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ĐỂ CÔNG TÁC MẶT TRẬN XỨNG TẦM 
VỚI THỦ ĐÔ NGÀN NĂM VĂN HIẾN

Chiều 2/7, Ủy ban TW 
MTTQ Việt Nam đã có 
buổi làm việc với Ủy ban 

MTTQ Việt Nam TP Hà Nội về 
công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ 
Việt Nam TP nhiệm kỳ 2019 - 
2024. Dự hội nghị có các đồng 
chí: Trần Th anh Mẫn - Bí thư 
TW Đảng, Chủ tịch Ủ y ban TW 
MTTQ Việt Nam; Ngô Th ị Th anh 
Hằng - Ủy viên TW Đảng, Phó Bí 
thư Th ường trực Th ành ủy Hà Nội; 
Hầu A Lềnh - Ủy viên TW Đảng, 
Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủ y ban 
TW MTTQ Việt Nam; Nguyễn 
Lan Hương - Ủy viên Ban Th ường 
vụ Th ành ủy, Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội. Các 
Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ 
Việt Nam; Ban Th ường trực Ủy 
ban MTTQ Việt Nam TP cùng dự.

Báo cáo kết quả Đại hội MTTQ 
các cấp, chuẩn bị Đại hội MTTQ 
Việt Nam TP nhiệm kỳ 2019 - 2024, 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương 
cho biết, đến ngày 29/3, 100% 
MTTQ Việt Nam xã, phường, thị 
trấn đã tổ chức thành công Đại hội, 
đảm bảo thời gian theo quy định. 
Tại hội nghị lần thứ nhất của Ủy 
ban MTTQ các xã, phường, thị 
trấn đã hiệp thương cử 584 Chủ 
tịch MTTQ, đảm bảo trong độ tuổi 
lao động theo quy định. Tổng số 
Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam 
cấp xã là 21.584 vị. Về Đại hội cấp 
huyện, đến ngày 29/5, 30/30 đơn vị 
MTTQ Việt Nam quận, huyện, thị 
xã đã tổ chức xong Đại hội. Tổng 
số Ủy viên Ủy ban MTTQ Việ t 

Nam cấp huyện là 1.788 vị. Trong 
số 30 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việ t 
Nam cấp huyện có 29 vị là Th ường 
vụ cấp ủy, đạt 96,66%. Có 4 Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp 
huyện đồng thời là Trưởng ban 
Dân vận...

Về công tác chuẩn bị tổ chức 
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam 
TP Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024, 
Chủ tịch Nguyễn Lan Hương cho 
biết, Ban Th ường trực Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP đã xây dựng 
dự thảo báo cáo và tổ chức 5 hội 
nghị lấy ý kiến đóng góp của các 
thành viên Hội đồng tư vấn của 
Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP; lãnh 
đạo các Ban Đảng Th ành ủy; các 
sở, ban, ngành TP; Th ường trực 
Ủy ban MTTQ Việ t Nam các 
quận, huyện, thị xã và tiếp thu ý 
kiến đóng góp từ Đại hội của 30 
quận, huyện, thị xã để hoàn thiện 
dự thảo báo cáo chính trị trình 
Đại hội. Hà Nội cũng đã chuẩn bị 

chu đáo công tác nhân sự Đại hội 
MTTQ Việt Nam TP lần thứ XVII, 
nhiệm kỳ 2019 - 2024 với số lượng 
132 Ủy viên Ủy ban. Ban Th ường 
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP 
gồm 11 vị gồm: Chủ tịch, 4 Phó 
Chủ tịch chuyên trách và 6 Ủy viên 
Th ường trực.

Về đề án nhân sự Đại hội, Mặ t 
trậ n Hà  Nộ i đã mời các chuyên 
gia, nhà khoa học, chức sắc tôn 
giáo tham gia lực lượng nòng cốt 
của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP 
Hà Nội nhiệ m kỳ  mớ i. Dự kiến 
Đại hội đại biểu MTTQ Việt 
Nam TP Hà Nội lần thứ XVII, 
nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ diễn 
ra trong hai ngày 24 và 25/7 tại 
Cung Văn hóa Lao động Hữu 
nghị Việt - Xô. 

Tại buổi làm việc, các đại biểu 
của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam 
và TP Hà Nội đã nêu nhiều ý kiến 
góp ý nhằm hoàn thiện công tác 
chuẩn bị Đại hội. 
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Đ/c Ngô Thị Thanh Hằng - Ủ y viên TW Đả ng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu 
tại buổi làm việc.  Ảnh: Bá Hoạt
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Trân trọng cảm ơn sự quan tâm 
của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam 
với Hà Nội, Phó Bí thư Th ường 
trực Th ành ủy Ngô Th ị Th anh 
Hằng khẳng định sẽ tiếp thu các ý 
kiến đóng góp, từ đó hoàn chỉnh 
văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam 
TP và đề án nhân sự Đại hội. Đồng 
chí cho biết, thực hiện chỉ thị của 
TW, Th à nh ủ y Hà  Nộ i đã ban hành 
Th ông tri về  việ c lã nh đạ o Đại hội 
MTTQ Việt Nam các cấp TP Hà  
Nộ i nhiệ m kỳ  2019 - 2024, nêu 
rõ đây là nhiệm vụ chính trị quan 
trọng của các địa phương. “Công 
tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt 
Nam TP đã được các ban Đảng 
Th ành ủy góp ý nhiều lần. Th ường 
trực Th ành ủy cũng đã tham gia 
góp ý để Đại hội thực sự là đợt sinh 
hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội 
biểu dương sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân tộc” - đồng chí Ngô Th ị 
Th anh Hằng nhấn mạnh.

Phó Bí thư Th ường trực Th ành 
ủy cũng cho biết, thời gian qua, 
công tác giám sát, phản biện của 
Hà Nội đã đạt kết quả rõ nét, qua 
đó nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm 
của người đứng đầu các cấp. “Mọi 
chỉ thị, nghị quyết mới của HĐND 
TP, những vấn đề dân sinh bức 
xúc, vấn đề người dân quan tâm 
đều được lấy ý kiến của Hội đồng 
tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP. Với những đóng góp tâm 
huyết, trách nhiệm, trí tuệ ngay 
từ khâu xây dựng, các chỉ thị, nghị 
quyết đã đạt được sự đồng thuận, 
nên khi đi vào thực hiện luôn đạt 
hiệu quả cao” - đồng chí Ngô Th ị 
Th anh Hằng cho biết.

Hướng tới Đại hội đại biểu 
TW MTTQ Việt Nam lần thứ IX, 
đồng chí Ngô Th ị Th anh Hằng 
khẳng định, Th ành ủy, HĐND, 
UBND TP đã giao các đơn vị đầu 

mối phối hợp chuẩn bị chu đáo từ 
khâu trang trí, tuyên truyền, bảo 
đảm an toàn phục vụ Đại hội. Với 
sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban TW 
MTTQ Việt Nam, đồng chí tin 
tưởng Đại hội MTTQ Việt Nam 
TP Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024 
và Đại hội của Ủy ban TW MTTQ 
Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp.

Phát biểu kết luận buổi làm 
việc, Chủ tịch Ủ y ban TW MTTQ 
Việt Nam Trần Th anh Mẫn đánh 
giá cao tinh thần nghiêm túc, chủ 
động, tích cực của Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP Hà Nội đã bám sát 
tinh thần Chỉ thị 17 của Ban Bí 
thư, Th ông tri 28 của Ban Th ường 
trực Ủ y ban TW MTTQ Việt Nam, 
Th ông tri số 15 của Ban Th ường 
vụ Th ành ủy và tích cực phối hợp 
với các cơ quan liên quan để tổ 
chức thành công Đại hội MTTQ 
Việ t Nam các cấp, hướng tới Đại 
hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP 
Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Để công tác chuẩn bị Đại hội 
diễn ra theo đúng kế hoạch đề ra, 
Chủ tịch Trần Th anh Mẫn đề nghị 
Ban Th ường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP tiếp tục nghiên cứu, 
tiếp thu có chọn lọc ý kiến tại cuộc 
họp để hoàn thiện dự thảo văn 
kiện Đại hội của TP phù hợp, sát 
với thực tiễn của địa phương.

Chủ tịch Trần Th anh Mẫn cũng 
lưu ý báo cáo cần thể hiện rõ kết 
quả xây dựng, phát triển kinh tế - 
xã hội phải đi liền phát triển văn 
hoá, xây dựng con người. Phần 
nhiệm vụ cũng thể hiện rõ Mặt 
trận cùng Đảng, Nhà nước thực 
hiện phát triển hài hòa kinh tế, xã 
hội, con người, môi trường, nhất là 
văn hóa ứng xử, xây dựng người Hà 
Nội thanh lịch, văn minh.

Đặc biệt, cần làm rõ hơn nội 
dung Mặt trận góp phần giải quyết 

những vấn đề lớn của TP, của đất 
nước trong giai đoạn mới. Mặt 
trận các cấp cần nắm chắc tình 
hình Nhân dân, có tiếng nói kịp 
thời hơn về các vấn đề của Nhân 
dân quan tâm, bức xúc, từ đó chủ 
động phòng ngừa phát sinh điểm 
nóng ở cơ sở.

Để thực hiện được yêu cầu, 
nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, 
Chủ tịch Trần Th anh Mẫn đề nghị 
cán bộ Mặt trận phải chấp hành kỷ 
luật, kỷ cương, có bản lĩnh, không 
né tránh, không suy thoái về đạo 
đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa”. Bên cạnh đó, MTTQ 
Việ t Nam các cấp cần quan tâm tới 
công tác bồi dưỡng, tập huấn cán 
bộ và đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin để đáp ứng được 
đầy đủ với yêu cầu, nhiệm vụ công 
tác. “Mặt trận Hà Nội phải là địa 
phương đi đầu trong cả nước với 
nhiều mô hình điển hình, nhiều 
đột phá để công tác Mặt trận xứng 
tầm với vị thế của Th ủ đô ngàn 
năm văn hiến” - Chủ tịch Trần 
Th anh Mẫn kỳ vọng.

Đánh giá cao việc tổ chức Đại 
hội MTTQ Việ t Nam các cấp TP 
Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban TW 
MTTQ Việt Nam Trần Th anh Mẫn 
khẳng định, thời gian qua, Th ành 
ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội đã 
luôn đồng hành, tạo điều kiện cho 
công tác Mặt trận. Cùng với việc tổ 
chức hiệu quả “Ngày hội Đại đoàn 
kết toàn dân tộc” tại các khu dân cư, 
công tác giám sát, phản biện xã hội 
cũng được Hà Nội thực hiện chặt 
chẽ, bài bản. Hà Nội cũng làm rất 
tốt công tác vì người nghèo, ủng 
hộ Trường Sa và các địa phương bị 
thiên tai. Đây là những kết quả xứng 
đáng được ghi nhận và phổ biến để 
các địa phương học tập.

Minh Tâm
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PHÁT HUY SỨC MẠNH 
ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN 

TRONG TÌNH HÌNH MỚI

PV: Th ưa Chủ tịch, Đại hội đại 
biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội 
lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 
đang chuẩn bị được tổ chức, thu hút 
sự quan tâm chú ý của các tầng lớp 
Nhân dân Th ủ đô và toàn xã hội. 
Nhân sự kiện này, Chủ tịch có thể 
cho biết về công tác chuẩn bị Đại hội 
cũng như kết quả  sơ bộ của Đại hội 
MTTQ Việt Nam cấp xã, cấp huyện 
nhiệm kỳ 2014 - 2019?

Chủ tịch Nguyễn Lan Hương: 
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam 
TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 
2019 - 2024 là sự kiện quan trọng 
của các tầng lớp Nhân dân, của khối 
đại đoàn kết toàn dân trong toàn TP. 
Đây cũng là kết quả của quá trình 
chuẩn bị nghiêm túc và tiến hành 
Đại hội MTTQ của 584 xã phường, 
thị trấn và 30 quận huyện, thị xã, trở 
thành đợt sinh hoạt chính trị sâu 
rộng trong hệ thống chính trị, trong 
các khu dân cư (KDC) và trong các 
tầng lớp Nhân dân hướng vào thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 
của mỗi địa phương và của TP 
năm 2019.

Th ực hiện Điều lệ MTTQ Việt 
Nam khóa VIII và các văn bản 

chỉ đạo của các cấp về tiến hành 
Đại hội MTTQ Việt Nam các 
cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn 
quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, 
nhiệm kỳ 2019 - 2024, ngay từ đầu 
năm 2018, Ban Th ường trực Ủy 
ban MTTQ Việt Nam TP đã chủ 
động phối hợp với Ban Dân vận 
Th ành ủy tham mưu Ban Th ường 
vụ Th ành ủy ban hành thông tri về 
việc lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt 
Nam các cấp TP Hà Nội nhiệm kỳ 
2019 - 2024. Đồng thời, ban hành 
các kế hoạch, hướng dẫn tổ chức 

Đại hội; trong đó, thành lập 4 tiểu 
ban, phân công các tổ chức, cá nhân 
theo dõi, hướng dẫn Đại hội cơ sở; 
tổ chức tập huấn công tác chuẩn 
bị, tổ chức Đại hội MTTQ Việt 
Nam các cấp đến cán bộ Mặt trận 
ở quận, huyện, thị xã. Song song 
với việc triển khai các văn bản của 
TW, TP, Ban Th ường trực Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP đã làm việc 
với Ban Th ường vụ quận, huyện, thị 
ủy và Th ường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam các quận huyện, thị xã. 
Tổ chức giao ban công tác tổ chức 

Trong 02 ngày, từ 24 đến 25/7, tại Cung Văn hóa Lao độ ng Hữu nghị Việ t - Xô sẽ diễn ra Đại hội đại 
biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với sự tham dự của 340 đại biểu 
tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, các nhân sỹ trí thức, doanh nhân, 
các cá nhân tiêu biểu trên địa bàn TP. Đây là một sự kiện quan trọng của những người làm công tác 
Mặt trận nói riêng và của cả hệ thống chính trị TP Hà Nội nói chung. Qua đó, góp phần củng cố và 
phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong tình hình mới. Trước thềm Đại hội, phóng viên Bản tin 
Dân chủ và Đoàn kết đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Th ường vụ Th ành ủy, 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội nhiệm kỳ 2014 - 2019.
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Đ/c Nguyễn Lan Hương - UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.
Ảnh: BTG
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Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp 
trên địa bàn TP để nắm bắt tiến 
độ, tình hình tổ chức Đại hội. Qua 
đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn và 
tiếp tục hướng dẫn chỉ đạo chi tiết 
công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội. 
Ban Th ường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam các quận, huyện, thị xã 
đã tham mưu cấp ủy ban hành các 
văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và xây 
dựng các kế hoạch, hướng dẫn tổ 
chức Đại hội. Đồng thời, lựa chọn 
các đơn vị tổ chức Đại hội điểm để 
rút kinh nghiệm, triển khai ra diện 
rộng. Công tác tuyên truyền Đại hội 
cũng được triển khai tới cơ sở, Ban 
CTMT ở KDC và đến các tầng lớp 
Nhân dân. 

Trước khi tổ chức Đại hội 
MTTQ Việt Nam các cấp, 584 Ủy 
ban MTTQ Việt Nam cấp xã đã tổ 
chức 5.130 hội nghị Ban CTMT ở 
KDC với sự tham dự của 97.470 đại 
biểu tham dự để quán triệt các văn 
bản chỉ đạo của cấp trên; thảo luận 
đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo 
chính trị nhiệm kỳ qua và chương 
trình thống nhất hành động nhiệm 
kỳ tới của MTTQ Việt Nam cấp xã; 
góp ý đề nghị sử a đổi, bổ sung Điều 
lệ MTTQ Việt Nam và cử đại biểu 
đi dự Đại hội cấp trên... Tại các điểm 
tổ chức hội nghị đều bố trí loa, đài 
phát thanh, treo băngzôn, cờ, khẩu 
hiệu tuyên truyền về Đại hội. Đồng 
thời, trưng bày các hình ảnh, hiện 
vật về thành tựu phát triển kinh 
tế - xã hội, kết quả hoạt động của 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tại địa 
phương. Cũng trong dịp này, tại các 
địa phương đều tổ chức các hoạt 
động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể 
thao, trao nhà đại đoàn kết... Qua 
đó, tạo không khí vui tươi, phấ n 
khởi, góp phần cổ vũ, động viên các 
tầng lớp Nhân dân hăng hái tham 
gia các phong trào thi đua lao động 

sản xuất. Đại hội MTTQ Việt Nam 
đã thực sự trở thành một đợt sinh 
hoạt chính trị sâu rộng trong toàn 
Đảng, toàn dân; là quá trình nâng 
cao nhậ n thức của các tầng lớp 
Nhân dân và của cả hệ thống chính 
trị về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của 
MTTQ Việt Nam trong tình hình 
mới, đại diện cho tiếng nói, nguyện 
vọng của Nhân dân.

Kết quả, Đại hội MTTQ Việt 
Nam cấp xã đã bầu ra 21.584 vị Ủy 
viên Ủy ban. Trong đó, có 2.776 vị 
Ủy viên Ban Th ường trực. Có 6.239 
người ngoài Đảng, đạt 28,90%; 
nữ 8.179 vị, đạt 37,89%. Đại hội 
MTTQ Việt Nam cấp huyện cũng 
bầu ra 1.788 vị Ủy viên Ủy ban, 
133 vị Ủy viên Th ường trực. Có 
493 người ngoài Đảng, đạt 27,57%; 
nữ 580 vị, đạt 32,43%; dân tộc 43 
vị, đạt 2,40%; tôn giáo 109 vị, đạt 
6,06%. Đá ng chú ý, Đại hội MTTQ 
Việt Nam cấp xã, cấp huyện nhiệm 
kỳ 2019 - 2024 có sự đột biến căn 
bản về công tác nhân sự. Trong đó, 
29/30 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam cấp huyện là Th ường vụ cấp 
ủy, đạt 96,66%; 01 vị còn lại là Quận 
ủy viên. Có 04 vị đảm nhiệm chức 
danh Chủ tịch Mặt trận cấp huyện 
đồng thời là Trưởng ban Dân vận 
(quận Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng, 
thị xã Sơn Tây và huyện Th anh Oai). 
Ở cấp xã có 309 đồng chí trong Ban 
Th ường vụ (trong đó có 03 đồng chí 
Bí thư Đảng ủy, 23 đồng chí Phó Bí 
thư Th ường trực đồng thời là Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp 
xã). Đặc biệt, ở nhiệm kỳ này, công 
tác cán bộ được cấp ủy các cấp chú 
trọng tạo điều kiện với 100% Chủ 
tịch Mặt trận cấp xã, cấp huyện đều 
ở trong độ tuổi lao động. Trong đó, 
Chủ tịch Mặt trận cấp xã trẻ tuổi 
nhất sinh năm 1989 (xã Xuy Xá, 
huyện Mỹ Đức); Chủ tịch Mặt trận 

cấp huyện trẻ tuổi nhất sinh năm 
1977 (quận Tây Hồ). Đây có thể coi 
là khâu đột phá trong tổ chức Đại 
hội MTTQ Việt Nam cấp xã, cấp 
huyện TP nhiệm kỳ 2019 - 2024.

PV: Chủ tịch có thể cho biết 
những bài học kinh nghiệm qua 
việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt 
Nam các cấp TP Hà Nội nhiệm kỳ 
2019 - 2024?

 Chủ tịch Nguyễn Lan Hương: 
Sau 8 tháng triển khai tổ chức Đại 
hội, có thể nói, đến nay, Đại hội 
MTTQ Việt Nam cấp xã, cấp huyện 
TP Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã 
thành công tốt đẹp. Đây là kết quả 
của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 
của các cấp ủy Đảng; sự phối hợp, 
tạo điều kiện của các cấp chính 
quyền và các ban, ngành, các tổ 
chức thành viên; sự hưởng ứng tích 
cực của đoàn viên, hội viên và các 
tầng lớp Nhân dân trong suốt quá 
trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội. 
Công tác chuẩn bị Đại hội được tiến 
hành nghiêm túc, chu đáo, tuân thủ 
các quy trình theo đúng quy định, 
nội dung chương trình đạt được 
mục đích, yêu cầu, kế hoạch đề ra.

Đại hội MTTQ Việt Nam cấp 
xã, cấp huyện tập trung thảo luận, 
đóng góp ý kiến vào dự thảo báo 
cáo nhiệm kỳ qua, chương trình 
thống nhất hành động nhiệm kỳ 
tới của MTTQ cùng cấp và dự thảo 
báo cáo Đại hội MTTQ cấp trên; 
xây dựng chương trình hành động 
khóa mới, lựa chọn các mục tiêu, 
giải pháp thực hiện. Đồng thời, 
góp ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung 
Điều lệ MTTQ Việt Nam và cử Ủy 
ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 
tới. Quá trình hiệp thương và cử 
nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ 
Việ t Nam các cấp được chuẩn bị 
chu đáo, thực hiện đúng quy trình. 
Chương trình Đại hội bảo đảm 
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(Xem tiếp trang 25)

thời gian, tiến độ và đã hiệp thương 
cử Ủy ban MTTQ đảm bảo cơ cấu, 
thành phần, các ngành, các giới, 
các cá nhân tiêu biểu đại diện cho 
khối đại đoàn kết toàn dân ở cơ sở. 
Trong đó, coi trọng việc mở rộng 
thành phần các tổ chức thành viên, 
nâng cao chất lượng các cá nhân 
tiêu biểu... Ủy ban MTTQ Việt 
Nam cấp xã và cấp huyện đã bầu 
đủ các chức danh Chủ tịch, Phó 
Chủ tịch và Ủy viên Th ường trực 
là những người đủ năng lực, uy tín, 
phẩm chất và được tín nhiệm cao 
trong Nhân dân. 

Tuy nhiên, trong quá trình tổ 
chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp 
huyện, cấp xã vẫn còn một vài hạn 
chế, ảnh hưởng đến chất lượng 
Đại hội.

