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Phát biểu khai mạc Đại 
hội, Chủ tịch Ủy ban TW 
MTTQ Việt Nam Trần 

Th anh Mẫn khẳng định, Đại hội 
đại biểu toàn quốc MTTQ Việt 
Nam lần thứ IX có ý nghĩa rất 
quan trọng, có nhiệm vụ đánh giá 
tình hình khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc và các tầng lớp Nhân dân; 
việc thực hiện 5 Chương trình 
hành động của MTTQ  Việt Nam 
lần thứ VIII nhiệm kỳ 2014 - 2019 
và đề ra Chương trình hành động 
nhiệm kỳ 2019 - 2024, đáp ứng 
yêu cầu đổi mới, xây dựng và phát 
triển đất nước nhanh, bền vững, 

hội nhập quốc tế sâu rộng, đáp 
ứng tâm tư, nguyện vọng chính 
đáng của các tầng lớp Nhân dân.

Th eo Chủ tịch Trần Th anh 
Mẫn, tình hình thế giới và khu 
vực đang diễn biến nhanh chóng, 
phức tạp và khó lường; cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư phát 
triển mạnh mẽ, tác động sâu rộng, 
đa chiều đến nhiều mặt của thế 
giới; khoa học, công nghệ; đổi 
mới, sáng tạo ngày càng trở thành 
nhân tố quyết định năng lực cạnh 
tranh của mỗi quốc gia. Cạnh 
tranh chiến lược giữa các nước 
lớn gay gắt và ngày càng phức tạp; 

xung đột thương mại; tranh chấp 
biển, đảo, khủng bố, bạo loạn, 
“diễn biến hòa bình” là những 
thách thức lớn đối với nhiều quốc 
gia, trong đó có Việt Nam.

Đất nước ta sau hơn 30 năm 
đổi mới, thế và lực đã lớn mạnh 
hơn nhiều và đang trên đà chuyển 
biến tích cực. Xây dựng Đảng, 
Nhà nước và hệ thống chính trị, 
đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí được đẩy mạnh và 
đạt được kết quả quan trọng. Tuy 
nhiên, kinh tế - xã hội đất nước 
dù có bước phát triển, nhưng còn 
nhiều khó khăn, hạn chế, còn 

MẶT TRẬN 
là người phản biện sắc sảo, chân tình

Ủy viên Ủy ban TW 
MTTQ Việ t Nam
khóa IX, nhiệ m kỳ  
2019 - 2024 ra mắt
Đại hội.  
Ảnh: BTG

Trong 3 ngày (18, 19, 20/9), tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, 
nhiệm kỳ 2019 - 2024 chính thức diễn ra. Ủy viên Bộ Chính trị, Th ủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, bà mẹ VNAH, 
AHLL vũ trang Nhân dân, AHLĐ và 999 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân, các dân 
tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, đồng bào ta sinh sống ở nước ngoài cùng tham dự. Đại hội đã 
hiệp thương cử 374 vị vào Ủ y ban TW MTTQ Việt Nam khóa IX; hiệp thương cử 62 vị vào Đoàn 
Chủ tịch Ủ y ban TW MTTQ Việt Nam; hiệp thương cử các chức danh của Ban Th ường trực và 
chức danh Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủ y ban TW MTTQ Việt Nam khóa IX. 
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những vấn đề Nhân dân chưa hài 
lòng; diễn biến phức tạp của biến 
đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh 
đã và đang tác động tiêu cực đến 
sản xuất, đời sống Nhân dân và 
sự phát triển của đất nước. Các 
thế lực thù địch không ngừng 
tiến hành các thủ đoạn thâm độc 
chống phá Đảng, Nhà nước, chia 
rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trước bối cảnh đó, Chủ tịch 
Trần Th anh Mẫn khẳng định, 
MTTQ Việt Nam cần nhận diện 
đầy đủ, sâu sắc những thuận lợi, 
khó khăn, thời cơ, thách thức 
của đất nước để xác định nhiệm 
vụ trọng tâm, khơi dậy mọi tiềm 
năng, phát huy mọi nguồn lực, 
nhất là nguồn lực nội sinh của đất 
nước; tăng cường sự ủng hộ của 
bạn bè quốc tế; tạo sự đồng thuận 
xã hội, tham gia xây dựng Đảng, 
Nhà nước và hệ thống chính trị 
trong sạch, vững mạnh; củng cố, 
phát huy sức mạnh khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc; nâng cao hơn 
nữa đời sống vật chất và tinh thần 
của các tầng lớp Nhân dân; góp 
phần tích cực đưa đất nước phát 
triển nhanh, bền vững, bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa.

Với chủ đề: “Đoàn kết - Dân 
chủ - Đổi mới - Phát triển”, 
chương trình hành động của Đại 
hội IX, MTTQ Việt Nam nhiệm 
kỳ 2019 - 2024 đề ra 5 nhiệm vụ 
trọng tâm đó là tuyên truyền, vận 
động, tập hợp các tầng lớp Nhân 
dân; củng cố, tăng cường, phát 
huy sức mạnh đại đoàn kết toàn 
dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; 
vận động Nhân dân thi đua lao 
động sáng tạo, thực hiện thắng 
lợi các mục tiêu phát triển kinh 
tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc 

phòng, an ninh của đất nước; thực 
hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của Nhân dân; giám sát và 
phản biện xã hội, tham gia phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí, 
tham gia xây dựng Đảng, chính 
quyền trong sạch vững mạnh. Bên 
cạnh đó, là  tăng cường đoàn kết 
quốc tế, mở rộng hoạt động đối 
ngoại Nhân dân, tăng cường củng 
cố tổ chức, đổi mới nội dung, 
phương thức, nâng cao hiệu quả 
hoạt động của MTTQ Việt Nam, 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong 
giai đoạn mới.

Th ay mặt lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước, Th ủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, 
5 chương trình hành động của 
MTTQ Việt Nam đều có những 
bước chuyển biến mạnh mẽ về 
chất. Trên cơ sở đổi mới mạnh 
mẽ về nội dung, phương thức 
hoạt động, MTTQ Việt Nam ngày 
càng hướng mạnh về cơ sở, theo 
phương châm gần dân, sát dân, 

trọng dân, lắng nghe ý kiến, kiến 
nghị của các tầng lớp Nhân dân để 
kịp thời phản ánh với Đảng, Nhà 
nước. Chủ động thực hiện đầy đủ, 
có trách nhiệm quyền, nhiệm vụ 
của mình trong tình hình mới. 
Những kết quả đạt được góp phần 
tăng cường, tạo động lực, sinh lực 
mới cho khối đại đoàn kết toàn 
dân. Th ủ tướng đề nghị, Mặt trận 
phải thường xuyên làm tốt công 
tác tuyên truyền, giáo dục truyền 
thống yêu nước, tập hợp rộng rãi 
mọi tầng lớp Nhân dân, bảo đảm 
sự thống nhất cao về tư tưởng và 
hành động, phấn đấu thực hiện có 
kết quả các chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước, hướng tới mục 
tiêu chung là giữ vững độc lập, 
chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn 
định chính trị - xã hội, xây dựng 
đất nước ta ngày càng giàu mạnh, 
văn minh; Nhân dân có cuộc sống 
ấm no, hạnh phúc.

Ông Trần Th anh Mẫn - Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW 
MTTQ Việt Nam khóa VIII được hiệp thương tái cử giữ chức 
danh Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam khóa IX; ông Hầu 
A Lềnh - Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Th ư ký Ủy ban 
TW MTTQ Việt Nam khóa VIII được hiệp thương tái cử giữ 
chức danh Phó Chủ tịch - Tổng Th ư ký Ủy ban TW MTTQ Việt 
Nam khóa IX. 4 Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban TW MTTQ 
Việt Nam khóa IX gồm: Bà Trương Th ị Ngọc Ánh; ông Nguyễn 
Hữu Dũng; ông Ngô Sách Th ực; ông Phùng Khánh Tài. 6 Phó 
Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban TW MTTQ Việt Nam 
khóa IX gồm: Bà Tô Th ị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP Hồ Chí Minh; bà Nguyễn Th ị Doan - Nguyên Phó 
Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch 
Hội Khuyến học Việt Nam; Linh mục Trần Xuân Mạnh - Chủ 
tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; Hòa thượng Th ích 
Th iện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam; bà Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP Hà Nội; bà Hà Th ị Khiết - Nguyên Bí thư TW Đảng.   

(Xem tiếp trang 7)
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Nâng cao chất lượng hoạt động
giám sát và phản biện xã hội 

Sáng 19/9, tại Lễ Khai mạc 
Đại hội đại biểu toàn quốc 
MTTQ Việt Nam lần thứ IX, 

nhiệm kỳ 2019 - 2024, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà 
Nội Nguyễn Lan Hương đã phát 
biểu tham luận tại Đại hội với chủ 
đề nâng cao chất lượng hoạt động 
giám sát và phản biện xã hội của 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà 
Nội. Ban biên tập Bản tin Dân chủ 
và Đoàn kết xin đăng nguyên văn 
bài phát biểu.

Kính thưa các đồng chí Lãnh 
đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban 
Trung ương MTTQ Việt Nam!

Kính thưa: Đoàn Chủ tịch 
Đại hội!

Kính thưa: Các quý vị đại! 
Kính thưa: Toàn thể Đại hội!
Lời đầu tiên, thay mặt Ủy ban 

MTTQ Việt Nam các cấp TP Hà 
Nội kính chúc các đồng chí Lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, 
Quốc hội, các quý vị đại biểu sức 
khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội đại biểu toàn quốc 
MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm 
kỳ 2019 - 2024 thành công tốt đẹp!

Kính thưa các vị đại biểu!
Tôi nhất trí cao với Dự thảo 

Báo cáo chính trị do đồng chí Hầu 
A Lềnh - Ủy viên TW Đảng, Phó 
Chủ tịch - Tổng thư ký  y ban TW 
MTTQ Việt Nam trình bày.

Tại Đại hội này, tôi xin tham 
luận về việc nâng cao hơn nữa 
chất lượng hoạt động giám sát 
và phản biện xã hội tham gia xây 

dựng Đảng, xây dựng chính quyền 
của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP 
Hà Nội.

Kính thưa các vị đại biểu!
Hà Nội xác định hoạt động 

giám sát và phản biện xã hội là một 
nhiệm vụ quan trọng trong công 
tác Mặt trận tham gia xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền. Do 
đó ngay sau khi Bộ Chính trị ban 
hành Quyết định số 217 và Quyết 
định số 218, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP Hà Nội đã tham mưu trình 
Th ành ủy Hà Nội ban hành các 
quyết định, chỉ thị, quy chế... về việc 
lãnh đạo chỉ đạo triển khai, tổ chức 
thực hiện Quy chế giám sát, phản 
biện xã hội của MTTQ Việt Nam 
và các đoàn thể chính trị - xã hội 
trên địa bàn TP như: Quyết định số 
4660 ban hành Quy chế phối hợp 
giữa Ban Nội chính Th ành ủy với 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trong 
lĩnh vực phòng, chống tham nhũng 

trên địa bàn thành phố Hà Nội; 
Quyết định số 6525 Quy định trách 
nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, 
chính quyền trong việc tiếp thu ý 
kiến của MTTQ Việt Nam, các đoàn 
thể chính trị - xã hội và Nhân dân; 
Quyết định số 2200 ban hành Quy 
chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp của 
người đứng đầu cấp ủy đảng, chính 
quyền các cấp với Nhân dân trên địa 
bàn TP; Ban Th ường trực Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội ban 
hành Hướng dẫn số 60 về việc giám 
sát và nhận xét của Ban Công tác 
Mặt trận đối với Đảng viên thường 
xuyên ở nơi cư trú, đang công tác 
tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn 
vị sự nghiệp.

Hàng năm, Ban Th ường trực 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP phối 
hợp với các tổ chức chính trị - xã 
hội hiệp thương lựa chọn nội dung, 
chương trình giám sát và phản biện 
xã hội để báo cáo với Ban Th ường 

Đ/c Nguyễn Lan Hương  - UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội 
phát biểu tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Ảnh: Quang Vinh
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CHÀ O MỪ NG ĐẠ I HỘ I ĐẠ I BIỂ U TOÀ N QUỐ C MTTQ VIỆ T NAM LẦ N THỨ  IX, NHIỆ M KỲ  2019 - 2024

vụ Th ành ủy và thống nhất với 
Th ường trực HĐND, UBND TP 
về chương trình, kế hoạch giám sát.

Qua 5 năm, Mặt trận từ TP đến 
cơ sở đã chủ trì tổ chức 6.326 đoàn 
giám sát các nội dung 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; 
chủ trì tổ chức giám sát các nội 
dung: về khoa học và công nghệ; về 
bảo đảm an toàn thực phẩm; việc 
thực hiện pháp luật về bảo vệ môi 
trường và ứng phó với biến đổi 
khí hậu; việc khai thác cát; việc giải 
quyết khiếu nại, tố cáo; việc thực 
hiện kết luận sau thanh tra, kiểm 
tra; đánh giá sự hài lòng của người 
dân và doanh nghiệp đối với dịch 
vụ hành chính công; phối hợp giám 
sát việc thực hiện quy chế dân chủ 
ở cơ sở; việc thực hiện pháp luật về 
bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế ở 
các doanh nghiệp...

Với hoạt động phản biện xã 
hội, triển khai thực hiện từ tháng 
10 năm 2010, Hà Nội là đơn vị đầu 
tiên trong cả nước xây dựng Quy 
chế và tổ chức phản biện xã hội. 
Sau khi có ý kiến của cấp ủy, văn 
bản đề nghị của HĐND, UBND 
về việc xin ý kiến phản biện, Ban 
Th ường trực Ủy ban MTTQ Việt 
Nam cùng cấp tổ chức họp với các 
cơ quan liên quan thống nhất kế 
hoạch phản biện xã hội. 5 năm qua 
đã tổ chức 2.594 hội nghị phản biện 
xã hội đối với các tờ trình, dự thảo 
Nghị quyết HĐND, Quyết định, 
Quy định của UBND các cấp trình 
tại kỳ họp, trong đó: TP tổ chức 19 
hội nghị, cấp huyện 204 hội nghị và 
cấp xã 2.371 hội nghị. Qua hội nghị 
phản biện xã hội, nhiều ý kiến, kiến 
nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam, 

của các tổ chức chính trị - xã hội 
các cấp đã được tiếp thu, là 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 xã 
hội chủ nghĩa của Nhân dân, do 
Nhân dân, vì Nhân dân.

Đối với hoạt động giám sát của 
Ban Th anh tra Nhân dân và Ban 
giám sát đầu tư của cộng đồng, qua 
05 năm các Ban Th anh tra Nhân 
dân cấp xã đã giám sát 39.258 cuộc, 
tập trung vào các lĩnh vực: Việc 
thực hiện chế độ, chính sách đối 
với người có công, các đối tượng có 
hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo; 
việc thu chi các loại quỹ do Nhân 
dân đóng góp; công tác quản lý đất 
đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quy trình thủ tục thu hồi 
đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư 
trong giải phóng mặt bằng; công 
tác quản lý trật tự xây dựng, vệ sinh 
môi trường; việc thực hiện dân 
chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành 
chính; việc giải quyết khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân 

dân; việc thi hành các quyết định 
giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc 
thực hiện các dự án đầu tư, công 
trình từ nguồn ngân sách Nhà 
nước và nguồn do Nhân dân đóng 
góp; các công trình có ảnh hưởng 
đến sản xuất, an ninh trật tự và đời 
sống của Nhân dân; việc thực hiện 
các Nghị quyết của HĐND; giám 
sát cán bộ, đảng viên nơi cư trú...

Các Ban Giám sát đầu tư của 
cộng đồng đã chủ động xây dựng 
kế hoạch, phân công các thành 
viên theo dõi giám sát các công 
trình. Trong 05 năm đã tham gia 
giám sát 21.208 công trình, dự án 
phát hiện sai phạm về các lĩnh vực 
đầu tư không đúng quy định, cung 
ứng vật tư, thực  hiện quy trình sai 
so với nội dung được phê duyệt, 
các việc làm gây lãng phí, thất thoát 
vốn và tài sản của Nhà nước, đã 
kiến nghị thu hồi 251.825m2 đất và 
15,1514 tỷ đồng.

Kính thưa các vị đại biểu!
Từ thực tế hoạt động của 

MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho 
thấy để thực hiện tốt hơn nữa chức 
năng giám sát và phản biện xã hội, 
góp ý xây dựng Đảng, xây dựng 
chính quyền, MTTQ Việt Nam các 
cấp cần:

Đoàn đại biểu các tầng lớp Nhân dân Thủ đô chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc 
MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.  Ảnh: ST
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CHÀ O MỪ NG THÀ NH CÔNG ĐẠ I HỘ I ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆ T NAM TP HÀ  NỘ I LẦ N THỨ  XVII, NHIỆ M KỲ  2019 - 2024 

1. Có sự quan tâm lãnh đạo 
thường xuyên của cấp ủy Đảng, sự 
phối hợp tích cực, trách nhiệm của 
chính quyền, sự thống nhất của 
các đoàn thể chính trị-xã hội, các 
tổ chức thành viên; phát huy tối đa 
vai trò, trách nhiệm của Ủy viên Ủy 
ban MTTQ Việt Nam, thành viên 
các tổ chức tư vấn của MTTQ Việt 
Nam các cấp, cá nhân tiêu biểu, 
người có uy tín, các chuyên gia trên 
các lĩnh vực.

