taxi, xe 
hợp đồng dưới 9 chỗ tại 13 tuyến 
đường, phố; triển khai việc đỗ 
xe theo ngày chẵn, ngày lẻ trên 
7 tuyến phố; mở rộng ứng dụng 
công nghệ tìm kiếm điểm đỗ xe 
và thanh toán dịch vụ qua điện 
thoại thông minh - Iparking trên 
toàn địa bàn Th ủ đô; tiếp tục ứng 
dụng phần mềm quản lý Govone 
nâng cao chất lượng công tác 
quản lý, giám sát, duy tu, bảo trì 
hệ thống hạ tầng giao thông.

Th eo ông Nguyễn Th ế Hùng, 
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, 
vận tải hành khách công cộng 
góp phần quan trọng vào việc 
giảm ùn tắc giao thông và tai nạn 
giao thông trong dịp Tết. Bởi lẽ, 
chỉ cần mỗi xe bus chở khoảng 
20 người thì cũng đã có chừng 
ấy người không đi phương tiện 
cá nhân ra đường, giảm được 
áp lực giao thông. Vì vậy, trong 
năm 2019 và những năm tiếp 

theo, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh 
và nâng cao chất lượng vận tải 
hành khách công cộng với mục 
tiêu ước đạt 801 triệu lượt hành 
khách/năm, trong đó xe buýt đạt 
454,4 triệu lượt hành khách.

Hiến kế để giảm áp lực giao 
thông, tai nạn giao thông dịp 
Tết, tiến sỹ Nguyễn Xuân Th ủy 
- chuyên gia trong lĩnh vực thiết 
kế giao thông cho rằng, việc Hà 
Nội tăng cường phương tiện 
công cộng, cụ thể là xe bus thì 
cũng làm áp lực giao thông. Song 
cũng phải nhìn nhận, xe bus 
cũng là nguyên nhân gây ùn tắc 
đường vì vốn dĩ loại phương tiện 
trên, cồng kềnh chậm chạp. Vì 
vậy, Hà Nội nên chăng chú trọng 
đến việc “hạ ngầm” phương tiện. 
Tức là kết hợp phương tiện đi cả 
trên và đi dưới.

Tiến sỹ Nguyễn Xuân Th ủy 
nhìn nhận, vấn đề về hạ tầng 
giao thông thật sự đáng báo 
động. Từng người dân thấy khó 
khăn khi ra đường, trong đó vấn 
đề an toàn giao thông đòi hỏi 
các cấp, ngành phải có giải pháp 
đặc biệt hơn, do đó, Hà Nội cần 
phải hoàn thành được quy hoạch 
không gian ngầm trong thời gian 
sớm nhất. Về vấn đề quản lý giao 
thông hiện nay cũng còn nhiều 
bất cập. Tì nh trạ ng  không tuân 
thủ quy định khi tham gia giao 
thông của một bộ phận người 
dân vẫ n cò n phổ  biế n. Để  hạ n 
chế  đế n mứ c thấ p nhấ t tai nạ n 
giao thông, giả m ù n, tắ c giao 
thông rất cần sự chung tay của 
cả cộng đồng, sự đổi mới tư duy 
của các cấp lãnh đạo về an toàn 
giao thông, đặ c biệ t là  ý  thứ c 
thượ ng tôn phá p luậ t củ a ngườ i 
tham gia giao thông. 

Mạ nh Khá nh
Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý người điều khiển phương  ện vi phạm.  

Ả nh: Mạ nh Khá nh
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XUÂN VỀ TRÊN QUÊ HƯƠNG BA TRẠI
Xã Ba Trại vinh dự là xã 

miền núi đầu tiên của 
huyện Ba Vì về đích nông 

thôn mới (năm 2017). Người dân 
xã Ba Trại đang chuẩn bị đón chào 
năm mới Kỷ Hợi 2019 trong niềm 
vui thắng lợi. Đi dọc theo những 
con đường làng trong những ngày 
cuối năm, chúng tôi cảm nhận 
diện mạo nông thôn mới (NTM) 
như đang dâng tràn sức sống mới.  

Ba Trại là một trong 7 xã miền 
núi của huyện Ba Vì, với 3.680 
hộ gia đình sinh sống tại 10 thôn, 
trong đó đồng bào dân tộc Mường 
chiếm trên 40% dân số. Đến các 
thôn của Ba Trại những ngày giáp 
Tết, đâu đâu cũng cảm nhận được 
niềm vui, sự phấn khởi trong 
từng câu chuyện của bà con mỗi 
khi nhắc đến NTM. Đặc biệt, với 
những người con sinh sống xa quê 
nay mới có dịp về lại, đều không 
khỏi ngỡ ngàng trước sự thay 
da đổi thịt của làng quê vốn bao 
năm khốn khó. Đó là những ngôi 
nhà tầng được xây dựng kiên cố, 
khang trang, là những con đường 
bê tông thẳng tắp chạy dài khắp 
các ngõ xóm. Những ánh điện 
đường lung linh tỏa sáng trong 
từng thôn, xóm về đêm tạo nên 
một bức tranh thanh bình, đầy 
màu sắc. 

Điểm nổi bật nhất trong quá 
trình xây dựng NTM ở Ba Trại 
là có cơ sở hạ tầng, như điện, 
đường, trường, trạm được đầu 
tư, xây dựng khá đồng bộ. Mạng 
lưới giao thông nông thôn, giao 
thông nội đồng được đầu tư xây 
dựng cứ ng hó a, kết nối giữa các 
thôn. Đến nay, nhiều tiêu chí đã 

đạt tỷ lệ 100% như: tỷ lệ hộ dùng 
điện thường xuyên an toàn từ các 
nguồn ở khu vực nông thôn, tỷ lệ 
người dân được sử dụng nước hợp 
vệ sinh, có nhà tiêu hợp vệ sinh, 
chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ 
sinh và tỷ lệ hộ gia đình có hố rác 
và biện pháp thu gom rác thải. 
Toàn xã có 60% số hộ gia đình có 
nhà vườn xanh, sạch đẹp. Với lợi 
thế là xã miền núi, đất đai rộng, 
nên tại đây đã có nhiều mô hình 
phát triển kinh tế đượ c xây dự ng, 
như mô hình điểm trong chuyển 
đổi giống chè năng suất cao, chất 
lượng tốt đem lại sản phẩm chè 
búp khô có chất lượng cao, tăng 
thu nhập cho bà con nông dân tại 
thôn 1, 3, 5, 9,... Mô hình du lịch 
sinh thái làng nghề tại thôn 3; Mô 
hình con đường hoa tại các trục 
đường làng, ngõ xóm, tạo cảnh 
quan môi trường xanh, sạch đẹp, 
tại các thôn 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các mô 
hình góp phần nâng cao đời sống 
vật chất, tinh thần, giúp người dân 

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Ba Trại. Ảnh: Phan Hoa

có ý thức hơn trong việc giữ gìn 
cảnh quan thiên nhiên và văn hóa 
truyền thống của quê hương. 