PV: Đại hội đại biểu MTTQ 
Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII, 
nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã cận kề. Xin 
Chủ tịch cho biết về công tác chuẩn 
bị Đại hội?

Chủ tịch Nguyễn Lan Hương: 
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam 
TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 
2019 - 2024 diễn ra trong bối cảnh 
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 
TP đang ra sức thi đua thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2019, góp phần thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ TP lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016 
- 2020. Th iết thực chào mừng Đại 
hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ 
XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới 
Đại hội lần thứ XIII của Đảng; chào 
mừng Đại hội đại biểu toàn quốc 
MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm 
kỳ 2019 - 2024.

Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn 
kết - Đổi mới - Hiệu quả”, Đại hội 
đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà 
Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 
- 2024 có nhiệm vụ quan trọng: 

Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam 
TP Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm 
kỳ 2014 - 2019; định ra phương 
hướng, nhiệm vụ và chương trình 
hành động của MTTQ Việt Nam 
TP nhiệm kỳ 2019 - 2024, củng 
cố và phát huy sức mạnh khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc, góp phần 
xây dựng Th ủ đô giàu đẹp, văn 
minh, hiện đại.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan 
trọng của Đại hội MTTQ Việt Nam 
TP, trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết 
quả Đại hội MTTQ Việt Nam cấp 
huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2019 
- 2024, Ban Th ường trực Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP đã xây dựng, 
triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội; 
xây dựng Báo cáo chính trị của Ủy 
ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội 
khóa XVI trình Đại hội đại biểu 
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần 
thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 
Với chủ đề “Phát huy sức mạnh đại 
đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường 
dân chủ, tiếp tục đổi mới nội dung, 
phương thức, nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hoạt động của Mặt trận TP, 
góp phần xây dựng và bảo vệ Th ủ 
đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, dự 
thảo báo cáo nhằm đánh giá tình 
hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
và kết quả thực hiện chương trình 
hành động của MTTQ Việt Nam 
TP Hà Nội nhiệm kỳ 2014 - 2019; 
đánh giá nguyên nhân, bài học kinh 
nghiệm và đề ra mục tiêu, chương 
trình hành động của MTTQ Việt 
Nam TP Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 
2024. Đáng chú ý, tiếp tục thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng về đổi 
mới nội dung, phương thức hoạt 
động của MTTQ Việt Nam các 
cấp nhằm đẩy mạnh các hoạt động 
của Mặt trận theo hướng tập trung, 
thiết thực, đáp ứng nguyện vọng 

của Nhân dân, chương trình hành 
động của MTTQ Việt Nam TP Hà 
Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024 tập trung 
lựa chọn 3 khâu đột phá, 4 nhiệm 
vụ công tác trọng tâm để thực hiện 
5 chương trình hành động do Ủy 
ban TW MTTQ Việt Nam triển 
khai. Dự thảo báo cáo được tiếp 
thu, bổ sung sau 05 lần tổ chức hội 
nghị lấy ý kiến đóng góp của các 
quận, huyện, thị xã; các vị Ủy viên 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; các 
tổ chức thành viên của Mặt trận; 
các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ 
chốt Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP 
qua các thời kỳ và ý kiến đóng góp 
từ Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, 
cấp huyện...

Ban Th ường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP Hà Nội đã phân bổ số 
lượng, cơ cấu, thành phần dự Đại 
hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP 
nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo đúng 
quy định; tiến hành hiệp thương 
với các tổ chức thành viên và các 
quận, huyện, thị xã, các cơ quan, 
đơn vị giới thiệu cử người đại diện 
tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP nhiệm kỳ 2019 - 2024. 
Hội nghị Ủy ban MTTQ Việ t Nam 
TP đã thông qua và ban hành quyết 
định phân bổ số lượng 330 đại biểu 
dự Đại hội MTTQ Việt Nam TP 
nhiệm kỳ 2019 - 2024; thông qua 
Đề án Ủy ban MTTQ Việt Nam TP 
khóa XVII. Tiểu ban phục vụ Đại 
hội đã tập trung chuẩn bị các điều 
kiện, cơ sở vật chất và gấp rút hoàn 
thiện các danh mục phục vụ Đại 
hội. Đã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo 
các nội dung, nhân sự, điều kiện, 
cơ sở vật chất tổ chức thành công 
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam 
TP lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 - 
2024. Có thể nói, đến thời điểm này, 
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DẤ U Ấ N MỘ T NHIỆ M KỲ 
Nhiệ m kỳ  Đạ i hộ i MTTQ Việ t Nam TP Hà  Nộ i lầ n thứ  XVI (2014 - 2019) đã  qua vớ i nhiề u 
dấ u ấ n tí ch cự c, tiế p tụ c khẳ ng đị nh vị  thế , vai trò củ a Mặt trận trong sự nghiệp xây dựng và phát triển 
Th ủ đô, gó p phầ n cù ng Đả ng bộ , chí nh quyề n và  Nhân dân TP thự c hiệ n thắ ng lợ i nhiệ m vụ  
phá t triể n kinh tế  - xã  hộ i TP Hà Nội giai đoạ n 2014 - 2019. Đây cũ ng là  tiề n đề  quan trọ ng để  
MTTQ Việ t Nam TP bướ c và o giai đoạ n mớ i (2019 - 2024).

PHÁT HUY DÂN CHỦ, ĐẠI DIỆN, BẢO VỆ QUYỀN VÀ 
LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CỦA NHÂN DÂN 
 Nhì n lạ i kế t quả  thự c hiệ n nhiệ m vụ  công tá c 

Mặ t trậ n giai đoạ n 2014 - 2019, Bá o cá o chí nh trị  
MTTQ Việ t Nam TP Hà  Nộ i nhiệ m kỳ  XVI khẳ ng 
đị nh: 5 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân TP Hà 
Nội đã đoàn kết một lòng, phát huy tính tự lực, 
tự cường, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo và hiệu 
quả, tiếp tục giành được nhiều thành tựu trong 
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc 
phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững 
mạnh. Vai trò của Mặt trận, các tổ chức thành viên 
được phát huy; dân chủ xã hội ngày càng được mở 
rộng, tạo được sự đồng thuận trong xã hội. Kinh 
tế tiếp tục phục hồi và phát triển; xã hội ổn định, 
đời sống của đại đa số các tầng lớp Nhân dân được 
nâng cao; quốc phòng, an ninh được giữ vững; 
đối ngoại được mở rộng, vị thế của nước ta trên 
trường quốc tế được nâng cao; khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Những 
chuyển biến, đổi thay toàn diện của Th ủ đô trong 
những năm qua là kết quả của trí tuệ, công sức và 
tâm huyết của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các 
tổ chức thành viên cùng chung sức, chung lòng 
vì sự phát triển của TP, vì cuộc sống của Nhân 
dân. Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Th ủ 
đô, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc có  sự  
đóng góp to lớn của các tầng lớp Nhân dân. Nhân 
dân Th ủ đô phấn khởi trước những thành tựu đã 
đạt được của Th ủ đô và đất nước; tin tưởng vào 
sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của 
Nhà nước. 

Ban Th ường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các 
cấp phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo cấp ủy 
cùng cấp thực hiện công tác nắm tư tưởng, nguyện 
vọng của các tầng lớp Nhân dân về các sự kiện lớn 
của đất nước và Th ủ đô; đặc biệt định hướng dư 
luận xã hội về các vấn đề nổi cộm mà Nhân dân 
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quan tâm và một số nội dung liên quan đến công 
tác Mặt trận. Qua đó, phát huy dân chủ, đại diện, 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
Nhân dân. Kết quả thực hiện các CVĐ, các phong 
trào thi đua yêu nước gắn với nhu cầu, nguyện vọng 
và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, các tầng lớp 
Nhân dân nên đã tạo được sự đồng thuận xã hội, 
xây dựng niềm tin của Nhân dân, góp phần phát 
triển kinh tế - xã hội, ổn định ANCT, TTATXH 
trên địa bàn TP.

Có  đượ c kế t quả  nổ i bậ t trên là  nhờ  thờ i gian 
qua, MTTQ Việ t Nam cá c cấ p TP Hà  Nộ i đã  là m 
tố t công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp 
các tầng lớp Nhân dân, củng cố và phát huy sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
Th ủ đô.

TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN 
THAM GIA CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC, 

CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG (CVĐ)
5 năm qua, thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư (KDC)” 
(nay là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới (NTM), đô thị văn minh”); “Người Việt 
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; các hoạt động 
“Vì người nghèo” và phong trào “Đoàn kết sáng 
tạo’’... MTTQ Việ t Nam cá c cấ p TP đã  phát huy 
tinh thần sáng tạo, động viên các tầng lớp Nhân 
dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu 
nước, các CVĐ. Qua đó, phát huy được vai trò của 
Nhân dân trong việc chủ động bàn và thực hiện 
có kết quả việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ 
sở, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. 
Đến hết năm 2018 Hà Nội đã có 323/386 số xã đạt 
chuẩn NTM, bằng 83,68% (về đích trước 2 năm so 
với mục tiêu đề ra). Có 4 huyện được công nhận 
huyện NTM là Đan Phượng, Đông Anh, Th anh 
Trì và Hoài Đức; 3 huyện cơ bản hoàn thành các 
tiêu chí đạt chuẩn NTM là: Gia Lâm, Quốc Oai, 
Th ạch Th ất. Cũng trong 5 năm, số hộ gia đình 
được công nhận Gia đình văn hóa đạt 87%, tăng 
3%. Số thôn, làng văn hóa đạt 60,5% tăng 9,5% 
so với nhiệm kỳ trước. Năm 2018, tỷ lệ hỏa táng 
trên địa bàn TP đạt 60,8 %, tăng 15,8% so với năm 
2014 và 10,8% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 
đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVI, 

nhiệm kỳ 2014 - 2019 đề ra. Nhiều phường tỷ lệ 
hỏa táng đạt 100%.

Đặ c biệ t, kết quả vận động giúp đỡ người nghèo 
thực hiện “Chương trình giảm nghèo bền vững, 
không để ai bị bỏ lại phía sau” đạ t nhiề u kế t quả  
tí ch cự c, trong 5 năm, quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp 
đã vận động số tiền 268 tỷ 908 triệu đồng. Đã hỗ 
trợ sửa chữa 8.148 nhà ở của hộ nghèo (riêng năm 
2018 hỗ trợ xây sửa 4.566 nhà). Từ nguồn quỹ “Vì 
người nghèo” cùng với nguồn quỹ an sinh xã hội 
của các tổ chức thành viên và sự chăm lo của chính 
quyền đã kịp thời hỗ trợ người nghèo có điều kiện 
vươn lên thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,6% 
vào cuối năm 2013 xuống còn 1,16% năm 2018 
(giảm 1,5%). Đến hết năm 2018, toàn TP có 4 quận: 
Cầu Giấy, Tây Hồ, Ba Đình, Th anh Xuân không 
còn hộ nghèo, góp phần cơ bản hoàn thành đề án 
giảm nghèo của TP. Kết quả trên đã đem lại niềm 
vui cho người nghèo, củng cố niềm tin của Nhân 
dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền và MTTQ.

Trong 5 năm, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” TP vận 
động được 188,832 tỷ đồng, hỗ trợ xây, sửa 8.094 
nhà ở của người có công với cách mạng trị giá hơn 
1.246,2 tỷ đồng. Quỹ “Cứu trợ” của TP đạt 102 tỷ 
731 triệu đồng. Đã hỗ trợ 81 tỷ 558 triệu đồng đến 
các nạn nhân trên địa bàn TP và Nhân dân các địa 
phương trong cả nước bị thiệt hại do hỏa hoạn, 
thiên tai bão lũ, hạn hán, xâm mặn... 

Với tình cảm và trách nhiệm “Vì Trường Sa 
thân yêu”, MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức 
thành viên tổ chức tuyên truyền vận động các cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, 
người lao động và Nhân dân ủng hộ quỹ “Vì biển, 
đảo Việt Nam” số tiền 104,904 tỷ đồng. Đã trích 
98,27 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng các Nhà văn hóa đa 
năng thuộc quần đảo Trường Sa.

Nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền 
qua các ấn phẩm, 5 năm qua Mặt trận TP đã đăng 
tải 6.177 tin, bài, ảnh lên trang Website; phát hành 
192.550 bản tin Dân chủ và đoàn kết, 11.000 cuốn 
sách “Xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn 
minh”; 12.000 cuốn sách “Gương sáng Mặt trận 
Th ủ đô”, 10.750 cuốn tài liệu tuyên truyền, hướng 
dẫn công tác bầu cử; phát hành 315.000 cuốn “Sổ 
tay người tiêu dùng”, 30.000 tờ gấp tuyên truyền về 
quy tắc ứng xử nơi công cộng, 9.000 cuốn sách “Sổ 
tay công tác tôn giáo”...
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GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI (PBXH), THAM GIA 
XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN VỮNG MẠNH

Xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng 
chính quyền là một trong những công tác trọng 
tâm của Mặt trận các cấp trên địa bàn TP, ngay khi 
có Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 
218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Th ành ủy Hà Nội 
đã ban hành Quyết định số 6525-QĐ/TU ngày 
25/9/2015 về “Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ 
chức đảng, chính quyền tiếp thu góp ý của MTTQ, 
các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham 
gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 
trên địa bàn TP Hà Nội”. MTTQ Việt Nam các cấp 
trên địa bàn TP đã chủ động phối hợp tổ chức thực 
hiện tốt hoạt động giám sát, PBXH, tham gia góp 
ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và 
đã thu được những kết quả nhất định, tạo sự lan 
tỏa trong hệ thống MTTQ TP. Đặc biệt, trong thời 
gian chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội 
Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI và Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ủy 
ban MTTQ Việt Nam TP, các đoàn thể chính trị - 
xã hội đã tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến của các 
thành viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham 
gia vào dự thảo các văn kiện đại hội Đảng các cấp. 

Th ực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XIV, đại biểu HĐND TP các cấp nhiệm kỳ 
2016 - 2021, Ban Th ường trực Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP Hà Nội đã chủ động xây dựng và ban 
hành nhiều văn bản hướng dẫn Mặt trận các cấp 
trên địa bàn TP thực hiện công tác bầu cử, tổ chức 
tuyên truyền bằng nhiều hình thức sáng tạo, hiệu 
quả tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đặc biệt là 
việc hiệp thương giới thiệu, lấy ý kiến tín nhiệm 
đối với các ứng cử viên. Nhờ vậy, MTTQ Việt Nam 
các cấp trong TP đã góp phần quan trọng cùng hệ 
thống chính trị tổ chức thành công cuộc bầu cử 
đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND 
các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo đúng luật, 
dân chủ, an toàn và tiết kiệm. Kết quả đã bầu 
đủ 30 đại biểu Quốc hội khoá XIV; 105 đại biểu 
HĐND TP; 1.183/1.185 đại biểu HĐND quận, 
huyện, thị xã; 15.509/16.031 đại biểu HĐND xã, 
phường, thị trấn; tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 98,98%. 
Qua đó vị thế, vai trò của hệ thống Mặt trận từ TP 
tới cơ sở được nâng lên, xứng đáng niềm tin của 
cử tri Th ủ đô.

Hoạt động giám sát, PBXH của MTTQ, các 
đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân đã được 
các cấp ủ y Đảng quan tâm chỉ đạo, chính quyền 
phối hợp, tạo điều kiện để thực hiện chức năng 
theo quy định của pháp luật. MTTQ Việt Nam, các 
đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn TP 
đã chủ động phối hợp với chính quyền xây dựng 
kế hoạch giám sát, PBXH, tham gia góp ý nhiều 
nội dung thiết thực như: Việc thực hiện Nghị quyết 
của HĐND các cấp; thực hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng; việc chấp hành 
các chính sách của TP, địa phương, đơn vị... 5 năm 
qua, Ủ y ban MTTQ Việt Nam từ TP đến cơ sở đã 
chủ trì tổ chức 6.326 đoàn giám sát, tổ chức 2.594 
hội nghị PBXH các tờ trình, các dự thảo Nghị 
quyết HĐND, Quyết định, Quy định của UBND 
các cấp trình tại kỳ họp.

Th ông qua hoạt động giám sát, PBXH, nhiều ý 
kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam các 
cấp, của các tổ chức chính trị - xã hội đã được các 
cơ quan tiếp thu, đánh giá cao, đã và đang trở thành 
một kênh thông tin quan trọng, cần thiết giúp cấp 
ủy, chính quyền khi xem xét, quyết định các vấn 
đề trong công tác lãnh đạo, quản lý, góp phần phát 
huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham 
gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây 
dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, 
do Nhân dân, vì Nhân dân.

MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 
ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN, TĂNG CƯỜNG ĐOÀN KẾT 

HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 
Th ực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, chính 

sách ngoại giao của Nhà nước, đối ngoại Nhân dân 
của Mặt trận và các đoàn thể, 5 năm qua, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên 
của TP đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng 
lớp Nhân dân đẩy mạnh công tá c thông tin, tuyên 
truyền về hình ảnh Th ủ đô, đất nước và con người 
Việt Nam đến bạn bè và khách quốc tế. Đồng thời, 
đẩy mạnh các hoạt động hữu nghị, phát huy vai trò 
của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong 
các hoạt động đoàn kết, hữu nghị, phát triển quan 
hệ hợp tác quốc tế.

Liên hiệ p các tổ chức Hữu nghị TP, Đoàn Th anh 
niên, Hội Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến 
binh, Hội Nông dân TP, các tổ chức thành viên khác 
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của Mặt trận tổ chức nhiều hoạt động hòa bình, giao 
lưu hữu nghị như: Đón tiếp các đoàn khách Quốc 
tế; tổ chức các hội nghị, hội thảo lịch sử, văn hóa, kỷ 
niệm các ngày lễ lớn của Th ủ đô và đất nước; tổ chức 
các hoạt động gặp gỡ, giao lưu văn hóa, nghệ thuật 
chào mừng Quốc khánh các nước. Tổ chức các đoàn 
thăm và học tập kinh nghiệm công tác tại một số 
nước có quan hệ hữu nghị; tham gia các hoạt động 
mang tính toàn cầu, như: Y tế, Giáo dục - Đào tạo, 
phòng chống HIV/AIDS, chống đói nghèo, bảo vệ 
môi trường...

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ban Th ường trực 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức đón 
tiếp 13 đoàn thuộc 7 quốc gia; tổ chức 8 đoàn cán 
bộ đi học tập trao đổi kinh nghiệm công tác vận 
động quần chúng và nắm tình hình đời sống người 
Việt Nam ở nước ngoài thực hiện công tác đối 
ngoại Nhân dân và thực hiện CVĐ “Người Việt 
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG 
CỦA HỆ THỐNG MTTQ VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU 

NHIỆM VỤ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI
Tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW  

của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới nội dung, 
phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và 
các đoàn thể chính trị - xã hội”, Đề án “Nâng cao 
chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở 
khu dân cư”, Ban Th ường trực Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP chú trọng công tác tham mưu với Th ường 
trực Th ành ủy, chủ động phối hợp với Th ường trực 
cấp ủy cấp dưới quan tâm chỉ đạo việc củng cố, 
kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách trong hệ 
thống Mặt trận các cấp; đặc biệt là cán bộ chuyên 
trách cấp TP, quận, huyện, thị xã. Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP trong nhiệm kỳ đã  bổ sung thay thế 
53 vị ủy viên; trong đó có 2 Chủ tịch, 2 Phó Chủ 
tịch, 1 Ủy viên Th ường trực. 

Ban Th ường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP 
Hà Nội tiến hành các bước quy hoạch nguồn cán 
bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, nhiệm kỳ 2019 - 
2024 và những năm tiếp theo. Triển khai kế hoạch 
và hướng dẫn tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các 
cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024. Chọn và hướng dẫn các 
đơn vị tổ chức Đại hội điểm, thực hiện nghiêm túc 
Chỉ thị của Đảng và hướng dẫn của Ủy ban TW 
MTTQ Việt Nam về công tác cán bộ, đảm bảo độ 

tuổi và hầu hết là Ủy viên Th ường vụ cấp ủy. Mặt 
trận là khối đầu tiên của TP hoàn thành việc thực 
hiện thí điểm 4 đơn vị (2 quận, 1 thị xã, 1 huyện) 
kiêm nhiệm chức danh Trưởng ban Dân vận đồng 
thời là Chủ tịch MTTQ. 

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động của Mặt trận 
theo hướng tập trung vào các hoạt động thiết thực, 
đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân, nhiệ m kỳ  
2019 - 2024, MTTQ Việ t Nam TP xá c đị nh 3 khâu 
độ t phá , 4 nhiệ m vụ  trọ ng tâm, 5 giả i phá p thực 
hiện hiệ u quả  5 Chương trình hành động do Ủy 
ban TW MTTQ Việt Nam triể n khai. Qua đó , xây 
dựng MTTQ Việt Nam các cấp TP đáp ứng nguyện 
vọng của các tầng lớp Nhân dân, đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ trong tì nh hì nh mớ i.

MTTQ Việ t Nam TP cũ ng xá c đị nh: Tiế p tụ c 
xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ nội dung và 
phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức 
tuyên truyền, vận động, kịp thời tổng hợp và định 
hướng dư luận xã hội theo quan điểm của Đảng; 
thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát 
huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và PBXH, phòng 
chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây 
dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; 
tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp CNH - HĐH, 
xây dựng NTM, đô thị văn minh, xây dựng Th ủ 
đô Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần 
giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt 
Nam XHCN, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh.