2. Kết hợp chặt chẽ việc nắm 
bắt dư luận xã hội, tập hợp, tổng 
hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và 
Nhân dân với hoạt động giám sát 
và phản biện xã hội, góp ý xây dựng 
đảng, xây dựng chính quyền của 
Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ 
chức thành viên ở từng cấp.

3. Kế hoạch giám sát và phản 
biện xã hội phải tập trung vào 
những nội dung, những vấn đề 

mà xã hội và Nhân dân quan tâm 
liên quan đến quyền và lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của Nhân dân.

4. Hoạt động giám sát và phản 
biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền của MTTQ 
Việt Nam cần phải được tiến hành 
đồng bộ, đúng Luật MTTQ Việt 
Nam, Quyết định 217, 218-QĐ/
TW và Nghị quyết liên tịch số 
403/2017/NQLT-UBTVQH-CP-
MTTQ VN.

5. Việc tập hợp, tổng hợp ý 
kiến, kiến nghị sau phản biện xã 
hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam 
phải khách quan, trung thực, đầy 
đủ, đảm bảo căn cứ pháp lý, khoa 
học và thực tiễn; các giải pháp 
đưa ra phải đảm bảo khả thi và 
hiệu quả. MTTQ Việt Nam và các 
đoàn thể chính trị - xã hội phải 
theo dõi, đôn đốc, giám sát việc 
tiếp thu, thực hiện kiến nghị của 

cấp ủy, chính quyền các cấp, các 
ngành, các cơ quan đơn vị đối với 
các ý kiến góp ý, kiến nghị sau 
giám sát và phản biện xã hội của 
MTTQ.

Kính thưa các vị đại biểu!
Trên đây là tham luận của 

MTTQ Việt Nam TP Hà Nội về 
việc nâng cao hơn nữa chất lượng 
hoạt động giám sát và phản biện xã 
hội của MTTQ Việt Nam các cấp.

Với tinh thần “Đoàn kết - 
Dân chủ - Đổi mới - Phát triển” 
chúng tôi tin tưởng hoạt động 
của MTTQ Việt Nam nói chung 
và hoạt động giám sát, phản 
biện xã hội nói riêng sẽ hoàn 
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà 
Đại hội giao cho.

Kính chúc quý vị đại biểu mạnh 
khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn !

“Mặt trận cần phát huy dân 
chủ, thân ái trao đổi, bàn bạc, 
bảo đảm sự bình đẳng, tôn trọng, 
thông cảm lẫn nhau; tôn trọng 
những điểm khác biệt không trái 
với lợi ích chung của quốc gia - 
dân tộc; làm sao để Mặt trận các 
cấp thực sự là trung tâm đoàn kết, 
tập hợp mọi lực lượng xã hội, là 
nơi mọi người có thể nói lên tiếng 
nói, nguyện vọng của mình, đóng 
góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - Th ủ 
tướng nói.

Th eo Th ủ tướng, Mặt trận cần 
chủ động góp ý kiến với Đảng, 
Nhà nước trong việc hoạch định 
cơ chế, chính sách, làm người 
phản biện sắc sảo, chân tình giúp 
Đảng và chính quyền tự điều 

chỉnh, tự hoàn thiện để lãnh đạo, 
chỉ đạo tốt hơn. Cần lựa chọn 
các nội dung, vấn đề liên quan 
tới quyền, lợi ích chính đáng của 
người dân, những vấn đề bất cập 
mà Nhân dân quan tâm; phù hợp 
với chức năng, nhiệm vụ, điều 
kiện và năng lực của MTTQ Việt 
Nam ở mỗi cấp, mỗi địa phương.

Bên cạnh đó, Th ủ tướng cũng 
nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam 
cần tiếp tục chủ động tham gia 
sâu hơn, toàn diện, hiệu quả hơn 
và động viên Nhân dân tích cực 
tham gia vào công tác đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng, tiêu 
cực, thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí, công tác cải cách hành 
chính, cải cách tư pháp, cải thiện 
môi trường đầu tư, kinh doanh. 

Phát huy vai trò tích cực trong 
tham gia kiểm soát quyền lực, 
giám sát để quản lý xã hội công 
khai, minh bạch; phát huy vai 
trò giám sát của mình, của Nhân 
dân, báo chí và công luận. Mặt 
trận phải là nơi tin cậy để người 
dân phản ảnh, tố giác tội phạm, 
tham nhũng, “lợi ích nhóm”, tố 
giác những người có biểu hiện suy 
thoái, tiêu cực, nhũng nhiễu Nhân 
dân”, Th ủ tướng nêu rõ.

Sau 3 ngày làm việc khẩn 
trương, nghiêm túc và trách 
nhiệm, Đại hội đại biểu toàn quốc 
MTTQ Việt Nam lần thứ IX, 
nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã thành 
công tốt đẹp, hoàn thành tất cả các 
chương trình, mục tiêu đề ra. 

Tuệ Phương

Mặt trận là người phản biện sắc sảo... (Tiếp theo trang 4)
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KỶ  NIỆ M 65 NĂM NGÀY GIẢ I PHÓ NG THỦ  ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2019)

Xây dựng Thủ đô
NGÀY CÀNG ĐÀNG HOÀNG HƠN, TO ĐẸP HƠN

Cách đây tròn 65 năm, ngày 
10/10/1954, từ năm cửa ô, 
trùng trùng lớp lớp những 

đoàn quân chiến thắng tiến về 
tiếp quản Th ủ đô. Cả Hà Nội tưng 
bừng hân hoan trong ngày hội lớn. 
Ngày Giải phóng Th ủ đô đã trở 
thành một dấu mốc quan trọng, 
mở ra giai đoạn mới trong lịch sử 
của dân tộc gắn với những bước 
chuyển mình, vươn lên mạnh mẽ 
của Th ủ đô Hà Nội.

65 năm là khoảng thời gian 
không dài trong lịch sử, nhưng 
hơn bao giờ hết, bản lĩnh, khí 
phách của Hà Nội với bề dày hơn 
nghìn năm tuổi đã tiếp tục được 
bồi đắp và tỏa sáng, để hôm nay, 
chúng ta có thể tự hào về Th ủ đô 
thân yêu với những thành tựu to 
lớn, toàn diện trong mọi lĩnh vực 
của đời sống. Hiện nay, hằng năm, 
tốc độ tăng trưởng kinh tế bình 
quân của Hà Nội đạt 9,5%, gấp 
1,5 lần so với mức trung bình cả 
nước và Th ủ đô đóng góp cho đất 
nước khoảng 10% tổng sản phẩm 
quốc gia, 20% tổng thu ngân sách, 
20% giá trị hàng hóa xuất khẩu... 
Những con số đó đã minh chứng 
cho quyết tâm xây dựng Th ủ đô 
ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp 
hơn, xứng đáng là “trái tim của cả 
nước” và thể hiện trách nhiệm 
gương mẫu, đi đầu như lời căn 
dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hà Nội hôm nay đang thay da 
đổi thịt từng ngày để hướng tới 
mục tiêu giàu đẹp, văn minh, hiện 
đại, xứng đáng là trung tâm đầu 

não chính trị - hành chính quốc 
gia - một vị thế chính trị có tầm 
quan trọng đặc biệt, đồng thời là 
trung tâm lớn về văn hóa, khoa 
học, giáo dục, kinh tế và giao dịch 
quốc tế, là động lực phát triển của 
vùng Đồng bằng sông Hồng và cả 
nước. Để đạt được mục tiêu đó, 
đưa Nghị quyết Đại hội XII của 
Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ 
XVI Đảng bộ TP Hà Nội và Nghị 
quyết Đại hội Đảng các cấp trở 
thành hiện thực cuộc sống, trọng 
trách đặt lên vai lớp người hôm 
nay là hết sức nặng nề. Th ời cơ, 
thuận lợi, thế mạnh, tiềm năng 
của Th ủ đô là rất lớn, song cũng 
có không ít trở ngại, khó khăn và 
thách thức.

Để tập trung khai thác hiệu 
quả mọi nguồn lực phục vụ cho 
công cuộc phát triển Th ủ đô trong 
giai đoạn mới, mỗi công dân Th ủ 
đô, từ người đứng đầu từng cơ 

quan, đơn vị cho tới mỗi cán bộ, 
công chức, viên chức cần có sự 
quyết tâm đổi mới mạnh mẽ trong 
tư duy, nhận thức để có thể chủ 
động, sáng tạo và hành động trách 
nhiệm đối với công việc đang thực 
hiện. Tình yêu Hà Nội chính là 
mạch nguồn kết nối mọi cán bộ, 
đảng viên và các tầng lớp Nhân 
dân đoàn kết, sáng tạo, chung sức, 
đồng lòng xây dựng Th ủ đô hướng 
tới những tầm cao mới.

Kỷ niệm 65 năm Ngày Giải 
phóng Th ủ đô là dịp chúng ta 
nhìn lại một chặng đường lịch sử 
để thêm yêu, thêm tự hào và thêm 
trách nhiệm với Hà Nội, để đưa 
Th ủ đô yêu dấu vượt qua mọi thử 
thách, cùng đất nước vững bước 
trên con đường đổi mới và hội 
nhập, tiếp tục lập thêm những kỳ 
tích mới, xứng đáng với niềm tin 
yêu của đồng bào cả nước. 

Phương Linh

Cột cờ Hà Nội nhìn từ trên cao.  Ảnh: Tư liệu



9SỐ 86 - THÁNG 10/2019  DÂN CHỦ VÀ ĐOÀN KẾT  

KỶ  NIỆ M 65 NĂM NGÀY GIẢ I PHÓ NG THỦ  ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2019)

CÔNG DÂN THỦ  ĐÔ ƯU TÚ 10
Nhân dị p kỷ  niệ m 65 năm Ngà y Giả i phó ng Th ủ  đô (10/10/1954 - 10/10/2019), trên toàn TP diễn ra nhiều 

hoạt động văn hó a, văn nghệ  chà o mừ ng, như: Chương trình nghệ thuật “Tôi yêu Hà Nội”, Lễ  hộ i nghệ  thuậ t 
á o dà i “Né t son Hà  Nộ i”, Lễ hội văn hóa dân gian đương đại 2019, cuộc thi ảnh quốc tế 2019, chương trình 

hòa nhạc ngoài trời Vietnam Airlines Classic - Hanoi concert, Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 
2019... Tại Khu di tích Hoàng thành Th ăng Long tổ  chứ c các hoạt động: Ra mắt sách “Chúng ta đem vinh quang dân 
tộc trở về”, khai mạc triển lãm “Hà Nội mùa thu năm ấy”, tái hiện “Lễ chào cờ lịch sử tại khu vực sân Đoan Môn” và 
gặp mặt, giao lưu với các nhân chứng lịch sử... Nhân dị p nà y, UBND TP cũ ng tổ  chứ c vinh danh “10 công dân Th ủ  
đô ưu tú ” năm 2019. Bả n tin Dân chủ  và  Đoà n kế t trân trọ ng giớ i thiệ u cù ng bạ n đọ c. 



1. PGS.TS Nhà giáo ưu tú 
Nguyễn Th ừa Hỷ, nguyên Phó 
Chủ nhiệm bộ môn Lịch sử Việt 
Nam cổ trung đại, Khoa Lịch sử, 
Đại học Khoa học xã hội và nhân 

văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (sinh 
năm 1937)

Ông đã nghiên cứu luận án “Th ăng Long - Hà Nội 
thế kỷ XVII - XVIII - XIX: Kết cấu kinh tế - xã hội của 
một đô thị trung đại” để bảo vệ luận án tiến sĩ đầu tiên 
của Khoa Lịch sử. Luận án trở thành tư liệu trích dẫn 
trong những nghiên cứu về Th ăng Long - Hà Nội đồng 
thời là chủ biên cuốn sách “Tư liệu văn hiến Th ăng 
Long - Hà Nội”...

Ông đã được tặng thưởng danh hiệu: Nhà giáo ưu 
tú, Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2003); Th ủ 
tướng Chính phủ tặng Bằng khen (năm 2011). Giải 
thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ (năm 2012); 
Giải thưởng lớn - Vì tình yêu Hà Nội của Giải thưởng 
Bùi Xuân Phái lần thứ 12 (năm 2019)...

2. Nhạc sĩ Lê Mây, nguyên cán bộ 
Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam 
(sinh năm 1942)

Ông là người sáng chế ra đàn 
T’rưng mali Lê Mây, là loại nhạc 

cụ dân tộc đặc sắc, làm quà lưu 
niệm cho bạn bè quốc tế mỗi khi đến 

Việt Nam. Tên tuổi của ông gắn liền với các tác phẩm 
nổi tiếng như “Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai”, 
“Người là Hồ Chí Minh”, “Câu lý và người thương”. 
Đặc biệt, ông có nhiều tác phẩm viết về Hà Nội như: 
Hà Nội linh thiêng và hào hoa, Đêm thu Hà Nội, Cà 
phê chiều Yên Phụ (đoạt giải Nhất cuộc thi viết về Hà 
Nội năm 2012)...

Ông được nhận Huy chương “Vì sự nghiệp văn học - 
nghệ thuật Việt Nam”, Giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt 
Nam và nhiều phần thưởng khác.

3. GS.TS Th ầy thuốc Nhân dân 
Nguyễn Th anh Liêm, nguyên 
Giám đốc Bệnh viện Nhi TW 
(sinh năm 1953)

Ông có nhiều đề tài nghiên cứu 
cấp Nhà nước về trẻ em mắc bệnh 

hiểm nghèo và được nhận nhiều giải 
thưởng lớn, đã có 6 cuốn sách được xuất bản, hơn 200 
công trình nghiên cứu y học, 75 công trình nghiên cứu 
được xuất bản trên các tạp chí y học uy tín của Mỹ và 
châu Âu. Ông là bác sĩ đầu tiên và duy nhất đến thời 
điểm này của Việt Nam được nhận giải thưởng danh giá 
Nikkei châu Á về khoa học công nghệ.

Ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao 
động (năm 2008), Giải thưởng Hồ Chí Minh (năm 
2005), danh hiệu Th ầy thuốc Nhân dân. Năm 2019, ông  
được Tạp chí Khoa học châu Á của Singapore bình chọn 
vào top 100 nhà khoa học châu Á tiêu biểu.

4. GS.TS Th ầy thuốc nhân dân Lê 
Đức Hinh, nguyên Trưởng phòng 

Điều trị Khoa Th ần kinh và Tinh 
thần - Bệnh viện Bạch Mai, nguyên 
Chủ tịch Hội Th ần kinh học Việt 

Nam (sinh năm 1935)
Ông chủ biên nhiều sách y học: “Sổ 

tay hội chứng thần kinh, bệnh thần kinh”; “Th ần kinh 
học trẻ em”; “Dinh dưỡng liên quan đến bệnh lý thần 
kinh”... và nhiều ấn phẩm được xuất bản bằng tiếng Anh, 
Pháp, Tây Ban Nha. Hiện nay, ông là đại diện duy nhất 
Hội Th ần kinh học Việt Nam tại Liên đoàn Th ần kinh 
học thế giới - WFL.
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KỶ  NIỆ M 65 NĂM NGÀY GIẢ I PHÓ NG THỦ  ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2019)


Ông đã được tặng thưởng danh hiệu Th ầy thuốc 

Nhân dân, Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng 
Ba; được Th ủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 
năm 2019.

5. Bà Lê Th ị Hòa, giáo viên, Tổng 
phụ trách Đội Trường Tiểu học 
Đông Sơn, huyện Chương Mỹ 
(sinh năm 1973)

Hơn 26 năm tham gia giảng dạy 
và làm Tổng phụ trách Đội, bà luôn 

tâm huyết với công việc, nhiều năm liên 
tục là giáo viên giỏi, Tổng phụ trách Đội giỏi các cấp. Bà 
đã mở lớp giảng dạy miễn phí tại nhà riêng cho học sinh 
nhiễm chất độc da cam/dioxin không có khả năng đến 
trường và các em học sinh nghỉ học giữa chừng. Từ năm 
2015 đến nay, bà tổ chức quyên góp được gần 400 triệu 
đồng để ủng hộ người nghèo.

Liên tục từ năm 2008 đến năm 2017, bà được TW 
Đoàn tặng Bằng khen và danh hiệu Tổng phụ trách Đội 
giỏi; Tổng phụ trách Đội tiêu biểu cấp TP. Năm 2014, 
bà được nhận danh hiệu “Nhà giáo tiêu biểu ngành 
Giáo dục và Đào tạo Th ủ đô dạy học sinh các lớp tình 
thương, học sinh khuyết tật”. Năm 2017, bà được nhận 
danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu của TP.

6. Ông Lý Văn Phủ, nguyên Trưởng 
thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì 

(sinh năm 1963)
Là người dân tộc Dao, được 

Nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng 
thôn Yên Sơn giai đoạn 2015 - 2017, 

ông Lý Văn Phủ thường xuyên vận động 
con em trong gia đình và Nhân dân trong thôn tích cực 
học tập văn hóa, duy trì phát huy bản sắc dân tộc như 
học chữ Nho, thêu ren truyền thống của dân tộc Dao, 
tuyên truyền xóa bỏ các hủ tục, xóa đói giảm nghèo, 
chung sức xây dựng nông thôn mới. Gia đình ông đã 
hiến 200m2 đất để làm đường giao thông.