Đặc biệt, sau một năm được 
công nhận xã đạt chuẩn NTM, Ba 
Trại đã có nhiều đổi thay đáng tự 
hào. Tết này, khắp làng trên xóm 
dưới tràn ngập niềm vui, Nhân 
dân phấn khởi, tự hào với những 
thành quả đã đạt được. Năm 2018, 
số  hộ nghèo toàn xã còn 2.06% 
(giảm 0,68% so với năm 2017). 
Th u nhập bình quân 41,7 triệu 
đồng/người/năm. Cùng với phát 
triển kinh tế thì công tác giáo 
dục cũng được xã chú trọng, chất 
lượng dạy và học ngày càng được 
nâng lên, tỷ lệ học sinh khá, giỏi 
ngày càng nhiều. Đến nay toàn xã 
đã có 3/4 trường đạt chuẩn quốc 
gia. Phong trào văn hóa văn nghệ, 
thể dục thể thao phát triển mạnh 
mẽ, thu hút đông đảo quần chúng 
tham gia. Các thiết chế văn hóa 

(Xem tiếp trang 35)
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Lễ mừng thọ các bậc cao niên nhân dịp Xuân về tại phường 
Việt Hưng.  Ảnh: T.A

(Xem tiếp trang 43)

M  ùa Xuân là mùa của cây cối đâm chồi 
nảy lộc, là mùa của các lễ hội với 
nhiều nét văn hóa độc đáo. Trong 

đó, những ngày đầu Xuân, nhiều địa phương trên 
địa bàn Hà Nội lại long trọng tổ chức lễ mừng thọ 
cho các bậc cao niên. Lễ mừng thọ là dịp để con 
cháu thể hiện đạo hiếu kính, đền đáp công ơn sinh 
thành, dưỡng dục của ông bà, cha mẹ, là hành 
động thể hiện đạo lý tốt đẹp của dân tộc “Uống 
nước nhớ nguồn”, “Kính già yêu trẻ”.

Chẳng biết phong tục mừng thọ có từ bao giờ và 
đâu là nơi đầu tiên thực hành, chỉ biết rằng, từ rất 
lâu, nó đã trở thành một nét đẹp văn hóa ứng xử 
của người Việt. Người xưa quan niệm, những người 
sống thọ là những người có phúc lớn. Tuổi thọ là 
điều quý giá nhất của đời người. Vì vậy, vào những 
năm chẵn tuổi của ông bà, con cháu sẽ tổ chức lễ 
mừng thọ. Việc mừng thọ được chia  thành: thượng 
thọ hay là thượng thọ thất tuần (70 tuổi), đại thọ hay 
thượng thọ bát tuần (80 tuổi), thượng thượng thọ 
hay thượng thọ cửu tuần (90 tuổi) và bách tuế hay 
bách niên chi lão (100 tuổi). Tùy theo phong tục, tập 
quán từng nơi nhưng về cơ bản, bên cạnh việc tổ 
chức mừng thọ của địa phương (thường là do Hội 
Người cao tuổi tổ chức) thì con cháu trong gia đình 
bao giờ cũng tổ chức riêng. Việc mừng thọ có thể 
được tiến hành ở nhà riêng, nhà thờ của dòng họ 
(hoặc nhà hàng tùy vào điều kiện kinh tế của gia 
đình) nhưng dù tổ chức ở đâu thì cũng không thể 
thiếu những lời chúc tốt đẹp. Nhân dịp này, con 
cháu mua những món quà để bày tỏ lòng biết ơn, 
mong ông, bà (cha, mẹ) được sống lâu, mạnh khỏe. 

MỪNG 
THỌ 

NÉT ĐẸP VĂN HÓA 
ĐẦU XUÂN

Những món quà thường là tấm áo, chiếc khăn, tranh 
chữ, câu đối... cũng có khi có thêm những bài thơ mà 
con cháu làm để tặng bậc cao niên trong dịp trọng đại. 

Việc mừng thọ chứa đựng nhiều ý nghĩa tốt đẹp: 
Th ể hiện đạo hiếu, lòng biết ơn, sự kính trọng, quan 
tâm đối với ông, bà (cha, mẹ); giúp người già thấy 
hạnh phúc hơn khi con cháu sum vầy, thành đạt, 
động viên các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích; là 
dịp giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống gia đình, về 
tấm gương của các bậc cao niên, để từ đó mỗi người 
tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong học tập, công tác, thêm 
quan tâm chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi. 
Đây cũng là dịp để hàng xóm láng giềng sang chúc 
thọ, làm gắn bó khăng khít hơn  tình làng nghĩa phố 
trong cộng đồng dân cư. 

Tuy nhiên, trước tác động của cơ chế thị trường, 
một bộ phận dân cư quên mất những giá trị văn hóa 
truyền thống, không coi trọng việc mừng thọ, hoặc sợ 
mừng thọ thì người thân của mình sớm qua đời nên 
không tổ chức mừng thọ. Cũng lại có trường hợp, 
việc mừng thọ bị lợi dụng thành cơ hội cám ơn, trả 
nghĩa cho các mối quan hệ xã hội. Nhân vật chính 
được coi là “cái cớ” và các món quà cũng không còn là 
tấm áo, chiếc khăn, mà được chuyển thành các giá trị 
vật chất “khủng”, làm biến dạng ý nghĩa tốt đẹp vốn 
có của việc mừng thọ. Chưa kể, vì đến để trả nghĩa, 
cám ơn nên các nhân vật đều cố để chụp ảnh chung 
với người được mừng thọ. Xong việc (có trường hợp 
chưa xong lễ mừng thọ), người được mừng thọ  đã 
quá mệt phải có sự hỗ trợ của nhân viên y tế.
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   oa có một vị trí đặc 
biệt trong đời sống 
của người Hà Nội. Các 

chợ hoa họp quanh năm để phục 
vụ thú chơi tao nhã này, nhưng 
bận rộn, náo nhiệt nhất phải kể 
đến dịp Tết Nguyên đán. Với hầu 
hết người Hà Nội, Tết không thể 
thiếu hoa!

Đứng đầu bảng và là loại hoa 
không thể thiếu trong mỗi gia 
đình Hà Nội từ xưa đến nay mỗi 
khi Tết đến Xuân về đó là hoa 
Đào. Đào có nhiều loại: có loại 
cánh kép, có loại cánh đơn. Màu 
sắc cũng đa dạng từ phơn phớt 
hồng, hồng, hồng đậm, đỏ thẫm 
(Đào Th ất Th ốn), có loại cánh 
trắng tinh (Bạch Đào). Đó cũng 
có thể là cành được tạo tán rộng, 
tròn đều, về cắm lọ lộc bình, cũng 

có thể là cây với nhiều thế, dáng, 
có tuổi đời từ vài chục đến cả 
trăm tuổi. Người chơi có thể mua 
hay thuê Đào về chơi Tết. Những 
năm gần đây, người Hà Nội có 
thêm lựa chọn là Đào rừng. Cành 
thô mộc, thân mốc thếch với 
dáng tự nhiên, hoa to và bền. Dù 
là đào cành hay cây thì khi chọn 
người mua cũng cầu kỳ tìm cho 
được cây (cành) có nhiều nụ, hoa 
nở đều cánh. Nếu có cả hoa, nụ 
và lộc thì thực sự ưng ý. 