Mụ c tiêu phấ n đấ u: 100% các vị Ủy viên Ủy ban 
MTTQ cá c cấ p được nghe phổ biến, tuyên truyền 
các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước và Chương trình công tác của Mặt 
trận; 100% MTTQ Việ t Nam cấ p huyệ n thà nh lậ p 
độ i ngũ  cộ ng tá c viên Dư luậ n xã  hộ i và  tổ  chứ c 
giao ban đị nh kỳ  hà ng thá ng chuyên đề  công tá c dư 
luậ n xã  hộ i; 100% cá c đơn vị  Mặ t trậ n cá c cấ p triể n 
khai thự c hiệ n Chỉ  thị  05-CT/TW củ a Bộ  Chí nh 
trị  vớ i chủ  đề  hà ng năm; phố i hợ p nâng cao chấ t 
lượ ng cá c danh hiệ u văn hó a, phấn đấu 65% thôn, 
bản, làng, KDC được công nhận danh hiệu văn 

(Xem tiếp trang 20)
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MTTQ Việ t Nam TP Hà  Nộ i qua cá c kỳ  Đạ i hộ i
* Đạ i hộ i lầ n thứ  I, nhiệ m kỳ  1955 - 1958
- Th ờ i gian tổ  chứ c: Đầ u thá ng 10/1955
- Chủ  tị ch: Nhà  giá o, Nhà  khả o cứ u Doã n Kế  

Th iệ n - Ủ y viên Đoà n Chủ  tị ch Ủ y ban TW MTTQ 
Việ t Nam.

* Đạ i hộ i lầ n thứ  II, nhiệ m kỳ  1958 - 1961
- Th ờ i gian tổ  chứ c: Th á ng 6/1958
- Chủ  tị ch: Nhà  giá o, Nhà  khả o cứ u Doã n Kế  

Th iệ n - Ủ y viên Đoà n Chủ  tị ch Ủ y ban TW MTTQ 
Việ t Nam.

* Đạ i hộ i lầ n thứ  III, nhiệ m kỳ  1961 - 1964
- Th ờ i gian tổ  chứ c: Th á ng 9/1961
- Chủ  tị ch: Nhà  giá o, Nhà  khả o cứ u Doã n Kế  

Th iệ n - Ủ y viên Đoà n Chủ  tị ch Ủ y ban TW MTTQ 
Việ t Nam.

* Đạ i hộ i lầ n thứ  IV, nhiệ m kỳ  1964 - 1968
- Th ờ i gian tổ  chứ c: Th á ng 4/1964
- Chủ  tị ch: Giá o sư Nguyễ n Văn Hiế u - Ủ y viên 

Đoà n Chủ  tị ch Ủ y ban TW MTTQ Việ t Nam.
* Đạ i hộ i lầ n thứ  V, nhiệ m kỳ  1968 - 1971
- Th ờ i gian tổ  chứ c: Th á ng 5/1968
- Chủ  tị ch: Giá o sư Nguyễ n Văn Hiế u - Ủ y viên 

Đoà n Chủ  tị ch Ủ y ban TW MTTQ Việ t Nam.
* Đạ i hộ i lầ n thứ  VI, nhiệ m kỳ  1971 - 1974
- Th ờ i gian tổ  chứ c: Th á ng 5/1971
- Chủ  tị ch: Giá o sư Nguyễ n Văn Hiế u - Ủ y viên 

Đoà n Chủ  tị ch Ủ y ban TW MTTQ Việ t Nam.
* Đạ i hộ i lầ n thứ  VII, nhiệ m kỳ  1974 - 1977
- Th ờ i gian tổ  chứ c: Th á ng 5/1974
- Chủ  tị ch: Giá o sư, bá c sỹ  Phạ m Khắ c Quả ng - Ủ y 

viên Đoà n Chủ  tị ch Ủ y ban TW MTTQ Việ t Nam.
* Đạ i hộ i lầ n thứ  VIII, nhiệ m kỳ  1977 - 1980
- Th ờ i gian tổ  chứ c: Th á ng 6/1977
- Chủ  tị ch: Giá o sư, bá c sỹ  Phạ m Khắ c Quả ng - Ủ y 

viên Đoà n Chủ  tị ch Ủ y ban TW MTTQ Việ t Nam.
* Đạ i hộ i lầ n thứ  IX, nhiệ m kỳ  1980 - 1983
- Th ờ i gian tổ  chứ c: Th á ng 5/1980
- Chủ  tị ch: Giá o sư, bá c sỹ  Phạ m Khắ c Quả ng - Ủ y 

viên Đoà n Chủ  tị ch Ủ y ban TW MTTQ Việ t Nam.

* Đạ i hộ i lầ n thứ  X, nhiệ m kỳ  1983 - 1989
- Th ờ i gian tổ  chứ c: Th á ng 12/1983
- Chủ  tị ch: Giá o sư, bá c sỹ  Phạ m Khắ c Quả ng - Ủ y 

viên Đoà n Chủ  tị ch Ủ y ban TW MTTQ Việ t Nam.
* Đạ i hộ i lầ n thứ  XI, nhiệ m kỳ  1989 - 1994
- Th ờ i gian tổ  chứ c: Th á ng 1/1989
- Chủ  tị ch: Giá o sư, bá c sỹ  Phạ m Khắ c Quả ng - Ủ y 

viên Đoà n Chủ  tị ch Ủ y ban TW MTTQ Việ t Nam.
* Đạ i hộ i lầ n thứ  XII, nhiệ m kỳ  1994 - 1999
- Th ờ i gian tổ  chứ c: Th á ng 5/1994
- Chủ  tị ch: Nhà  giá o Vũ  Mạ nh Kha - Ủ y viên Đoà n 

Chủ  tị ch Ủ y ban TW MTTQ Việ t Nam.
* Đạ i hộ i lầ n thứ  XIII, nhiệ m kỳ  1999 - 2004
- Th ờ i gian tổ  chứ c: Th á ng 8/1999
- Chủ  tị ch: Ông Phạ m Lợ i - Ủ y viên Đoà n Chủ  

tị ch Ủ y ban TW MTTQ Việ t Nam.
* Đạ i hộ i lầ n thứ  XIV, nhiệ m kỳ  2004 - 2009
- Th ờ i gian tổ  chứ c: Th á ng 9/2004
- Chủ  tị ch: Ông Phạ m Lợ i - Ủ y viên Đoà n Chủ  

tị ch Ủ y ban TW MTTQ Việ t Nam.
* Đạ i hộ i lầ n thứ  XV, nhiệ m kỳ  2009 - 2014
- Th ờ i gian tổ  chứ c: Th á ng 5/2009
- Chủ  tị ch: + PGS.TS Phạ m Xuân Hằ ng - Ủ y viên 

Ban Th ườ ng vụ  Th à nh ủ y, Phó  Chủ  tị ch Ủ y ban TW 
MTTQ Việ t Nam (từ  thá ng 5/2009 đế n thá ng 6/2010).

+ Ông Đà o Văn Bì nh - Ủ y viên Ban Th ườ ng vụ  
Th à nh ủ y, Phó  Chủ  tị ch Ủ y ban TW MTTQ Việ t 
Nam (từ  thá ng 7/2010).

* Đạ i hộ i lầ n thứ  XVI, nhiệ m kỳ  2014 - 2019
- Th ờ i gian tổ  chứ c: Th á ng 6/2014
- Chủ  tị ch: + Ông Đà o Văn Bì nh - Ủ y viên Ban 

Th ườ ng vụ  Th à nh ủ y, Phó  Chủ  tị ch Ủ y ban TW 
MTTQ Việ t Nam (từ  thá ng 6/2014 đế n thá ng 3/2016).

+ Ông Vũ  Hồ ng Khanh - Ủ y viên Ban Th ườ ng 
vụ  Th à nh ủ y, Phó  Chủ  tị ch Ủ y ban TW MTTQ Việ t 
Nam (từ  thá ng 3/2016 đế n thá ng 2/2019).

+ Bà  Nguyễ n Lan Hương - Ủ y viên Ban Th ườ ng 
vụ  Th à nh ủ y, Trưở ng Ban Dân vậ n Th à nh ủ y (từ  
thá ng 3/2019 đế n nay).
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Đ/c Nguyễn Lan Hương - UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam 

quận Hai Bà Trưng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đ/c Phùng Khánh Tài - Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam 
trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ủy ban MTTQ Việt Nam 

huyện Thanh Trì nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đ/c Bùi Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam 

quận Hoàn Kiếm lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa khóa XII, 
nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên khóa IV, 
nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ khóa VI, 
nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

 Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các quận,     Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các quận,    
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Đ/c Nguyễn Lan Hương - UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam 

quận Ba Đình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP 
tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm 

lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân 
lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hà Đông khóa XXI, 
nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy lần thứ V,
nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Nam Từ Liêm khóa II, 
nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

   huyện, thị xã TP Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024   huyện, thị xã TP Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024
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Đ/c Bùi Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam 

huyện Sóc Sơn lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP 
tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì 

lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh khóa XIX, 
nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm khóa XXI, 
nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây khóa XX, 
nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai khóa XXI, 
nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.
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Đ/c Nguyễn Lan Hương - UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam 

huyện Mê Linh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đ/c Bùi Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam 

huyện Chương Mỹ nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội
tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai 

lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ khóa XIX, 
nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên khóa XVIII, 
nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức lần thứ XX, 
nhiệm kỳ 2019 - 2024.
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Đ/c Nguyễn Lan Hương - UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam 

huyện Thạch Thất lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội
tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu huyện Quốc Oai lần thứ XX,

nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội
tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa 

lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam 

huyện Mỹ Đức lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín khóa XXII, 
nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đan Phượng khóa XIX, 
nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

18 DÂN CHỦ VÀ ĐOÀN KẾT  SỐ 84 - THÁNG 6/2019



19SỐ 84 - THÁNG 6/2019  DÂN CHỦ VÀ ĐOÀN KẾT  

KỶ  NIỆ M 94 NĂM NGÀ Y BÁ O CHÍ  CÁ CH MẠ NG VIỆ T NAM (21/6/1925 - 21/6/2019)



19SỐ 84 - THÁNG 6/2019  DÂN CHỦ VÀ ĐOÀN KẾT  

Trong sự nghiệp hoạt động cách mạng, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh luôn coi báo chí và những 
người làm báo là một bộ phận của sự nghiệp 

cách mạng, là vũ khí sắc bén trong công cuộc đấu 
tranh giành độc lập cho dân tộc và xây dựng cuộc sống 
mới cho Nhân dân. Người cho rằng, hoạt động báo chí 
thực chất là hoạt động chính trị, báo chí là vũ khí đấu 
tranh cách mạng nên báo chí cách mạng trước tiên 
phải mang tính chiến đấu, tính định hướng và tính 
quần chúng nhằm tuyên truyền cổ động, huấn luyện, 
giáo dục và tổ chức dân chúng để đưa dân chúng đến 
mục đích chung. 

Những tư tưởng dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đối với nền báo chí cách mạng nước nhà, với người làm 
báo chỉ ngắn gọn trong 5 câu: Viết cho ai? Viết để làm 
gì? Th ế thì viết cái gì? Cách viết thế nào? Viết rồi phải 
thế nào? Từ mục đích chung sử dụng báo chí là vũ khí 
tư tưởng sắc bén để thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, 
trước mỗi bài báo, Người đều xác định rõ, bài báo đó 
viết cho ai, viết để làm gì; từ đó lựa chọn viết cái gì, viết 
như thế nào để có thể tác động lên người nghe, người 
đọc, làm họ thay đổi nhận thức, ý nghĩ, tình cảm và 
hành vi, hướng họ vào hành động theo nhận thức mới 
Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây và chống luôn là hai 

mặt của một vấn đề, phải lấy xây để chống, chống để 
xây, trong đó xây dựng là cái cơ bản nhất. Do đó, viết 
báo là để nêu những cái hay, cái tốt của dân ta, của bộ 
đội ta, của cán bộ ta, của bạn ta, nhưng đồng thời, cũng 
để phê bình những khuyết điểm của chúng ta, của cán 
bộ, của Nhân dân, của bộ đội. Không nên chỉ viết cái 
tốt mà giấu cái xấu. Nhưng phê bình phải đúng đắn, 
thật thà, chân thành, chứ không phải để địch lợi dụng 
để nó phản tuyên truyền. Nêu cái hay, cái tốt, thì phải 
có chừng mực, chớ phóng đại...

Th ực hiện lời dạy của Người, báo chí trong những 
năm qua đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ cách 
mạng của mình là phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân 
dân. Với sự phát triển mạnh mẽ, sôi động của đội ngũ 
người làm báo, của hàng trăm cơ quan báo chí trên 
nhiều thể loại, đa dạng về ấn phẩm, nội dung thông 
tin báo chí cũng ngày càng hấp dẫn, sinh động, phong 
phú, phản ánh đầy đủ, kịp thời và toàn diện những 
vấn đề trong và ngoài nước. Báo chí hiện không chỉ 
đáp ứng nhu cầu của đại đa số quần chúng Nhân dân 
mà còn phục vụ từng nhóm đối tượng công chúng cụ 
thể; không chỉ hướng đến Nhân dân trong nước mà cả 
Nhân dân thế giới, người Việt Nam ở nước ngoài với 
những đặc thù, yêu cầu khác nhau.

Khẳng định bản lĩnh tiên phong của báo chí 
trong phòng chống tham nhũng, lãng phí

Đ/c Nguyễn Lan Hương - UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP Hà Nội 
phát biểu tại buổi gặp mặt phóng viên, cộng tác viên nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí 
Cách mạng Việt Nam 21/6/2019. Ả nh: Thu Thủy

Là người đặt viên gạch đầu 
tiên cho nền báo chí cách 

mạng Việt Nam với việc tổ 
chức và xuất bản tờ Th anh 

niên từ năm 1925, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã để lại một 
di sản báo chí quý báu với 
những giá trị to lớn về nội 
dung, tư tưởng, góp phần 
dẵn dắt nền báo chí cách 

mạng nói chung, người làm 
báo nói riêng phát triển và 

trưởng thành.
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Quán triệt tư tưởng phê bình, xây và chống trong 

phong cách báo chí Hồ Chí Minh, báo chí cách mạng 
đã thực sự là ngọn cờ tiên phong đi đầu, biểu dương 
cái mới, cái tốt, những nhân tố tích cực và phê phán 
mạnh mẽ cái sai, cái xấu, cái cũ, những nhân tố tiêu 
cực... Báo chí đã đi sâu vào thực tế, phản ánh kịp thời 
tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, phát 
hiện những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc 
tốt; đấu tranh không khoan nhượng với mọi đối tượng, 
hiện tượng làm tổn hại đến lợi ích chân chính của dân 
tộc, phanh phui các vụ, việc tiêu cực, tình trạng lãng 
phí, tham nhũng, lạm quyền...

Lấy tư tưởng, phong cách báo chí Hồ Chí Minh soi 
rọi vào thực tiễn báo chí cách mạng hiện nay, có thể 
thấy, những di sản báo chí của Người tiếp tục là “kim 
chỉ nam” dẫn đường cho báo chí cách mạng và những 
người làm báo tiếp tục đóng góp có hiệu quả vào sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Th ực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) và các chủ 
trương của Ðảng, pháp luật của Nhà nước về phòng 
chống tham nhũng, lãng phí (PCTNLP), ngày 4/1/2017, 
Ban Th ường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam và Hội 
Nhà báo Việt Nam phối hợp phát động Giải báo chí 
toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh PCTNLP” 
(lần thứ nhất), nhằm phát huy mạnh mẽ sự tham gia 
của người dân và toàn xã hội; Qua đó, khẳng định vai 
trò quan trọng và tiên phong của các cơ quan báo chí 
trong cuộc đấu tranh này. Việc triển khai Giải báo chí 
đã góp phần tích cực nâng cao vai trò, trách nhiệm của 
các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu; tiếp tục 
hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội để nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả công khai, minh bạch trong phát 
hiện, xử lý PCTNLP; kịp thời biểu dương, cổ vũ cách 
làm hay, kinh nghiệm tốt, điển hình trong đấu tranh 
PCTNLP.

Sau khi phát động, Ban Th ường trực Ủy ban TW 
MTTQ Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam luôn đồng 
hành, chia sẻ, cổ vũ, động viên các cơ quan thông tấn 
báo chí và người làm báo trên cả nước. Đã có hàng 
nghìn tin, bài, ảnh, phóng sự điều tra của các nhà báo 
trong cả nước tham dự giải, thể hiện tinh thần dấn thân, 
bất chấp mọi khó khăn, nguy hiểm của báo chí trong 
lĩnh vực PCTNLP. Những tác phẩm này có thể coi là 
tiếng chuông cảnh tỉnh những ai đang đứng ngoài, hoặc 
đi ngược lại tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XII).

Qua thành công của giải lần thứ nhất, Giải 
báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh 
PCTNLP” lần thứ hai tiếp tục khẳng định vai trò giám 
sát của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, Nhân 
dân, báo chí và công luận trong đấu tranh ngăn chặn, 
đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 
cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ 
vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực PCTNLP. 
Bên cạnh đó, tổ chức giải cũng nhằm biểu dương, cổ vũ 
những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt, điển hình 
tiên tiến trong đấu tranh PCTNLP và phản ánh việc 
tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội 
để PCTNLP. Qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công 
tác phát hiện, xử lý TNLP; mở rộng dân chủ, công khai, 
minh bạch. Việc tổ chức, phát động Giải báo chí toàn 
quốc “Báo chí với công tác đấu tranh PCTNLP’’ một 
lần nữa khẳng định quyết tâm chính trị, bản lĩnh tiên 
phong của báo chí cách mạng Việt Nam trong cuộc 
đấu tranh này. 

Lễ tổng kết và trao giải lần thứ hai sẽ được tổ chức 
vào tháng 8/2019. Đây sẽ là một trong những hoạt động 
ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ 
Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra vào 
ngày 19/9/2019.

Trần Hà

Dấu ấn một nhiệm kỳ       (Tiếp theo trang 12)

hóa; từ  88% - 90% số hộ gia đì nh được công nhận 
danh hiệu gia đình văn hóa; Th ực hiện tang văn 
minh tiến bộ (người quá cố hỏa táng) từ 63% trở 
lên; Hoàn thành 100% chỉ tiêu vận động Quỹ “Vì 
người nghèo” và các loại quỹ khác; 100% tổ chức 
Mặt trận các cấp xây dựng kế hoạch và giám sát, 
PBXH, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng 
chính quyền. 100% đơn vị Mặt trận các cấp phối 
hợp tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, 

chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã 
hội và Nhân dân... Phối hợp hòa giải thành mâu 
thuẫn trong nội bộ Nhân dân ở cơ sở đạt 85% trở 
lên. 100% MTTQ Việt Nam cấp huyện tổ chức tập 
huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận... Qua đó, tiế p 
tụ c phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và phát 
triển Th ủ đô giàu đẹp, văn minh.  

Minh Thúy
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Sáng 24/6, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP Hà Nội đã có  buổ i 
hộ i đà m vớ i đoàn đại biểu Ủy 

ban Hội nghị Hiệp thương chính 
trị nhân dân Trung Quốc TP Bắ c 
Kinh (Chính hiệp Bắ c Kinh) do 
đồng chí Vu Lỗ  Minh - Phó Chủ 
tịch Chính hiệp Bắ c Kinh dẫn đầu 
sang thăm và làm việc tại Việt Nam 
từ ngày 23 - 25/6/2019.

Tiếp đoàn có các đồng chí: 
Nguyễ n Lan Hương - UVTV 
Th ành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP; Nguyễn Anh Tuấn, 
Nguyễ n Th ị  Kim Dung - Phó Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; 
đạ i diệ n lã nh đạ o các sở , ngành TP.

Th ay mặt Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP, Chủ tịch Nguyễ n Lan 
Hương đã bày tỏ sự vui mừng, 
phấn khởi khi Đoàn đại biểu 

Chính hiệp Bắ c Kinh đến thăm, 
làm việc tại Hà  Nộ i theo tinh thầ n 
Biên bả n ghi nhớ  hợ p tá c đượ c hai 
bên ký  kế t và o năm 2017. Đồ ng chí  
khẳ ng đị nh, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP Hà Nội luôn trân trọng 
mối quan hệ với Chí nh hiệ p Bắc 
Kinh, gó p phầ n thúc đẩy mối quan 
hệ giữa hai Th ủ đô, hai đấ t nướ c. 
Th ông báo tới đoàn về tình hình 
phát triển kinh tế - xã hội của Th ủ 
đô Hà Nội và những hoạt động nổi 
bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP, Chủ  tị ch Nguyễ n Lan Hương 
cho biết, với chức năng là bộ phận 
của hệ thống chính trị của nước 
CHXHCN Việt Nam do Đảng 
Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là 
cơ sở chính trị của chính quyền 
nhân dân, đại diện cho quyền và 
lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

nhân dân..., Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP Hà Nội tập trung làm 
tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm: Tuyên 
truyền, vận động nhân dân thực 
hiện tốt các chủ trương, chính 
sách, pháp luật của Đảng và Nhà 
nước; đẩy mạnh các phong trào thi 
đua yêu nước, các cuộc vận động; 
phối hợp với các tổ chức thành 
viên và chính quyền tăng cường 
giám sát và phản biện xã hội, làm 
tốt vai trò hiệp thương chính trị, 
tham gia xây dựng Đảng, xây dựng 
chính quyền; thực hiện công tác 
đối ngoại nhân dân và nâng cao 
hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ. 
Đặ c biệ t, thờ i gian đoà n đế n thăm 
cũ ng là  đợ t cao điể m chuẩ n bị  tổ  
chứ c 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. 

Hà  Nộ i - Bắ c Kinh: 
Tăng cườ ng hợ p tá c chặ t chẽ , 

đi và o chiề u sâu

Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP Hà  Nộ i hộ i đà m vớ i Chí nh hiệ p Bắ c Kinh (Trung Quố c). Ảnh: Thu Thủy



22 DÂN CHỦ VÀ ĐOÀN KẾT  SỐ 84 - THÁNG 6/2019

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

22 DÂN CHỦ VÀ ĐOÀN KẾT  SỐ 84 - THÁNG 6/2019


 Trong không khí  chân thà nh, 

cở i mở , hai bên đã  trao đổ i những 
thành quả đạt được trong hợp tác 
song phương thời gian qua; kinh 
nghiệm triển khai bộ máy tổ chức 
và cơ chế hoạt động; nhất trí tăng 
cường hợp tác hơn nữa giữa hai 
đơn vị thông qua tích cực trao đổi 
giữa các ủy ban chuyên môn.