Năm 2017, ông được Chủ tịch UBND TP tặng 
danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu; được Th ủ 
tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích tiêu 
biểu, xuất sắc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số...
7. Ông Đỗ Minh Phú, Chủ tịch 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 
Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji 
(sinh năm 1953)

Là người sáng lập công ty (từ năm 1994), ông đã 
lãnh đạo đơn vị vượt qua nhiều khó khăn để xây dựng 
thành Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji.  Năm 2007, ông 
xây dựng và thành lập trung tâm thương mại đầu tiên 
chuyên về vàng bạc đá quý Doji Plaza tại Hà Nội, tạo 
việc làm cho 1.900 lao động (trong đó có 700 lao động 
tại Hà Nội).

Ông đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân 
chương Lao động hạng Ba (năm 2013); được Th ủ tướng 
Chính phủ tặng Bằng khen (năm 2011); được TP Hà 
Nội công nhận 3 đề tài sáng kiến kinh nghiệm và trao 
tặng nhiều danh hiệu, bằng khen.

8. Anh hùng Lực lượng vũ trang 
Nhân dân La Văn Cầu, công dân 
phường Quang Trung, quận Đống 
Đa (sinh năm 1931)

Là người dân tộc Tày tỉnh Cao 
Bằng, năm 1948, ông gia nhập Đại 

đội 671 và lập được nhiều thành tích 
trong chiến đấu. Trong trận Đông Khê (Chiến dịch 
biên giới năm 1950), ông là chỉ huy tổ bộc phá làm 
nhiệm vụ phá hàng rào và đánh lô cốt đầu cầu. Khi 
bị địch bắn gãy nát một cánh tay, ông đã yêu cầu 
đồng đội chặt hộ cánh tay để khỏi vướng rồi lại tiếp 
tục ôm bộc phá xông lên, phá tan lô cốt đầu cầu, mở 
đường cho đơn vị xung phong tiêu diệt địch. Tấm 
gương của ông đã cổ vũ phong trào thi đua diệt giặc 
lập công trong toàn quân.

Năm 1952, tại Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua 
toàn quốc lần I, ông vinh dự là 1 trong 7 chiến sĩ đầu tiên 
được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ 
trang Nhân dân”. Ông còn được Đảng, Nhà nước tặng 
thưởng nhiều huân, huy chương, bằng khen khác.

9. Bà Lê Th u (tên thật là Đào Th ị 
Đoan), Chi hội trưởng Chi hội Tán 

trợ Chữ thập đỏ Th ăng Long, Hội 
Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội 
(sinh năm 1932)

Năm 2009, bà Lê Th u sáng lập 
Chi hội Tán trợ Chữ thập đỏ Th ăng 

Long tại Hà Nội, gồm 30 người. Trong 10 năm hoạt 
động, bà dành trọn tiền lương hưu, vận động các nhà 
hảo tâm được gần 20 tỷ đồng. Riêng gia đình bà ủng 
hơn 300 triệu đồng/năm. Bà có sáng kiến xây dựng 
gian hàng từ thiện “Ai có điều kiện thì mang đến cho, 

(Xem tiếp trang 12)
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HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC MẶT TRẬN: KINH NGHIỆM VÀ THỰC TIỄN

Với mục tiêu giảm nghèo 
bề n vữ ng, phấ n đấ u 
đến năm 2020 TP Hà 

Nội chỉ còn dưới 1% hộ nghèo, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban 
vận động quỹ “Vì người nghèo” 
các cấp trên địa bàn TP trong 
những năm qua đã luôn thực 
hiện tốt việc vậ n độ ng xây dựng, 
ủ ng hộ  Quỹ ; việ c quản lý và sử 
dụng quỹ “Vì người nghèo”, góp 
phần thự c hiệ n đúng mục tiêu 
TP đã xá c định. 

Mộ t trong 5 nộ i dung củ a 
CVĐ “Toà n dân đoà n kế t xây 
dự ng nông thôn mới, đô thị 
văn minh” là  đoà n kế t tham gia 
phá t triể n kinh tế , tí ch cự c giú p 
nhau giả m nghè o bề n vữ ng. 
Trong nhữ ng năm qua, cùng với 
nguồn ngân sách hỗ trợ, sự  và o 
cuộ c tích cực vận động quỹ “Vì 
người nghèo” của địa phương, 
sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối 
hợp của chính quyền, các đoàn 
thể, MTTQ và Ban vận động 
quỹ “Vì người nghèo” các cấp, 
việ c vậ n độ ng quỹ “Vì người 
nghèo” 3 cấp đều đạt mục tiêu 
vậ n độ ng 50 tỷ đồng mỗ i năm. 
Năm 2018 còn vượt so với kế 
hoạch của TP.

Tổ ng hợ p kế t quả  18 năm 
qua, quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp 
trên địa bàn TP đã hỗ trợ  xây 
dựng và sửa chữa 38.582 nhà 
Đại đoàn kết  trị giá trên 298 tỷ 
đồng, hỗ trợ 65.627 hộ nghèo về 
giống, vốn phát triển sản xuất 
trị giá trên 47 tỷ đồng, khám 

“CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO - 
KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU”

và chữa bệnh cho 36.556 người 
nghèo trị giá trên 14 tỷ đồng, hỗ 
trợ 88.725 con em hộ nghèo đi 
học trị giá trên 26 tỷ đồng, hỗ 
trợ khác trên 174 tỷ đồng nhân 
dịp Lễ Noel, Tết Nguyên đán, 
Ngày hội Đại đoàn kết ở khu 
dân cư và các hỗ trợ đột xuất 
khác cho các hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn,... Bên cạnh đó, 
Quỹ Vì người nghèo TP và một 
số quận, huyện, thị xã tiếp tục 
ủy thác ủy thác trên 14 tỷ đồng 
sang Ngân hàng chính sách xã 
hội TP và quận, huyện để hỗ trợ 
cho hộ nghèo vay vốn phát triển 
sản xuất, vươn lên thoát nghèo 
bền vững. 

Th ông qua đó , đã có nhiều 
mô hình hay, cách làm sá ng 
tạ o từ Ban vận động quỹ “Vì 
người nghèo” các quận, huyện, 

thị xã trong việc hỗ trợ các hộ 
nghèo. Cá c địa phương đã phối 
hợp với chính quyền, đoàn thể 
căn cứ vào nguyên nhân nghèo 
của từng hộ để  có  phương á n 
hỗ trợ sát với nhu cầu của hộ 
nghèo, giúp hộ nghèo thực sự 
vươn lên trong cuộc sống. Điển 
hình là quận Th anh Xuân, năm 
2018, chính quyền quận đã 
thống nhất với MTTQ và các 
đoàn thể đánh giá lại nguyên 
nhân 46 hộ  nghèo và đề xuất 
các giải pháp hỗ trợ như hỗ trợ 
sửa chữa nhà, tặng xe máy làm 
phương tiện vận chuyển (xe 
ôm, chở hàng), hỗ trợ các điểm 
bán hàng cố định, tặng các vật 
dụng như máy khâu, máy vắt 
sổ, tuyên truyền vận động Nhân 
dân tham gia ủng hộ sửa chữa 
quần áo, thuê xe ôm, mua hàng 
ở những địa chỉ này... Qua đó, 

Đ/c Nguyễn Sỹ Trường  - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội  ếp nhận 
 ền ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của Báo Hà Nội mới. Ảnh: BTG
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đã giúp hộ nghèo có nguồn thu 
nhập hàng ngày và ổn định cuộc 
sống. Với các trường hợp người 
quá tuổi lao động, mắc bệnh 
hiểm nghèo, người khuyết tật,... 
không có khả năng lao động để 
vươn lên thoát nghèo, quỹ “Vì 
người nghèo” của quận, phường 
đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân 
chăm sóc, nhậ n đỡ đầu cho một 
số gia đình hộ nghèo đặc biệt 
nên 46 hộ đã  thoát nghèo.

Tây Hồ cũng là đơn vị có 
nhiều cá ch là m sá ng tạ o trong 
hỗ trợ cho hộ nghèo. Quỹ “Vì 
người nghèo” quận đã phối hợp 
với các ban, ngành đoàn thể 
thực hiện hỗ trợ vốn đối với 
những hộ cần mở rộng kinh 
doanh (bán hà ng ăn, hàng tạp 
hóa, bán hàng nước,...), tặ ng 
phương tiệ n (xe đẩ y, xe đạ p, xe 
má y...) cho cá c hộ  nghè o lậ p 
kế  sinh nhai với tổng kinh phí 
trên 100 triệu đồng; tặng các vật 
dụng thiết yếu cho các hộ nghèo 
như xe máy, bình lọc nước, tủ 
quần áo, quạt điện, tủ lạnh, ti vi, 
chăn ấm, nồi xoong,... từ năm 

2016 đến nay trị giá 220 triệu 
đồng. Đối với những hộ không 
có khả năng thoát nghèo, quỹ 
“Vì người nghèo” quận Tây Hồ 
đã hỗ trợ thường xuyên cho 
10 hộ tại các phường Yên Phụ, 
Bưởi, Th ụy Khuê với tổng kinh 
phí 10 triệu đồng/ tháng; tặng 
sổ tiết kiệm cho 02 hộ, trị giá 
22 triệu đồng,... Với nhiều cách 
thức hỗ trợ, đến cuối năm 2018, 
Tây Hồ đã không còn hộ nghèo.

Quận Ba Đình, từ năm 2016 
đến nay, đã sử dụng 4 tỷ đồng 
để hỗ trợ cho các hộ nghèo, 
trong đó có hỗ trợ xây mới và 
sửa chữa 11 nhà cho hộ nghèo, 
với tổng số tiền trên 300 triệu 
đồng. Riêng năm 2018, với sự 
ủng hộ của các đơn vị, doanh 
nghiệp trên địa bàn đã vận 
động được 5 tỷ đồng hỗ trợ cho 
các đối tượng già yếu cô đơn và 
những hộ nghèo đặc biệt khó 
khăn, góp phần cùng với chính 
quyền và đoàn thể quận đã hỗ 
trợ họ  thoát nghèo.

Chào mừng thành công Đại 
hội đạ i biể u toà n quố c MTTQ 

Việt Nam lần thứ IX và Đại hội 
đại biểu MTTQ Việt Nam TP lần 
thứ XVII, nhiệ m kỳ  2019 - 2024, 
Ban vận động quỹ “Vì người 
nghèo” TP đã tổ chức Lễ phát 
động Th áng cao điểm “Vì người 
nghèo” vào ngày 15/10/2019 tại 
trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP. Trong ngà y phá t độ ng, quỹ  
“Vì  ngườ i nghè o” TP đã  tiế p 
nhậ n 7 tỷ  255 triệ u đồ ng từ  cá c 
doanh nghiệ p, cá c tổ  chứ c, cá  
nhân trên đị a bà n (tại Lễ phát 
động của TW, TP Hà Nội đã 
đăng ký ủng hộ 5 tỷ đồng...)

 Hy vọng, năm 2019 - năm 
thứ 19 vận động quỹ “Vì người 
nghèo”, MTTQ Việt Nam các 
cấp TP Hà  Nộ i sẽ tiếp tục nhận 
được nhiều sự quan tâm của các 
cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh 
nghiệp tham gia ủng hộ Quỹ 
“Vì người nghèo”,  tạo nguồn lực 
giúp 23.289 hộ nghèo và 40.727 
hộ cận nghèo trên toàn Th ành 
phố phát triển sản xuất, vươn 
lên hoà nhập với cộng đồng để 
không ai bị bỏ mặc phía sau.

Hà  Phương

còn ai khó khăn thì tới nhận” làm ấm lòng những 
người nghèo.

Bà đã được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến 
hạng Nhất (năm 1985); danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (năm 
2012); Th ủ tướng Chính phủ tặng Bằng có công với 
nước (năm 2005), tặng Bằng khen (năm 2016); Chủ tịch 
UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” 
tiêu biểu (năm 2010, 2018)...

10. Bà Nguyễn Th ị Th anh Hiếu, 
Tổ trưởng Tổ môi trường 1 - Chi 

nhánh Hoàn Kiếm - Công ty 
TNHH một thành viên Môi 
trường đô thị Hà Nội (sinh năm 

1968)

Là Tổ trưởng Tổ phục vụ vệ sinh môi trường khu 
vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm và phường Hàng Bạc, 
bà cùng các thành viên trong tổ tích cực phối hợp với 
chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân 
dân, du khách, hộ kinh doanh trong khu vực bỏ rác 
đúng giờ, đúng nơi quy định. 

Năm 2010, bà được Th ủ tướng Chính phủ tặng 
Bằng khen về thành tích trong các hoạt động kỷ niệm 
1000 năm Th ăng Long - Hà Nội; Chủ tịch UBND 
TP, Công đoàn ngành Xây dựng tặng Bằng khen. 
Hàng năm, bà đều đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 
nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, “Người tốt, 
việc tốt” cấp Công ty... 

BBT

10 công dân Thủ đô... (Tiếp theo trang 10)
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UBND - ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Số: 289/KHLT/UBND-UBMTTQ

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

                 
Hà Nội, ngày  26  tháng  6  năm 2019

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

Thực hiện Chỉ thị 17 - CT/TU, ngày 11/4/2017 
của Th ành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh”; Chương trình phối hợp số 168/CTrPH-
UBND-MTTQ, ngày 10/7/2017 giữa Ủy ban nhân 
dân với Ủy ban MTTQ Việt Nam Th ành phố về việc 
thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn thành phố 
Hà Nội; Th iết thực kỷ niệm 89 năm Ngày truyền 
thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 
18/11/2019), Ủy ban Nhân dân - Ủy ban MTTQ 
Việt Nam Th ành phố Hà Nội thống nhất kế hoạch 
triển khai tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 
tộc” ở khu dân cư năm 2019, như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 
1. Mục đích
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính 

quyền với MTTQ Việt Nam các cấp trong việc tổ 
chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu 
dân cư năm 2019, thông qua Ngày hội của toàn 
dân nhằm tăng cường, củng cố và phát huy sức 
mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh 
việc tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh 
tế - xã hội ở địa phương cơ sở, thiế t thự c lậ p thà nh 
tí ch chà o mừ ng thành công Đạ i hộ i Mặ t trậ n Tổ  
quố c Việ t Nam cá c cấ p nhiệ m kỳ  2019 - 2024; Chào 
mừng Đạ i hộ i đại biểu Đảng bộ cá c cấ p và  tiế n tớ i 
Đạ i hộ i đạ i biể u toàn quốc lầ n thứ  XIII của Đảng.

- Th ông qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 
tộc nhằm tuyên truyền, vận động nâng cao nhận 
thức của các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời 
kỳ đổi mới đất nước; về lịch sử vẻ vang và sự đóng 

góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 
sự nghiệp giành độc lập dân tộc, thống nhất đất 
nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; về 
vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai 
đoạn hiện nay.

- Đánh giá và biểu dương kết quả 01 năm 
Mặt trận phối hợp với chính quyền thực hiện các 
cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước 
ở cộng đồng dân cư, trọng tâm là Cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh”.

2. Yêu cầu
- Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 

được tổ chức ở cộng đồng dân cư đảm bảo trang 
trọng, vui tươi, thiết thực. Phần Lễ tổ  chứ c ngắn 
gọn, tập trung tổ chức phần Hội nhằm thu hút sự 
tham gia đông đảo của người dân, hộ gia đình, các 
cơ quan, đơn vị trên địa bàn dân cư.

- Tổ chức Ngày hội với nhiều hình thức phong 
phú, đa dạng, tạo khí thế thi đua, thúc đẩy thực hiện 
có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, 
cộng đồng dân cư, góp phần hoàn thành nhiệm vụ 
chính trị của Th ành phố.

- Việ c phối hợp tổ  chứ c Ngà y hộ i đảm bảo đồng 
bộ, tiết kiệm, an toà n, tránh hình thức, lãng phí, 
phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Công tác tuyên truyền
1.1. Nội dung tuyên truyền:
- Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang 

của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp 
giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 
tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024; 
tuyên truyền các văn bản về Đạ i hộ i đại biểu Đảng 

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH
Tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” 

ở khu dân cư năm 2019
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bộ cá c cấ p, tiế n tớ i Đạ i hộ i đạ i biể u toàn quốc lầ n 
thứ  XIII (2020 - 2025) của Đảng. 

- Tuyên truyền kết quả phối hợp thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của Mặt trận với chính quyền, 
đồng thời giới thiệu các tập thể, hộ gia đình, cá 
nhân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các 
phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, khu dân cư, 
trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

1.2. Hình thức tuyên truyền:
- Tuyên truyền thông qua hệ thống phát thanh, 

truyền hình củ a đị a phương.
- Tuyên truyền thông qua cuộc họp của thôn, 

tổ dân phố ở khu dân cư, sinh hoạ t củ a Mặt trận và 
cá c đoà n thể  nhân dân.