Cùng họ với Đào là Mai - biểu 
tượng cho sức sống mùa Xuân. 
Người chơi Mai với mong muốn 
bước sang năm mới có nhiều 
niềm hân hoan, hạnh phúc. Khác 
với Đào, người ta chỉ chơi cây 
Mai chứ không chơi cành. Th eo 
những người sành Mai, Mai đẹp 

là có thế cây phóng túng, cành 
thoáng, thân gầy mà hoa to. Bên 
cạnh giống mai trắng rất đẹp của 
Hà Nội, người Hà thành còn có 
dịp thưởng ngoạn Mai vàng từ 
trong Nam chuyển ra. Cây được 
uốn tỉa, tạo dáng đẹp với sắc vàng 
tươi rực rỡ cũng khá được ưa 
chuộng.

Một loài hoa đã trở thành thú 
chơi tao nhã của nhiều người 
sành hoa, đó  là Th ủy tiên, loài 
hoa có vẻ đẹp trắng trong, tượng 
trưng cho sự tinh khiết. Nhiều 
người bảo, hoa Th ủy tiên là thú 
chơi dành cho người khéo tay 
và cầu kỳ. Với con dao trổ sắc 
nhọn cùng đôi bàn tay khéo léo, 
người chơi có thể biến củ Th ủy 
tiên thành một tác phẩm nghệ 
thuật:  hình con phượng, lân, rùa. 

Chọn mua hoa Đào 
tại chợ hoa 
Hàng Lược.
Ảnh: Hoàng Thu

H

 Thú chơi hoa Tết            của người Hà Nội
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Cái khéo, cái tài của người chơi 
là biết cách để hoa nở đúng vào 
sáng mùng Một tết. (Mà cũng chỉ  
nở như nụ cười mỉm của người 
đẹp - nở hàm tiếu thôi - thì mới 
là chuẩn). Chơi Th ủy tiên là chơi 
được cả hoa, cả dáng củ. Củ thả 
trong chiếc cốc thủy tinh trong 
vắt, loe miệng để người chơi 
chiêm ngưỡng.

Cúc cũng là loại hoa được 
ưu chuộng mỗi dịp Xuân về. 
Đây là loài hoa  biểu trưng cho 
sự trường  thọ, vững bền “Hoa 
héo không lìa đài/ Lá héo không 
rời cành”. Cúc có nhiều  loại với 
màu sắc phong phú. Có nhiều 

cách để chơi hoa Cúc: cắm lọ để 
bàn, trồng chậu đặt đôn sứ trong 
phòng hoặc dưới mái hiên, cạnh 
lồng chim, bể cá, trên các bậc 
cầu thang... 

Được mệnh danh là “vương 
giả hương”, hoa Lan cũng được 
nhiều người Hà Nội tìm mua để 
chuẩn bị đón năm mới. Cùng 
được “săn đón” không kém là 
hoa hồng, thược dược, trà mi, 
hải đường, violet... Bên cạnh đó, 
còn có nhiều loài hoa được nhập 
ngoại về để phục vụ nhu cầu đa 
dạng của người chơi hoa. Ngoài 
hoa tươi, không ít người còn tìm 
mua hoa lụa, hoa sáp, hoa đất 

sét... để trang trí cho không gian 
sống thêm sắc Xuân.

Hoa là biểu trưng cho cái đẹp. 
Mỗi loài hoa lại ẩn chứa những 
thông điệp riêng. Với người Hà 
Nội, hoa đã trở thành một nhu 
cầu, một nét văn hóa tinh thần 
không thể thiếu mỗi khi Tết 
đến Xuân về.  Chính bởi vậy, với 
nhiều người, chợ hoa Hàng Lược 
là điểm đến không thể thiếu mỗi 
khi năm cũ sắp qua. Đến   để tìm 
mua cho tổ ấm của mình những 
loài hoa như ý và cũng để hòa 
mình vào nét đẹp đặc trưng của 
vùng đất kinh kỳ.

Hoàng Thu

Xuân về trên quê hương..  (Tiếp theo trang 32)

xã được quan tâm đầu tư xây 
dựng mới đạt chuẩn theo quy 
định. Các nhà văn hóa và khu 
thể thao thôn đáp ứng nhu cầu 
hội họp và tổ chức các hoạt động 
sinh hoạt văn hóa của Nhân dân 
trên địa bàn. Phong trào xây 
dựng làng văn hóa đã có những 
chuyển biến rõ rệt, 10/10 thôn 
có quy ước, hương ước. Đến hết 

năm 2018, toàn xã có 7/10 thôn 
được công nhận  “Làng văn hoá”; 
86,5% hộ đạt gia đình văn hóa.

Th ành quả thực hiện chương 
trình mục tiêu quốc gia về xây 
dựng NTM là động lực giúp cho 
Đảng bộ và nhân dân xã Ba Trại 
tiếp tục phấn đấu thực hiện xã 
đạt chuẩn NTM nâng cao của 
Th ành phố giai đoạn 2018 - 2020.

Chia tay xã miền núi của 
huyện Ba Vì, phía sau là những 
ngôi nhà kiên cố, khang trang, 
những vườn cây ăn trái sai trĩu 
quả, những vườn chè xanh 
mướt báo hiệu một mùa xuân 
no ấm đang về trên quê hương 
Ba Trại.     

                                    Phan Hoa
MTTQ huyện Ba Vì 

Đảm bảo cung cấp hàng hóa...  (Tiếp theo trang 26)

Bên cạnh việc đảm bảo nguồn cung cũng như chất 
lượng hàng hóa phục vụ Nhân dân trong dịp Tết 
Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ  Hợ i 2019, các hoạt 
động kiểm tra, kiểm soát thị trường cũng được đẩy 
mạnh để  đả m bả o quyề n lợ i ngườ i tiêu dù ng. Th eo 
chia sẻ của bà Trần Th ị Phương Lan, Phó Giám đốc 
Sở Công Th ương Hà Nội, để bảo đảm cung ứng hàng 
hóa an toàn thực phẩm trong dịp trước, trong và sau 
tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Sở Công Th ương Hà 
Nội phối hợp với Cục Quản lý thị trường Hà Nội và 
các sở, ngành hướ ng dẫ n, kiể m tra việ c xây dự ng và  
tổ  chứ c triể n khai công tác phục vụ Tết của các DN, 

cơ sở sản xuất, kinh doanh, cá c chợ  trên địa bàn về 
hàng hóa, giá cả, chất lượng, an toàn thực phẩm, an 
ninh trậ t tự , việc thực hiện các quy định về khuyến 
mại, tổ chức hội chợ trong dịp Tết, xử lý nghiêm 
hành vi đầu cơ, tăng giá trái pháp luật.