Tiế p đó , Đoà n đã  sang chà o 
xã  giao Th ườ ng trự c Th à nh ủ y 
Hà  Nộ i. Tiế p đoà n, đồ ng chí  Ngô 
Th ị  Th anh Hằ ng - Ủ y viên TW 
Đả ng, Phó  Bí  thư Th ườ ng trự c 
Th à nh ủ y khẳng định, Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân Th ủ đô 
luôn coi trọng quan hệ  hữ u nghị  
truyề n thố ng, hợ p tá c toà n diệ n 
Việ t Nam - Trung Quố c. Trên cơ 
sở triển khai nhận thức chung 
của lãnh đạo hai nước, quan hệ 
giữa Việt Nam - Trung Quốc nói 
chung và hai Th ủ đô nói riêng 
tiếp tục được triển khai tương 
đối toàn diện trên cơ sở  phương 
châm 16 chữ  và ng và  tinh thầ n 4 
tố t, với nhiều thỏa thuận hợp tác, 
duy trì đoàn giao lưu các cấp, hỗ 
trợ đào tạo cán bộ, đẩy mạnh thu 
hút đầu tư...

Đánh giá cao mối quan 
hệ được duy trì hiệu quả giữa 
Chính hiệp Bắc Kinh và Ủy ban 
MTTQ Việt Nam thành phố Hà 
Nội, Phó Bí thư Th ường trực 
Th ành ủy Ngô Th ị Th anh Hằng 
nhấn mạnh vai trò quan trọng 
của hai tổ chức trong đời sống 
chính trị của hai Th ủ đô; khẳng 
định việ c tăng cườ ng giao lưu, 
trao đổ i giữ a hai Th ủ  đô kinh 
nghiệ m giữ a hai tổ  chứ c giú p 
nâng cao năng lự c và  sứ c mạ nh 
củ a mỗ i tổ  chứ c trong thờ i kỳ  
mớ i, tăng cườ ng tì nh cả m gắ n 
bó  hữ u nghị  giữ a cá c đoà n thể , 
nhân dân hai Th ủ  đô. Lãnh đạo 
TP Hà Nội luôn ủng hộ việ c tăng 
cường phối hợp, hợp tác chặt 
chẽ, thiết thực và đi vào chiều 
sâu giữa hai tổ chức, qua đó , tiế p 
tụ c trở  thà nh độ ng lự c đó ng gó p 
và o sự  phá t triể n là nh mạ nh, 
ổ n đị nh củ a quan hệ  lá ng giề ng 
hữ u nghị , hợ p tá c toà n diệ n Việ t 
Nam - Trung Quố c.

Bày tỏ ấn tượng trước thành 
tựu phát triển của Hà Nội, với 
môi trường ngày càng xanh, 
sạch, đẹp và các dịch vụ hướng 

tới sự thân thiện, thuận tiện với 
người dân, Phó Chủ tịch Chính 
hiệp Bắc Kinh Vu Lỗ Minh khẳng 
định việc thúc đẩy quan hệ giữa 
Hà Nội và Bắc Kinh không chỉ 
phù hợp với lợi ích của hai TP 
mà còn có ý nghĩa lớn với hai 
nước, nhất là trong dị p kỷ niệm 
25 năm ngày hai TP thiế t lậ p mố i 
quan hệ. 

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch 
Chính hiệp Bắc Kinh đề  nghị  3 
trọng tâm hợp tác giữa hai Th ủ 
đô trong thời gian tới: Phát huy 
vai trò là hình mẫu đi đầu, từ đó 
thúc đẩy quan hệ liên kết giữa 
các địa phương; tăng cườ ng kế t 
nố i chiế n lượ c phá t triể n, mở 
rộng hợp tác cả về chiều rộng và 
chiều sâu; tăng cường giao lưu 
nhân dân trên nhiều mặt, tiếp 
nối truyền thống hữu nghị giữa 
hai nước. 

Trong chương trình, Đoà n đã  
đế n thăm và  khả o sá t thự c tế  tạ i 
Bệ nh việ n Đa khoa Đứ c Giang 
(quậ n Long Biên) và  Trạ m y tế  
phườ ng Bồ  Đề , quậ n Long Biên. 

Thu Thủ y

Phó  Bí  thư Thườ ng trự c Thà nh ủ y Ngô Thị  Thanh Hằ ng  ế p đoà n 
đạ i biể u Chí nh hiệ p Bắ c Kinh.

Đ/c Nguyễ n Lan Hương - UVTV Thà nh ủ y, Chủ  tị ch Ủ y ban MTTQ 
Việ t Nam TP Hà  Nộ i trao quà  lưu niệ m cho đ/c Vu Lỗ  Minh - 
Phó  Chủ  tị ch Chí nh hiệ p Bắ c Kinh.
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(Xem tiếp trang 37)
Người dân  ch cực tham gia vệ sinh môi trường tại vườn hoa Dốc Cẩm, phường 
Ngọc Lâm, quận Long Biên.  Ảnh: Tuệ Phương

Vì một Long Biên 
sáng - xanh - sạch - đẹp

Bất kỳ ai đi từ khu vực đô 
thị cũ sang quận Long Biên 
cũng thấy một cảm giác 

thư thá i lạ thườ ng. Những con 
phố thoáng, rộng, những tuyến 
phố lớn ngoài hai hàng cây xanh 
ven đường, còn có dải phân cách 
xanh ở giữa. Nhiều tuyến phố hoa 
nở quanh năm, được người dân 
gọi là những “tuyến phố nở hoa”. 
Quận Long Biên có lợi thế của một 
quận mới, được quy hoạch hạ tầng 
đồng bộ, các tuyến đường được 
đầu tư xây dựng khang trang, hiện 
đại. Nhưng để gìn giữ không gian 
xanh, sạch, đẹp và cảnh quan, môi 
trường, cầ n có sự đóng góp không 

nhỏ của toà n dân trong việ c thự c 
hiệ n CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng NTM, đô thị văn minh”, gắn 
với việc thực hiện chủ đề “Vì một 
Long Biên sáng, xanh, sạch, đẹp” 
do Ủ y ban MTTQ Việ t Nam quận 
Long Biên phát động.

Những năm qua, việc giữ gìn 
trật tự văn minh đô thị là nhiệm 
vụ chung của toà n TP. Nhưng vớ i 
quận Long Biên cò n có thêm cách 
làm bài bản, sáng tạo. Đó  là , huy 
độ ng sự  tham gia ủng hộ, và o cuộ c 
tí ch cự c của nhân dân. Trước kia, 
mỗi khi phát động phong trào, các 
lực lượng ra quân rầm rộ để dọn 
dẹp vệ sinh môi trường, giải toả 

lấn chiếm vỉa hè các tuyến phố. 
Song, thường sau khi ra quân một 
thời gian, phong trào lại “đuối” 
dần. Những điểm đen về rác thải, 
VSMT lại tái diễn; các thảm cỏ, dải 
cây xanh lại bị vứt rác bừa bãi. Phó 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việ t Nam 
quận Long Biên Ngô Th anh Xuân 
cho biết: “Trong cộng đồng dân 
cư, luôn có những tấm gương tích 
cực gìn giữ vệ sinh, môi trường, 
làm đẹp cảnh quan. MTTQ đã có 
sáng kiến thành lập mô hình “Câu 
lạc bộ (CLB) tình nguyện vì môi 
trường” ở tất cả các địa bàn với sự 
tham gia của các ban ngành, đoàn 
thể ở  địa phương. Mục tiêu là  đưa 
phong trà o giữ gì n Long Biên 
sáng, xanh, sạch, đẹp trở thành 
việ c là m thường xuyên; hoạt động 
liên tục hàng tuần, hàng tháng. Từ 
đó , lan toả ra cả cộng đồng”.

Từ  CLB tình nguyện vì môi 
trường đầu tiên ra đời tại phường 
Việt Hưng, đế n nay, toàn quận 
đã có 18 CLB với sự tham gia của 
hàng nghìn hội viên hoạ t độ ng đề u 
đặ n, hiệ u quả , gó p phầ n làm đẹp 
môi trường. Nhiề u mô hình hay 
đã  xuấ t hiệ n như: Mô hình Hội 
Cựu Chiến binh phường Ngọc 
Th ụy, Bồ Đề, Th ượng Th anh chăm 
sóc, cắt tỉa cây hoa giấy, hoa nguyệt 

Là một quận mới thành lập, nhưng nếp sống văn minh đô thị đã “thẩm thấu” vào đời sống người dân 
quận Long Biên (Hà Nội). Các tuyến đường, con phố trên địa bàn luôn được giữ gìn xanh, sạch, đẹp, 
nhiều “tuyến phố  nở hoa”. Th ực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô 
thị văn minh’’, gắn với việc thực hiện chủ đề “Vì một Long Biên sá ng, xanh, sạch, đẹp”, những năm 
qua, các cấp MTTQ Việ t Nam quận Long Biên đã nỗ lực vận động người dân chung sức, chung lòng 
thực hiện CVĐ.
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Khẳng định vai trò Mặt trận cơ sở

Ông Phùng Huy Đan (ngoài cùng bên phải) trao đổi với người dân phường Trung Phụng, 
quận Đống Đa.  Ảnh: Hạnh Nhân

đáng của người dân. Khi người dân 
gặp khó, tôi tìm hiểu rồi kiến nghị, 
tham mưu với UBND phường để 
giải quyết. Với những hộ nghèo đặc 
biệt khó khăn, tôi đề nghị cấp trên 
giúp đỡ xây dựng nhà. Từ khi tham 
gia công tác Mặt trận đến nay tôi và 
Ban CTMT đã tham mưu, đề xuất 
hỗ trợ xây nhà cho 7 hộ nghèo. Hà ng 
năm, Ban CTMT phường vận động 
Nhân dân ủng hộ để giúp đỡ người 
nghèo trong dịp Tết cổ truyền’’.

Hiện, ông Đan đặc biệt chú trọng 
công tác giám sát và phản biện. 
Ông nêu quan điểm: ‘’Bản thân tôi 
thấy giám sát rất quan trọng và có 
hiệu quả. Chúng tôi đã giám sát 
việc thực hiện hành chính một cửa. 
Th ấy cán bộ có những điều bất hợp 
lý, chúng tôi góp ý với họ về cách 
tiếp cận Nhân dân, lời nói với dân 
như thế nào cho đúng mực. Th ứ 
hai, thực hiện giám sát chính sách 
với người có công, chúng tôi ưu 
tiên quan tâm, nắm chắc ngày lễ Tết 
cấp trên cho bao nhiêu phải công 
khai, minh bạch. Trên cơ sở đó, Mặt 

trận sẽ trích ra để thêm cho các hộ 
nghèo. Hay bộ phận tiếp nhận đơn 
thư khiếu nại tố cáo, chúng tôi cũng 
thường xuyên giám sát. Chúng tôi 
giám sát cả việc cấp sổ đỏ cho dân. 
Có những trường hợp dân chờ 
lâu không được cấp, đã kiến nghị 
với Mặt trận, chúng tôi phả n á nh 
tớ i cấ p có  thẩ m quyề n để tháo gỡ, 
giả i quyế t...

Chia sẻ về những kinh nghiệm 
làm Mặt trận, ông Đan đặc biệt 
nhấn mạnh cần xây dựng tính dân 
chủ trong bàn bạc, tính thống nhất 
cao trong giải quyết công việc. Phải 
công tâm, khách quan trong việc 
nhận xét cho cán bộ, công chức, 
đảng viên căn cứ vào ưu, khuyết 
điểm thực tế. Đối với những 
trường hợp có biểu hiện vi phạm 
phải kịp thời phản ánh kiến nghị 
đến cơ quan có thẩm quyền để giải 
quyết xử lý.

 Trưởng ban CTMT KDC số 
3 phường Hạ Đình, quận Th anh 
Xuân Nguyễn Mạnh Dũng cũng 
đã phát huy được vai trò trong việc 

Ban Công tác Mặt trận 
(CTMT) ở khu dân cư 
(KDC) ngày càng khẳng 

định được vai trò cầu nối giữa 
người dân với Đảng, với chính 
quyền, giúp chính quyền nắm bắt 
được tâm tư, nguyện vọng của 
Nhân dân để kịp thời có biện pháp 
tháo gỡ từ cơ sở. Do đó, nâng cao 
kỹ năng tuyên truyền, vận động của 
Ban CTMT trong tình hình mới là 
vấn đề đặt ra với Ủ y ban MTTQ 
Việ t Nam TP Hà Nội.

Th eo Phó Chủ tịch Th ường 
trực Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP 
Hà Nội Bùi Anh Tuấn, hiện TP Hà 
Nội có 5.144 Ban CTMT. Tùy theo 
tình hình thực tế ở địa phương mà 
mỗi ban có từ 9 đến 15 thành viên. 
Với phương châm hướng về cơ sở, 
thời gian qua, Ủ y ban MTTQ Việ t 
Nam các cấp trên địa bàn TP luôn 
chú trọng phát huy vai trò của đội 
ngũ cán bộ Mặt trận ở địa bàn dân 
cư. Nhiều Trưởng Ban CTMT đã 
không ngại khó “đi từng ngõ, gõ 
từng nhà”, tuyên truyền, vận động 
Nhân dân tham gia tích cực vào 
các phong trào, các cuộc vận động 
(CVĐ), lắng nghe tâm tư của người 
dân, tạo sự đồng thuận ngày càng 
cao, góp phần xây dựng tinh thần 
đoàn kết, ấm áp trong đời sống của 
người dân ở mỗi KDC.

Ông Phùng Huy Đan - Trưởng 
ban CTMT TDP số 5, phường 
Trung Phụng, quận Đống Đa chia 
sẻ: “Công tác Mặt trận nhằm củng 
cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 
Nếu cán bộ Mặt trận làm được điều 
này thì dân rất quý. Hiểu tinh thần 
đó, tôi luôn luôn quan tâm đến tâm 
tư nguyện vọng và quyền lợi chính 
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khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân trong việc tuyên truyền, 
vận động Nhân dân thực hiện tốt 
“Mô hình KDC tự quản về trật tự đô 
thị (TTĐT) và vệ sinh môi trường 
(VSMT)” và trở thành điểm sáng 
của phường Hạ Đình. Để sát dân, 
gần dân, ông Dũng thường xuyên 
xuống KDC ít nhất 1 lần/ngày để 
nắm bắt tình hình. Ông không ngại 
nhận trách nhiệm xây dựng ngách 
342/31 làm điểm về tuyến ngõ 
TTĐT. Đến nay, ngách không có 
quảng cáo rao vặt, không có túi rác 
trước và sau giờ thu gom rác. 100% 
hộ dân tham gia treo cờ Tổ quốc 
trong các dịp lễ, Tết. VSMT đường, 
ngõ luôn sạch sẽ...

Ông Nguyễn Đức Hiệp, Bí thư 
Chi bộ kiêm Trưởng ban CTMT 
thôn Du Nội, xã Mai Lâm, huyện 
Đông Anh lại thể hiện rõ vai trò 
trong việc vận động Nhân dân thực 
hiện tang văn minh như: Không tổ 
chức làm cỗ mời khách trong ngày 
tang lễ, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; 

quy hoạch lại nghĩa trang; vận động 
Nhân dân đưa người qua đời đi 
hỏa táng đạt 100%... Để làm được 
điều này, ông Hiệp đã từng bước 
đưa những nội dung thực hiện nếp 
sống văn minh trong việc tang vào 
quy ước của làng, vào Hội nghị đại 
biểu Nhân dân, vào chương trình 
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. 
Đồng thời, cùng cán bộ, đảng viên 
và thành viên Ban CTMT thôn Du 
Nội gương mẫu đi đầu trong thực 
hiện tang văn minh, để người dân 
noi theo.

Có thể nói, vai trò  củ a Ban 
CTMT ở KDC là  rấ t quan trọ ng. 
Mọ i hoạ t độ ng đề u gắ n vớ i nhiệ m 
vụ  cụ  thể . Qua đó , đã góp phần to 
lớn trong thực hiện nhiệm vụ chính 
trị của địa phương, góp phần xây 
dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
ở  cộ ng đồ ng dân cư.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch 
Th ường trực Ủ y ban MTTQ Việt 
Nam TP Hà Nội Bùi Anh Tuấn 
cũng nêu thực trạng, không ít Ban 

CTMT chưa thực hiện tốt công tác 
trực tiếp tuyên truyền, vận động 
Nhân dân. Nhiều nơi chưa chủ 
động xây dựng được chương trình, 
kế hoạch công tác hàng năm, hàng 
quý, hàng tháng. Chưa phân công 
trách nhiệm cụ thể cho từng thành 
viên Ban CTMT phụ trách các khu 
vực, số hộ dân. Chưa trực tiếp tuyên 
truyền, vận động đến từng gia đình, 
người dân nên vai trò hoạt động 
của Ban CTMT chưa rõ, chưa nổi 
và thiếu chiều sâu, sức thuyết phục 
Nhân dân chưa cao.

Chí nh vì  vậ y,  trong tình hình 
mới, vấn đề cấp thiết đặt ra là phải 
nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận 
động cho các Trưởng ban và thành 
viên Ban CTMT nhằm góp phần 
đẩy mạnh phong trào thi đua rộng 
khắp trong các tầng lớp Nhân dân, 
khơi dậy lòng yêu nước, sức mạnh 
nội lực của cộng đồng dân cư, chăm 
lo đời sống vật chất và tinh thần của 
Nhân dân ngày càng tốt hơn... 

Hạnh Nhân

công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đã cơ bản đã hoàn 
tất; các tiểu ban Đại hội đang khẩ n trương hoàn thành 
những khâu cuối cùng theo nhiệm vụ được phân công, 
đảm bảo thời gian quy định.

Đặc biệt, nhằm tuyên truyền sâu rộng tới các tầng 
lớp Nhân dân về kết quả của công tác Mặt trận; về vị 
trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới, 
góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn 
kết toàn dân, Ban Th ường trực Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP phối hợp chặt chẽ với các báo, đài của TW 
và TP trong công tác tuyên truyền Đại hội; tổ chức các 
chuyên trang, chuyên mục; đăng tải hàng trăm tin, bài, 
ảnh về hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp TP, về 
công tác tổ chức Đại hội trên các phương tiện thông 
tin đại chúng, trên Bản tin Dân chủ và Đoàn kết và 
Website của Mặt trận, tạo không khí vui tươi, phấn khởi 
và tin tưởng trong các tầng lớp Nhân dân ở Th ủ đô. 

Ban Th ường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cũng 
lưu ý các tổ chức thành viên, MTTQ Việt Nam các quận, 
huyện, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước và 
sau Đại hội (nhất là tuyên truyền về kết quả của Đại hội). 
Tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội 
đại biểu MTTQ Việt Nam TP lần thứ XVII; tuyên truyền 
kết quả tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt 
Nam lần thứ IX gắn với triển khai xây dựng chương trình 
hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội. Bên cạnh 
đó, tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích 
chào mừng thành công của Đại hội; động viên Nhân 
dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ, 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019. Phát 
huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu 
“Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

PV: Xin cảm ơn Chủ tịch. 
Lệ  Hằng (thực hiện)

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân...  (Tiếp theo trang 8)
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Giải quyết 
những khúc mắc trong dân

Theo Ủ y ban MTTQ Việ t 
Nam TP Hà Nội, năm 
2018 và 3 tháng đầu năm 

2019, các Ban TTND đã giám sát 
6.771 vụ việc, phát hiện 1.749 vụ 
có dấu hiệu vi phạm; kiến nghị 
với chính quyền các cấp, các cơ 
quan có thẩm quyền 1.712 vụ 
việc. Các cấp chính quyền và cơ 
quan chức năng xem xét, giải 
quyết 1.641 vụ việc, đạt 95,85%. 
Các Ban GSĐTCCĐ đã tham 
gia giám sát hơn 4.000 công 
trình, dự án. Th ông qua hoạt 
động giám sát phát hiện 426 vụ 
vi phạm; kiến nghị cơ quan có 
thẩm quyền xử lý 411 vụ ở các 
lĩnh vực. Các hoạt động giám 
sát của cộng đồng tập trung vào 
việc quản lý, sử dụng đất đai, 

Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ phường Giang  Biên (quận Long Biên) nghiên cứu hồ sơ 
thiết kế công trình trước khi tham gia giám sát.  Ảnh: Nhã Phương

Th ời gian qua, hoạt động 
giám sát của các Ban Th anh 

tra Nhân dân (TTND), 
Ban Giám sát đầu tư của 

cộng đồng (GSĐTCCĐ) 
trên địa bàn TP  Hà Nội 

đã tập trung vào việc thực 
hiện các chủ trương, chính 
sách, pháp luật liên quan 

đến quyền, lợi ích của người 
dân. Với phương châm “dân 

biết, dân bàn, dân làm, 
dân kiểm tra”,  nhiều vấn 
đề khúc mắc trong Nhân 

dân đã được giải quyết, góp 
phần ổn định tình hình tại 

các địa bàn dân cư. 

thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ 
sở, thi công các công trình có 
vốn đầu tư của Nhà nước...

Để cán bộ thật sự công tâm, 
đảng viên gương mẫu, MTTQ 
Việ t Nam xã Đông Dư, huyện 
Gia Lâm đã mở hộp thư giám 
sát cán bộ, công chức, đảng viên 
ở khu dân cư (KDC) và bước 
đầu đã giải quyết được nhiều 
vấn đề khúc mắc trong dân. Đã 
thành thông lệ, cứ chiều thứ 6 
hàng tuần, cán bộ Mặ t trậ n xã 
sẽ trực tiếp mở hộp thư giám sát 
để thu thập, xử lý và tiến hành 
phân loại thư từ theo đúng trình 
tự của Luật Tố cáo. Khơi nguồn 
cho việc mở hòm thư giám sát 
của địa phương, ông Nguyễn 
Đăng Trọng, Phó Chủ tịch Ủ y 
ban MTTQ Việ t Nam xã Đông 
Dư cho biết: Năm 2006, xã Đông 
Dư đã cùng với cá c đơn vị : Phú 
Th ị, Đặng Xá, Ninh Hiệp và  thị 
trấn Yên Viên được huyện Gia 
Lâm chọ n làm điểm thực hiện 
Nghị quyết 05 giữa Chính phủ 
và Ủ y ban TW MTTQ Việt Nam 
về việc mở hòm thư giám sát cán 
bộ, công chức, đảng viên. Th eo 
tinh thần đó, MTTQ sẽ trực tiếp 
tham gia giám sát cán bộ, đảng 
viên, cán bộ công chức ở KDC 
thông qua các kênh thông tin 
khác nhau. 