- Xây dựng các cụm thông tin, cổ động, panô, 
áp phích, khẩu hiệu ở các khu trung tâm, nơi tập 
trung đông người. Các cơ quan, công sở trang trí 
khẩu hiệu tuyên truyền cổ động trong dịp kỷ niệm 
89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

- Vậ n độ ng các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc 
trong dịp tổ chức Ngày hội. 

2. Tổ chức một số hoạt động trong dịp tổ chức 
Ngày hội Đại đoàn kết

2.1. Tổ chức tọ a đà m, đố i thoạ i giữa Nhân dân 
với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền để  thông tin, trao 
đổi và  giả i quyế t nhữ ng vấ n đề  nhân dân quan 
tâm, nhất là những bứ c xú c ở  cộ ng đồ ng dân cư; 
gó p ý  xây dự ng Đả ng, chí nh quyề n trong sạ ch, 
vữ ng mạ nh. 

 2.2. Đánh giá kết quả cá c hoạ t độ ng xây dự ng 
cộ ng đồ ng dân cư, trọng tâm là Cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh” năm 2019; bàn biện pháp tiếp tục 
nâng cao chất lượng Cuộc vận động và các hoạt 
động xây dựng cộng đồng dân cư tự quản. Tổ chức 
các hình thức tọa đàm, trao đổ i, phát huy sáng kiến 
của Nhân dân tham gia xây dựng quê hương... 

2.3. Tổ chức thăm và tặng quà các gia đình 
chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ 
Mặt trận các thời kỳ...

2.4. Tổ  chứ c xây dự ng, khá nh thà nh nhà Đại 
đoàn kết, cá c công trì nh phú c lợ i, công trì nh dân 
sinh ở  cộ ng đồ ng nhân dị p Ngà y hộ i.

2.5. Tổ  chứ c cá c hoạ t độ ng về môi trường: 
Trồ ng cây xanh, vệ  sinh đườ ng là ng, ngõ  xó m, 
chỉ nh trang khu dân cư sạ ch, đẹ p...

2.6. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, 
thể thao, hội thi, hội diễn, các trò chơi dân gian 
truyền thống của địa phương, sinh hoạt văn hóa 
cộng đồng, chú trọng phát huy nét văn hóa truyền 
thống của dân tộc.

2.7. Trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm 
làng nghề, sản phẩm tiêu biểu của địa phương 
nhằm vinh danh sản phẩm truyền thống, nghệ 
nhân tiêu biểu tạo khí thế sôi nổi trong Ngày hội. 

2.8. Tổ chức vinh danh các gia đình, dòng họ 
trong phong trào khuyến học, khuyến tài tại địa 
phương. Vinh danh kịp thời những người con đã 
có nhiều đóng góp cho đất nước, làm rạng danh 
Tổ tiên, dòng họ; tổ chức các hoạt động mừng thọ, 
đám cưới vàng, đám cưới kim cương nhân dịp tổ 
chức Ngày hội.

2.9. Tùy theo điều kiện thực tế có thể tổ chức 
“Bữa cơm đoàn kết” phù hợp để tạo không khí 
đoàn kết, ấm cúng, khu dân cư. Đối với các khu 
dân cư đô thị (có điều kiện) nên tổ chức phần Hội 
tạ i cá c nơi công cộng theo hình thức sân khấu hóa 
nhằm tạo không khí sôi nổi và thu hút sự tham gia 
của bà con ở khu dân cư. 

3. Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết
3.1. Th ành phần tham gia Ngày hội:
- Nhân dân ở khu dân cư, liên khu dân cư; 

người dân đi làm ăn xa; cán bộ, đảng viên công tác 
tại các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang các cấp 
đóng trên địa bàn.

- Mời các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân 
có hoạt động hỗ trợ, đóng góp cho cộng đồng 
dân cư.

- Mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính 
quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp, đại biểu các 
cơ quan, đơn vị kết nghĩa địa phương đến dự 
Ngày hội.

3.2. Hình thức trang trí:
- Treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu trên địa bàn khu 

dân cư. 
- Ma két trang trí nơi tổ chức phần Lễ của 

Ngày hội:      
(Lô gô của Mặt trận)

NGÀY HỘI
 ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Khu dân cư (hoặc liên khu dân cư)……. 
xã (phường, thị trấn)….

Ngày….. tháng…. năm 2019
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3.3. Th ời gian tổ chức:
 Th ời gian tổ chức Ngày hội nên diễn ra 01 

ngày, tập trung trong khoảng thời gian từ ngày 
01/11/2019 đến hết ngày 18/11/2019.

3.4. Chương trình Ngày hội:
* Phần Lễ (tổ  chứ c không quá 60 phú t):
 (1) Chào cờ.
(2) Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu và gắn với 

ôn lại lịch sử, truyền thống của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội MTTQ 
Việt Nam các cấp.

(3) Báo cáo của Ban Công tác Mặt trận khu dân 
cư hoặc liên Ban Công tác Mặt trận khu dân cư 
(nếu tổ chức liên khu dân cư), gồm các nội dung 
chính: 

- Khái quát chung về cộng đồng dân cư, kết quả 
thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019 
(có nêu các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu 
tích cực tham gia các hoạt động ở cộng đồng);

- Tình hình đời sống Nhân dân và phương 
hướng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 
năm 2020.

(4) Các đại biểu trao đổi, thảo luận.
(5) Chủ trì phát biểu tiếp thu và giải trình 

(nếu có).
(6) Biểu dương, khen thưởng những tập thể, 

gia đình và cá nhân có nhiều thành tích trong xây 
dự ng cộng đồng dân cư.

(7) Mời lãnh đạo cấp trên phát biểu, tặng quà 
(nếu có).

(8) Phát động Nhân dân cộng đồng dân cư 
hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chà o mừ ng Đạ i hộ i 
Đảng cá c cấ p và  tiế n tớ i Đạ i hộ i đạ i biể u toàn quốc 
lầ n thứ  XIII (2020 - 2025) của Đảng.

(9) Phát biểu cảm ơn và kết thúc buổi Lễ.
* Phần Hội theo nội dung 2 mục II (có thể tổ 

chức trước hoặc sau phần Lễ):
3.5. Trách nhiệm chủ trì tổ chức Ngày hội:
- Tổ chức Ngày hội ở 01 khu dân cư: do Ban 

Công tác Mặt trận chủ trì phối hợp với trưởng 
thôn, tổ trưởng dân phố tổ chức;

- Tổ chức Ngà y hộ i có  từ 02 khu dân cư trở lên: 
do liên Ban Công tác Mặt trận  chủ trì phối hợp với 
các trưởng thôn, tổ trưởng dân phố tổ chức.

- Tổ chức Ngà y hộ i trong phạm vi toàn xã, 

phường, thị trấn: do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
cấp xã chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã, 
phường, thị trấn tổ chức.

 
III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

THỰC HIỆN
1. Cấp Th ành phố
1.1. Ủy ban MTTQ Việt Nam Th ành phố chủ 

trì phối hợp Ủy ban nhân dân Th ành phố xây dựng 
kế hoạch và triển khai tới các ngành, đoàn thể, các 
quận, huyện, thị xã trong toàn Th ành phố.

1.2. Ban Th ường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 
Th ành phố báo cáo tham mưu thường trực Th ành 
ủy mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
lãnh đạo Th ành ủy, HĐND, UBND Th ành phố dự 
“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại một số khu 
dân cư trong Th ành phố; Phối hợp với các đơn vị 
chuẩn bị địa điểm, quà tặng các hộ gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn trong dịp tổ chức Ngày hội; Hướng 
dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng kết đánh giá kết quả 
và biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân 
tiêu biểu trong thực hiện trên địa bàn Th ành phố; 
Phối hợp với Ban Tuyên giáo Th ành ủy định hướng 
tuyên truyền đối với phóng viên báo đài. 

1.3. Ủy ban Nhân dân Th ành phố chỉ đạo Sở 
Văn hóa và Th ể thao triển khai tổ chức các hoạt 
động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Hướng dẫn bình 
xét và công nhận các danh hiệu ở khu dân cư, khen 
thưởng các khu dân cư và gia đình tiêu biểu,... phối 
hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện ở cơ sở 
liên quan đến chức năng nhiệm vụ của ngành; 
Biên soạn đề cương tuyên truyền về  xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh, quy tắc ứng xử 
nơi công cộng. 

- Chỉ đạo Sở Tài chính hướng dẫn các địa 
phương đảm bảo kinh phí thực hiện tổ chức Ngày 
hội đại đoàn kết toàn dân tộc đảm bảo đúng quy 
định, hiệu quả. 

- Chỉ đạo Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương 
trưng bày, giới thiệu các sản phẩm làng nghề, nông 
sản chất lượng cao, các sản phẩm tiêu biểu truyền 
thống có thế mạnh ở địa phương.

1.4. Các tổ chức thành viên Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam Th ành phố: Hướng dẫn các tổ 
chức, đơn vị trực thuộc phối hợp với MTTQ cùng 
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cấp tổ chức Ngày hội và tham dự Ngày hội ở khu 
dân cư, có kế hoạch tặng quà các địa phương, hộ 
gia đình khó khăn trong dịp tổ chức Ngày hội.

2. Cấp Huyện:
2.1. Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, 

thị xã trên cơ sở kế hoạch này chủ động phối hợp 
với Ủy ban Nhân dân cùng cấp xây dựng kế hoạch 
cụ thể để triển khai thực hiện; đồng thời tham 
mưu cho Cấp ủy lãnh đạo tổ chức Ngày hội đại 
đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương. Phân công 
các đồng chí lãnh đạo, các ngành, đoàn thể tham 
dự Ngày hội ở cơ sở.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo, các ngành, các 
tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch tuyên truyền 
kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống của MTTQ 
Việt Nam đến các tầng lớp nhân dân cho phù hợp 
với tình hình thực tế của từng địa phương.

- Phối hợp với ngành Văn hóa, Th ể thao tổ 
chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao; 
hướng dẫn bình xét và công nhận các danh hiệu ở 
khu dân cư; khen thưởng các khu dân cư, gia đình 
tiêu biểu.

2.2. Ủy ban Nhân dân các địa phương đảm bảo 
kinh phí để tổ chức Ngày hội ở cơ sở; Chỉ đạo các 
ngành và Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị 

trấn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các 
tổ chức thành viên để thực hiện.

2.3. Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam các quận, huyện, thị xã phối hợp, hướng 
dẫn, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQ 
cấp xã, phường, thị trấn, khu dân cư tổ chức thực 
hiện; chỉ đạo, đôn đốc, tổng hợp báo cáo tiến độ 
về Th ành phố.

Ủy ban Nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam 
các cấp có trách nhiệm triển khai thực hiện kế 
hoạch, thông báo tiến độ thực hiện, lịch tổ chức 
“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư; 
phản ánh, báo cáo những khó khăn vướng mắc với 
lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam cấp trên trực tiếp để kịp thời giải quyết. Sau 
“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân 
cư, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam 
các cấp báo cáo kết quả, tổng hợp các ý kiến phản 
ánh, kiến nghị đề xuất của Nhân dân tới các tổ 
chức, cơ quan liên quan và báo cáo về Ban Th ường 
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Th ành phố (qua Ban 
Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam Th ành phố) 
Email: banphongtraomthn@gmail.com) trước 
ngày 30/11/2019 để tổng hợp báo cáo Trung ương, 
Th ường trực Th ành ủy và UBND Th ành phố./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Đức Chung 

TM. ỦY BAN MTTQ VN TP
CHỦ TỊCH 

(đã ký)

Nguyễn Lan Hương

Nơi nhận:
- BTT.UBTWMTTQVN;
- Ban PT - UBTWMTTQVN;                      
- TT. Thành ủy, TT.HĐND;         (để báo cáo)
- Chủ tịch UBND TP;
- Chủ tịch UB MTTQ VN TP
- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- BTT.UBMTTQ VN TP;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- UBND - UBMTTQ VN các quận, huyện, thị xã;
- CVP, PVP UBND TP;
- P. VX, TH;
- Lưu: VT, VX.                           
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Tổ chức thành công Đại hội đại biểu 
các dân tộc thiểu số TP Hà Nội lần thứ III

Đại hội vinh dự được nhận lẵng 
hoa chúc mừng của đồng chí 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 

Nguyễn Phú Trọng. Th am dự Đại hội, 
đại biểu TW có các đồng chí: Ủy viên 
TW Đảng: Bộ trưởng - Chủ nhiệm 
Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến, Phó 
Trưởng ban Th ường trực Ban Tuyên 
giáo TW Võ Văn Phuông cùng đại 
diện Ủy ban TW MTTQ Việt Nam và 
các ban, bộ, ngành.

Đại biểu TP Hà Nội có: Nguyên 
Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư 
Th ành ủy Phạm Quang Nghị; Ủy 
viên TW Đảng, Phó Bí thư Th ường 
trực Th ành ủy Ngô Th ị Th anh Hằng; 
Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Th ành 
ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn 
Đức Chung cùng các đồng chí Ủy 
viên Ban Th ường vụ Th ành ủy: Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP 
Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tổ 
chức Th ành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng 
ban Dân vận Th ành ủy Nguyễn Th ị 
Tuyến, Phó Chủ tịch Th ường trực 

UBND TP - Trưởng Ban chỉ đạo Đại 
hội Nguyễn Văn Sửu; các đồng chí 
Th ường trực HĐND, UBND, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP; đại diện các 
sở, ban, ngành, đoàn thể, các quận, 
huyện, thị xã thuộc TP và đại diện 
Ban Dân tộc các tỉnh, TP.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó 
Chủ tịch Th ường trực UBND TP, 
Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội Nguyễn 
Văn Sửu khẳng định, với tinh thần 
đoàn kết, dân chủ, Đại hội đại biểu các 
DTTS TP Hà Nội lần thứ III là biểu 
tượng sức mạnh của khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc, thể hiện sâu sắc trách 
nhiệm của cả hệ thống chính trị, của 
cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân 
dân đối với chính sách dân tộc; thiết 
thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, 
tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng.

Trình bày báo cáo chính trị tại Đại 
hội, Trưởng ban Dân tộc TP Nguyễn 
Tất Vinh cho biết, người DTTS sinh 
sống đan xen cùng người Kinh ở tất 

Trong 2 ngày (mùng 2 và 
3/10), Ðại hội đại biểu các 
dân tộc thiểu số (DTTS) TP 
Hà  Nộ i lần thứ III đã diễn 
ra thành công tốt đẹp. Với 
chủ đề “Cộng đồng các dân 
tộc TP Hà Nội đoàn kết, 
phát huy nội lực, hội nhập, 
xây dựng Th ủ đô giàu đẹp, 
văn minh, hiện đại”, Đại 
hội đã tổng kết, đánh giá 
thành tựu, kết quả thực 
hiện công tác dân tộc, chính 
sách dân tộc, phát triển hạ 
tầng, xoá đói giảm nghèo, 
xây dựng nông thôn mới 
trên địa bàn dân tộc thiểu 
số và miền núi giai đoạn 
2014 - 2019; từ đó, rút kinh 
nghiệm, xây dựng phương 
hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 
và giải pháp thực hiện công 
tác dân tộc, chính sách dân 
tộc giai đoạn 2019 - 2024. 

Phó Bí thư Thường trực 
Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng 
trao tặng Đại hội bức trướng: 
“Đoàn kết, đổi mới, hội nhập 
xây dựng Thủ đô giàu đẹp, 
văn minh, hiện đại”.
Ảnh: HNM
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cả 30/30 quận, huyện, thị xã, chiếm 
1,3% dân số toàn TP. Trong đó, đồng 
bào DTTS cư trú tập trung theo 
cộng đồng tại 153 thôn, thuộc 14 xã 
của 5 huyện với trên 55.000 người, 
chủ yếu là dân tộc Mường và Dao. 

Những năm qua, công tác dân 
tộc và việc thực hiện chính sách dân 
tộc của TP đã đạt được những kết 
quả tích cực trên mọi lĩnh vực của 
đời sống xã hội. Các xã vùng dân tộc 
miền núi có tốc độ tăng trưởng kinh 
tế hàng năm trên 12%, thu nhập 
bình quân đầu người ngày càng 
tăng, đạt khoảng 35 triệu đồng/năm.

Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo vùng 
DTTS, miền núi còn 3,7%, dự kiến 
hết năm 2019 còn 3%. Có 7/14 xã 
vùng DTTS của TP đạt chuẩn nông 
thôn mới. 100% số xã có đường bê 
tông xi măng hoặc trải nhựa đến 
trung tâm xã; trên 60% đường liên 
thôn, đường trục chính của thôn 
được bê tông hóa; 100% hộ dân 
dùng điện lưới quốc gia. Hệ thống 
trường học được tu sửa và xây mới 
đáp ứng yêu cầu học tập của học 
sinh. 14/14 xã dân tộc miền núi 
đạt chuẩn quốc gia về y tế, 100% 
số người nghèo, cận nghèo ở các 
xã vùng đồng bào DTTS được cấp 
thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. 100% số 
xã có đài truyền thanh và phủ sóng 
điện thoại di động và sóng truyền 
hình. Công tác bảo tồn, giữ gìn và 
phát huy bản sắc văn hóa truyền 
thống của dân tộc được đồng bào 
ủng hộ và thực hiện có hiệu quả. 
Đồng bào dân tộc ngày càng tin 
tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, 
Nhà nước và TP; khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc ngày càng bền chặt... 
Những kết quả của công tác dân tộc 
và việc thực hiện chính sách dân tộc 
của TP trong giai đoạn 2014 - 2019 
đã góp phần rút ngắn khoảng cách 
về trình độ phát triển giữa vùng dân 

tộc miền núi và vùng đồng bằng 
trên địa bàn Th ủ đô.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bộ 
trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân 
tộc Đỗ Văn Chiến đã ghi nhận, đánh 
giá cao công tác dân tộc và chính 
sách dân tộc của TP Hà Nội trong 
thời gian qua. Đồng chí đề nghị, TP 
tiếp tục khai thác tiềm năng lợi thế, 
tạo sinh kế mới cho đồng DTTS, 
đồng thời, cần có phương án bảo 
tồn, phát huy văn hóa đặc sắc của 
các DTTS.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch 
UBND TP Nguyễn Đức Chung 
khẳng định, trong những năm qua, 
TP đã quan tâm ưu tiên đầu tư phát 
triển toàn diện vùng DTTS và miền 
núi. Trong giai đoạn 2013 - 2015, 
ngân sách TP đã bố trí 837,5 tỷ đồng 
đầu tư thực hiện 105 dự án và giai 
đoạn 2016 - 2020, dự kiến bố trí 
nguồn vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng. 
Đến nay, đã cấp 850 tỷ đồng để triển 
khai thực hiện các dự án vùng đồng 
bào DTTS, hầu hết các dự án được 
triển khai thực hiện đảm bảo tiến 
độ, phát huy hiệu quả. Ngoài ra, các 
quận nội thành đã hỗ trợ 92 tỷ đồng 
để xây dựng 46 nhà văn hóa thôn ở 
các xã vùng DTTS miền núi. Kinh 
tế xã hội các xã miền núi vùng đồng 
bào DTTS có bước tăng trưởng khá, 
bình quân trên 12%/năm, đời sống 
Nhân dân từng bước được nâng cao, 
kết cấu hạ tầng được cải thiện rõ rệt. 

Đồng chí nhấn mạnh: “Khối đại 
đoàn kết giữa các dân tộc không 
ngừng được củng cố vững chắc, 
lòng tin của đồng bào DTTS đối với 
Đảng và Nhà nước không ngừng 
được củng cố, tăng cường... Không 
ít già làng, trưởng dòng họ tộc đã 
trở thành trung tâm đoàn kết các 
dân tộc, tích cực tham gia xây dựng 
chính quyền, xây dựng đời sống văn 
hoá mới ở cơ sở”.

Tuy nhiên, cuộc sống của đồng 
bào DTTS vẫn đang phải đối diện 
với nhiều khó khăn và thách thức, vì 
vậy, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các 
sở, ban, ngành, cấp ủy Đảng, chính 
quyền và đồng bào các DTTS Th ủ đô 
tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng 
tâm, đó là: (1) Phát động sâu rộng 
các phong trào thi đua yêu nước gắn 
với đẩy mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh; vận động đồng bào các 
DTTS thực hiện tốt chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước; (2) Cần có giải pháp hữu hiệu 
để phát triển kinh tế - xã hội vùng 
DTTS và miền núi; (3) Phát triển 
toàn diện văn hóa DTTS, giữ gìn, 
bảo tồn, tôn vinh và phát huy bản 
sắc văn hóa thông qua bảo tồn ngôn 
ngữ, chữ viết của đồng bào DTTS; 
(4) Cụ thể hóa các chủ trương, chỉ 
thị, nghị quyết của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước về công tác 
dân tộc liên quan đến quốc phòng 
và đảm bảo an ninh vùng DTTS; (5) 
Chú trọng chính sách đặc thù tuyển 
dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, 
quản lý, sắp xếp, sử dụng, nâng cao 
chất lượng cán bộ người DTTS đảm 
bảo tính kế thừa vững chắc.

Tại Đại hội, Ủy viên BCH TW 
Đảng, Phó Bí thư Th ường trực 
Th ành ủy Ngô Th ị Th anh Hằng đã 
trao tặng Đại hội bức trướng: “Đoàn 
kết, đổi mới, hội nhập xây dựng Th ủ 
đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Tại Đại hội, 29 tập thể và 75 
cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng 
góp trong sự nghiệp đại đoàn kết 
các dân tộc đã được khen thưởng. 
Trong đó, 5 tập thể, 18 cá nhân 
được nhận Bằng khen của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân 
tộc. Lãnh đạo UBND TP trao Bằng 
khen cho 15 tập thể, 28 cá nhân. 

BTG
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Ngày 10/10, Ủ y ban 
MTTQ Việ t Nam TP 
Hà Nội đã  tổ chức tổng 

kết hoạt động các Hội đồng tư 
vấn (HĐTV) nhiệm kỳ 2014 - 
2019, ra mắt HĐTV nhiệm kỳ 
2019 - 2024. Đồ ng chí  Nguyễ n 
Lan Hương - UVTV Th à nh ủ y, 
Chủ tịch Ủ y ban MTTQ Việ t 
Nam TP Hà Nội chủ  trì  hộ i nghị . 

Th eo bá o cá o, ngay sau khi 
tổ  chứ c thà nh công Đạ i hộ i đạ i 
biể u MTTQ Việ t Nam TP Hà  
Nộ i nhiệ m kỳ  2014 - 2019, Ban 
Th ườ ng trự c Ủ y ban MTTQ 
Việ t Nam TP Hà  Nộ i đã  thà nh 
lậ p 5 HĐTV: Tôn giáo, Dân chủ 
- Pháp luật, Văn hóa - xã hội, 
Kinh tế, Tổng hợp và phân tích 
dư luận xã hội. 5 năm qua, Ban 
Th ường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP Hà Nội đã thường 
xuyên quan tâm, kiện toàn các 
HĐTV, bảo đảm đủ số lượng, 
nâng cao chất lượng và điều kiện 
hoạt động. Các HĐTV đã bám 
sát lĩnh vực, nội dung được giao 
để tư vấn cho Ban Th ường trực 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; 
chủ động tiếp thu, phản ánh kịp 
thời ý kiến của các tầng lớp Nhân 
dân và tham gia tư vấn, đóng 
góp nhiều ý kiến vào các dự thảo 
Luật quan trọng của Nhà nước, 
TP; các chương trình an sinh xã 
hội...; đó ng gó p tí ch cự c và o thự c 
hiệ n nhiệ m vụ  chí nh trị  củ a Mặ t 
trậ n và  cá c chương trì nh phá t 
triể n kinh tế , văn hó a, xã  hộ i củ a 
Th ủ  đô. Cụ  thể , HĐTV Dân chủ  
- Phá p luậ t đã  tư vấ n và  tham 

gia 17 cuộ c giá m sá t; 14 cuộ c 
phả n biệ n đố i vớ i cá c dự  thả o, 
đề  á n chí nh sá ch kinh tế  xã  hộ i. 
HĐTV Kinh tế , Văn hó a - Xã  hộ i 
tham gia cá c đoà n khả o sá t thự c 
tế , đó ng gó p ý  kiế n phả n biệ n về  
chủ  trương, đườ ng lố i củ a Đả ng, 
chí nh sá ch củ a Nhà  nướ c và  cá c 
đề  á n phá t triể n kinh tế  Th ủ  đô. 
HĐTV công tá c tôn giá o tham 
gia cá c đoà n giá m sá t trong lĩ nh 
vự c tôn giá o; nắ m tì nh hì nh tôn 
giá o tạ i cơ sở , tư vấ n giả i quyế t 
cá c vấ n đề  phá t sinh có  liên quan 
đế n tôn giá o. HĐTV Tổ ng hợ p 
và  phân tí ch dư luậ n xã  hộ i tham 
gia hướ ng dẫ n kỹ  năng tổ ng hợ p, 
nắ m bắ t dư luậ n; xây dự ng 70 
bá o cá o về  tì nh hì nh Nhân dân 
phả n á nh đế n cá c cấ p có  thẩ m 
quyề n, gó p phầ n xây dự ng, củ ng 
cố  đồ ng thuậ n xã  hộ i.

Đồ ng tì nh vớ i cá c kế t quả  
tí ch cự c đượ c nêu trong bá o 

cá o, các đại biểu cũ ng thẳ ng 
thắ n chỉ  ra nhữ ng hạ n chế , khó  
khăn trong hoạt động của các 
HĐTV. Ông Phạ m Lợ i - Chủ  
nhiệ m HĐTV Văn hó a - Xã  hộ i 
cho rằ ng: cá c HĐTV trong hoạt 
động chưa có  sự  phố i hợ p chặ t 
chẽ  nên chấ t lượ ng, hiệ u quả  
tư vấ n cò n hạ n chế . Trong khi 
đó , hiệ n nay, vai trò của MTTQ 
trong việc tham gia xây dựng 
Đảng, chính quyền, giám sát, 
PBXH càng được đề cao, việc 
nâng cao chất lượng, hiệu quả 
trong các HĐTV là nhiệ m vụ  
quan trọng, góp phần đổi mới 
nội dung, phương thức hoạt 
động của MTTQ Việt Nam 
trong tình hình mới. Ông đề  
nghị  Ban Th ườ ng trự c MTTQ 
Việ t Nam TP cầ n cân nhắ c lự a 
chọ n nộ i dung tư vấ n, phả n 
biệ n; tăng cườ ng sự  phố i hợ p 
giữ a cá c HĐTV cũ ng như giữ a 

Tổng kết hoạt động của các Hội đồng tư vấn 
nhiệ m kỳ  2014 - 2019

Ông Phạ m Lợ i - Chủ  nhiệ m Hộ i đồ ng tư vấ n văn hó a - xã  hộ i phá t biể u tạ i hộ i nghị . 
 Ả nh: Lê Phương
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cá c thà nh viên trong từ ng Hộ i 
đồ ng trên tấ t cả  lĩ nh vự c, qua 
đó , giú p Mặ t trậ n có  cơ sở , căn 
cứ  tham gia gó p ý  xây dự ng chủ  
trương, chí nh sá ch củ a TP.

Cù ng ý  kiế n, Phó  Chủ  nhiệ m 
HĐTV Tôn giá o, Hò a thượ ng 
Th í ch Bả o Nghiêm kiế n nghị  
Mặ t trậ n Hà  Nộ i cầ n “đặt hàng” 
với các HĐTV về những vấn đề 
bức xúc, nổi cộm đang xảy ra 
trong xã hội. “Mặ t trậ n sẽ  vữ ng 
mạ nh khi phá t huy đượ c hế t khả  
năng, trí  tuệ , kinh nghiệ m củ a 
thà nh viên cá c HĐTV” - Hò a 
thượ ng khẳ ng đị nh.

Chủ  nhiệ m HĐTV Dân chủ  - 
Phá p luậ t Phạ m Ngọ c Th ả o cũ ng 
cho rằ ng, để  phá t huy vai trò  củ a 
cá c HĐTV, cá  nhân mỗ i thà nh 
viên Hộ i đồ ng cầ n phá t huy tí nh 
tí ch cự c, bá m sá t nộ i dung tư 
vấ n, tăng cườ ng đố i thoạ i, sá t 
dân, gầ n dân, lắ ng nghe ý  kiế n 
củ a Nhân dân; từ  đó , có  nhữ ng 
gó p ý  sâu sá t, giúp Ban Th ường 

trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP giải quyết những vấn đề bức 
xúc của dân, trong đó có giải 
quyết khiếu nại, tố cáo. Ngoài ra, 
cần mở  rộ ng thêm thành viên là 
những nhân sỹ, trí thức có uy tín 
với xã hội để  họ c hỏ i nhữ ng kinh 
nghiệ m từ  họ .

Trân trọ ng cả m ơn nhữ ng 
ý  kiế n đó ng gó p củ a thà nh 
viên 5 HĐTV, Chủ tịch Ủ y ban 
MTTQ Việ t Nam TP khẳ ng 
đị nh, nhiệm kỳ qua cá c HĐTV 
thường xuyên tư vấn, tham mưu 
giúp Ban Th ường trực Ủ y ban 
MTTQ Việ t Nam TP những nội 
dung liên quan đến các lĩnh vực 
trong công tác Mặt trận. Đặ c 
biệ t, từ  khi Quyết định 217, 218 
đượ c Bộ Chính trị ban hà nh, 
Mặ t trậ n Hà  Nộ i luôn thự c hiệ n 
tố t vai trò  giá m sá t, PBXH, đượ c 
Th à nh ủ y, HĐND, UBND TP 
ghi nhậ n, đá nh giá  cao. Đó ng 
gó p và o thà nh công nà y không 
thể  không kể  đế n vị  trí , vai trò  

củ a cá c HĐTV. Đồ ng chí  cũ ng 
đề  nghị , trong nhiệm kỳ tới, 
thành viên các HĐTV tiếp tục 
bám sát chức năng, nhiệm vụ, 
lĩnh vực tư vấn và chương trình 
hành động nhiệm kỳ, các kế 
hoạch công tác năm để tư vấn 
cho Ban Th ường trực Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP sát với yêu 
cầu. Các HĐTV cũng cần phát 
huy hơn nữa vai trò tham mưu, 
tư vấn giúp Mặt trận làm tốt 
chứ c năng, nhiệm vụ của mình, 
xứng đáng là tổ chức liên minh 
chính trị, liên hiệp tự nguyện, 
“cầ u nố i” củ a Nhân dân vớ i 
Đả ng, ngôi nhà chung của khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc...

Nhân dịp này, UBND TP 
tặng Bằng khen cho 01 tập thể 
và 10 cá nhân, Ủ y ban MTTQ 
Việ t Nam TP đã tặng Bằng khen 
9 cá nhân đã có thành tích xuất 
sắc trong hoạt động của HĐTV 
nhiệm kỳ 2014 - 2019. 

Thu Thủ y

Chủ  tị ch Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP Nguyễ n Lan Hương trao Bằ ng khen củ a UBND TP cho cá c tậ p thể , cá  nhân có  thà nh   ch xuấ t sắ c 
trong hoạ t độ ng Hộ i đồ ng tư vấ n nhiệ m kỳ  2014 - 2019.  Ả nh: Lê Phương
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Tại diễn đàn Đại hội đại 
biểu toàn quốc MTTQ 
Việt Nam lần thứ IX, 

nhiệm kỳ 2019 - 2024, Phó Chủ 
tịch Ủy ban TW MTTQ Việt 
Nam Ngô Sách Th ực chủ trì 
trung tâm thảo luận số 3 với 
chủ đề: Th ực hiện dân chủ, đại 
diện, bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp, chính đáng của Nhân 
dân; giám sát và PBXH, phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí, 
tham gia xây dựng Đảng, chính 
quyền trong sạch, vững mạnh. 

Tại diễn đàn Đại hội, Phó 
Chủ tịch Th ường trực Ủy 
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội 
Nguyễn Anh Tuấn cho biết, thời 
gian qua, MTTQ Hà Nội luôn 
quan tâm nắm bắt tâm tư của 
các tầng lớp Nhân dân và quan 
tâm tới dư luận xã hội (DLXH) 
để trên cơ sở đó Mặt trận xây 
dựng kế hoạch giám sát, PBXH. 
Hà Nội đã rất nỗ lực phát huy 
vai trò của các tổ chức chính trị 
- xã hội, đặc biệt là tham gia vào 
các hoạt động sau giám sát. Tuy 
nhiên, việc tham gia xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền ở 
cơ sở cũng còn hình thức. Trên 
cơ sở những nội dung còn tồn 
tại, trong thời gian tới, Mặt trận 
TW cần tiếp tục xây dựng, hoàn 
thiện cơ chế để hệ thống Mặt 
trận và các tổ chức thành viên 
cùng tham gia, cùng hưởng 

ứng vào các hoạt động, đặc biệt 
là công tác phòng chống tham 
nhũng, lãng phí mà Mặt trận 
đang tập trung triển khai mạnh 
mẽ hiện nay. “Để đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi 
hợp pháp, chính đáng của Nhân 
dân trước những yêu cầu mới, rõ 
ràng công tác cán bộ phải được 
coi trọng và cần nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận 
các cấp, để tham mưu cho các 
cấp ủy Đảng đảm bảo quyền và 
lợi ích hợp pháp của người dân. 
Đây là yêu cầu trong thực tiễn 
cần phải đề cập và quan tâm”, 
ông Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.

Ở góc độ khác, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
Hà Tĩnh Hà Văn Hùng cho rằng, 

quá trình thực hiện Quy chế dân 
chủ vẫn bộc lộ một số khó khăn, 
hạn chế như vai trò, trách nhiệm 
của MTTQ và các tổ chức chính 
trị - xã hội ở một số địa phương 
trong công tác tuyên truyền, 
vận động Nhân dân thực hiện 
quy chế dân chủ ở cơ sở chưa 
cụ thể, rõ nét. Các hoạt động 
giám sát, PBXH, gó p ý  xây dự ng 
Đả ng, xây dự ng chí nh quyề n 
còn lúng túng, thiếu chiều sâu, 
nhấ t là  công tá c PBXH. Một bộ 
phận Nhân dân chưa tiếp cận 
đầy đủ các quan điểm, quy định 
của Đảng, Nhà nước về thực 
hiện dân chủ cơ sở. Một số nội 
dung như: Dự thảo kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội của 
cấp xã; phương án chuyển đổi 

Hoàn thiện cơ chế cho giám sát 
và phản biện xã hội

Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Ngô Sách Th ực nhấn mạnh, các chương trình 
giám sát, phản biện (PBXH) của Mặt trận đều hướng về Nhân dân, phải tiếp tục hoàn thiện 
về cơ chế và đúc rút kinh nghiệm từ thực tế cuộc sống. 

Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực điều hành trung tâm thảo luận 
số 3.  Ảnh tư liệu



XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN



22 DÂN CHỦ VÀ ĐOÀN KẾT  SỐ 86 - THÁNG 10/2019

XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN

cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất; 
dự thảo kế hoạch triển khai các 
công trình, dự án trên địa bàn... 
ở nhiều địa phương chưa lấy ý 
kiến đóng góp của Nhân dân, đã 
làm hạn chế vai trò giám sát của 
người dân.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực 
hiện Quy chế dân chủ ở cơ 
sở, ông Hà Văn Hùng đề xuất, 
MTTQ các cấp thực hiện nghiêm 
túc việc lấy ý kiến đóng góp của 
Nhân dân về các nội dung theo 
quy định. Tăng cường tiếp xúc, 
lắng nghe tâm tư, nguyện vọng 
của Nhân dân. Bên cạnh đó, 
đẩy mạnh hoạt động giám sát, 
PBXH, nhất là những vấn đề 
liên quan trực tiếp đến quyền, 
lợi ích của Nhân dân. Bên cạnh 
đó, Mặt trận phố i hợ p vớ i chí nh 
quyề n thực hiện các giả i phá p 
nâng cao chấ t lượ ng hoạ t độ ng 
củ a Ban Th anh tra Nhân dân, 
Ban Giá m sá t đầ u tư củ a cộ ng 
đồ ng, Tổ hòa giải ở cơ sở...

Từ thực tiễn cơ sở, bà 
Nguyễn Th ị Hoa, nguyên Phó 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh Th ái Bình cho rằng, 
để tuyên truyền vận động, tập 
hợp các tầng lớp Nhân dân, việc 
nắm bắt tình hình Nhân dân 
của Mặt trận phải nhạy bén, kịp 
thời để kịp thời phản ánh với 
Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính 
quyền các cấp, tham gia ổn định 
tình hình, giải quyết những vấn 
đề bức xúc nảy sinh ngay từ cơ 
sở. Hiện nay, việc nắm bắt tình 
hình tư tưởng nhân dân, cung 
cấp thông tin, định hướng dư 
luận xã hội ở các cấp Mặt trận, 
nhất là ở cơ sở chưa kịp thời, đầy 
đủ. Một số địa phương khi xảy 
ra những vấn đề phức tạp, Mặt 
trận chưa chủ động nắm tình 

hình, tuyên truyền giải thích, 
vận động Nhân dân, ảnh hưởng 
đến kết quả thực hiện nhiệm 
vụ chính trị của địa phương. 
“Những mặt hạn chế đó đòi hỏi 
công tác tuyên truyền của Mặt 
trận tiếp tục phải đổi mới, thiết 
thực, đạt được cả bề rộng và 
chiều sâu, góp phần tạo sự đồng 
thuận xã hội”, bà Hoa nói.

Đưa ra nhiều nội dung mới 
mẻ về giám sát, PBXH, ông 
Đặng Văn Khoa, đại biểu đoàn 
TP Hồ Chí Minh cho rằng, Hiến 
pháp, Luật MTTQ Việt Nam, 
quy chế về giám sát, PBXH ra 
đời là một bệ phóng mở ra một 
thời cơ mới đồng thời cũng 
là một thách thức mới của hệ 
thống Mặt trận. Nếu làm tốt 
được điều này chúng ta sẽ hình 
thành nên một đốm lửa, trăm 
đốm lửa, triệu đốm lửa trong sự 
giám sát, PBXH trong sự tập hợp 
trí lực của toàn dân trong điều 
hành Nhà nước. Tuy nhiên cũng 
có một điều đáng lo là chúng ta 
có bệ phóng này rồi mà chúng ta 
thực hiện giám sát, PBXH một 
cách hời hợt, một cách né tránh, 
một cách qua loa, một cách nhìn 
trước ngó sau thì không những 
lỡ mất thời cơ tạo nên hào khí 
Diên Hồng trong đất nước mà 
còn làm rạn vỡ tấm gương, lòng 
tin của người dân.

Để hoạt động giám sát, 
PBXH hiệu quả và thành công, 
theo ông Khoa, điều quan trọng 
là người dân vượt qua tâm lý e 
ngại, nói lên điều hay lẽ phải, 
nói lên sự thật, mạnh mẽ bày tỏ 
chính kiến nhiệt thành “rút ruột 
rút gan” đóng góp trí lực vào sự 
nghiệp chung. Ông Đặng Văn 
Khoa tin tưởng hệ thống Mặt 
trận sẽ nắm chắc thời cơ, vượt 

qua mọi khó khăn thách thức, 
vượt qua chính mình để “nổi 
lửa”, dấy lên hào khí Diên Hồng 
trong hoạt động giám sát, PBXH 
như sự mong đợi của nhân dân. 

Ông Trần Ngọc Đường, Chủ 
nhiệm HĐTV Dân chủ - Pháp 
luật, Ủy ban TW MTTQ Việt 
Nam cho rằng, với vai trò Đảng 
lãnh đạo, Nhà nước quản lý và 
Nhân dân làm chủ thì đại diện 
quyền, lợi ích hợp pháp, chính 
đáng cho Nhân dân chính là 
Mặt trận. Chính vì vậy, tiếng 
nói của Mặt trận trong cuộc 
đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng chính là tiếng nói của 
Nhân dân, phản ánh được tâm 
tư, nguyện vọng của Nhân dân, 
động viên Nhân dân phản ánh 
các vụ việc tham nhũng xảy ra 
trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban TW 
MTTQ Việt Nam Ngô Sách 
Th ực cho rằng, nhiều ý kiến về 
giám sát, PBXH, xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền đã chỉ rõ 
những hạn chế, vướng mắc trong 
quá trình triển khai thực hiện 
dân chủ; đại diện, bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của Nhân dân, giám sát, PBXH, 
phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí... để từ đó đưa ra những giải 
pháp cụ thể giúp Mặt trận các 
cấp thực hiện hiệu quả việc này 
một cách rõ ràng, hiệu quả hơn. 
“Trong thời gian qua, các hoạt 
động giám sát, PBXH của Mặt 
trận đều hướng về Nhân dân. 
Tuy nhiên cũng thừa nhận rằng 
cần phải tiếp tục hoàn thiện cơ 
chế, chính sách cũng như tạo 
điều kiện để các hoạt động này 
được thực hiện tốt hơn”, ông 
Ngô Sách Th ực nói.

Kim Liên
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Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội giám sát 
việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân 
ở chung cư khu đô thị “kiểu mẫu” Bắc Linh Đàm

Đoà n giá m sá t đi khả o sá t thự c tế  tạ i Nơ 3, Khu đô thị bá n đả o 
Linh Đà m, phườ ng Đị nh Công, quậ n Hoà ng Mai.  

Ả nh: Thanh Vân

Thực hiện Công văn số 6781/MTTW-BTT 
ngày 12/8/2019 của Ban Th ường trực Ủy 
ban TW MTTQ Việt Nam về việc giám 

sát nội dung phản ánh về tham nhũng xảy ra tại 
các tòa chung cư khu đô thị “kiểu mẫu” Bắc Linh 
Đàm, bán đảo Linh Đàm, khu đô thị Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai; Kế hoạch 
số 05/KH-MTTQ-BTT, ngày 30/8/2019 của Ban 
Th ường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà 
Nội; ngày 06/9/2019, đồ ng chí  Đàm Văn Huân 
- Phó  Chủ  tị ch Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP Hà 
Nội cùng lãnh đạo Ban Dân chủ - Pháp luật, Ban 
Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp 
luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã có buổi làm 
việc trực tiếp với đại diện nhân dân, đại diện 
Ban Quản trị một số tòa nhà tại các khu đô thị 
Bắc Linh Đàm, bán đảo Linh Đàm, Định Công 
nhằm nắm bắt thông tin, phục vụ cho quá trình 
giám sát của Đoàn về nội dung trên.

Ngày 09/9/2019, Đoàn giám sát đã tổ chức 
buổi làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND 
phường Hoàng Liệt và đại diện Ban Quản trị, 
cư dân phường Hoàng Liệt, phường Định Công. 
Tại các buổi làm việc, Đoàn giám sát đã ghi nhận 
ý kiến đóng góp của cư dân, ý kiến của chính 
quyền địa phương và tiến hành khảo sát thực tế 
cơ sở hạ tầng một số nhà chung cư, như khu vực 
sinh hoạt cộng đồng, điểm trông giữ xe, khu vực 
cứu hỏa... ở các khu đô thị.

Qua khảo sát thực tế cho thấy, trên địa bàn 
quận Hoàng Mai hiện có 62 tòa chung cư do 
Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị 
(HUD) làm chủ đầu tư; trong đó phường Hoàng 
Liệt có 46 tòa, phường Định Công có 07 tòa, 
phường Đại Kim có 09 tòa. UBND quận Hoàng 
Mai đã nhận được đơn kiến nghị của các Ban 
Quản trị, cư dân tại các tòa chung cư nội dung 
chủ yếu liên quan đến các tồn tại, tranh chấp liên 

XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN

(Xem tiếp trang 34)

quan đến quyền sở hữu kiot tầng 1, việc bàn giao 
hồ sơ, kinh phí bảo trì 2%,... 

Dự án tại 03 khu đô thị: Bắc Linh Đàm, bán 
đảo Linh Đàm, Định Công do Tổng Công ty Đầu 
tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư 
là dự án đã được hình thành và triển khai trong 
một thời gian dài, từ năm 1993 đến nay mới cơ 
bản hoàn thiện. Trong giai đoạn này, các chính 
sách về quản lý đầu tư xây dựng, đất đai có nhiều 
thay đổi. Chủ đầu tư đã qua nhiều lần chuyển đổi 
mô hình doanh nghiệp, di chuyển trụ sở, các cán 
bộ tham gia thực hiện dự án một phần đã nghỉ 
hưu hoặc chuyển công tác. 



24 DÂN CHỦ VÀ ĐOÀN KẾT  SỐ 86 - THÁNG 10/2019

Phong trào “Nuôi lợn 
nhựa  ết kiệm” 

đã được đông đảo 
cán bộ, hội viên 

nhiệt  nh hưởng ứng.
Ảnh: Hội LHPN TP

 ĐA DẠNG HÓA 
CÁC HÌNH THỨC 
TUYÊN TRUYỀN

Hàng năm, Hội LHPN TP 
Hà Nội đã làm tốt công tác quán 
triệt và học tập chuyên đề toàn 
khóa cho trên 500 lượt cán bộ 
chuyên trách từ TP đến cơ sở và 
đội ngũ báo cáo viên do Th ành 
hội quản lý. Các quận, huyện, 
cơ sở đã tổ chức 300 cuộc tập 
huấn, quán triệt, tuyên truyền 
về học tập và làm theo Bác cho 
100% cán bộ hội và 350 nghìn 
hội viên phụ nữ. Nhiều đơn vị 
có sáng kiến trong tuyên truyền, 
như: Tổ chức Báo công dâng 
Bác, tọa đàm nâng cao hiệu quả 

mô hình làm theo gương Bác 
(Hoàn Kiếm, Ba Đình, Long 
Biên, Th anh Xuân, Gia Lâm, 
Th ường Tín); Giao lưu nghệ 
thuật “Tiếng hát dâng Người”, 
“Bài ca dâng Bác” (Cầu Giấy, Hà 
Đông, Hai Bà Trưng, Công an 
TP); Sinh hoạt truyền thống và 
Hội thi kể chuyện về tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh (Đống 
Đa, Mê Linh, Phú Xuyên); Hội 
thi tuyên truyền viên giỏi trong 
học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh (Công an TP)... Đặc biệt, 
5.761 chi hội đã tổ chức sinh 
hoạt hội viên hàng quý phổ 
biến chuyên đề thực hiện Chỉ 

thị số 05 - CT/TW và nghiên 
cứu những mẩu chuyện về tấm 
gương đạo đức, tác phong Hồ 
Chí Minh, Hồ Chí Minh với sự 
nghiệp giải phóng phụ nữ. Các 
cấp hội gắn tuyên truyền thực 
hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW với 
tuyên truyền phẩm chất đạo 
đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin 
- Tự trọng - Trung hậu - Đảm 
đang” và  cuộc vận động (CVĐ) 
“Phụ nữ Th ủ đô ứng xử đẹp”, 2 
Bộ Quy tắc ứng xử của TP... gắn 
với chủ đề các năm của TP. 

Trong 3 năm, các cấp Hội 
đã phối hợp với các cơ quan 
thông tấn báo chí tuyên truyền, 
giới thiệu 302 gương điển hình, 

Phụ nữ Thủ đô học tập, 
làm theo gương Bác

Th ực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 18- KH/TU ngày 
1/9/2016 của Th ành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh”, 3 năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP Hà Nội đã chủ động xây dựng kế 
hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW  sát với yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của Hội, 
thu hút sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ Th ủ đô.

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
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gương người tốt việc tốt trong 
học tập, làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh... 
Báo Phụ nữ Th ủ đô, website của 
Hội đã đưa hàng trăm tin, bài 
tuyên truyền về các hoạt động, 
các gương tập thể, cá nhân tiêu 
biểu trong hực hiện Chỉ thị số 05 
- CT/TW...

Nhờ các hình thức tuyên 
truyền đa dạng đã góp phần 
đưa Chỉ thị số 05 - CT/TW đến 
từng cấp hội, từng cán bộ, hội 
viên phụ nữ Th ủ đô, từ đó biến 
thành những hành động, việc 
làm thiết thực.

NHIỀU MÔ HÌNH 
THIẾT THỰC, HIỆU QUẢ

Trong  3 năm thực hiện Chỉ 
thị số 05 - CT/TW, các cấp Hội 
phụ nữ Th ủ đô đã  triển khai, 
duy trì nhiều mô hình hiệu quả 
làm theo tấm gương đạo đức, 
phong cách của Bác trong các 
lĩnh vực: bảo vệ môi trường, 
giúp nhau phát triển kinh tế, 
nhân đạo, từ thiện, việc cưới, 
việc tang văn minh, tiết kiệm... 
đạt hiệu quả cao, được cộng 
đồng đánh giá cao. 

Th ông qua các mô hình “Hũ 
gạo tình thương”, “Nuôi lợn nhựa 
tiết kiệm”, “Tuần lễ vàng tiết kiệm 
vì phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh 
khó khăn”, sử dụng giấy loại làm 
túi thay thế túi nilon, tái chế đồ 
nhựa để trồng cây xanh... trong 
3 năm qua, các cấp Hội phụ nữ 
Th ủ đô đã tiết kiệm được 30 tỷ 
đồng, 101.695kg gạo, tặng 4.033 
sổ tiết kiệm, 652 xe đạp, xây, sửa 
296 mái ấm tình thương, giúp 
đỡ gần 40.000 phụ nữ, trẻ em 
có hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn TP. Các cấp Hội còn triển 
khai mô hình tiết kiệm tại Chi 

hội, bằng nguồn vốn tiết kiệm đã 
hỗ trợ cho hội viên vay gần 112 
triệu đồng để phát triển kinh tế; 
23.517 gia đình hội viên vay để 
nâng cao mức sống.

Các mô hình “Dân vận khéo”, 
“Đồng hành cùng phụ nữ và 
trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn 
cảnh khó khăn huyện Ba Vì” 
của Công đoàn cơ quan đã vận 
động cán bộ, đoàn viên, hội viên 
thực hành tiết kiệm, ủng hộ tạo 
nguồn, đảm nhận các công trình, 
phần việc cải thiện cảnh quan, 
môi trường, hỗ trợ cho hội viên, 
trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, 
nhận đỡ đầu học sinh vượt khó 
học giỏi... Mô hình “Nồi cháo 
từ thiện” của Hội LHPN các xã, 
phường giúp đỡ cho bệnh nhân 
có hoàn cảnh khó khăn của 
huyện Chương Mỹ, Đống Đa, Hà 
Đông đã chứa đựng giá trị nhân 
văn  sâu sắc, được dư luận nhân 
dân khen ngợi. Mô hình phụ nữ 
tham gia bảo vệ môi trường, xây 
dựng NTM, đô thị văn minh tiếp 
tục được các cấp Hội triển khai 
sâu rộng. Đến cuối năm 2018, 
toàn TP có 307 mô hình “Phụ 
nữ chung tay xây dựng điểm 
sinh hoạt cộng đồng xanh, sạch, 
đẹp, thân thiện với môi trường”; 
3.955 đoạn đường xanh - sạch 
- đẹp, 841 đoạn đường nở hoa, 
biến 207 điểm chân rác thành 
vườn hoa phụ nữ tự quản. 