Có thể thấy, việc tích cực vào cuộc của các cơ quan 
chức năng TP Hà Nội nhằm đảm bảo nguồn cung 
thực phẩm, đảm bảo thực phẩm an toàn đến tay 
người tiêu dùng là một trong những động thái tích 
cực, hiệu quả, tạo niềm tin cho người dân Th ủ đô 
yên tâm vui Tết, đón Xuân. 

Nguyên Nam
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Còn sức khỏe, còn cống hiến cho quê hương
Ở xóm Đầm, xã Tốt Động, 

huyện Chương Mỹ, mọi 
người đều gọi ông Nguyễn 

Trọng Hào với cái tên trìu mến: 
“Ông Hào Mặt trận” bởi sự tận tụy, 
nhiệt tình và trách nhiệm đối với 
công tác Mặt trận của thôn, của xã.

Từng đảm nhiệm và trải qua 
nhiều vị trí công tác: Phó Chủ tịch 
Hội Nông dân xã, Bí thư Chi bộ 
và nay là Phó Bí thư Chi bộ kiêm 
Trưởng Ban Công tác Mặt trận 
(CTMT) xóm Đầm, dù ở cương vị 
nào ông Hào cũng luôn nỗ lực phấn 
đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 
đóng góp công sức nhỏ bé của mình 
xây dựng xóm Đầm trở thành Làng 
văn hóa và là một trong những khu 
dân cư tiêu biểu của xã Tốt Động.

Th ực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, 
dưới sự điều hành của ông Hào, Ban 
CTMT xóm đã triển khai thực hiện 
có hiệu quả các chương trình, các 
cuộc vận động (CVĐ) do MTTQ 
chủ trì và các phong trào thi đua yêu 
nước do địa phương phát động.

Trong triển khai thực hiện, ông 
luôn đổi mới cách làm để mang lại 
hiệu quả cao trong tuyên truyền, 
vận động Nhân dân, nhất là trong 
việc thực hiện CVĐ “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh, gó p phầ n nâng 
cao đời sống kinh tế của Nhân 
dân trong xóm. Đến nay, xóm có 
trên 90% số hộ gia đình có mức 
sống trên trung bình, thu nhập 
bình quân đầu người đạt 35 triệu 
đồng/người/năm; Trên 90% đường 
làng ngõ xóm được bê tông hóa, 
đường giao thông nội đồng cơ bản 
đã được rải sỏi. Hàng năm, số hộ 
được công nhận gia đình văn hóa 
đạt trên 80%.

Ông Nguyễ n Trọ ng Hà o (thứ  3 từ  trá i sang) nhậ n Giấ y khen có  thà nh   ch xuấ t sắ c 
trong CTMT củ a Ủ y ban MTTQ Việ t Nam xã  Tố t Độ ng.  Ả nh: Hoà i Lưu

Ngoài việc tuyên truyền thông qua 
hệ thống truyền thanh của xóm, qua 
các cuộc họp, ông còn đến từng hộ 
gia đình vận động, việ c đóng góp 
các loại quỹ, và ủng hộ xây dựng các 
công trình phúc lợi. Các khoản tiền 
vận động đều được Ban CTMT ghi 
chép tỉ mỉ và công khai minh bạch 
trước Nhân dân. Tiêu biểu như 
việc vận động Nhân dân trong xóm 
đóng góp trên 104 triệu đồng xây 
dựng sân vận động xóm, góp phần 
đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe 
của nhân dân. Ngoài ra, ông còn vận 
động Nhân dân đóng góp được trên 
170 triệu đồng để tu bổ tôn tạo công 
trình tâm linh Đền thờ Đức Th ổ Kỳ; 
xây cổng làng và tổ chức lễ đón nhận 
danh hiệu Làng văn hóa với kinh phí 
98 triệu đồng. Ngày diễn ra buổi lễ 
đón nhận danh hiệu làng văn hóa 
thực sự là ngày hội của cán bộ và 
Nhân dân xóm Đầm. 

Bên cạnh đó, ông Hào còn có 
“duyên” trong công tác hòa giải ở cơ 
sở. Nhiều vụ việc đã được ông hòa 
giải thành công, giữ được hạnh phúc 
gia đình cũng như tình làng nghĩa 

xóm, an ninh trật tự trên địa bàn 
cũng được đảm bảo.

Chia sẻ về kinh nghiệm của mình, 
ông Hào cho hay: “Làm CTMT tức 
là Mặt trận nào cũng có mặt và để 
thuyết phục vận động được Nhân 
dân thì trước hết bản thân và gia 
đình phải gương mẫu thực hiện, nói 
phải đi đôi với làm, việc làm phải 
hợp lòng dân. Bên cạnh đó phải luôn 
gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến 
của nhân dân để kịp thời chuyển tải 
tới các cấp chính quyền xem xét giải 
quyết các nguyện vọng chính đáng 
của Nhân dân”.

64 năm tuổi đời, gần 40 năm tuổi 
Đảng, ông Hào luôn tâm niệm đã 
làm việc thì phải tâm huyết và trách 
nhiệm, còn sức khỏe, còn tiếp tục 
cống hiến cho xóm làng, cho quê 
hương đất nước. Những đóng góp 
của ông Hào đã được ghi nhận qua 
nhiều Giấy khen  của các cấp. Với 
Trưởng ban CTMT Nguyễn Trọng 
Hào, phần thưởng và động lực lớn 
nhất với ông chính là được Nhân dân 
yêu mến, tín nhiệm. 

Hoài Lưu
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Năm 2018, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam quận 
Hai Bà Trưng vinh 

dự được trao tặng Cờ đơn vị 
xuất sắc phong trào thi đua của 
UBND TP. Các chương trình, kế 
hoạch đề ra đều được thực hiện 
nghiêm túc, đảm bảo thiết thực, 
hiệu quả, có nhiều đổi mới sáng 
tạo, đạt được kết quả toàn diện 
trên các mặt công tác. 

Bên cạnh việc làm tốt công 
tác tuyên truyền, vận động nhân 
dân tham gia thực hiện các 
nhiệm vụ chính trị, nét nổi bật 
của MTTQ quận chính là triển 
khai đồng bộ, sáng tạo các cuộc 
vận động (CVĐ), phong trào thi 
đua. Quận Hai Bà Trưng là đơn 
vị dẫn đầu TP về vận động quỹ 

“Vì biển, đảo Việt Nam” với số 
tiền 2,529 tỷ đồng. Vận động ủng 
hộ quỹ “Vì người nghèo” được 
hơn 2,2 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu TP 
giao. Năm qua, từ nguồn quỹ “Vì 
người nghèo”, Ủy ban MTTQ 
các cấp của quận đã quan tâm 
hỗ trợ, tặng quà, xây sửa nhà 
đại đoàn kết, hỗ trợ tư liệu sản 
xuất cho hơn 3.000 lượt người 
nghèo, người có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn với tổng số tiền 
gần 2 tỷ đồng. Hỗ trợ sửa nhà 03 
hộ nghèo Th ị xã Sơn Tây, tặng 50 
suất quà cho các hộ nghèo huyện 
Quốc Oai; với tổng số tiền là 80 
triệu đồng. Trong dịp tháng cao 
điểm Vì người nghèo, Ủy ban 
MTTQ quận và các phường tổ 
chức tốt ngày hội “Chung tay 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM QUẬN HAI BÀ TRƯNG: 
ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, HOÀN THÀNH XUẤT SẮC 
NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2018

Đ/c Lâm Anh Tuấ n - UVTV Quậ n ủ y, Chủ  tị ch Ủ y ban MTTQ Việ t Nam quậ n Hai Bà  Trưng 
phá t biể u tạ i Hộ i nghị  Tổ ng kế t 15 năm Ngà y hộ i Đạ i đoà n kế t tạ i khu dân cư. 