Với cách làm tận tụy, công 
tâm trong việc thực thi giám sát, 
nhiều vấn đề khúc mắc trong 
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đời sống người dân đã được 
giải quyết. Xã  Đông Dư luôn là 
xã  đi đầ u của huyện trong việc 
huy động sức mạnh toàn dân 
tham gia các cuộc vận động 
(CVĐ), các phong trào thi đua 
yêu nước...

Điể n hì nh là  giám sát việ c thi 
công xây dự ng khu tái định cư 
X1 (dự án giãn dân đường Hà 
Nội - Hưng Yên). Lú c đầ u, Ban 
TTND cũ ng gặ p không í t khó  
khăn do đơn vị thi công không 
công khai dự toán thiết kế. Đến 
ngày thi công họ chỉ thông báo 
cho địa phương và đem xe đến 
san lấp. Với vai trò của mình, 
ông Nguyễn Đăng Trọng và các 
thành viên trong Ban TTND 
kiên quyết đề nghị UBND xã 
và chủ đầu tư yêu cầu đơn vị 
thi công phải thực hiện vét bùn 
song mới được san lấp đúng như 
trong thiết kế. Quá trình Ban 
TTND đeo bám và giải quyết vụ 
việc mất cả tháng trời. Dù vất vả 
ngày đêm nhưng hiệu quả đem 
lại chính là niềm tin của Nhân 
dân trong xã.

Ông Lê Phùng Đoàn, Trưởng 
ban TTND, Ban GSĐTCCĐ xã 
Phú Th ụy (huyện Gia Lâm) 
cũng cho biết, thời gian gần đây, 
Ban GSĐTCCĐ xã đã tham gia 
giám sát nhiều công trình tại 
địa phương như: Giám sát xây 
dựng trạm y tế xã, giám sát công 
tác dồn điền đổi thửa, giám sát 
xây dựng đình làng Trân Tảo... 
Khi tiến hành giám sát, các 
thành viên trong Ban tiến hành 
giám sát từ thiết kế, cho đến 
quy hoạch, vật tư xây dựng... 
“Chúng tôi phải tận dụng những 
người có kinh nghiệm, hiểu biết 
về xây dựng để có thể đọc được 
bản vẽ kỹ thuật. Ví dụ, như khi 

xây dựng di tích đình làng Trân 
Tảo, các thành viên Ban Giám 
sát đã đề nghị khen thưởng cho 
2 thợ mộc là người địa phương. 
Họ vừa là người thi công, vừa là 
người giám sát. Vì vậy, trong quá 
trình giám sát, nếu phát hiện sai 
phạm, các thành viên Ban giám 
sá t nêu ý kiến thì đều được đơn 
vị thi công điều chỉnh, sửa sai 
ngay nên không có vấn đề lớn 
xảy ra”, ông Đoàn chia sẻ. 

Với đặc thù là xã làng nghề có 
tiếng cả một vùng, xã Vạn Điểm, 
huyện Th ường Tín nổi tiếng với 
các sản phẩm mộc tinh xảo. Các 
hoạt động giám sát về VSMT, về 
xây dựng kết cấu hạ tầng nông 
thôn, hệ thống cấp thoát nước 
được địa phương đặc biệt quan 
tâm. Nhờ sự vào cuộc tích cực, 
đồng bộ  của Ban TTND và Ban 
GSĐTCCĐ, cá c công trì nh xây 
dự ng cơ sở  hạ  tầ ng nông thôn 
đề u đả m bả o chấ t lượ ng. Chia 
sẻ về thành công trong công tác 
Mặt trận tại địa phương, ông 
Nguyễn Xuân Khang - Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việ t Nam xã Vạn 
Điểm cho rằng, cán bộ Mặt trận 
cũng chính là cán bộ dân vận. 
Muốn công việc nói chung hay 
các phần việc của Mặt trận nói 
riêng khi triển khai đạt kết quả 
tốt, phải tạo được sự đồng thuận, 
ủng hộ của Nhân dân. Muốn dân 
hiểu, dân tin thì chính bản thân 
mình phải hiểu được dân cần gì, 
có tâm tư, nguyện vọng gì. Một 
người cán bộ hiểu dân, tin dân 
thì công việc dù khó mấy cũng 
sẽ có cách giải quyết. Với những 
suy nghĩ giản đơn như vậy, ông 
đã luôn cố gắng thu xếp thời 
gian để trò chuyện, lắng nghe bà 
con nói và nói cho bà con nghe, 
giúp họ thêm hiểu về Mặt trận, 

về các công trình, dự án mà địa 
phương đang tiến hành triển 
khai. Đồng thời, ông cũng xây 
dựng và giữ vững mối quan hệ 
chặt chẽ với các Ban CTMT, các 
ban ngành, tổ chức thành viên 
để triển khai công việc trên cơ 
sở bám sát nhiệm vụ chính trị 
của địa phương nhằm thực hiện 
đủ các đầu việc, không chồng 
chéo hay bỏ sót việc nào. 

Khẳng định vai trò của Ban 
TTND và Ban GSĐTCCĐ, Phó 
Chủ tịch Th ường trực Ủy ban 
MTTQ Việ t Nam TP Hà Nội 
Bùi Anh Tuấn cho rằng, trong 
thời gian qua, các Ban TTND, 
Ban GSÐTCCÐ đã thực hiện 
giám sát hiệu quả, phát hiện 
hàng nghìn vụ việc sai phạm 
của các tổ chức và cá nhân; kiến 
nghị cơ quan chức năng thu hồi 
hàng nghìn mét vuông đất và 
hàng tỷ đồng tài sản... Qua đó , 
góp phần phát hiện, ngăn ngừa 
những sai phạm trong quá trình 
thực hiện pháp luật ở cơ sở và 
triển khai các dự án đầu tư ở địa 
phương. 

Ðể nâng cao hiệu quả 
hoạt động Ban TTND và Ban 
GSÐTCCÐ, ông Bùi Anh Tuấn 
đề nghị các địa phương cần 
quan tâm hơn việc kiện toàn đội 
ngũ hai tổ chức này. Đặ c biệ t, 
cần rà soát, tìm những người 
am hiểu pháp luật, kinh qua 
công tác trên các lĩnh vực kinh 
tế - xã hội, xây dựng... trên địa 
bàn, mời họ tham gia công tác 
thanh tra, giám sát để góp phần 
nâng cao chấ t lượ ng hoạt động 
giám sát cũng như nâng cao tuổi 
thọ các công trình xây dựng trên 
địa bàn. 

Nhã Phương
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HỘI CCB HUYỆN THANH TRÌ: 

SÁNG TẠO TRONG THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW

T rong nhữ ng năm qua, 
Hội CCB huyện Th anh 
Trì đã phát động phong 

trào thi đua với chủ đề “Cán bộ, 
hội viên CCB Th anh Trì tích cực 
học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh, nói đi đôi với làm hiệu 
quả”. Việc thực hiện Chỉ thị 05- 
CT/TW được gắn kết với các 
phong trào thi đua yêu nước, 
các CVĐ, thực hiện 2 bộ Quy 
tắc ứng xử của TP. Các đồng 
chí cán bộ hội đã xây dựng và 
thực hiện chương trình công 
tác theo chắc năng và nhiệm 
vụ của mình. Hội CCB huyện 
đã chủ động hướng dẫn chuyên 
đề toàn khóa, xây dựng chương 
trình hành động đến từng cấp 
hội và cán bộ hội viên. Th eo 
đó, các chuyên đề được thay đổi 
theo từng năm: “Xây dựng tổ 
chức Hội đạt “Trong sạch vững 

mạnh toàn diện, góp phần xây 
dựng nông thôn mới (NTM), 
đô thị văn minh” (năm 2016); 
“CCB huyện Th anh Trì gương 
mẫu - Hành động - Hiệu quả” 
(năm 2017); “Nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả hoạt động của hệ thống 
chính trị, xây dựng tổ chức Hội 
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm 
vụ” (năm 2018); “Xây dựng ý 
thức tôn trọng Nhân dân, phát 
huy dân chủ, chăm lo đời sống 
Nhân dân, đời sống CCB theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh” (năm 2019). Bám 
sát chuyên đề hàng năm, 19/19 
cơ sở Hội đã  triển khai đến cán 
bộ, hội viên để thực hiện tạo sự 
đồng bộ. Điều đặc biệt là sau mỗi 
lần sinh hoạt hàng tháng, các chi 
hộ i đều có mục đánh giá kiểm 
điểm việc thực hiện Chỉ thị 05- 
CT/TW. Trong đó nêu rõ những 
việc làm được, những tồn tại, 

yếu kém của đơn vị mình và bản 
thân, qua đó , góp phần nâng cao 
chất lượng thực hiện của mỗi cá 
nhân, đơn vị theo hướng thiết 
thực, hiệu quả. Nhiều Hội cơ sở 
đã có sáng kiến tổ chức cho cán 
bộ, hội viên CCB thăm các đơn 
vị điển hình. Từ đó rút ra bài 
học, kinh nghiệm hay, cách làm 
sáng tạo để việc thực hiện Chỉ 
thị đạt kết quả cao hơn.

Th ực hiện Đề án 03 - ĐA/
CCB của Hội CCB TP “CCB Th ủ 
đô đoàn kết giúp đỡ hội viên 
phát triển kinh tế, nâng cao đời 
sống, giảm nghèo, xóa nhà dột 
nát giai đoạn 2014 - 2017”, các 
cấp hội luôn quan tâm động viên 
hội viên cùng gia đình học hỏi 
nhiều mô hình đầu tư phát triển 
kinh tế hiệu quả, tạo nguồn vốn 
vay cho hội viên trên 31 tỷ đồng 
đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát 
triển đời sống. Hiện trên địa bàn 

Là tổ chức thành viên của 
Ủy ban MTTQ Việt Nam 
huyện Th anh Trì, những 
năm qua, Hội Cựu chiến 
binh (CCB) huyện Th anh 
Trì đã  có  cá ch là m sá ng 
tạ o trong triể n khai thự c 
hiệ n Chỉ thị 05-CT/TW, 
tạ o sứ c lan tỏ a trong cộng 
đồng dân cư, thúc đẩy các 
phong trào thi đua yêu 
nước, các cuộc vận động 
(CVĐ), đóng góp thiết 
thực vào sự phát triển của 
địa phương. Cán bộ, hội viên CCB huyện Thanh Trì tham gia vệ sinh môi trường. 

Ảnh: Hội CCB huyện Thanh Trì
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huyện chỉ còn 8 gia đình hộ CCB 
nghèo (chiếm 1%, với lý do bất 
khả kháng). 

Phát huy tinh thần đồng đội, 
cán bộ, hội viên CCB Th anh Trì 
đã tự nguyện ủng hộ tiền, ngày 
công lao động giúp hội viên khó 
khăn; thăm hỏi, tặng nhiều suất 
quà cho thương binh, gia đình 
chính sách. Hội cũng duy trì 
thường xuyên hoạt động thăm 
hỏi, tặng quà cho hội viên ốm 
đau, nhân Ngày Th ương binh - 
Liệt sĩ, dịp Tết Nguyên đán; trợ 
cấp cho hội viên khó khăn, phúng 
viếng hội viên và thân nhân hội 
viên qua đời; tổ chức hoạt động 
đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ CCB 
huyện Chương Mỹ và Quốc Oai 
bị ngập lụt... Trong 3 năm, kinh 
phí cho các hoạt động này là hơn 
1,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hội CCB còn 
tích cực tham gia các CVĐ, các 
phong trào thi đua yêu nước. 
Tiêu biểu như trong phong trào 
xây dựng NTM, cán bộ hội viên 
đã đóng góp hơn 1.000 ngày 
công, hiến hàng trăm m2 đất thổ 
cư, ủng hộ hơn 2 tỷ đồng, góp 

phần đưa huyện Th anh Trì trở 
thành huyện NTM (năm 2017).

Quá  trì nh thực hiện Chỉ thị 
05 - CT/TW, trên đị a bà n huyệ n 
đã  xuất hiện nhiều mô hình, tấm 
gương điển hình tiên tiến, có sức 
lan tỏa trong đời sống, như mô 
hình Đội tự quản bảo vệ ANTT, 
TTĐT, VSMT của Hội CCB xã 
Ngọc Hồi, Vĩnh Quỳnh, Tân 
Triều. Các tấm gương hết lòng 
với công tác Hội như: Chủ tịch 
Hội CCB huyện Nguyễn Minh 
Th uật, gương làm kinh tế giỏi 
như Phạm Văn Tá, Chủ tịch CCB 
xã Duyên Hà (Giám đốc Công ty 
cổ phần nông sản Hà Nội), CCB, 
thương binh Phạm Văn Ngâm 
(xã Đông Mỹ), CCB Tạ Quang 
Th ế (xã Ngũ Hiệp), CCB Nguyễn 
Hồng Dương (xã Yên Mỹ), gương 
tiêu biểu trên lĩnh vực giữ gìn 
ANTT như CCB Tạ Quang Lý 
(xã Ngọc Hồi), CCB Phạm Ngọc 
Phán (xã Vĩnh Quỳnh)... Những 
tấm gương tiêu biểu được tuyên 
dương tại các kỳ sơ kết, tổng kết, 
phát động phong trào thi đua đã 
có sức lan tỏa trong cộng đồng 
dân cư, làm cho việc học tập, làm 

Hội CCB huyện Thanh Trì kiểm tra công tác vay vốn của các hội viên để phát triển kinh tế.
 Ảnh: Hội CCB huyện Thanh Trì

theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh ngày càng 
thiết thực, hiệu quả.

Th eo Phó Chủ tịch Hội CCB 
huyện Th anh Trì Vũ Văn Hiếu, 
để đạt được thành tích như vậy, 
bên cạnh sự nỗ lực của mỗi cán 
bộ, hội viên trong giữ gìn, phát 
huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ thì 
một điều không thể thiếu đó là 
các cấp Hội đã làm tốt công tác 
giáo dục chính trị, đa dạng hóa 
các hình thức tuyên truyền về 
tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội 
viên. Huyện hội và Hội cơ sở đã 
tích cực chủ động xây dựng nội 
dung chương trình, tổ chức học 
tập cho cán bộ, hội viên những 
chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, 
lề lối, tác phong của Bác, học tập 
các Nghị quyết TW (IV, V, VI, 
VII, VIII), Nghị quyết Đại hội 
CCB và Nghị quyết Đảng bộ các 
cấp... Cùng với đó là lồng ghép 
tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 
- CT/TW thông qua sinh hoạt chi 
bộ, tọa đàm, nói chuyện chuyên 
đề, thăm Lăng Bác, Bảo tàng Hồ 
Chí Minh, về làng Sen quê Bác...
Từ năm 2016 đến nay, Hội CCB 
huyện đã tổ chức học tập cho 
20.875 lượt hội viên là đảng viên; 
quán triệt các chỉ thị, nghị quyết 
cho 31.318 lượt hội viên; tuyên 
truyền, phổ biến các bộ luật sửa 
đổi và luật mới ban hành cho 
14.825 hội viên; tổ chức 195 buổi 
nói chuyện thời sự cho hội viên...

Với cán bộ, hội viên CCB 
huyện Th anh Trì, thực hiện Chỉ 
thị 05-CT/TW là trách nhiệm 
đồng thời cũng là vinh dự của 
những CCB mang trong mình 
phẩm chất truyền thống “Bộ đội 
Cụ Hồ”. 

Hoàng Thu
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Hà  Nộ i: Hiệ u quả  10 năm thự c hiệ n CVĐ 
“Ngườ i Việ t Nam ưu tiên dù ng hà ng Việ t Nam” 

Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP tặng Bằng khen cho các tập thể có thành  ch xuất sắc trong 
10 năm thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu  ên dùng hàng Việt Nam”. Ả nh: BTG

Năm 2019, ghi dấu ấn 10 năm 
triển khai Cuộc vận động 
(CVĐ): “Người Việt Nam 

ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, TP Hà 
Nội, với vai trò là 1 trong 2 trung tâm 
kinh tế trọng điểm của đất nước, có 
sức ảnh hưởng và lan tỏa sâu rộng 
với sự phát triển kinh tế chung của 
khu vực phía Bắc đã sớm triển khai 
CVĐ vào thực tiễn. Với cách làm 
sáng tạo, sâu sát và sự vào cuộc của 
cả  hệ thống chính trị toàn TP, CVĐ 
đã có  sứ c lan tỏa, đi sâu vào cuộc 
sống, giúp người tiêu dùng trên địa 
bàn Th ủ đô hướng tới lựa chọn, mua 
sắm và  tin dù ng hà ng Việ t. 

 Việc tổ chức triển khai CVĐ trên 
đị a bà n TP có sự lãnh đạo chặt chẽ, 
xuyên suốt của cấp ủy Đảng, chính 
quyền các cấp; sự phối hợp đồng bộ 
giữa các lực lượng, các ngành, các cơ 
quan báo chí, MTTQ và các tổ chức 
chính trị - xã hội. Với các hình thức 
hoạt động phong phú, sáng tạo, thiết 

thực, CVĐ đã góp phần quan trọng 
trong việc nâng cao nhận thức và 
hành động của người tiêu dùng trong 
mua sắm và sử dụng hà ng Việt, tạo 
điều kiện cho các doanh nghiệp (DN) 
Việt phát triển, góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội của TP và cả nước. TP 
đã chú  trọ ng tuyên truyề n, quả ng bá , 
vậ n độ ng thự c hiệ n CVĐ; triển khai 
các cơ chế, chính sách để hỗ trợ DN 
xây dựng, phát triển thương hiệu; hỗ  
trợ  trong công tá c xú c tiế n thương 
mạ i, ứ ng dụ ng khoa họ c công nghệ , 
đổ i mớ i thiế t bị , phá t triể n sả n phẩ m 
công nghiệ p chủ  lự c,... Qua đó , tạo 
những chuyển biến tích cực trong 
sả n xuấ t và  kinh doanh. 

10 năm qua, Ủ y ban MTTQ Việ t 
Nam, cá c tổ  chứ c chí nh trị  - xã  hộ i, 
Ban chỉ  đạ o (BCĐ) CVĐ cá c cấ p đã  
tổ  chứ c nhiề u hoạ t độ ng, như: hộ i 
thả o, tọ a đà m, hộ i nghị  tuyên truyề n 
vớ i hà ng nghì n ngườ i tham gia; biên 
soạ n nhiề u ấ n phẩ m phụ c vụ  công 

Ngà y 25/5, BCĐ CVĐ 
TP đã  tổ  chứ c hộ i nghị  

tổ ng kế t 10 năm thự c 
hiệ n CVĐ TP Hà  Nộ i. 

Nhân dịp này, BCĐ 
CVĐ TP đã đề  nghị  

BCĐ TW CVĐ và  TP 
khen thưở ng 69 tậ p thể , 

46 cá  nhân có  thà nh 
tí ch xuấ t sắ c trong thự c 

hiệ n CVĐ. Trong khuôn 
khổ hội nghị tổng kết, 

BCĐ CVĐ TP đã trưng 
bà y, giới thiệu hàng 

hóa, sản phẩm thương 
hiệu Việt tại khu vực 

Nhà Bát giác - 
Vườn hoa Lý Th ái Tổ.
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tá c tuyên truyề n CVĐ; tiế n hà nh 
04 cuộ c điề u tra xã  hộ i họ c để nắ m 
bắ t, đị nh hướ ng dư luậ n về  triể n 
khai CVĐ. Gần 2 triệu lượt người 
dân được tập huấn nghiệp vụ, kỹ 
năng tuyên truyền CVĐ; 120 sản 
phẩm của 82 DN được công nhận 
sản phẩm công nghiệp chủ lực; 
hơn 1.100 lượt DN đã được hỗ 
trợ xây dựng và phát triển thương 
hiệu; 254 phiên chợ Việt, 3.200 
chuyến bán hàng lưu động đưa 
hàng Việt về nông thôn; 22 trung 
tâm thương mại, 132 siêu thị đang 
vận hành hiệu quả; 771 lượt sản 
phẩm của 588 DN được bình chọn 
thông qua chương trì nh bì nh chọ n 
“Hà ng Việ t Nam đượ c ngườ i tiêu 
dù ng yêu thí ch”; gần 80 ngàn vụ 
buôn lậu, hàng cấm, hàng giả và 
gian lận thương mại được xử lý; 
trên 3.000 sản phẩm của 24 tỉnh 
thành đã được kết nối tại sàn giao 
dịch nông sản Hà Nội là  nhữ ng kế t 
quả  cụ  thể  minh chứ ng cho nhữ ng 
nỗ  lự c củ a cả  hệ  thố ng chí nh trị  TP 
trong triể n khai thự c hiệ n CVĐ.

Ghi nhậ n nhữ ng cố  gắ ng, nỗ  
lự c củ a BCĐ CVĐ TP, Phó Bí 
thư Th ành ủy, Chủ tịch HĐND 
TP Nguyễn Th ị Bích Ngọc nêu 
rõ, những kết quả đạt được trong 
10 năm triển khai và tổ chức thực 
hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu 
tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa 
bàn Th ủ đô có ý nghĩa chính trị - 
xã hội sâu sắc, góp phần xây dựng 
văn hóa tiêu dùng, sản xuất và 
cung ứng ra thị trường những sản 
phẩm hàng hóa, dịch vụ có chất 
lượng tốt, sức cạnh tranh cao, đáp 
ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội 
và xuất khẩu; nâng cao năng lực 
sản xuất, cạnh tranh của nền kinh 
tế nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 
hội nhập kinh tế quốc tế.