Th ực hiện Chỉ thị 11-CT/TU 
của Th ành ủy Hà Nội về thực 
hiện nếp sống văn minh trong 
việc cưới, việc tang, lễ hội, tính 
đến cuối năm 2018, đã có 3.133 
chi hội đăng ký “Chi hội phụ 
nữ văn minh”, vận động trên 60 
nghìn đám cưới, đám tang văn 
minh của gia đình cán bộ, hội 
viên phụ nữ.

100% cán bộ Hội chuyên 
trách các cấp đã có bản đăng ký 
cá nhân học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh. Đảng bộ cơ quan Hội 
LHPN Hà Nội đã ban hành Quy 
định về chuẩn mực đạo đức, tác 
phong của cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức, người lao 
động theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh. Hội 
LHPN các quận, huyện, thị xã, 
xã, phường, thị trấn đều có quy 
định chuẩn mực đạo đức, tác 
phong làm theo Bác. Rèn luyện 
đạo đức, tác phong của đội ngũ 
cán bộ Hội theo lời dạy của Bác 
với cán bộ dân vận “Óc nghĩ, 
mắt trông, tai nghe, chân đi, 
miệng nói, tay làm”. Trong các 
đợt sinh hoạt hội viên tại các chi, 
tổ phụ nữ, cán bộ, hội viên đăng 
ký tự rèn luyện đạo đức, lối sống, 
gắn với rèn luyện phẩm chất đạo 
đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin 
- Tự trọng - Trung hậu - Đảm 
đang” và chuẩn mực người Phụ 
nữ Th ủ đô “Trung hậu - Sáng 
tạo - Đảm đang - Th anh lịch”. 
Qua bì nh xé t, hàng năm có từ 
85 - 89% hội viên đăng ký thực 
hiện đạt chuẩn mực phụ nữ Th ủ 
đô “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm 
đang - Th anh lịch”.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận 
động cán bộ, hội viên và các tầng 
lớp phụ nữ nhận thức đúng và 
rèn luyện thường xuyên học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; duy 
trì hiệu quả và nhân rộng các mô 
hình, công trình, phần việc làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh là yêu cầu cấp 
thiết đặt ra cho các cấp hội trong 
thời gian tới... 

Hoàng Thu
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HƯỞNG ỨNG CVĐ “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”

(Xem tiếp trang 32)

Khai mạ c Hội chợ hàng Việt 
thành phố Hà Nội năm 2019

Tối ngày 26/9, lễ khai mạc 
Hội chợ hàng Việt TP Hà 
Nội năm 2019 được tổ chức 

tại  quảng trường sân vận động thị 
xã Sơn Tây. Chương trình do Ban 
chỉ đạo cuộc vận động (CVĐ) 
“Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam” và UBND TP Hà 
Nội chỉ đạo, Sở Công thương chủ 
trì phối hợp với các sở, ngành, đơn 
vị có liên quan thực hiện.

Dự lễ khai mạc, có các đồng 
chí: Phùng Khánh Tài - Phó Chủ 
tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; 
Đặng Hoàng An - Th ứ trưởng 
Bộ Công thương; Ngô Văn Quý - 
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; 
Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch 
Th ường trực Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP Hà Nội; Trầ n Th ị  Phương 
Lan - Phó  Giá m đố c Sở  Công 
thương cùng các đồng chí thành 
viên Ban chỉ đạo CVĐ TP, đại diện 

các sở , ban, ngà nh TP; đạ i diệ n 
lã nh đạ o UBND, Ban chỉ  đạ o CVĐ 
cá c quậ n, huyệ n, thị  xã ; đạ i diệ n 
doanh nghiệp, HTX, các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, 
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội 
Ngô Văn Quý khẳng định, trước 
yêu cầu đổi mới của CVĐ gắn 
với phong trào “Hàng Việt Nam 
chinh phục người Việt Nam” do 
Chính phủ phát động, Hội chợ 
Hàng Việt được Ban chỉ đạo 
CVĐ và UBND TP thống nhất 
tổ chức đưa về các huyện, thị xã, 
vùng xa trung tâm... nhằm tạo 
điều kiện cho các doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất kinh doanh đưa 
sản phẩm hàng hóa có chất lượng 
tốt đến người tiêu dùng, từng 
bước chinh phục người tiêu dùng 
bằng chất lượng, giá cả, khả năng 
cung ứng tại chỗ qua các chương 

trình xúc tiến thương mại, kết 
nối giao thương, phát triển mạng 
lưới phân phối...

Với chủ đề “Chung tay xây 
dựng thương hiệu Việt”, hội chợ 
thu hút 250 gian hàng của hơn 
200 doanh nghiệp Việt tham gia 
trưng bày, giới thiệu sản phẩm. 
Các ngành hàng được bố trí theo 
các khu vực chính gồm: Khu 
trưng bày giới thiệu hoạt động 
10 năm của Ban Chỉ đạo CVĐ 
“Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam” và Kỷ niệm 65 
năm Ngày giải phóng Th ủ đô; 
khu sản phẩm công nghiệp chủ 
lực, công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm 
làng nghề; khu giới thiệu các 
sản phẩm nông sản, thực phẩm 
an toàn, đặc sản vùng miền của 
các tỉnh, TP trong cả nước; khu 

Các đại biểu TW, TP 
tham quan gian hàng  
tại Hội chợ hàng Việt 
TP Hà Nội năm 2019.
Ảnh: Lê Phương
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Vắng khách, nhà xe bỏ “nốt”, 
hoạt động thua lỗ phải bỏ 
bến ngừng hoạt động là thực 
tế đang xảy ra tại các bến 
xe Giáp Bát, Nước Ngầm 
(Hà Nội). Chưa bao giờ các 
doanh nghiệp (DN) vận tải 
khách liên tỉnh hoạt động tại 
các bến xe Giáp Bát, Nước 
Ngầm lại rơi vào hoàn cảnh 
khó khăn như hiện nay.

NHÀ XE BỎ BẾN
“Chúng tôi phải tiết giảm tối 

đa các chi phí, hoạt động cầm cự 
để chờ các giải pháp từ các cấp có 
thẩm quyền và ngành chức năng. 
Hiện nay, các DN vận tải khách 
liên tỉnh hoạt động nghiêm 
túc trong các bến xe, đóng góp 
thuế, chấp hành đầy đủ các quy 
định lại rơi vào cảnh lép vế với 
xe khách trá hình, xe dù” - ông 
Nguyễn Th anh Bình - Phó Giám 
đốc Công ty Long Th u chạy 
tuyến bến xe Nước Ngầm - Th ái 
Bình chia sẻ.

Không nằm ngoài dự đoán 
sau khi thực hiện điều chuyển 
luồng tuyến từ bến xe Mỹ Đình 
về hai bến Giáp Bát và Nước 
Ngầm, do tần suất xe hoạt động 
trên các tuyến này quá dày lại 
phải cạnh tranh khốc liệt với đội 
ngũ đông đảo xe hợp đồng, xe dù, 
nhiều nhà xe hoạt động tại bến 
Giáp Bát, Nước Ngầm sau một 
thời gian dài vắng khách, thua lỗ 
đã phải bỏ bến, ngừng hoạt động.

“Không có khách, nhà xe bỏ 

bến “chạy dù”, không ít nhà xe 
đã giải thích như vậy về sự “vắng 
bóng” của các nhà xe bị điều 
chuyển từ Bến xe Mỹ Đình về hoạt 
động tại các bến xe Giáp Bát, Nước 
Ngầm. Tại bến xe Giáp Bát, tất cả 
60 xe chạy tuyến Hà Nội - Ninh 
Bình chuyển từ bến Mỹ Đình sang 
đều bỏ bến, không chạy. Chưa kể 
một số nhà xe hoạt động tại bến từ 
trước cũng bỏ bến vì không cạnh 
tranh nổi với xe hợp đồng. 

Mới đây, Sở GTVT Hà Nội đã 
ra thông báo đình chỉ hoạt động 
và nhắc nhở đối với gần 530 xe 
khách liên tỉnh đang hoạt động 
tại bến xe Giáp Bát và Nước 
Ngầm do không đảm bảo 70% số 
chuyến lượt vận hành mỗi tháng. 
Phần lớn các “nốt” xe này đều 
điều chuyển từ bến xe Mỹ Đình 
về từ năm 2017. Th eo quy định 
các xe bị nhắc nhở hoặc đình tài 
1 tháng, nếu vẫn tiếp tục vi phạm 
sẽ cắt “nốt”.

Ngay cả trong 2 tháng cao 
điểm (tháng 12/2018 và tháng 
1/2019) là khoảng thời gian nhà 
xe trông chờ nhất trong năm để 
bù lỗ thì nhà xe vẫn thi nhau bỏ 
bến. Các xe bị nhắc nhở và đình 
chỉ hoạt động chủ yếu chạy các 
tuyến: Ninh Bình, Th ái Bình, 
Nam Định. Nguyên nhân nhà xe 
bỏ “nốt” bởi sau khi điều chuyển 
luồng tuyến từ bến xe Mỹ Đình 
về bến xe Giáp Bát và Nước 
Ngầm tần suất xe hoạt động trên 
các tuyến này quá dày.

Th eo thống kê của Công ty 
cổ phần Bến xe Hà Nội, tại bến 
xe Giáp Bát có 66 đơn vị vận 
tải với hơn 100 xe đăng ký có 
số chuyến hoạt động dưới 70% 
quy định. Trong số này, gần 30 
đơn vị vận tải không hoạt động 
trong nhiều tháng. Th ậm chí, 
một số doanh nghiệp không 
đăng ký kế hoạch vận tải khách 
năm 2019.

Nghịch lý vận tải hành khách 
liên tỉnh ở Hà Nội

Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra các xe khách liên tỉnh vi phạm. 
 Ảnh: Tuyết Mai
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Những tháng đầu năm 2019, 
thống kê tại bến có khoảng 120 
“nốt” xe thuộc 20 DN đã không 
hoạt động, hoặc hoạt động cầm 
chừng từ 20 - 40% số lượt chuyến. 
Tương tự, tại bến xe Nước Ngầm, 
các nhà xe không thể “cầm cự” 
được cũng dồn dập bỏ bến từ đầu 
năm 2019 đến nay. Trong 3 tháng 
đầu năm tại bến Nước Ngầm đã có 
204 “nốt” xe bỏ bến, chủ yếu là các 
nhà xe hoạt động trên các tuyến: 
Nước Ngầm - Nam Định và Nước 
Ngầm - Th ái Bình. Đây cũng là 
những “nốt” xe được điều chuyển 
từ bến xe Mỹ Đình về từ năm 2017. 

Ông Vũ Văn Tú - cán bộ điều 
hành Công ty cổ phần xe khách 
Ninh Bình cho biết, công ty giao 
khoán doanh thu hàng tháng 
cho lái xe, trên cơ sở “đảo nốt” để 
giảm bớt khó khăn cho nhân viên 
nhưng vẫn không giữ chân được 
lái xe. Nhiều lái xe đã bỏ xe, xe để 
đấy ngày nào là DN lỗ ngày đấy. 
“Vừa kêu gọi lái xe, nhưng DN 
cũng chưa biết phải xử lý thế nào 
đối với xe bỏ không cũng như 
khoản vay ngân hàng phải trả 
hàng tháng” - ông Tú than thở. 

HỆ LỤY CỦA CUNG 
VƯỢT CẦU

Th eo ông Nguyễn Tất Th ành 
- Giám đốc Bến xe Giáp Bát, do 
tần suất quá dày trong khi lượng 
khách không thay đổi, kinh 
doanh khó khăn nên một số nhà 
xe đã phải bỏ “nốt”, bỏ bến, dừng 
hoạt động; trong đó DN bỏ “nốt” 
nhiều nhất là Công ty cổ phần ô tô 
Ninh Bình; Công ty cổ phần Du 
lịch thương mại và Đầu tư Th iên 
Trường và Công ty TNHH Minh 
Dũng chạy tuyến Hà Nội - Ninh 
Bình. Sau khi nhận được thông 
báo của Sở GTVT về việc đình 

chỉ đối với xe không đảm bảo 70% 
số chuyến theo biểu đồ phê duyệt 
mỗi tháng, bến xe đang thông báo 
cho các DN bị nhắc nhở, đình chỉ. 
Sau khi các cơ quan chức năng thu 
phù hiệu “xe chạy tuyến cố định” 
của các xe vi phạm hoạt động thì 
bến xe sẽ từ chối phục vụ. 

Phó Giám đốc bến xe Nước 
Ngầm Trịnh Hoài Lam cho biết, 
ảnh hướng nhất đến hoạt động 
của bến hiện nay là nhà xe đăng 
ký nhưng không hoạt động. Trong 
khi DN khác muốn bổ sung vào 
đó nhưng không được vì đã có 
DN đăng ký. Điều này gây khó 
khăn cho bến trong việc xây dựng 
tuyến, sắp xếp chỗ đỗ. Việc Sở 
GTVT thông báo đình chỉ đối với 
xe không đảm bảo 70% số chuyến 
theo biểu đồ phê duyệt sẽ giúp bến 
xe giải quyết được vấn đề này.

Tình trạng cung vượt cầu 
trong vận tải liên tỉnh là một 
trong những nguyên nhân cơ bản 
gây khó khăn cho hoạt động vận 
tải hành khách liên tỉnh ở Th ủ đô. 
Chỉ trong vài năm trở lại đây, sau 
khi Hà Nội thực hiện thí điểm 
vận tải hành khách ứng dụng 
hợp đồng điện tử, Hà Nội đã có 
khoảng 50.000 xe taxi và xe hoạt 
động như taxi, trong khi theo đề 
án quy hoạch taxi của TP Hà Nội 
đến năm 2020 mới có 25.000 xe 
và năm 2030 là 30.000 xe. 

Việc thí điểm này khiến số 
lượng ô tô tại Th ủ đô tăng nhanh, 
bao gồm cả xe ngoại tỉnh về tham 
gia hoạt động; gây khó khăn cho 
việc kiểm soát phương tiện và 
vượt quá mong muốn của TP, 
đẩy DN vận tải khách liên tỉnh 
hoạt động tại các bến xe vào cuộc 
chiến không cân sức, quyền lợi 
DN không được đảm bảo, gây ra 
nhiều hệ lụy.

Mục tiêu của việc Hà Nội 
điều chuyển luồng tuyến xe 
khách nhằm ngăn không cho xe 
khách chạy vào trung tâm gây ùn 
tắc giao thông. Tuy nhiên, trên 
thực tế, tình trạng xe khách chạy 
xuyên tâm, đặc biệt trên đường 
vành đai 3 và khu vực Bến xe Mỹ 
Đình vẫn diễn ra phổ biến. Một 
trong những nguyên nhân dẫn 
đến tình trạng này là các DN lách 
luật bằng cách đăng ký các tuyến 
xe khách liên tỉnh, “quá cảnh” qua 
Hà Nội nhưng mục tiêu chính 
vẫn để đón trả khách trên đường 
vành đai 3 và Bến xe Mỹ Đình. 

Điều này dẫn đến nghịch lý 
trong bến thì vắng khách nhưng 
tại các văn phòng đại diện của 
các nhà xe lại hoạt động nhộn 
nhịp ngày đêm, nhà xe biến văn 
phòng bán vé thành bến xe riêng 
của mình, mọi hoạt động đón, 
trả khách diễn ra ngang nhiên, 
thách thức cơ quan chức năng. 
Bên cạnh đó, tình trạng xe khách 
dừng, đỗ trả khách tùy tiện cũng 
vẫn là thực trạng nhức nhối tại 
Th ủ đô Hà Nội. 

“Xe khách trá hình, xe Lim-
ousine, xe “dù” len lỏi vào từng 
ngóc ngách làng xóm, chạy vào 
tận trung tâm TP, đến khu vực 
bến Mỹ Đình đón trả khách thì 
chúng tôi lấy đâu ra khách? Cơ 
quan chức năng không quản lý 
được, không dẹp được thì chắc 
chắn xe khách liên tỉnh sớm hay 
muộn cũng sẽ bỏ hết bến”, tâm tư 
của ông Trần Văn Huế - đại diện 
Công ty Sao Vàng, chạy tuyến 
Đông Hưng (Th ái Bình) - Nước 
Ngầm cũng là bức xúc chung của 
các đơn vị vận tải hành khách 
liên tỉnh đang hoạt động trong 
bến hiện nay. 

Tuyết Mai
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MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TP HÀ NỘI
GÓP PHẦN XÂY DỰNG 

NÔNG THÔN MỚI

Lồng ghép xây dựng nông 
thôn mới (NTM) với các 
cuộc vận động (CVĐ), các 

phong trào thi đua yêu nước, huy 
động sự vào cuộc tích cực của các 
tổ chức thành viên; tập trung quán 
triệt, tổ chức thực hiện từ TP đến 
cơ sở một cách nghiêm túc, kịp 
thời và hiệu quả; khơi dậy và phát 
huy sức mạnh đại đoàn kết toàn 
dân... Đó chính là “bí quyết” của 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà 
Nội trong 10 năm triển khai thực 
hiện Chương trình Mục tiêu Quốc 
gia xây dựng NTM ở Th ủ đô, góp 
phần tích cực trong việc  tạo ra 
diện mạo NTM, nâng cao đời 
sống cho người nông dân Hà Nội.