Ả nh: HBT



Vì người nghèo” rất thiết thực, 
hiệu quả được cấp ủy đánh giá 
cao và nhân dân đồng tình ủng 
hộ. Quận đã tổ chức thăm hỏi, 
hỗ trợ nhân dân huyện Chương 
Mỹ và huyện Quốc Oai số tiền 
550 triệu đồng để góp phần 
khắc phục hậu quả do ngập úng 
gây ra, sớm ổn định cuộc sống.

CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh” có nhiều tiến bộ. Năm 
2018, tỷ lệ hỏa táng trên địa bàn 
quận đạt 81,1%. Toàn quận có 
64.234/74170 gia đình văn hóa, 
đạt tỉ lệ 86,6%; 589/761 tổ dân 
phố văn hóa, đạt tỉ lệ 77,3%. 
Nhân dân tích cực thực hiện Quy 
tắc ứng xử nơi công cộng trên địa 
bàn TP và Quy tắc ứng xử của 
cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong các cơ quan 
thuộc TP Hà Nội. Ủy ban MTTQ 
quận phối hợp với UBND quận 
tổ chức thành công tọa đàm “Xây 
dựng Người Hà Nội thanh lịch, 
văn minh, thực hiện có hiệu quả 
Quy tắc ứng xử nơi công cộng” 
với nhiều ý kiến tâm huyết, thiết 
thực, trong đó tập trung đưa ra 
những giải pháp, nội dung, hình 
thức tuyên truyền vận động đến 
từng người dân, từng hộ gia đình 
để quy tắc ứng xử nơi công cộng 
thực sự đi vào cuộc sống của 
người dân, góp phần xây dựng 
truyền thống văn hóa tốt đẹp 
của người Hà Nội nói chung và 
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người dân trên địa bàn quận Hai 
Bà Trưng nói riêng. 

Tổ chức các hoạt động thiết 
thực hưởng ứng “Học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh” theo 
chuyên đề năm 2018, hoạt động 
đối ngoại nhân dân. Nhân dịp 
kỷ niệm 57 năm ngày thành 
lập Đảng bộ và chính quyền 
quận Hai Bà Trưng, Ban chỉ đạo 
CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam” Quận đã 
tổ chức chương trình “Tuyên 
truyền giới thiệu hàng Việt đến 
với người tiêu dùng” với sự tham 
gia hưởng ứng của 400 đại biểu.

Xây dựng và triển khai thực 
hiện tốt các chương trình phối 
hợp hoạt động giữa MTTQ với 
HĐND - UBND và các tổ chức 
thành viên, các đơn vị nhằm 
nâng cao chất lượng và hiệu quả 
trong từng lĩnh vực hoạt động. 
Phối hợp với HĐND - UBND 
các cấp tổ chức tốt các hội nghị 
tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc 
hội TP trước và sau các kỳ họp 
Quốc hội khoá XIV, tiếp xúc cử 
tri với đại biểu HĐND các cấp 

trước và sau các kỳ họp. Ủy ban 
MTTQ quận đã phối hợp tham 
gia 29 buổi giám sát với Th ường 
trực và hai Ban của HĐND quận 
về các nội dung theo kế hoạch đề 
ra;  tổ chức 42 hội nghị phản biện 
xã hội, đóng góp ý kiến vào các 
dự thảo báo cáo của UBND các 
cấp phục vụ cho kỳ họp HĐND 
quận và phường. Các hội nghị 
PBXH của quận và phường được 
lựa chọn cụ thể các nội dung thiết 
thực, được dư luận ủng hộ. Phối 
hợp tổ chức tốt 23 hội nghị tiếp 
xúc, đối thoại trực tiếp giữa người 
đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với 
MTTQ, các tổ chức chính trị - xã 
hội  và nhân dân trên địa bàn. 

Việc đổi mới nội dung, phương 
thức hoạt động của MTTQ các 
cấp được quan tâm triển khai 
thực hiện. Ủy ban MTTQ quận 
đã tổ chức 03 lớp tập huấn cho 
750 lượt cán bộ MTTQ từ quận 
đến cơ sở. Th ực hiện tốt phương 
châm gần dân, sát dân, nắm chắc 
được tâm tư nguyện vọng và các 
vấn đề bức xúc để kịp thời đề 
xuất, kiến nghị với cấp có thẩm 
quyền, từng bước tháo gỡ kịp 

thời những khó khăn. Nhờ đó 
vai trò của MTTQ các cấp trên 
địa bàn quận được khẳng định. 
Ban Th ường trực Ủy ban MTTQ 
quận thường xuyên vận động 
đồng bào có đạo thực hiện tốt 
chính sách, pháp luật của Nhà 
nước; Th am mưu kịp thời với 
cấp ủy Đảng chủ động phối hợp 
với chính quyền và các ngành, 
đoàn thể tổ chức thăm hỏi, động 
viên các chức sắc tôn giáo dịp 
tết Nguyên đán, Phật đản và các 
ngày lễ trọng khác. Quan tâm tới 
công tác cải cách hành chính; 
nâng cao chất lượng các văn bản 
hướng dẫn cơ sở và thực hiện 
công tác thông tin kịp thời. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam 
quận Hai Bà Trưng đã thực sự 
phát huy sức mạnh khối đoàn 
kết toàn dân, hoàn thành xuất 
sắc những nhiệm vụ được giao, 
góp phần tích cực vào việc hoàn 
thành các nhiệm vụ chính trị của 
địa phương, xứng đáng với sự tín 
nhiệm, tin tưởng của nhân dân 
trong quận. 

Trà My
Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng

Làm tốt vai trò nêu gương...    (Tiếp theo trang 20)
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càng trong sạch vững mạnh, thật sự là đạo đức, là 
văn minh. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Một tấm gương 
sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên 
truyền” và “Quần chúng chỉ quý mến những người 
có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn Nhân dân, 
mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. 
Trong Nhân dân có câu “Đảng viên đi trước, làng 
nước theo sau”... Điều đó cho thấy tác dụng to lớn 
của việc nêu gương. Nếu làm tốt việc nêu gương 
thì hiệu quả vô cùng to lớn  và ngược lại. MTTQ 
Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng, phát huy 
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân 

chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đại diện, bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân 
dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây 
dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại Nhân 
dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để thực 
hiện được nhiệm vụ đó, đòi hỏi mỗi cán bộ Mặt 
trận, những người giữ vai trò nòng cốt trong tuyên 
truyền, vận động Nhân dân, phải không ngừng 
học tập, rèn luyện, nêu cao tinh thần gương mẫu 
trong cuộc sống, công việc, tiên phong đi đầu trong 
những việc mới, việc khó, để “Nói dân nghe, dân 
hiểu, làm dân tin và ủng hộ”. 