Bên cạnh những kết quả đạt 
được, BCĐ CVĐ TP cũng đã chỉ 
ra một số tồn tại, hạn chế, như: 
Một số đơn vị, DN thực hiện còn 
hình thức, chưa nhận thức đầy 
đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, 
nội dung CVĐ; tình trạng hàng 
giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, 
hàng kém chất lượng, hàng chưa 
bảo đảm vệ sinh an toàn thực 
phẩm còn khó kiểm soát, ảnh 
hưởng đến niềm tin của người 
tiêu dùng.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả 
CVĐ trong thời gian tới, đồng 
chí Nguyễn Th ị Bích Ngọc đề 
nghị BCĐ CVĐ các cấp, các sở, 
ban, ngành thành viên xác định 
rõ nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ 
chức thực hiện CVĐ ở cơ quan, 
đơn vị, địa phương là một trong 
những nhiệm vụ chính trị quan 
trọng, thường xuyên; tránh tình 
trạng “khoán trắng” cho Ủy ban 
MTTQ Việ t Nam các cấp, các tổ 
chức thành viên. Bên cạnh đó, 
BCĐ CVĐ các cấp cần thường 
xuyên đổi mới, nâng cao chất 
lượng, đa dạng hình thức, nội 
dung thông tin, tuyên truyền; tiếp 
tục rà soát, bổ sung chương trình 
hành động tổ chức thực hiện CVĐ 
theo chỉ đạo của TW, TP, phù hợp 
với yêu cầu thực tiễn... “CVĐ cần 
triển khai tích cực ở một tầm mới, 
để thực sự trở thành CVĐ của 
toàn dân”, đồng chí Nguyễn Th ị 
Bích Ngọc nhấn mạnh.

Đánh giá cao sự sáng tạo, chủ 
động trong triển khai CVĐ của 
TP Hà Nội, cũ ng như những kết 
quả, thành tích TP Hà Nội đã đạt 
được qua 10 năm triển khai CVĐ, 
Th ứ trưởng Bộ Công thương, 
Phó Trưởng BCĐ TW CVĐ Đỗ 
Th ắng Hải chỉ ra những nhiệm vụ 
quan trọng mà Hà Nội cần thực 

hiện tốt trong thời gian tới. Để 
CVĐ ngày càng đi vào chiều sâu, 
Th ứ trưởng đề nghị BCĐ CVĐ 
TP Hà Nội tiếp tục tập trung vào 
4 nội dung: Đôn đốc các đơn vị 
tăng cường thực hiện các nhiệm 
vụ được phân công; tăng cường 
phối hợp liên ngành để phát triển 
thương mại trong nước, du lịch, 
nông nghiệp, công nghiệp, y tế; 
thường xuyên phổ biến các hiệp 
định thương mại tự do thế hệ mới 
mà Việt Nam đã ký kết và có hiệu 
lực. Đồng chí đề nghị UBND TP 
Hà Nội chỉ đạo các sở, ban, ngành 
có liên quan, đặc biệt là Sở Công 
thương, tiếp tục đẩy mạnh triển 
khai các hoạt động đưa hàng Việt 
vào các kênh phân phối hiện đại 
và truyền thống.

Để  tiế p tụ c thự c hiệ n hiệ u quả  
CVĐ trong thờ i gian tớ i, đồng 
chí Nguyễ n Lan Hương - Ủy viên 
Th ường vụ, Trưởng ban Dân vận 
Th ành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP, Trưở ng BCĐ CVĐ 
TP đề  nghị  cá c đơn vị  thà nh viên, 
BCĐ CVĐ cá c quậ n, huyệ n, thị  
xã  tiế p tụ c phối hợp triển khai 
tuyên truyền trên các kênh thông 
tin, truyền thông về kết quả 
10 năm thực hiện CVĐ, tuyên 
truyền nhân rộng những điển 
hình tiên tiến; tổ chức thực hiện 
có hiệu quả các nội dung trong kế 
hoạch thực hiện CVĐ; kịp thời 
bàn, thống nhất những giải pháp 
nhằm khắc phục nhữ ng nội dung 
hạn chế, bổ sung những nội dung, 
phương hướng trong thời gian tới 
vào kế hoạch thực hiện của BCĐ 
CVĐ các cấp. Đồng thời, thường 
xuyên kiện toàn, bổ sung BCĐ, Tổ 
Th ư ký BCĐ CVĐ các cấp và tổ 
chức thực hiện nghiêm túc Quy 
chế hoạt động đã đề ra.

Thu Thủ y
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SỰ  THẬ T KHÔNG THỂ  ĐẢ O NGƯỢ C

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 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

Trong những ngày qua, bài phát biểu của Th ủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại phiên 
khai mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 18 đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của 
dư luận quốc tế và khu vực. Việc ông Lý nó i rằ ng Việt Nam “xâm lược”, “chiếm đóng” 
Campuchia và chính quyền mới được thành lập ở Campuchia vào năm 1979 thay thế 
chế độ Khmer Đỏ là “bất hợp pháp’’ đã khiến chính giới và dư luận Campuchia cũng như 
khu vực cho rằ ng ông đang xuyên tạc lịch sử và xúc phạm đến những nạn nhân của chế độ 
diệt chủng Khmer Đỏ.

SỰ THẬT LỊCH SỬ
Sự bức xúc và phản đối mạnh 

mẽ của dư luận là chính đáng bởi 
những người có lương tri đều 
biết rằng thời kỳ cầm quyền của 
Khmer Đỏ (từ 1975 đến 1979) 
được xem là một chương đen tối 
nhất trong lịch sử đất nước Cam-
puchia. Đó là một “nhà nước 
kỳ dị”: Không chợ, không tiền, 
không trường học, không đô thị, 
không trí thức, không tôn giáo...

Chỉ trong 3 năm 8 tháng và 
20 ngày cầm quyền, khoảng 2 
triệu người (chiếm khoảng 1/3 
dân số Campuchia khi đó) đã 
chết bởi các biện pháp tra tấn 
dã man, hành quyết như thời 
trung cổ của Khmer Đỏ. Nhiều 
học giả đã gọi chế độ do Pol 
Pot - Ieng Sary cầm đầu là một 
trong những chế độ tàn bạo nhất 
trong thế kỷ XX. Một chế độ diệt 
chủng được so sánh với chế độ 
phát xít Hitler. 2 triệu người đã 
chết; những “cánh đồng xương 
trắng”; những ngôi mộ tập thể; 
các phương pháp tra tấn mà chế 
độ Khmer Đỏ sử dụng để tàn sát 
chính đồng bào của mình, hiện 
đang được trưng bày tại Bảo tàng 
diệt chủng Tuol Sleng (vốn là trại 
tù giam giữ và hành quyết hàng 
chục ngàn người) là minh chứng 

không thể chối cãi về sự bạo tàn 
của chế độ Khmer Đỏ - đó là sự 
thật lịch sử.

Việt Nam - đất nước khi đó 
vừa bước ra khỏi cuộc chiến 
tranh tàn khốc kéo dài nhiều 
thập kỷ đã lại phải bước vào cuộc 
chiến biên giới Tây - Nam nhằm 
bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thổ trước sự khiêu khích 
xâm chiếm của Khmer Đỏ. 

Th eo các con số thống kê, từ 
tháng 5/1975 tới tháng 12/1978, 
Khmer Đỏ đã thực hiện gần 
10.000 cuộc tấn công vào biên 

giới nước ta, giết hại hàng nghìn 
thường dân, bắt và mang đi thủ 
tiêu hơn 20.700 người; đốt phá 
hơn 21.200 nóc nhà, trường học, 
bệnh viện, chùa chiền, khiến 
400.000 người sống ở dọc biên 
giới rơi vào cảnh màn trời chiếu 
đất, đi lánh nạn.

Là một đất nước ưa chuộng 
hòa bình, chúng ta vẫn tìm cách 
giải quyết các tranh chấp bằng 
đàm phán hòa bình. Nhưng 
Khmer Đỏ lại tỏ ra hết sức ngông 
cuồng và không cho thấy có dấu 
hiệu hợp tác. Điều này buộc các 
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lực lượng vũ trang Việt Nam 
đứng lên chống trả, tìm lại cuộc 
sống bình yên cho người dân.

Không những bảo vệ toàn vẹn 
lãnh thổ của mình, quân tình 
nguyện Việt Nam đã bất chấp 
mọi hy sinh, gian khổ, phối hợp 
với lực lượng vũ trang Mặt trận 
Đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-
puchia mở cuộc tổng tiến công 
giải phóng thủ đô Phnôm Pênh 
(7/1/1979) và toàn bộ đất nước 
Campuchia (17/1/1979), cứu 
nhân dân Campuchia thoát khỏi 
họa diệt chủng. Ngày 8/1/1979, 
Hội đồng Nhân dân cách mạng 
Campuchia được thành lập và ra 
tuyên bố xóa bỏ hoàn toàn chế 
độ diệt chủng của tập đoàn Pol 
Pot, thành lập chế độ Cộng hòa 
nhân dân Campuchia.

Trong cuộc chiến giúp nhân 
dân Campuchia thoát khỏi thảm 
họa diệt chủng, hơn 200.000 
người con ưu tú đất Việt đã ngã 
xuống trên đất nước Chùa Th áp. 
Nhiều người trong số họ vẫn 
chưa được quy tập trở về đất mẹ. 
Những Đài tưởng niệm Quân 
tình nguyện Việt Nam trên đất 
nước Campuchia ngày nay là 
minh chứng hùng hồn nhất cho 
tính chính nghĩa của Việt Nam 
khi giúp đất nước Campuchia 
hồi sinh. 

Có được hòa bình, thoát khỏi 
ách thống trị của Khmer Đỏ, nhân 
dân Campuchia ghi nhận sự giúp 
đỡ to lớn của chính phủ, quân đội 
và nhân dân Việt Nam. Như Th ủ 
tướng Campuchia Samdech Hun 
Sen khẳng định rằng quá trình lật 
độ chế độ diệt chủng, giành thắng 
lợi rực rỡ có công không nhỏ từ 
sự giúp đỡ hết sức to lớn, kịp thời 
và hiệu quả của quân tình nguyện 
Việt Nam. 

Th áng 6/2017, đúng dịp kỷ 
niệm 38 năm ngà y đất nước 
Campuchia thoá t khỏi chế độ 
diệt chủng Pol Pot, người đứng 
đầu chính phủ Campuchia bày 
tỏ: “Không có sự giúp đỡ của Việt 
Nam thì Campuchia không có 
ngày nay. Nếu không có sự hỗ trợ 
tình nguyện của Việt Nam, Cam-
puchia sẽ không được giải phóng 
và hồi sinh. Dứt khoát là thế”!

TRÂN TRỌNG NHỮNG 
GIÁ TRỊ CỦA HÒA BÌNH 
Sau ngày 7/1/1979, đáp ứng yêu 

cầu của chính quyền cách mạng, 
nguyện vọng của nhân dân Cam-
puchia cũng như theo chủ trương 
của Đảng và Nhà nước Việt Nam, 
một bộ phận quân tình nguyện 
Việt Nam ở lại làm nhiệm vụ quốc 
tế, giúp nhân dân Campuchia bảo 
vệ thành quả cách mạng, củng cố 
lực lượng vũ trang, đập tan tàn 
dư của Khmer Đỏ, khôi phục và 
xây dựng đất nước cho đến tháng 
9/1989 mới rút toàn bộ về nước. 
Cho tới nay, Việt Nam vẫn luôn sát 
cánh với Campuchia cùng nhau 
hợp tác trên nguyên tắc tôn trọng 
độc lập, chủ quyền và toàn vẹn 
lãnh thổ, không can thiệp công 
việc nội bộ của nhau, chân thành 
hỗ trợ nhau cùng phát triển. 

Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn 
những ý kiến cho rằng Việt Nam 
đã “xâm lược” Campuchia, rằng 
Việt Nam đã lợi dụng lúc Campu-
chia suy yếu để đánh chiếm người 
láng giềng. Nhìn vào những gì mà 
chúng ta đã làm, những nỗ lực 
không biết mệt mỏi của lực lượng 
quân tình nguyện Việt Nam trong 
những ngày bão lửa ở Campu-
chia, rõ ràng thứ chúng ta đã làm 
là hành động giúp đỡ xuất phát 
từ trách nhiệm quốc tế, đáp lại lời 

cầu cứu từ người láng giềng cũng 
như sự đồng cảm của một đất 
nước cũng từng phải chịu cảnh bị 
đô hộ, đàn áp. Đó  cũ ng là  mộ t sự  
thậ t không thể  đả o ngượ c. Giáo sư 
Carlyle A. Th ayer thuộc Học viện 
Quốc phòng Australia từng nhận 
định: Việt Nam đã can thiệp quân 
sự vào Campuchia chỉ là để tự vệ, 
ngăn chặn sự bao vây của Trung 
Quốc và giúp giải phóng người 
Campuchia khỏi chế độ Khmer 
Đỏ tàn bạo.

Việc nhắc lại một giai đoạn 
đau thương trong lịch sử đất nước 
Campuchia để chúng ta thêm 
trân trọng những giá trị của hòa 
bình cũng như sự ổn định ở khu 
vực Châu Á - Th ái Bình Dương 
nói chung và khu vực Đông Nam 
Á nói riêng trong bối cảnh khu 
vực và thế giới đang phải đối mặt 
với nhiều thách thức về an ninh, 
cạnh tranh địa chiến lược, biến 
đổi khí hậu...

Trong bài phát biểu với chủ đề 
“Ngăn ngừa xung đột tại các lĩnh 
vực có cạnh tranh” tại phiên thảo 
luận sáng 2/6/2019 của Đối thoại 
Shangri-La 18, Bộ trưởng Quốc 
phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch 
cho rằng, Việt Nam đã từng trải 
qua chiến tranh để giải phóng dân 
tộc, giành độc lập tự do nên thấu 
hiểu được giá trị của hòa bình. Bộ 
trưởng Ngô Xuân Lịch cũng nhấn 
mạnh: “Khu vực Châu Á - Th ái 
Bình Dương đang ở giai đoạn 
chuyển mình trong thế giới đầy 
biến động nhiều nhưng vận hội 
và tiềm năng rất lớn trách nhiệm 
đặt lên vai mỗi nước. Chính vì 
vậy, hòa bình ổn định hợp tác 
phát triển thịnh vượng hay không 
phụ thuộc vào nhiều rất nhiều và 

(Xem tiếp trang 35)
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Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, Chủ tịch UBND 
TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chia sẻ nỗi mất mát với gia đình các nạn nhân TNGT do 
tài xế say rượu bia gây ra tạ i Lễ  phá t độ ng đi bộ  kêu gọ i “Đã  uố ng rượ u bia - Không lá i xe”.
 Ả nh: KTĐT

Xử  phạ t ngườ i tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn:

Cầ n biệ n phá p cứ ng rắ n hơn
Ngày càng nhiều vụ tai nạn 
giao thông (TNGT) đáng 
tiếc xảy ra do người điều 
khiển phương tiện sử dụng 
rượu, bia. Nhiều cảnh báo 
đã được đưa ra, tuy nhiên 
rất nhiều người vẫn chủ 
quan hoặc không tuân thủ 
quy định. Do đó, ngoài việc 
tuyên truyền nâng cao ý 
thức của người tham gia 
giao thông, cần có những 
biện pháp cứng rắn hơn để 
xử phạt người vi phạm. Qua 
đó , gó p phầ n giả m thiể u 
hàng loạt vụ TNGT thương 
tâm do tài xế say xỉ n gây ra.

GÁNH NẶNG VỚI GIA ĐÌNH VÀ  TOÀN XÃ HỘI
Th eo số liệu thống kê của Ủy ban An toàn giao 

thông (ATGT) Quốc gia, năm 2018, trên địa bàn cả 
nước xảy ra hơn 18 ngàn vụ TNGT, khiến cho 8.125 
người thiệt mạng và 14.194 người bị thương. Cũng 
theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, khoảng 
40% số vụ TNGT liên quan đến rượu bia và con số 
này đang có xu hướng gia tăng. Nhữ ng thá ng đầ u 
năm 2019, cả  nướ c xả y ra 4.030 vụ  TNGT; trong đó , 
có tới 65 - 70% số  vụ TNGT do người điều khiển 
phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Chỉ tí nh riêng 
Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) nhữ ng thá ng đầ u 
năm đã tiếp nhận hà ng trăm ca cấp cứu do TNGT 
liên quan đế n rượ u, bia. Nhiều ca chấn thương 
sọ não, đa chấn thương... Các vụ TNGT đã gây ra 
nhiều hậu quả nghiêm trọng khiế n nhiều gia đình 
mất đi những người trụ cột, nhiều ngườ i bị  thương 
tật suốt đời, để  lạ i gánh nặng không nhỏ đối với các 
gia đình cũng như toàn xã hội.

Th ờ i gian gần đây, nhiều vụ TNGT đặc biệt 
nghiêm trọng lạ i liên tiếp xảy ra. Điểm chung của 
những vụ TNGT này là các tài xế lái xe khi nồng 
độ cồn vượt quá quy định. Đơn cử , rạ ng sá ng ngà y 

23/4/2019, tạ i đườ ng Lá ng Hạ , quậ n Đố ng Đa đã  xả y 
ra vụ  TNGT nghiêm trọ ng do tà i xế  say xỉ n, không 
là m chủ  đượ c tố c độ  gây ra: Sau khi đâm vào 2 xe 
máy, chiếc ô tô “điên” đã  đâm tiế p vào một nữ nhân 
viên vệ sinh môi trường quét rác khiến nạn nhân tử 
vong. Sáng 01/5/2019, tại hầm đường bộ Kim Liên 
hướng đi Đại Cồ Việt (quận Hai Bà Trưng), ô tô 
Mercedes mang BKS 30F-154.78 do một nam tài xế 
điều khiển đã va chạm với xe máy không biển số 
của 2 nữ nạn nhân. Hậu quả, 2 người phụ nữ ngồi 
trên xe máy tử vong tại chỗ... Đó  chỉ là hai trong số 
hàng loạt vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trong thời 
gian gần đây. Điều này đã làm cho dư luận đặc biệt 
quan tâm và nhiều người đã lên tiếng đề nghị cần có 
quy định nghiêm khắc hơn để xử lý những tài xế vi 
phạm về nồng độ cồn khi lái xe.

NÂNG MỨC XỬ PHẠT, TẠO SỰ RĂN ĐE
Cùng với việc tuyên truyền, nâng cao ý thức 

của người dân khi tham gia giao thông, việc nâng 
mức xử phạt đối với người điều khiển phương tiện 
vi phạm nồng độ cồn hiện nay là điều cần thiết để 
tạo sự răn đe, qua đó giảm thiểu TNGT. Tại nhiều 
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hành động của các nước, trong đó có vấn đề ngăn 
ngừa xung đột tại các lĩnh vực cạnh tranh”.

Tại buổi họp báo thường kỳ chiều 6/6/2019, 
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Th ị Th u Hằng 
nêu rõ: “Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan liên quan 
của Việt Nam đã giao thiệp chính thức và không 
chính thức với đối tác Singapore. Chúng tôi cũng đã 
có công hàm gửi tới Đại sứ quán Singapore tại Hà 
Nội và tôi tin rằng phía Singapore hiểu rõ thông điệp 
của Việt Nam”.

Ngày 22/6, bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN tại 
Bangkok - Th ái Lan, Th ủ tướng Chính phủ Nguyễn 

Xuân Phúc đã phê phán phát biểu ngày 31/5/2019 
củ a Th ủ  tướ ng Singapore Lý Hiển Long liên quan 
đến Việt Nam và Campuchia giai đoạn 1979 - 1980. 
Th ủ tướng khẳng định, lịch sử đã chứng minh 
những nhận định của Singapore về vai trò của Việt 
Nam vào thời điểm đó là không đúng và việc nêu lại 
những định kiến này đã làm tổn thương sâu sắc tới 
Việt Nam và Campuchia, đặc biệt là thân nhân của 
hàng trăm nghìn quân tình nguyện Việt Nam đã hy 
sinh xương máu để mang lại hòa bình cho nhân dân 
Campuchia. 

 Hà Ngọc Linh

quốc gia trên thế giới, chính phủ đã ban hành nhiều 
đạo luật nghiêm khắc để xử lý tình trạng tài xế sử 
dụng bia rượu khi tham gia giao thông. Điển hình 
như đất nước Nhật Bản quy định, với nồng độ cồn 
từ 0,15 mg/lít khí thở (khoảng 1 ly bia), người điều 
khiển xe bị quy vào lỗi “lái xe trong điều kiện không 
tỉnh táo”, bị phạt tù lên tới 3 năm và 500.000 yen 
(khoảng 4.500 USD hay 104 triệu đồng Việ t Nam). 
Tại Hàn Quốc, với nồng độ cồn vượt mức 0,05 mg/
lít khí thở, người lái xe sẽ bị quy vào tội hình sự và 
có thể ngồi tù 3 năm và phạt 10 triệu won (khoảng 
206 triệu đồng). Giới hạn mức cồn trong máu cho 
phép khi điều khiển phương tiện tại Canada là 
0,08%. Người phạm tội lái xe đã uống rượu lần đầu 
sẽ bị phạt 1.000 đô la Canada (khoảng hơn 17,8 
triệu đồng) và bị đình chỉ giấy phép lái xe trong thời 
gian 1 năm. Những người tái phạm có thể bị phạt 
đến 18 tháng tù và bị cấm lái xe trong 3 năm...