Nguyễn Tâm 
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TỪ LOÀI VẬT 
ĐƯỢC COI TRỌNG 

Với người Ireland, lợn là con 
vật linh thiêng và đáng được tôn 
thờ. Bên cạnh những câu chuyện 
về phù thủy, những truyền thuyết 
về lợn chiếm một phần đáng kể 
trong kho tàng văn học của người 
Ireland. Th eo những câu chuyện 
lịch sử thì thời xưa, ở Ireland có 
nhiều nơi được những cái tên liên 
quan tới loài lợn. Một trong số đó 
là Mucinis, nghĩa là đảo lợn.

Còn tại Ấn Độ, Varahi - nữ 
thần thân người đầu lợn - là một 
trong những vị thần linh thiêng 
nhất đối với những người theo 
đạo Hindu. Th eo truyền thống 

ăn chay, các tín đồ của đạo này 
không ăn thịt lợn cũng như thịt 
của các động vật khác.

 Lợn được coi là con vật linh 
thiêng đối với Diana, một trong 
những nữ thần nhiều quyền 
năng nhất trong thần thoại La 
Mã. Vì  vậ y, Người dân thành 
Rome được khuyên không nên 
ăn thịt lợn. Sau đó, khi Cơ đốc 
giáo xuất hiện, tín đồ của đạo 
này cũng được khuyên tương tự. 

Trong kinh Phúc âm, chúa 
Jesus đã kể một câu chuyện ngụ 
ngôn về đứa con trai phóng 
đãng, người đã làm nghề nuôi 
lợn và mong ước là có thể ăn thịt 
con lợn. 

Hì nh ả nh chú lợ n 
trong các nền văn hóa

Lợn (heo) không những là 
một trong những con vật 
có mối liên hệ, gắn bó lâu 
đời nhất với con người - cả 
người châu Á  lẫn châu Âu 
và các châu lụ c khác - mà 
còn là một biểu tượng văn 
hóa đại chúng, vừa mang 
tính tích cực lẫn tiêu cực.
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Người Papua New Guine - 
nằm ở phía bắc Australia - cho 
rằng thịt lợn là thứ giống với thịt 
người nhất trong tự nhiên. Đối 
với nhiều dân tộc ở nước này thì 
lợn là loài vật gần gũi với loài 
người vì chúng có nhiều cơ quan 
nội tạng giống vớ i con ngườ i. 
Bên cạnh đó, loài vật này còn 
ăn được tất cả những gì mà con 
người dùng làm thực phẩm.

Trong lịch sử Ai Cập cổ, lợn 
tượng trưng cho giông bão và 
gắn liền với thần Seth, anh em 
tội lỗi của thần Osiris. Trong 
thời gian việc thờ cúng thần Osi-
ris thịnh hành, chính quyền cấm 
người dân ăn thịt lợn. Nhưng về 
sau, dưới triều đại của vua Seti 
(được coi là con cháu của thần 
Seth) và Rameses, lệnh cấm 
được dỡ bỏ và thịt lợn lại trở 
thành món ăn yêu thích. 

Truyền thuyết Hy Lạp cổ đại kể 
rằng lợn là con vật yêu thích của 
Demeter - nữ thần cai quản mùa 
màng và việc đồng áng ở hạ giới. 
Đây là vị thần linh thiêng nhất đối 
với người Hy Lạp. Ngay từ thời cổ 
đại, người ta đã dùng lợn để hiến 
tế nữ thần này. Sự chuyển hóa ma 
thuật biến con người thành lợn 
xuất hiện trong nhiều câu chuyện 
thần thoại, chẳng hạn trong thiên 
sử thi Odysseus của Homer. 

Trong câu chuyện này, đoàn thủy 
thủ của con tàu anh hùng bị nữ 
thần Circe biến thành lợn. 

Lợn là một trong số 12 con vật 
tượng trưng cho chu kỳ 12 năm 
Địa Chi của người Trung Quốc, 
Việt Nam, Nhật Nản, Hàn Quốc, 
Bắc Triều Tiên và nhiều quốc 
gia khác ở châu Á. Nó gắn liền 
với địa chi Hợi. Những người tin 
tưởng vào chiêm tinh học Trung 
Hoa luôn gắn những đặc tính của 
lợn vào những người sinh năm 
Hợi. Những ai sinh vào năm này 
thường được coi là may mắn và 
có cuộc đời sung túc, nhàn nhã.

ĐẾN TỘI ĐỒ 
CỦA CÁC TÔN GIÁO

Ngay từ thế kỷ 12, người Hồi 
giáo và Do Th ái đã ban hành lệnh 
cấm ăn thịt lợn. Về mặt tôn giáo, 
cả hai tín ngưỡng đều cho rằng 
lợn không phải là động vật được 
sinh ra để làm thức ăn cho con 
người. Họ cho rằng con người 
chỉ được ăn những con vật ăn cỏ 
và có cổ, chẳng hạn như dê, cừu, 
bò, ngựa, bởi đó là những loài mà 
tạo hóa ban phát cho con người 
để dùng làm thức ăn. Lợn không 
ăn cỏ và cũng không có cổ. Việc 
giết lợn bằng cách chọc tiết đi 
ngược lại ý muốn của Đấng tạo 
hóa. Trước đây, vào cho tới cả 

ngày nay, rất nhiều người nghĩ 
rằng đạo Hồi cấm ăn thịt lợn vì 
đó là con vật linh thiêng - hiện 
thân của Đấng tối cao.

Nhưng trên thực tế, người Hồi 
giáo cho rằng con người không 
nên ăn thịt lợn vì đó là loài động 
vật bẩn thỉu. Chúng ăn hầu như 
tất cả những gì chúng gặp, kể cả 
phân và xác thối. Mỗi khi không 
tìm thấy nước, trường hợp thường 
xảy ra ở Trung Đông, loài động vật 
có móng này thường tắm trong 
bùn hoặc trong chính phân của 
chúng. Lợn không ăn được cỏ, 
thích ăn những thức ăn của người, 
chẳng hạn như ngũ cốc, và lại cần 
nhiều nước. Vì thế, việc nuôi lợn 
là không có lợi về cả mặt sinh thái 
lẫn kinh tế. Có thể thấy ngoài khía 
cạnh tôn giáo, người Trung Đông 
kiêng thịt lợn vì một số lý do hoàn 
toàn mang tính thế tục.

Người Do Th ái coi lợn là hiện 
thân của quỷ dữ. Điều 8, chương 
11 trong kinh thánh của đạo Do 
Th ái cấm các tín đồ ăn thịt lợn và 
chạm vào xác của chúng. Ngày 
nay, tại Israel, không một ai được 
phép nuôi, vận chuyển, thậm chí 
là sờ vào loài vật này. Cảnh sát có 
quyền giết chết lợn nếu phát hiện 
ra chúng. 

Ban Biên tậ p 
(Sưu tầ m)

Trông mặt mà bắt hình dong
Con lợn có béo thì lòng mới ngon.
   Mèo theo thịt mỡ ồn ào
   Cọp tha con lợn thì nào thấy chi!
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Chúc Xuân
Cứ  mỗ i độ  xuân về 
Là  thấ y mì nh trẻ  lạ i
Tuổ i đờ i sang trang mớ i
Bao hy vọ ng ướ c mơ

Mả nh đấ t hoà i niệ m xưa
Nả y mầ m xanh cuộ c số ng
Lò ng khá t khao rung độ ng
Muôn né t đẹ p đờ i thườ ng

Má i tó c dù  pha sương
Trí  tuệ  cò n sá ng suố t
Trá i tim cò n tha thiế t
Dấ u yêu tự  thuở  nà o

Mù a xuân đẹ p biế t bao
Đờ i yêu thương biế t mấ y
Mỗ i sớ m mai thứ c dậ y
Lạ i thêm mộ t niề m vui

Xin gử i chú t tì nh tôi
Tớ i mọ i ngườ i yêu quý 
Lờ i chú c xuân bì nh dị 
Hạ nh phú c và  an là nh.

Phạ m Ngọ c Th ả o
Nguyên Phó  Chủ  tị ch 

Ủy ban MTTQ Việ t Nam TP Hà  Nộ i

Gõ  cử a mù a xuân
Chà o em Kỷ  Hợ i trướ c thề m xuân
Nắ ng rỡ n ngà n hoa, nụ  hé  dầ n
Bú t viế t chữ  TÀ I tao mặ c khá ch
Mầ u tô né t LỘ C tặ ng tao nhân
Hương chờ  lụ c bá t, hương thêu tứ 
Sắ c hẹ n đườ ng thi, sắ c dệ t vầ n
Cá nh thiệ p rồ ng bay mờ i đó n bạ n
Lờ i thơ, né t nhạ c rộ n vang ngân.

Văn Đứ c
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Hộ i thổ i cơm thi ở  làng Thị Cấm 
quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

HÀ NỘI TRONG TA

Thi nấ u cơm trong cá c ngà y lễ  hộ i là  mộ t việ c khá  
phổ  biế n ở  nhiề u vù ng trong cả  nướ c. Tuy cũ ng 
gọ i là  thi nấ u cơm nhưng mỗ i vù ng có  nhữ ng 

quy đị nh riêng tùy theo tậ p tụ c và  thể  lệ  củ a từ ng nơi. 
Trên đị a bà n Hà  Nộ i cũ ng có  mộ t số  là ng có  tụ c lệ  thổ i 
cơm thi trong ngà y hộ i. Mỗ i là ng cũ ng có  nhữ ng quy 
ướ c riêng. Dướ i đây giớ i thiệ u hộ i thổ i cơm thi ở  là ng 
Th ị  Cấ m, cá ch trung tâm Hà  Nộ i trên 10km về  phí a 
Tây, vớ i nhữ ng nghi thứ c tương đố i phổ  biế n ở  cá c hộ i 
thi thổ i cơm khá c. Tuy nhiên, nó  có  nhữ ng né t độ c đá o 
riêng vì  thi nhiề u công đoạ n gắ n vớ i việ c thổ i cơm và  
nấ u cơm có  ngon, có  nhanh hay không là  do kế t quả  củ a 
từ ng công đoạ n nà y.

Là ng Th ị  Cấ m nay thuộ c quậ n Nam Từ  Liêm, từ  
nộ i thà nh theo đườ ng 32, qua Cầ u Diễ n rẽ  tay trá i đi 
dọ c sông Nhuệ  3km là  tớ i nơi. Là ng nà y thờ  Phan Tây 
Nhạ c, tương truyề n là  tướ ng củ a vua Hù ng thứ  mườ i 
tá m. Ông từ ng đó ng quân ở  Th ị  Cấ m, thườ ng tổ  chứ c 
cho quân lí nh thi thổ i cơm để  rè n tậ p cho quen nhữ ng 
lú c hà nh binh. Sau khi ông mấ t, dân là ng tôn ông là m 
Th à nh hoà ng là ng và  hà ng năm và o ngà y mồ ng 8 Tế t 
mở  hộ i thổ i cơm thi để  nhắ c nhở  tí ch xưa.

Sá ng mồ ng 8 thá ng Giêng lễ  hộ i bắ t đầ u. Mọ i nhà  sắ m 
sử a lễ  vậ t mang ra đì nh từ  sớ m. Trên cao, cờ  thầ n tung 
bay. Dướ i thấ p trố ng đá nh từ ng nhị p, ngườ i đi lạ i tấ p 
nậ p. Chấ m thi là  mộ t hộ i đồ ng bao gồ m mấ y ông hương 
lý  và  mộ t số  ngườ i sà nh về  đá nh giá  chấ t lượ ng nồ i cơm.

Cả  là ng có  bố n giá p. Mỗ i giá p cử  mộ t độ i gồ m 10 
ngườ i quầ n trắ ng, á o the, thắ t lưng mà u, mỗ i giá p mộ t 
mà u để  dễ  phân biệ t.

Giú p vui cho hộ i thi có  phườ ng bá t âm tấ u nhạ c, đá nh 
trố ng chiêng và  khi kế t thú c mỗ i công đoạ n có  đố t phá o 
mừ ng. Cuộ c thi chia là m ba công đoạ n sau:

1. Th i chạ y lấ y nướ c: Mỗ i độ i cử  mộ t ngườ i chạ y lấ y 
nướ c. Xuấ t phá t từ  mộ t đồ n binh tượ ng trưng đượ c 
dự ng bằ ng tre lá  ở  khu vự c đì nh, chạ y đế n bờ  sông 
Nhuệ , ở  đó  có  sẵ n 4 chiế c be đồ ng đã  đượ c đổ  đầ y nướ c 
để  đợ i ngườ i đế n mang về  thổ i cơm. Ai lấ y đượ c be nướ c 
trở  về  nơi xuấ t phá t trướ c tiên thì  ngườ i đó  đượ c giả i 
nhấ t về  công đoạ n chạ y.

2. Th i ké o lử a: Mỗ i giá p cử  ra hai ngườ i ké o lử a. 
Dụ ng cụ  gồ m cá c thanh tre già , cá c thanh giang già  
và  mộ t nắ m rơm vò  ná t là m bù i nhù i. Để  ké o ra lử a, 
ngườ i ta lấ y hai thanh giang kẹ p và o bù i nhù i, dù ng hai 
thanh tre ố p mộ t mả nh trên và  mộ t mả nh dướ i thanh 
giang, giữ  chắ c hai đầ u rồ i hai ngườ i ké o co cho cậ t 
giang cọ  sá t và o cậ t tre nhiề u lầ n. Khi nà o thấ y có  khó i 
lên thì  dừ ng lạ i và  thổ i. Lử a bù ng lên, dù ng lử a ấ y thổ i 
cơm. Giá p nà o ké o đượ c lử a trướ c thì  đượ c giả i nhấ t về  
công đoạ n ké o lử a. 