So sánh với Việt Nam, quy định xử phạt với hành 
vi vượt quá nồng độ cồ n khi điều kiển phương tiện 
là quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Cụ thể, theo Nghị  
đị nh 46/2016 quy định (hiện đang được áp dụng), 
vớ i ngườ i điề u khiể n ô tô có  nồng độ cồn vượt quá 
80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 mi-
ligam/lít khí thở (mức 3) bị xử  phạ t từ  16 - 18 triệ u 
đồ ng và  tướ c giấy phé p lá i xe từ  4 - 6 thá ng. Ở  mứ c 
vi phạ m thấ p hơn (mứ c 2), đố i vớ i lá i xe có  nồng 
độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 
mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 mi-
ligam/lít khí thở bị phạ t tiề n từ  7 - 8 triệ u đồ ng và  
tướ c GPLX 3 - 5 thá ng. Ở  mứ c thấ p nhấ t (mứ c 1), 
khi tà i xế  có  nồng độ cồn dưới 50 miligam hoặc 

dưới 0,25 miligam/lít khí thở phạ t tiề n từ  2 - 3 triệ u 
đồ ng và  tướ c GPLX 1 - 3 thá ng.

Cũng theo theo Nghị  đị nh 46/2016 quy định, đố i 
vớ i ngườ i điề u khiể n mô tô có  nồng độ cồn vượt quá 
80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 mi-
ligam/lít khí thở bị xử  phạ t từ  3 - 4 triệ u đồ ng và  tướ c 
giấ y phé p lá i xe từ  3 - 5 thá ng. Vớ i ngườ i điề u khiể n 
xe má y chuyên dù ng, vi phạ m nồng độ cồn vượt quá 
80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 mi-
ligam/lít khí thở bị xử phạt 5 - 7 triệ u đồ ng và  tướ c 
giấ y phé p lá i xe 2 - 4 thá ng.

Như vậy, có thể nói việc quy định xử phạt đối với 
hành vi điều khiển phương tiện khi vi phạm nồng độ 
cồn hiện nay của Việt Nam so với nhiều nước trên 
thế giới là quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Có ý kiến 
cho rằng, tạ i cá c nước phát triển, người dân có thu 
nhập cao nên hình phạt cũng nặng hơn, đối với Việt 
Nam là nước đang phát triển, người dân có thu nhập 
thấp hơn nên mức xử phạt cũng phải mang tính “vừa 
phải”. Tuy nhiên, đó chỉ  là một ý kiến mang tính bao 
biện cho hành vi phạm pháp, ngại thay đổi thói quen 
đã uống rượu bia vẫn lái xe của một số người. Th iết 
nghĩ, những vụ TNGT nói chung và những vụ TNGT 
do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia 
nói riêng đã và đang gây những hậu quả nghiêm 
trọng cho nhiều gia đình và xã hội, có những tổn thất 
không thể bù đắp, không thể sửa chữa. Do đó, việc 
giảm thiểu TNGT là việc làm cấp thiết và việc tăng 
mức xử phạt đối với người điều khiển phương tiện vi 
phạm nồng độ cồn hiện nay là một trong những biện 
pháp cần phải được thực hiện. 

     Quang Phú

Sự  thậ t không thể  đả o ngượ c...  (Tiếp theo trang 33)
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Quận Hà Đông xây dựng cảnh quan 
đô thị văn minh hiện đại

10 năm trở lại đây, Hà 
Đông là địa phương 
có tốc độ đô thị hóa 

nhanh nhất TP. Dân số cơ học 
tăng nhanh dẫn đến áp lực về 
môi trường không hề nhỏ, rác 
thải sinh hoạt phát sinh ngày một 
nhiều, trong khi nguồn kinh phí 
hỗ trợ các phường xử lý chất thải 
còn hạn chế. Vì vậy, tại một vài 
khu vực vẫn còn tình trạng rác 
đổ ven đường, các ao hồ, kênh 
mương, gây ô nhiễm môi trường, 
mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng 
đến cuộc sống, sinh hoạt của 
Nhân dân. 

Những năm qua cấp ủy, chính 
quyền, MTTQ và các đoàn thể 
quận đã thực hiện nhiều giải pháp 
nhằm mục đích nâng cao chất 
lượng môi trường sống cho người 
dân. Tuy nhiên, kết quả đạt được 
chưa như mong muốn. Trước bối 
cảnh đó, tháng 4/2018, Quận ủy 
Hà Đông đã ban hành Nghị quyết 
số 05 về “Tăng cường sự lãnh 
đạo của các cấp ủy Đảng đối với 
công tác bảo vệ môi trường trên 
địa bàn quận”. Th ực hiện Nghị 
quyết số 05 của Quận ủy, lãnh đạ o 
UBND - Ủy ban MTTQ và các 
đoàn thể quận thường xuyên tổ 
chức hội nghị nghe các ngành và 
phường báo cáo đánh giá tiến độ, 
có chỉ đạo sát sao, kịp thời đối với 
từng vấn đề, từng lĩnh vực theo 
phương châm “Rõ vị trí, rõ công 
việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm”.

MTTQ và các đoàn thể từ 
quận đến phường xây dự ng kế  
hoạ ch tích cực tuyên truyền 

phổ biến, giáo dục pháp luật về 
bảo vệ môi trường đến cán bộ, 
đảng viên và nhân dân bằng 
nhiều hình thức: Th ông qua hệ  
thố ng truyề n thanh, sinh hoạ t 
chi bộ , hộ i đoà n thể , TDP... Với 
nội dung tuyên truyền ngắn gọn, 
dễ hiểu, dễ thực hiện như không 
vứt rác bừa bãi, không lấn chiếm 
vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh 
doanh buôn bán; thực hiện 
chỉnh trang và lập lại trật tự, văn 
minh đô thị; xóa các điểm chân 
rác thành vườn hoa, sân chơi... 
Đặc biệt, hưởng ứng CVĐ “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đô thị 
văn minh”, gắn với các phong 
trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, 
“Ngày chủ nhật xanh”, hàng 
nghìn cán bộ, đoàn viên, hội 
viên và các tầng lớp nhân dân 
trên địa bàn quận đã tích cực ra 
quân tổng dọn VSMT, thu gom 
rác thải ở ao hồ, kênh mương, 
những điểm gây ô nhiễm, mất 

mỹ quan đô thị. Việc làm này 
được duy trì và trở thành nhiệm 
vụ thường xuyên vào mỗi cuối 
tuần trên mỗi tuyến phố, con 
đường trong các KDC.

Đặ c biệ t, lãnh đạo Quận ủy 
- UBND - Ủy ban MTTQ Việt 
Nam quận các phòng, ban đơn vị, 
các phường đã khai thác ưu thế 
của mạng xã hội, thành lập các 
nhóm chat trên ứng dụng zalo, 
faceboook để kịp thời trao đổi, 
giải quyết những vấn đề vướng 
mắc của người dân về TTĐT và 
VSMT. Bất cứ khi nào người dân 
phát hiện vụ việc, phả n á nh, đề u 
đượ c lãnh đạo cá c đị a phương chỉ 
đạo giải quyết một cách rốt ráo. 
Sau một thời gian sử dụng mạng 
xã hội để trao đổi, nhiều phường 
đã xóa được nhiều điểm đen về 
rác thải. Tình trạng người dân 
tự ý đổ phế liệu ra đường cơ bản 
chấm dứt; đường phố luôn được 
vệ sinh sạch sẽ.

Lãnh đạo quận Hà Đông và phường Yên Nghĩa ra quân trồng hoa, cây xanh bảo vệ 
môi trường. Ảnh: MTTQ quận Hà Đông
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Nhờ sự vào cuộc của cả hệ 
thống chính trị, đến nay, 17 
phường đã ra quân làm VSMT; 
chỉnh trang bồn hoa, tiểu cảnh; 
trồng cây, hoa; xã hội hóa để làm 
các công trình vui chơi, TDTT 
tại 295 điểm khu đất trống, ven 
sông, ven kênh, ven hồ, các khu 
vực công cộng để  bàn giao cho 
các TDP, ban, ngành, đoàn thể 
quản lý, duy trì tạo cảnh quan 
xanh, sạch, đẹp. Ngoài ra, các 
phường còn huy động xã hội hóa 
được hơn 3,4 tỷ đồng để xây dựng 
15 công trình vui chơi, sân tập 
TDTT, tạo cảnh quan môi trường 
xanh - sạch - đẹp. Đoàn Th anh 
niên quận huy động lực lượng vẽ 
được 5.200m2 tranh tường, bích 
họa, tranh cổ động; phối hợp với 
Công ty Điện lực Hà Đông vẽ 
tranh nghệ thuật trên 30 tủ điện 
dọc tuyến đường Quang Trung 
nhằm hạn chế việc dán quảng 

cáo, rao vặt và góp phần làm đẹp 
đường phố. Th ành quả sau những 
đợt ra quân là các bãi rác thải, phế 
thải xây dựng tồn tại lâu nay gây 
mất VSMT, các khu đất trống cỏ 
mọc um tùm nay đã trở nên sạch 
đẹp hơn và thậm chí thành những 
vườn hoa, khu vui chơi.

Cùng với đó , quậ n đã  tí ch cự c 
chỉ  đạ o 2 liên danh nhà thầu cù ng 
Công ty CP Môi trường đô thị Hà 
Đông và Công ty CP đầu tư phát 
triển công nghệ cao Minh Quân 
tích cự c thu gom, vậ n chuyể n, xử  
lý  rá c thả i, không để  tồ n đọ ng qua 
đêm. Công tác kiểm tra, xử lý vi 
phạm về bảo vệ môi trường tiếp 
tục được đẩy mạnh. Đoàn kiểm 
tra liên ngành của quận thường 
xuyên tiến hành kiểm tra và xử lý 
việc chấp hành các quy định của 
pháp luật về bảo vệ môi trường, 
tài nguyên nước đối với các 
doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, 

kinh doanh dịch vụ trên địa bàn. 
Hơn 1 năm qua, quận đã kiểm tra 
được 92 cơ sở, xử phạt vi phạm 
hành chính đối với 11 cơ sở; thu 
nộp ngân sách Nhà nước gần 300 
triệu đồng.

Tiế p tụ c quá n triệ t Nghị  quyế t 
05 củ a Quậ n ủ y, trong thời gian 
tới, Ủy ban MTTQ và các đoàn 
thể quận tiếp tục phối hợp với các 
phường tăng cường tuyên truyền, 
phổ biến các quy định, yêu cầu về 
công tác VSMT để Nhân dân hiểu, 
chấp hành giữ gìn vệ sinh chung. 
Duy trì có hiệu quả các buổi tổng 
vệ sinh tại các KDC, các TDP định 
kỳ vào sáng thứ bẩy hoặc chủ nhật 
hàng tuần; thực hiện chỉnh trang 
các bãi đất trống, điểm chân rác 
theo kế hoạch, không để phát sinh 
tái vi phạm về VSMT, xây dựng 
cảnh quan đô thị quận văn minh, 
hiện đại. 

Ủy ban MTTQ quận Hà Đông

quế dọc đê tả sông Hồng; mô hì nh Hội LHPN phường 
Th ượng Th anh, Ngọc Lâm, Sài Đồng,Việt Hưng... biến 
điểm tập kết rác thành vườn hoa; hay mô hình “đường 
nở hoa” ở phường Giang Biên, Phúc Đồng, Phúc Lợi, 
Long Biên...

Tại phường Bồ Đề, khu vực ngõ 200/10 phố Nguyễn 
Sơn thuộc TDP 22 vốn là nơi tập kết rác thải lưu cữu, 
gây mất vệ sinh, ảnh hưởng cảnh quan. Cán bộ, nhân 
dân tổ 22 nhiều lần giải toả không thành công. Tuy 
nhiên, với sự vào cuộc tích cực của Hội LHPN phường 
Bồ Đề, chị em đã dọn sạch rác thải, trồng những hàng 
cây, hoa mới khiến cảnh quan đẹp hẳn lên. Sau khi làm 
vườn hoa, hàng tuần, Hội LHPN phối hợp với nhân 
dân cắt tỉa, chăm sóc cây và hoa. Th ấy vườn hoa và 
tuyến đường đẹp, người dân tự giác bỏ rác đúng nơi 
quy định. Ông Nguyễn Đắc Sơn, người dân phường 
Bồ Đề cho biết: “Mỗi khi đi qua khu vực này, ai cũng 
thấy ái ngại. Nhưng gần đây tôi rất ngạc nhiên khi thấy 
bãi rác đã thành vườn hoa. Không chỉ phường Bồ Đề, 

cò n nhiều vườn hoa nhỏ xinh đẹp mắt xuất hiện khắp 
nơi. Trước đây khu vực dốc cầu Long Biên và gầm cầu 
thường tối tăm, ít người dám dừng chân thì nay cũng 
sáng sủa, sạch đẹp”. Những tuyến đường nở hoa có thể 
thấy khắp nơi trên địa bàn quận Long Biên. Những 
buổi sáng, không khí lao động, chăm sóc các tuyến 
đường sôi nổi khắp nơi trên toàn địa bàn. Phường 
Phúc Lợi cũng là một trong những địa bàn diễn ra các 
hoạt động “xoá điểm đen” về rác sôi nổi nhất. Toàn 
phường đã xây dựng được tới 6 vườn hoa.

Chỉ hơn mười năm trước, Long Biên mới chân 
ướt, chân ráo “từ làng lên phố”. Nhưng với sự vào cuộc 
đồng bộ của hệ thống chính trị, từ Đảng ủy, chính 
quyền, cho đến hoạt động của MTTQ và các đoàn thể 
nhân dân, không chỉ hạ tầng mà nếp sống của người 
dân đã thay đổi, ý thức giữ gìn cảnh quan đô thị được 
nâng cao. Long Biên xứng đáng là một quận mới, năng 
động, văn minh ở cửa ngõ phía Đông Bắc Th ủ đô. 

 Tuệ Phương

Vì một Long Biên...        (Tiếp theo trang 23)
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Thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử của TP:

Điểm sáng Bắc Từ Liêm

Sau hơn 2 năm triển khai 
thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng 
xử của TP, với cách làm bài 

bản, sáng tạo, quận Bắc Từ Liêm 
đã thu được những kết quả đáng 
khích lệ, tạo sự chuyển biến về 
nhận thức, tư tưởng đạo đức, lối 
sống của mỗi cán bộ, đảng viên 
và người dân trên địa bàn.

ĐA DẠNG HÓA CÁC HÌNH THỨC 
TUYÊN TRUYỀN

Ngay sau khi TP Hà Nội ban 
hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao 
động (CBCCVC, NLĐ) trong các 
cơ quan thuộc TP Hà Nội và Quy 
tắc ứng xử nơi công cộng trên địa 
bàn TP, UBND quận đã ban hành 
kế hoạch thực hiện 2 bộ Quy tắc 
ứng xử của TP giai đoạn 2018 - 
2020 nhằm tạo sự chuyển biến 
mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, 
hành vi ứng xử trong thực hiện 

công vụ, nghiệp vụ và từng bước 
xây dựng đội ngũ CCVC, NLĐ 
thuộc quận “Kỷ cương - Trách 
nhiệm - Tận tình - Th ân thiện”, 
góp phần gìn giữ, phát huy truyền 
thống văn hóa tốt đẹp của Th ủ đô 
và đất nước, xây dựng người Hà 
Nội thanh lịch, văn minh. 

Để 2 bộ Quy tắc nhanh chóng 
đi vào cuộc sống, Quận ủy, 
UBND quận Bắc Từ Liêm đã tập 
trung tổ chức, kịp thời quán triệt, 
phổ biến tới toàn thể CBCCVC, 
NLĐ và tuyên truyền tới đông 
đảo quần chúng Nhân dân trên 
địa bàn. Cổng thông tin điện tử 
quận đã thường xuyên cập nhật 
tin, bài về 2 Bộ Quy tắc ứng xử. 
Đài truyền thanh 13 phường đã 
chủ động xây dựng chuyên trang, 
chuyên mục, tăng cường tuyên 
truyền, phổ biến sâu rộng 2 bộ 
Quy tắc ứng xử tới cán bộ Nhân 
dân và cùng giám sát thực hiện. 

CBCCVC quận Bắc Từ Liêm thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử của TP.  Ảnh: Nguyễn Tâm

2 bộ Quy tắc ứng xử được quận 
và các phường niêm yết tại trụ 
sở làm việc của các cơ quan đơn 
vị, điểm sinh hoạt cộng đồng ở 
KDC, đồng thời hướng dẫn bổ 
sung đưa vào quy ước TDP để 
Nhân dân thực hiện. Hàng tháng,  
phòng, ban, đơn vị có đánh giá 
kết quả thực hiện Quy tắc ứng 
xử. Tại cửa ra vào trụ sở UBND 
quận và 13 phường đều niêm yết 
công khai Quy tắc ứng xử, đồng 
thời thiết kế mẫu để bàn cho 
CBCCVCNLĐ của quận và 13 
phường để nhắc nhở thực hiện 
hàng ngày. Quận đã cấp phát 
1.200 cuốn sổ tay nội dung Quy 
tắc ứng xử, phát tới 100% cán bộ 
trong cơ quan hành chính của 
quận; in 25.000 tờ rơi nội dung 
Quy tắc ứng xử nơi công cộng, 
tuyên truyền đến Nhân dân trên 
địa bàn để biết, thực hiện. 

Ủy ban MTTQ Việ t Nam 
quận đã xây dựng và triển khai 
kế hoạch tuyên truyền các 
Quy tắc ứng xử trong hệ thống 
MTTQ quận. Ủy ban MTTQ 
Việt Nam các phường, các tổ 
chức thành viên căn cứ tình hình 
thực tế xây dựng kế hoạch, tổ 
chức triển khai tuyên truyền đến 
cán bộ, đoàn viên, hội viên. Các 
hình thức tuyên truyền phong 
phú (hội nghị quán triệt, tập 
huấn, hội nghị đại biểu Nhân 
dân, phối hợp tổ chức các cuộc 
thi tuyên truyền về thực hiện 2 
bộ Quy tắc, biểu dương các tổ 
chức, cá nhân thực hiện tốt...), có 
trọng tâm, trọng điểm, phù hợp 
với từng đơn vị, đối tượng cụ thể, 
đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Sau 
hơn 2 năm thực hiện, việc tuyên 
truyền đã được thực hiện đến 
tất cả CBCCVC, NLĐ trong hệ 
thống MTTQ quận nắm vững 2 
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bộ Quy tắc ứng xử cùng với thực 
hiện tốt các quy định của Luật 
Công chức, Luật MTTQ Việt 
Nam để nâng cao trách nhiệm, 
hiệu quả trong thực thi công vụ 
của CBCC, NLĐ.

Điểm nhấn trong công tác 
tuyên truyền đó là việc sân khấu 
hóa bằng các hội thi, hội diễn, 
tọa đàm. Tiêu biểu như hội thi 
Tuyên truyền về Quy tắc ứng xử 
nơi công cộng, Hội thi “Phụ nữ 
- Th anh niên quận Bắc Từ Liêm 
thi đua thực hiện 2 bộ Quy tắc 
ứng xử của UBND TP”... thu hút 
đông đảo Nhân dân đến xem, cổ 
vũ, tạo sức lan tỏa những hành 
động đẹp, phê phán những hành 
vi chưa đẹp trong ứng xử. 13/13 
phường trên địa bàn quận Bắc Từ 
Liêm tổ chức hội nghị tọa đàm, 
nói chuyện chuyên thu hút 2.200 
ý kiến trao đổi, thảo luận chủ 
yếu tập trung vào các sáng kiến, 
biện pháp tuyên truyền hay nhằm 
tuyên truyền thực hiện có hiệu 
quả Quy tắc ứng xử trong mọi 
tầng lớp Nhân dân.

Th ông qua các hình thức 
tuyên truyền phong phú, những 
nội dung của 2 bộ Quy tắc ứng xử 
đã dần thấm sâu vào cuộc sống 
hàng ngày của cán bộ, người dân 
trên địa bàn quận.

GẮN KẾT VỚI CÁC PHONG TRÀO, 
CUỘC VẬN ĐỘNG

Để việc thực hiện 2 bộ Quy tắc 
ứng xử đi vào chiều sâu, quận Bắc 
Từ Liêm đã phát động phong trào 
thi đua thực hiện tốt Quy tắc ứng 
xử của CBCCVC, NLĐ trên địa 
bàn gắn với việc triển khai thực 
hiện các phong trào thi đua khác  
như phong trào “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa”, 
CVĐ xây dựng “Nếp sống văn 

hoá công nghiệp”, xây dựng tiêu 
chí công nhân viên chức lao động  
“Tiên tiến - Sáng tạo; Đoàn kết 
- Kỷ cương; Gìn giữ môi trường; 
Th anh lịch - nhân ái”; thực hiện 
5 tiêu chuẩn người nông dân 
Hà Nội “Th anh lịch, văn minh”, 
phong trào “Người cao tuổi sống 
vui, sống khoẻ, sống có ích”; “Cựu 
Chiến binh gương mẫu”... Việc 
thực hiện đã có được sự vào cuộc 
mạnh mẽ của cả hệ thống chính 
trị, các hội, đoàn thể trên địa bàn. 
Quận đã chỉ đạo các đơn vị chủ 
động lồng ghép nội dung của 2 bộ 
Quy tắc ứng xử với việc thực hiện 
Chuyên đề số 01 của Quận ủy về 
“Đẩy mạnh học tập làm theo tấm 
gương tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh gắn với xây 
dựng người Hà Nội thanh lịch, 
văn minh và sinh hoạt chuyên 
môn, sinh hoạt Đảng, sinh hoạt 
của các tổ chức chính trị - xã hội”, 
coi đây là một tiêu chí để đánh giá, 
thực hiện kết quả các mặt công 
tác của CCVC, NLĐ hàng tháng. 

Đến hết năm 2018, toàn quận 
có 162/181 TDP đạt danh hiệu 
TDP văn hóa; 91/98 đơn vị đạt 
danh hiệu văn hóa, 55.961/63.020 
gia đình đạt danh hiệu gia đình 
văn hóa. 

ĐỀ CAO CÔNG TÁC KIỂM TRA, 
KỊP THỜI KHEN THƯỞNG

Trong quá trình triển khai, 
quận Bắc Từ Liêm đã duy trì việc 
kiểm tra việc thực hiện 2 bộ Quy 
tắc cũng như khen thưởng, biểu 
dương kịp thời những tập thể, cá 
nhân làm tốt. Quận đã kiểm tra 11 
phòng, ban, đơn vị và 13 phường 
về thực hiện quy tắc ứng xử của 
CBCCVC, NLĐ. Qua đó, nghiêm 
túc, kịp thời nhắc nhở, phê bình, 
chấn chỉnh CBCCVC, NLĐ vi 

phạm; Th ường xuyên và đột xuất 
kiểm tra công vụ về chấp hành 
thời gian làm việc của CCVC, 
NLĐ thuộc quận trong tiếp nhận 
giải quyết thủ tục hành chính tại 
bộ phận “Một cửa” và xử lý giải 
quyết công việc của các phòng 
ban chuyên môn. Qua đó, đã góp 
phần chấn chỉnh lề lối làm việc, 
đạo đức tác phong, kỹ năng giao 
tiếp, ứng xử trong thực thi công 
vụ của đội ngũ CBCCVC, NLĐ.  

Sau 2 năm thực hiện, quận 
Bắc Từ Liêm được đánh giá là 
điểm sáng của TP trong tuyên 
truyền thực hiện 2 bộ Quy tắc 
ứng xử. CBCCVCNLĐ trên địa 
bàn quận đã nêu cao ý thức trách 
nhiệm trong thực thi nhiệm vụ 
được giao, thân thiện, niềm nở, 
tận tình hơn trong giao tiếp với 
Nhân dân. Nhiều người dân 
được hỏi cho biết, thông qua việc 
thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử, 
hình ảnh của người cán bộ đã 
đẹp hơn trong mắt họ. Khi giao 
tiếp, làm việc với người dân niềm 
nở, tận tình, trách nhiệm, không 
sách nhiễu, không gây căng 
thẳng, bức xúc cho Nhân dân. 
Việc hướng dẫn trong giải quyết 
các thủ tục hành chính cũng tận 
tình, chu đáo, tạo sự thuận lợi 
cho Nhân dân hơn. Tại các nơi 
công cộng, nếp sống văn hóa, 
ứng xử văn minh cũng đang dần 
hình thành. Người dân đã có ý 
thức hơn trong giao tiếp, ứng xử, 
bảo vệ cảnh quan, môi trường 
xanh - sạch - đẹp.

Những kết quả đạt được trong 
thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử đã 
góp phần thiết thực vào xây dựng 
người Hà Nội thanh lịch, văn 
minh, xây dựng quận Bắc Từ Liêm 
ngày càng văn minh, hiện đại. 

Nguyễn Tâm

39SỐ 84 - THÁNG 6/2019  DÂN CHỦ VÀ ĐOÀN KẾT  



40 DÂN CHỦ VÀ ĐOÀN KẾT  SỐ 84 - THÁNG 6/2019

NGƯỜI HÀ NỘI THANH LỊCH, VĂN MINH

HẠN CHẾ RÁC THẢI NHỰA 
ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 
và Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam 
Trần Thanh Mẫn tham quan khu vực 
trưng bày tranh hưởng ứng phong trào 
chống rác thải nhựa do các em học sinh vẽ. 
 Ảnh: KTĐT

Ngà y 9/6/2019, tạ i Hà  Nộ i đã  
diễ n ra “Lễ ra quân toàn quốc 
chống rác thải nhựa” do Bộ Tà i 
nguyên và  Môi trườ ng (TNMT) 
và  UBND TP Hà Nội phối hợp tổ 
chức. Phá t biể u tạ i buổ i lễ , Th ủ 
tướng Chí nh phủ  Nguyễn Xuân 
Phúc đã kêu gọi toàn xã hội 
chung tay hành động chống rác 
thải nhựa. Phấn đấu đến năm 
2021 các cửa hàng, các chợ, các 
siêu thị ở đô thị không sử dụng 
đồ nhựa dùng một lần; đến năm 
2025 cả nước không sử dụng đồ 
nhựa dùng một lần. Phá t biể u 
củ a ngườ i đứ ng đầ u Chí nh phủ  
đã  khẳ ng đị nh quyế t tâm chí nh 
trị  củ a Nhà  nướ c, Chí nh phủ  và  
toà n xã  hộ i về  vấ n đề  mang tí nh 
toà n cầ u hiệ n nay: Ô nhiễ m môi 
trườ ng vì  rá c thả i nhự a.

MẶT TRÁI CỦ A TIỆ N LỢ I
Năm 1935, nhà phát minh 

người Mỹ Wallace Hume 
Carothers, đã phát minh ra 
nilon. 3 năm sau, sản phẩm đầu 
tiên được làm bằng nilon đã ra 
đời là chiếc bàn chải đánh răng. 
Năm 1940, tất da chân được làm 
bằng nilon đã đạt lượng tiêu thụ 
kỷ lục (5 triệu đôi/ngày). 

Có lẽ ông Wallace Hume 
Carothers đã không thể hình 
dung ra, phát minh của mình đã 
làm thay đổi thế giới. Với đặc tính 
mềm, mỏng, không thấm nước, ít 
chịu tác động của tự nhiên (nhiệt 

độ, vi khuẩn), nilon nhanh chóng 
chứng tỏ ưu thế vượt trội và có mặt 
trong hầu hết mọi lĩnh vực, ngành 
nghề trong cuộc sống. Những sợi 
nilon, hay nilon miếng, vật liệu mà 
chúng ta vẫn quen gọi là nhựa, đã 
có mặt trong hầu hết các sản phẩm 
phục vụ con người. 

Th ế nhưng, bên cạnh những 
tiện ích, nhựa cũng có những mặt 
trái. Đó là khả năng phân hủy 
chậm, rất chậm. Một chiếc túi 
nilon trông nhỏ bé nhưng cũng 
phải mất hàng trăm năm mới bị 
phân hủy. Mỗi năm, lượng rác thải 
nhựa do con người thải ra đủ để 

phủ kín 4 lần diện tích bề mặt Trái 
đất, trong đó có 13 triệu tấn rác 
nhựa trôi nổi trên các đại dương. 
Rác thải nhựa đang hàng ngày, 
hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ 
sinh thái, môi trường sống, sức 
khỏe con người và sự phát triển 
bền vững của mỗi quốc gia. Trong 
khi đó, công tác phòng chống rác 
thải nhựa còn nhiều tồn tại, hạn 
chế, trong đó cả doanh nghiệp 
(DN), người dân vẫn còn thói 
quen phổ biến trong sinh hoạt sử 
dụng túi nilon. Việc phân loại rác 

Nói không 
với túi nilon

(Xem tiếp trang 42)
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Chi hội hữu nghị Việt Nam 
- Lào và  chi hộ i hữu Việt 
Nam - Th ái Lan Sơn Tây 

(trước đây là hai phân hội liên 
lạc với người Việt Nam ở Lào 
và Th ái Lan), là thành viên tích 
cực của MTTQ Việ t Nam thị xã 
Sơn Tây. Các chi hội đã có nhiều 
đóng góp tích cực, không ngừng 
xây dựng tổ chức hội phát triển 
bền vững, thực hiện tốt chương 
trình thống nhất hành động của 
Mặt trận. 

Ngay sau khi thực hiện Nghị 
quyết 15 của Quốc hội, Hà Nội 
mở rộng địa giới hành chính, 
thị xã Sơn Tây trực thuộc TP Hà 
Nội. Những người con đã từng 
sinh sống ở Lào, ở Th ái Lan nay 
đã nghỉ chế độ, đang sinh sống 
ở Sơn Tây đã chủ động làm hồ 
sơ đề nghị thành lập hai Phân 
hội liên lạc với người Việt Nam 
ở Th ái Lan và người Việt Nam ở 
Lào tạ i thị xã Sơn Tây. Từ năm 
2010, hai chi hội đã trở thành 
thành viên của Ủy ban MTTQ 
Việt Nam thị xã. Hai chi hội đã 
quy tụ  hộ i viên là  nhữ ng ngườ i 
tâm huyế t, trá ch nhiệ m, tham 
gia hoạ t độ ng, xây dự ng quy chế 
hoạt động phù  hợ p, khoa học. 

Hàng năm, hai chi hội tổ chức 
lễ “mừng thọ, chúc thọ” cho hội 
viên cao niên; quan tâm thăm 
hỏi, động viên, tặng quà hội viên 
nhân ngày Tết; giúp đỡ hội viên 
có  hoà n cả nh khó  khăn; tổ chức 
các hoạt động VHVN, TDTT. 
Hai chi hội cũng đã vận động hội 
viên góp “Chân quỹ hội’’ với số 
dư 180 triệu đồng, gửi ngân hàng 

Sơn Tây thực hiện tốt 
công tác đối ngoại Nhân dân

Đoàn đại biểu Chi hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan Sơn Tây tại Khu tưởng niệm 
Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Na Khon Phanom (Thái Lan).  Ảnh: Quang Minh

hoặc cho hội viên vay làm kinh 
tế. Với những hoạt động tích cực, 
sức thu hút của Hội ngày càng 
mạnh. Từ 80 hội viên khi thành 
lập, đến nay, hai chi hội đã  có  
trên 170 hộ i viên. 

Là thành viên tích cực của 
MTTQ Việ t Nam thị xã Sơn 
Tây, hai chi hội thườ ng xuyên 
tuyên truyền vận động hội viên 
thực hiện tốt chính sách, pháp 
luật Nhà nước, tích cực tham 
gia các phong trào thi đua, các 
CVĐ các phong trào thi đua 
do MTTQ phát động. 100% gia 
đình hộ i viên thực hiện tốt chính 
sách pháp luật. Hàng năm, các 
gia đình hội viên đề u được công 
nhận là Gia đình văn hóa. 

Nhằm góp phần gắn kết các 
hai chi hội với nhau và xây dựng 
tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa 

các hội viên, hai chi hội thường 
xuyên tổ chức hoạt động giao lưu 
giữa hội viên và Kiều bào, người 
thân còn đang sinh sống ở Lào, 
Th ái Lan. Đồng thời, giới thiệu, 
quả ng bá  về văn hóa xứ  Đoà i 
và những thà nh tự u phát triển 
kinh tế  xã  hộ i của thị xã Sơn Tây 
(Việt Nam) với các tỉnh, TP của 
Lào, Th ái Lan như: Viêng Chăn, 
Noong Khai, Sa Khon Na Khon, 
Na Khon Phanom... Hàng năm, 
hai chi hội tổ chức từ 1 đến 2 đoàn 
thăm thân nhân ở Lào, Th ái Lan, 
để lại tình cảm hết sức tốt đẹp với 
các bạn và những kỷ niệm sâu sắc 
với mỗi hội viên. Hai chi hội cũng 
đã liên hệ, giúp tìm người thân và 
đón nhiều đoàn Kiều bào Lào, 
Th ái Lan về thăm thân, đưa đi 
thăm các địa danh, các di tích văn 
hóa của Sơn Tây. Đặ c biệ t, hàng 
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năm, vào dịp đầu Xuân năm mới, các chi hội đã tổ 
chức các buổi gặp mặt với sự tham dự của khoả ng 
500 hộ i viên, đạ i diệ n cho 20 - 30 đoàn là các tổ chức 
hữu nghị các tỉnh, thành, huyện bạn; các cơ sở giáo 
dục lưu học sinh Lào tại Sơn Tây, Phúc Th ọ cù ng vớ i 
sự tham dự động viên của lãnh đạo MTTQ, tổ chức 
hữu nghị TP, lãnh đạo Th ị ủy, UBND thị xã Sơn Tây.

Ông Phan Văn Bốn - Chi hội trưởng Chi hội 
hữu nghị Việt Nam - Lào tâm sự: “Hoạt động tổ 

chức xã hội như chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. 
Song, bằng kinh nghiệm, chúng tôi luôn tập chung 
vào hai việc lớn: Xây dựng, tổ chức tốt hoạt động 
hai chi hội và tổ chức thực hiện các nội dung 
chương trình thống nhất hành động của MTTQ 
các cấp, đặc biệt những vấn đề liên quan đến Kiều 
bào chúng tôi. Qua đó, góp phần xây dựng tình 
đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc’’.

Dương Quang Minh 

thải nhựa, tỉ lệ thu gom, tái chế thấp, công nghệ sản 
xuất còn lạc hậu, giá thành sản phẩm thay thế còn 
cao cũng là những rào cản. Phong trào phân loại rác 
thải từ nguồn 3R - là từ viết tắt của 3 chữ cái đầu 
trong tiếng Anh: Reduce - Reuse - Recycle có nghĩa 
là Giảm thiểu - Tái sử dụng - Tái chế - vẫn chưa thực 
sự bám rễ trong cuộc sống. Rác thải nhựa đang là vấn 
đề nhức nhối mang tính toàn cầu. 

THAY ĐỔ I THÓ I QUEN
Từ năm 2012, Việt Nam đã quy định túi nilon là 

mặt hàng phải chịu thuế bảo vệ môi trường. Các nhà 
sản xuất đã nỗ lực nghiên cứu, sản xuất túi thân thiện 
với môi trường, triển khai các dự án phân loại rác 
thải... Tuy nhiên, do sự  tiệ n lợ i và  cả  thó i quen khó  
bỏ  củ a ngườ i tiêu dù ng nên việ c hạ n chế  sử  dụ ng rá c 
thả i nhự a ở  Việ t Nam mớ i chỉ  đượ c á p dụ ng ở  mộ t 
và i nơi như Hộ i An, Cù  Lao Chà m (Quả ng Nam); 
Huế ; Đà  Nẵ ng... Cò n lạ i, việ c sử  dụ ng sả n phẩ m 
nhự a chỉ  dù ng mộ t lầ n vẫ n diễ n ra hầ u khắ p trên cả  
nướ c, từ  chợ  dân sinh, cá c hà ng quá n bì nh dân, cá c 
cửa hà ng đặ c sả n lẫ n hộ i nghị , hộ i thả o. 

Tại Hà Nội, từ năm 2015, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP đã phối hợp với Sở TNMT triển khai 
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”. Sau hơn 3 năm thực 
hiện, đã có nhiều mô hình thiết thực nhằm giảm 
thiểu tác hại của túi nilon: Họ Cơ giáo (xã Hồng Vân, 
huyện Th ường Tín), tu sĩ và các tín đồ Phật tử Diệu 
Nam Phật đường, Họ nhà xứ Th ượng Th ụy quận Tây 
Hồ, Giáo xứ Kẻ Nghệ huyện Th ường Tín... 

Tuy nhiên, vì nhiều lý do, trong đó có ý thức, 
nhận thức còn hạn chế của người dân về tác hại của 

túi nilon đối với môi trường, túi thân thiện với môi 
trường, túi tự hủy... vẫn chưa được sử dụng rộng rãi, 
người dân vẫn sử dụng (thậm chí là lạm dụng) túi 
nilon trong cuộc sống hàng ngày. Những “núi” rác 
nilon tràn ngập từ đất liền tới đại dương và hình 
ảnh những động vật biển chết với rất nhiều túi nilon 
trong dạ dày buộc chúng ta phải suy nghĩ, thay đổi 
thói quen sử dụng loại sản phẩm này.

Để góp phần nâng cao nhận thức của người 
dân, DN về vấn đề giải quyết rác thải nhựa, tại 
“Lễ ra quân toàn quốc chống rác thải nhựa” do 
Bộ TNMT phối hợp cùng UBND TP Hà Nội tổ 
chức, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức 
Chung khẳng định, ngay sau lễ ra quân, TP sẽ tổ 
chức các lễ ký cam kết chống rác thải có nguồn 
gốc từ nhựa trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, 
phân phối tiêu dùng của TP Hà Nội và một số 
tỉnh, TP đến 100% các DN sản xuất và DN phân 
phối. Mục tiêu đến ngày 31/12/2020, 100% trung 
tâm thương mại, siêu thị không dùng túi nilon. 

Xử lý rác thải nhựa đòi hỏi sự vào cuộc của cả xã 
hội, đặc biệt là ý thức của người dân trong sử dụng 
các sản phẩm từ nhựa. Để đạt được mục tiêu trên, 
cùng với các cấp, các ngành, Mặt trận các cấp TP cần 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân 
nâng cao nhận thức về tác hại của các sản phẩm có 
nguồn gốc từ nhựa, túi nilon sử dụng một lần đối với 
môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe con người; tích 
cực phát huy sáng kiến, hành động thiết thực trong 
giải quyết rác thải nhựa. Bên cạnh đó, tăng cường 
giám sát việc thực hiện nhằm hạn chế tối đa việc sử 
dụng các sản phẩm từ nhựa để bảo vệ môi trường, 
bảo vệ cuộc sống của chúng ta. 

 Minh Nguyễn 

Hạn chế rác thải nhựa...     (Tiếp theo trang 40)
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Dân vận khéo là phải kiên trì 
Với vó c dáng cao gầy, mái tóc bạc 

trắng, ông Nguyễn Văn Tích 
- Chủ tịch Hội Người cao tuổi 

(NCT), Trưởng ban CTMT TDP số 12, 
phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm 
luôn nhiệt tình, cởi mở trong mọi công 
việc. Ông tâm niệm, lúc nào cũng phải 
cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ, xứng 
đáng với bản chất anh “Bộ đội Cụ Hồ” 
và lòng tin của cán bộ hội viên NCT và 
Nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Tích sinh năm 
1945, từ ng tham gia nhập ngũ chiến đấu 
tại chiến trường B2 (Miền đông Nam Bộ) 
và bị thương. Với tâm huyết và tinh thần 
của một người đảng viên, một người lính, 
đến khi nghỉ hưu ông tích cực nhiệt tình 
tham gia vào các hoạt động tại nơi cư trú 
như: Th am gia cấp ủy chi bộ, Tổ trưởng 
TDP, Phó ban CTMT, Ủy viên BCH Hội 
CCB, Ban Th ường vụ Hội NCT phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình. Năm 2016, ông 
chuyển về sinh sống tại phường Trung 
Văn, quận Nam Từ Liêm. Được cán bộ 
và Nhân dân TDP tín nhiệm, ông tiếp tục 
được bầu làm Chủ tịch Hội NCT phường 
Trung Văn nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Chi 
ủy viên, Trưởng ban CTMT TDP số 12. 
Tuy tuổi đã cao và tham gia nhiều công 
việc nhưng ông vẫn luôn hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ và là một tấm gương sáng 
trong gia đình để con cháu học tập noi 
theo. Ông cũ ng là một cán bộ phong trào 
mẫn cán, tận tụy và gương mẫu. CVĐ 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô 
thị văn minh” hàng năm được ông tổ 
chức khoa học và hợp lý, tạo được khối 
đoàn kết rộng khắp trong TDP. Việc tuyên 
truyền Pháp lệnh 34 về “Th ực hiện Quy 
chế dân chủ ở xã, phường” của Ủ y ban 
Th ườ ng vụ  Quố c hộ i, Quyết định số 217-
QĐ/TW về “Quy chế giám sát và phản 
biện xã hội”, Quyết định số 218-QĐ/TW 
về “Góp ý kiến xây dựng Đảng, Chính 

quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội” củ a Bộ  Chí nh trị  
được triển khai rộng rãi đến mọi tầng lớp Nhân dân trong TDP. Nhân 
dân hiểu và biết trách nhiệm của mình trước Đảng và chính quyền nên 
đã thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Hàng năm, ông luôn hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ của quận 
và phường giao cho về công tác NCT như: Tổ chức mừng thọ, thăm hỏi 
các cụ qua đời... tích cực tham gia vận động Nhân dân ủng hộ quỹ “Vì 
người nghèo”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và tham gia hiến máu nhân đạo. 
Kể về quá trình vận động người dân, ông Tích cho biết: Có trường hợp 
vận động mãi người ta cũng không đóng góp, mặc dù nguyên nhân 
không phải do khó khăn kinh tế, việc vận động có lúc muốn buông 
xuôi vì rất nản. Nhưng ông vẫn kiên trì, nhẫn nại thuyết phục và nêu 
gương nên bà con rất nể và bảo nhau tham gia đóng góp đầy đủ. Đối 
với công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, ông luôn là 
người thường xuyên đôn đốc các chi hội, phối hợp vận động Nhân dân 
làm theo yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan chức năng. Những đợt phun 
thuốc phòng chống sốt xuất huyết, ông dẫn tổ công tác đi từng nhà diệt 
muỗi và phổ biến các biện pháp cần thiết để hạn chế dịch bệnh không 
lây lan, phát tán.

Điều đáng trân trọng ở ông là khi ông làm công tác dân vận, ông luôn 
gần dân, sát dân nắm bắt các tâm tư nguyện vọng của bà con Nhân dân, 
kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ giải quyết 
có chiều sâu và đi vào lòng người. “Dân vận khéo là phải kiên trì, bền bỉ 
thuyết phục”, ông tâm sự.

Đóng góp vào thành tích chung của Ban CTMT TDP số 12 và Ủy 
ban MTTQ Việt Nam phường Trung Văn là những đóng góp không nhỏ 
của ông Nguyễn Văn Tích - Một người lính bộ đội cụ Hồ, một người 
đảng viên, một cán bộ Mặt trận đầy trách nhiệm và tâm huyết. 

Trần Thúy

Ông Nguyễn Văn Tích tặng hoa ra mắt câu lạc bộ văn nghệ phường Trung Văn.
Ảnh: Trần Thúy
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Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội  ế p Đoà n đạ i biể u Chí nh hiệ p Bắ c Kinh (Trung Quốc) tháng 6/2019. Ảnh: Thu Thủy

Đ/c Nguyễ n Thị  Kim Dung - Phó  Chủ  tị ch Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP Hà  Nộ i 
tặ ng quà  hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó 
của xã Sơn Đông, thị  xã  Sơn Tây.  Ả nh: Thu Vân

Đ/c Bùi Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị PBXH.  Ả nh: Ngọc Lâm

 Lãnh đạo TW và TP thăm gian hàng tại khu trưng bày giới thiệu hoạt động 
10 năm của BCĐ CVĐ “Người Việt Nam ưu  ên dùng hàng Việt Nam” 
TP Hà Nội. Ả nh: BTG

Đ/c Trần Thanh Mẫn -  Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam 
phát biểu tại buổi báo cáo Kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam TP Hà Nội 
nhiệm kỳ 2019 - 2024.  Ảnh: Bá Hoạt