3. Th i thổ i cơm: Có  ba công đoạ n liên hoà n như sau:
- Giã  thó c, sà ng thó c lấ y gạ o.
- Giã  gạ o, lấ y gạ o trắ ng.
- Th ổ i cơm
Tiêu chuẩ n đạ t giả i:
- Cơm chí n, trắ ng và  dẻ o, không có  hạ t cơm đớ n và  

sượ ng.
Mở  đầ u mỗ i giá p cử  ra 6 ngườ i. Hai ngườ i giã  thó c 

bằ ng chà y gỗ  (dà i mộ t sả i tay), cố i gỗ  (hoặ c cố i đá ). Sau 
đó , hai ngườ i khá c sà ng sả y và  lạ i giã . Khi gạ o đã  trắ ng 
thì  mộ t ngườ i tiế p theo lấ y mộ t lượ ng gạ o đủ  thổ i mộ t 
bá t cơm cú ng, bỏ  và o nồ i đấ t để  nấ u. Đun bế p bằ ng 
rơm. Dù ng tro rơm vù i kí n nồ i để  cơm chí n. Để  ké o 
dà i thờ i gian cho cơm chí n nụ c, cá c giá p thườ ng đố t 
vun nhiề u đố ng tro rơm buộ c ngườ i chấ m phả i mấ t 
công tì m kiế m. Việ c nguỵ  trang nà y do ngườ i cuố i 
cù ng đả m đương.

Th ờ i gian dà nh cho việ c thi tà i ké o dà i khoả ng 
hai giờ . Kế t thú c phầ n thổ i cơm thi là  việ c công bố  
và  trao giả i cho giá p nà o đoạ t nhiề u giả i nhấ t qua 
ba công đoạ n. 

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

Hội thổi cơm thi làng Thị Cấm.
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Hỏi đáp pháp luật
1. Luật Đất đai quy định về những vấn đề gì, 

áp dụng cho những đối tượng nào?
Trả lời:
Luật Đất đai quy định về chế độ sở hữu đất đai, 

quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện 
chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất 
quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất 
đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối 
với đất đai thuộc lãnh thổ của nước CHXHCN 
Việt Nam.

Luật Đất đai áp dụng cho những đối tượng sau:
- Cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và 

trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất 
đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà 
nước về đất đai.

- Người sử dụng đất.
- Các đối tượng khác có liên quan đến việc quản 

lý, sử dụng đất.

 2. Luật Đất đai quy định như thế nào về sở hữu đất 
đai. Người sử dụng đất phải tuân thủ những nguyên 
tắc nào?

Trả lời:
Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện 

chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền 
sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của 
Luật này.

Người sử dụng đất phải tuân thủ những nguyên tắc 
sau:

- Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục 
đích sử dụng đất.

- Tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không 
làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng 
đất xung quanh;

- Người sử dụng đất thực hiện quyền, nghĩa vụ của 
mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của Luật 
này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Ban Dân chủ - Pháp luật
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Mừng Thọ...    
(Tiếp theo trang 33)

Làng hoa Tây Tựu...  (Tiếp theo trang 25)

Để việc mừng thọ thật sự có ý 
nghĩa, thì một điều quan trọng 
không thể bỏ qua đó là phải 
tham khảo ý kiến của người được 
mừng thọ để tổ chức buổi lễ cho 
phù hợp. Tránh rườm rà về mặt 
thủ tục cũng như phô trương, 
lãng phí trong tổ chức mừng thọ. 
Bên cạnh đó, cần chấm dứt tình 
trạng “mượn” việc mừng thọ để 
thực hiện các mục đích khác. 
Hãy thực hành phong tục mừng 
thọ để đây là dịp thể hiện truyền 
thống “Uống nước nhớ nguồn”, 
lòng hiếu đễ, biết ơn của con cháu 
với ông, bà (cha, mẹ) trước tiên ở 
trong gia đình, và rộng ra là với 
xã hội. 

Thu Hoàng

người... Hoa đồng tiền như những mặt trời thu nhỏ trong truyện cổ 
tích với màu vàng, đỏ, hồng...  

Mỗi loài  hoa có tiếng nói riêng và mỗi chủng loại lại có đặc tính, 
thời gian thu hoạch khác nhau. Cái tài, cái khéo của người trồng hoa 
Tây Tựu là sự tính toán kỹ lưỡng thời gian sinh trưởng, phát triển, 
đồng thời có những biện pháp can thiệp để hoa nở đúng dịp, nở đẹp 
nhất. Nghề trồng hoa nói riêng, sản xuất nông nghiệp truyền thống 
nói chung, phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Hầu hết người dân Tây 
Tựu vẫn trồng hoa theo cách truyền thống chứ chưa có những khu 
nhà kính hiện đại có thể điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm... theo ý muốn. 
Vậy nên, bên cạnh nhiều “bí quyết”, kinh nghiệm được đúc kết qua 
hàng chục năm,  người Tây Tựu vẫn luôn cầu mong “ông Trời” mưa 
thuận gió hòa để hoa nở đúng dịp, hoa thắm mà người cũng tươi.

Những cánh đồng hoa Tây Tựu đã rực rỡ sắc màu và hương thơm 
để chào đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Rời làng hoa truyền thống của 
thành phố, tôi thấy trong mỗi cành hoa là bóng dáng của những 
người nông dân Tây Tựu, hàng ngày, hàng giờ gửi tình yêu vào từ ng 
nhà nh hoa, để góp phần làm đẹp cho đời, cho người, làm cho sắc 
Xuân, sức Xuân thêm nồng đượm. 

Minh Huệ
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Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải 
tặng hoa chúc mừng Giáng sinh
năm 2018 tại Tòa Tổng Giám mục 
Hà Nội.

Ả nh: Linh Vy

Cá c Tổ  công đoà n cơ 
quan Ủ y ban MTTQ 
Việ t Nam TP Hà  Nộ i 
ký  kế t giao ướ c thi 
đua năm 2019.

Ảnh: BTG 

Chủ  tị ch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Trầ n Thanh Mẫ n trao tặ ng cờ  đơn vị  
xuấ t sắ c toà n diệ n cho Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP Hà  Nộ i.  

Ả nh: Quang Vinh

Đồ ng chí  Đà o Đứ c Toà n - Phó  Bí  thư Thà nh ủ y Hà  Nộ i chú c Tế t cá n bộ , 
công chứ c, ngườ i  lao độ ng cơ quan Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP Hà  Nộ i 
nhân dị p Xuân Kỷ  Hợ i 2019.  Ả nh: Lê Phương