Trong 10 năm qua, Mặt trận 
các cấp TP  đã tổ chức trên 29.936 

buổi  tuyên truyền, phổ biến nội 
dung Chương trình mục tiêu 
Quốc gia xây dựng NTM; các 
văn bản hướng dẫn của Ủy ban 
TW MTTQ Việt Nam, Th ành ủy, 
HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP đến cán bộ, đoàn 
viên, hội viên và các tầng lớp 
Nhân dân trên địa bàn Th ủ đô; 
đồng thời đánh giá, biểu dương, 
khen thưởng kịp thời những tập 
thể, cá nhân có thành tích xuất 
sắc trong các phong trào, các 
CVĐ  nói chung và phong trào 
“Toàn dân xây dựng NTM” nói 
riêng; thông qua tổ chức Hội 
nghị Đại biểu Nhân dân bàn việc 
xây dựng đời sống văn hoá ở cơ 
sở, thực hiện CVĐ “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng NTM, đô thị 

văn minh” gắn với thực hiện nội 
dung chủ đề hàng năm của TP. 
Việc tuyên truyền còn được thực 
hiện thông qua Bản tin Dân chủ 
và Đoàn kết, Website của Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP, sách “Mặt 
trận Th ủ đô chung sức xây dựng 
NTM”.... Th ông qua các hoạt 
động tuyên truyền phong phú đã 
nâng cao nhận thức cho cán bộ, 
hội viên, đoàn viên và các tầng 
lớp Nhân dân. 100% các tổ chức 
thành viên của Mặt trận đều xây 
dựng và triển khai kế hoạch thực 
hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng NTM, đô thị văn minh” 
với nhiều mô hình hiệu quả, góp 
phần tạo ra những thay đổi tích 
cực trong diện mạo nông thôn, 
nâng cao đời sống nông dân.

Đ/c Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy trao Cờ  thi đua xuấ t sắ c cho các đơn vị có thành  ch 
xuấ t sắ c trong xây dựng NTM. Ảnh: KTĐT
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Th ực hiện Chương trình Mục 
tiêu Quốc gia xây dựng NTM, 
Mặt trận các cấp đã  tí ch cự c tuyên 
truyề n, vậ n độ ng cá c tầ ng lớ p 
nhân dân phá t huy tiề m năng thế  
mạ nh củ a từ ng vù ng; thi đua lao 
độ ng sả n xuấ t, kinh doanh, là m 
già u chí nh đá ng; đưa giố ng, cây 
trồ ng có  năng suấ t, chấ t lượ ng 
cao và  ứ ng dụ ng cá c tiế n bộ  khoa 
họ c kỹ thuậ t và o sả n xuấ t. Nhiề u 
mô hì nh trang trạ i đầ u tư thâm 
canh ngà y cà ng đượ c nhân rộ ng 
ở  cá c khu dân cư (KDC) mang 
lạ i thu nhậ p cao cho nhân dân. 
MTTQ các cấp đã cùng với chính 
quyền, phối hợp với các tổ chức 
thành viên thực hiện các dự án 
xóa đói, giảm nghèo bền vững, 
tạo điều kiện nguồn vốn cho đoàn 
viên, hội viên vay đầu tư phát 
triển kinh tế, đảm bảo an sinh 
xã hội; động viên nhân dân đoàn 
kết chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
khôi phục và mở rộng cá c ngà nh 
nghề , làng nghề truyề n thố ng, 
tạo ra nhiều sản phẩm cung cấp 
cho thị trường mang lạ i hiệ u quả , 
giải quyết việc làm tạ i chỗ cho 
người lao động, góp phần tích 
cực vào sự tăng trưởng kinh tế. 
Nhiều HTX, gia đình, nhóm hộ 
ở KDC đã giúp đỡ các hộ nghèo 
về vốn, chia sẻ kinh nghiệm sản 
xuất, chăn nuôi. Đến cuối năm 
2018, toàn TP còn  40.727 hộ cận 
nghèo; 23.289 hộ nghèo. 

Triển khai CVĐ “Toàn dân 
đoàn kết  xây dựng NTM, đô thị 
văn minh”,  MTTQ các cấp đã vận 
động nhân dân tham gia đóng 
góp 20.414.83 ngày công, hiến 
594.836m2 đất để xây dựng đường 
giao thông, kênh mương nội đồng; 
đóng góp ngày công, kinh phí xây 
dựng các thiết chế văn hóa; chỉnh 
trang nhà cửa theo quy hoạch, góp 

phần tạo thuận lợi trong sản xuất, 
sinh hoạt, làm thay đổi bộ mặt 
nông thôn. 

Trong triển khai xây dựng 
NTM, 10 năm qua, MTTQ các 
cấp đã phối hợp tổ chức 84.375 
Hội nghị Đại biểu nhân dân 
tại các TDP với 6.917.312 hộ 
gia đình tham dự, 495.718 ý 
kiến tham gia phát biểu. Cấp 
xã, phường, thị trấn đã tổ chức 
được 5.207 hội nghị, với 681.669 
đại biểu tham dự, 39.178 ý kiến 
phát biểu. Hội nghị đã thu hút 
được các cấp, các ngành và mọi 
tầng lớp nhân dân tham gia bàn 
việc xây dựng đời sống văn hóa, 
bàn việc của địa phương mình, 
bình xét các danh hiệu văn hóa, 
bàn biện pháp ngăn ngừa các tệ 
nạn xã hội, xây dựng TDP, KDC 
tự quản, vệ sinh môi trường... 
Hội nghị đã từng bước phát huy 
dân chủ, ý thức trách nhiệm của 
người dân và trở thành nền nếp 
trong cộng đồng dân cư hàng 
năm để bàn và thực hiện nếp 
sống văn hóa, xây dựng người Hà 
Nội thanh lịch, văn minh. 

Công tác chăm lo tết cho người 
nghèo, đối tượng chính sách và 
công tác cứu trợ, cứu nạn được 
Mặt trận Hà Nội triển khai có 
hiệu quả. Công tác vận động, ủng 
hộ quỹ Vì người nghèo đã được sự 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và ủng 
hộ của các cấp ủy Đảng, chính 
quyền, sự tham gia tích cực của 
nhiều ban, ngành, đoàn thể, các 
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và 
các tầng lớp nhân dân. Bằng nhiều 
hình thức tuyên truyền, vận động 
phong phú kết hợp các biện pháp 
sáng tạo, linh hoạt và tích cực đã 
tạo ra được phong trào ủng hộ 
người nghèo (nhất là người nghèo, 
người có hoàn cảnh khó khăn ở 

vùng nông thôn)  đem lại kết quả 
về kinh tế - xã hội sâu sắc. Kết quả 
vận động quỹ Vì người nghèo 
các cấp TP (từ năm 2008 đến hết 
năm 2019) được 451 tỷ 293 triệu 
124 ngàn 986 đồng. Đã hỗ trợ xây 
dựng và sửa chữa 22.590 nhà ở trị 
giá 231 tỷ 277 triệu 905 ngàn đồng 
cho các hộ gia đình nghèo và cận 
nghèo; hỗ trợ vốn vật tư sản xuất 
cho 31.487 hộ với số tiền là hơn 33 
tỷ đồng; hỗ trợ cho con em đi học 
62.411 người trị giá hơn 22 tỷ 410 
triệu đồng. Ngoài ra còn có các 
hỗ trợ khác  trị giá hơn 165 tỷ 881 
triệu đồng.

Công tác xây dựng mô hình 
bảo vệ môi trường được MTTQ 
các cấp TP Hà Nội quan tâm thực 
hiện. Một số mô hình tự quản về 
bảo vệ môi trường, an ninh trật 
tự (ANTT) hiệu quả đã được 
nhân rộng: “KDC tự quản bảo 
đảm vệ sinh môi trường”, “Mô 
hình bể thu gom vỏ bao thuốc 
trừ sâu trên đồng ruộng”, “KDC 
đảm bảo về ANTT” “KDC chung 
tay giảm nghèo bền vững”, “KDC 
phòng, chống tội phạm và tệ nạn 
xã hội”; “Trồng cây xanh đảm 
bảo môi trường”, “KDC tự quản 
về ANTT”; mô hình “ Trồng cây 
môi sinh”, mô hình “Tuyến phố 
sáng, xanh, sạch đẹp - văn minh”, 
mô hình “Kinh tế trang trại” 
trong đó có 27 trại lợn, 23 trại gà 
và 1 trang trại tổng hợp, 18 mô 
hình ứng dụng nông nghiệp công 
nghệ cao, sản xuất rau an toàn, 
hoa, cây cảnh...

MTTQ các cấp tiếp tục vận 
động nhân dân tích cực thực hiện 
quy chế dân chủ, tổ chức các hoạt 
động giám sát đầu tư của cộng 
đồng, công tác thanh tra Nhân 

(Xem tiếp trang 32)
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MÂU THUẪN GIA ĐÌNH
ĐỪNG ĐỂ “CÁI SẢY NẢY CÁI UNG”
Gia đình là một thiết chế xã hội đặc thù, trong 

đó chứa đựng nhiều mối quan hệ:  Vợ - chồng, 
cha mẹ - con cái, ông bà - cháu, anh - chị - 

em, cùng các mối quan hệ thân tộc khác. Gia đình là 
tổng hòa nhiều mối quan hệ mà ở đó rất dễ làm phát 
sinh mâu thuẫn. Vấn đề nằm ở chỗ, khi có mâu thuẫn 
xảy ra, những người trong cuộc biết cách giải quyết để 
mọi việc trở nên ổn thỏa, không để xảy ra những hậu 
quả đáng tiếc. Câu chuyện đau lòng xảy ra đầu tháng 
9 tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng chính là một ví 
dụ. Vì mâu thuẫn trong đất đai mà đối tượng Nguyễn 
Văn Đông đã cầm dao truy sát cả nhà em trai, khiến 
4 người tử vong, 1 người bị thương nặng. Bi kịch này 
khiến nhiều người đặt câu hỏi về những truyền thống 
tốt đẹp của gia đình, tình cảm trân quý giữa anh với 
em: Kính trên, nhường dưới, anh em như khúc ruột 
mềm, chị ngã em nâng... bị phá vỡ trước những tác 
động mặt trái của kinh tế thị trường, của lối sống chạy 
theo đồng tiền, coi tiền là tất cả?

Bởi chứa đựng trong mình nhiều mối quan hệ nên 
việc phát sinh mâu thuẫn trong gia đình là điều không 
tránh khỏi. Đó có thể là mâu thuẫn trong cách sống, 
sinh hoạt, ăn uống, đối nhân xử thế; xung đột về quan 
niệm, tư duy; mâu thuẫn về việc sở hữu các giá trị vật 
chất (đất đai, tiền bạc, nhà cửa...). Điều cốt lõi là mỗi 
thành viên phải xác định được trách nhiệm của mình 
với việc xây dựng, vun vén, giữ gìn cho gia đình hạnh 
phúc, êm ấm, bởi hạnh phúc không tự nhiên sinh ra. 
Hạnh phúc chỉ tồn tại, phát huy nếu mỗi thành viên 
trong gia đình hiểu được giá trị của nó, cùng chung tay 
vun đắp, tạo dựng, giữ gìn nó. Trong mỗi gia đình (đặc 
biệt là gia đình tam, tứ đại đồng đường), việc mỗi người 
hiểu rõ tính nết, sở thích của nhau để từ đó cư xử, giải 
quyết những tình huống phát sinh cho phù hợp, là yếu 
tố cực kỳ quan trọng. Luôn quan tâm, lắng nghe để chia 
sẻ, giúp đỡ, động viên, khuyên bảo kịp thời khi có vấn 
đề phát sinh thì mâu thuẫn khó có cơ hội hình thành, 
phát triển. Biết kìm cái tôi của mình xuống, đặt mình 
vào hoàn cảnh người khác để ứng xử, đó là một cách để 
giữ gìn hạnh phúc gia đình.Gia đình là một xã hội thu 

nhỏ, nơi đó thực sự là tổ ấm hạnh phúc nếu từng thành 
viên biết trân trọng giá trị truyền thống gia đình để từ đó 
có ý thức, trách nhiệm hơn trong mỗi việc làm, lời nói, 
trong cư xử với nhau.

Có một thực tế rằng, gia đình nào cũng có mâu 
thuẫn. Biết cách giải quyết thì mâu thuẫn được hóa 
giải, sóng gió qua đi; nếu không thì ngược lại, có khi từ 
việc nhỏ lại gây ra hậu quả lớn.  “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi 
nhà mỗi cảnh”, mỗi cá nhân lại có tính cách, trình độ 
văn hóa, học vấn khác nhau... nên thật khó để đưa ra 
công thức chung cho việc hóa giải mâu thuẫn gia đình. 
Nhưng tựu chung lại, khi đã phát sinh mâu thuẫn, thì 
điều quan trọng là phải tìm cách để giải quyết kịp thời, 
dứt điểm, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “cái sảy 
nảy cái ung”, từ mâu thuẫn nhỏ phát triển thành vụ việc 
phức tạp. Khi có mâu thuẫn, các bên phải ngồi lại với 
nhau, bình tĩnh tìm cách giải quyết (họ hàng, làng xóm 
có thể đóng vai trò trung gian hòa giải, kéo hai bên ngồi 
cùng nhau để lắng nghe, phân tích cái lý, cái tình, cái 
được, cái mất... cho mỗi bên hiểu rõ). Cả hai bên đều 
phải thật bình tĩnh, đánh giá khách quan cách xử xự 
của cá nhân; đặt quyền lợi của gia đình lên trên quyền 
lợi cá nhân (đặc biệt quan tâm đến quyền lợi của con 
trẻ); giải quyết mâu thuẫn trên cơ sở tình nghĩa, không 
so đo, tính toán, tị nạnh về lợi ích vật chất, tinh thần cá 
nhân; có cái nhìn hướng thiện, “Một điều nhịn là chín 
điều lành”...
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MTTQ Việt Nam các cấp...  (Tiếp theo trang 30)

Mâu thuẫn gia đình không tự nhiên sinh ra và cũng 
không tự nhiên mất đi, nó chỉ có thể được hóa giải 
bằng những cái đầu lạnh với trái tim ấm nồng tình cảm 
gia đình. Bên cạnh vai trò của mỗi cá nhân trong gia 
đình, dòng họ trong việc phát hiện mâu thuẫn, cùng 
bàn bạc, tìm ra cách để hóa giải mâu thuẫn thì vai trò 
của cộng đồng dân cư, của chính quyền, các đoàn thể 
là vô cùng quan trọng. Cộng đồng dân cư  hãy cùng 
quan tâm, chia sẻ, khuyên can hai bên, phân tích cho 
hai bên thấy đúng, sai;  không được kích động làm cho 
mâu thuẫn thêm trầm trọng; thông báo ngay cho chính 
quyền, đoàn thể cơ sở biết về mâu thuẫn để có biện 
pháp giải quyết kịp thời. Chính quyền cơ sở, đặc biệt là 
các tổ hòa giải, Ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư 
cũng cần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, đặc 

biệt là tăng cường công tác nắm bắt tình hình, thường 
xuyên sâu sát với địa bàn dân cư để lắng nghe tâm tư, 
nguyện vọng, giải đáp thắc mắc trong nhân dân, kịp 
thời phát hiện mâu thuẫn khi mới phát sinh. Khi hòa 
giải không thành công thì hướng dẫn các bên giải quyết 
mâu thuẫn trên cơ sở pháp luật, tránh để phát sinh 
thành vụ việc phức tạp, thậm chí thành án mạng như 
vụ việc ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng vừa qua. 

Dù với bất kỳ lý do gì thì việc giải quyết mâu thuẫn 
gia đình bằng bạo lực là điều bị xã hội lên án, thậm 
chí bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đừng vì một 
phút bốc đồng, thiếu kiềm chế của bản thân mà gây 
ra tai họa cho gia đình, dòng tộc, bản thân vướng vào 
vòng lao lý... 

Thuận An

dân, động viên Nhân dân hăng hái tham gia xây 
dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong 10 năm, đã 
tổ chức giám sát 24.390 buổi về xây dựng NTM với 
18.710 nội dung, PBXH về NTM 1.534 buổi với 343 
mô hình NTM. Qua đó góp phần tích cực xây dựng 
các cơ sở Đảng, chính quyền, cơ quan trong sạch, vững 
mạnh, tạo nên mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền 
với Nhân dân ngày càng gắn bó và có trách nhiệm hơn.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục 
tiêu Quốc gia xây dựng NTM, MTTQ các cấp TP đã 
tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện từ TP đến cơ sở 

một cách nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả. Qua đó tạo 
ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cả hệ 
thống chính trị đối với nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn. Vai trò của các tổ chức thành viên của Mặt trận và 
Nhân dân được phát huy, góp phần quan trọng vào sự 
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - 
an ninh của Th ủ đô.

Với những thành tích đạt được, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP đã vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất 
sắc trong xây dựng NTM. 

Nguyễn Minh

trưng bày sản phẩm Hàng Việt 
Nam được người tiêu dùng yêu 
thích... Các doanh nghiệp tham 
gia hội chợ được Ban tổ chức hỗ 
trợ kết nối với các doanh nghiệp 
phân phối, xuất khẩu, đồng thời 
được hỗ trợ tuyên truyền, quảng 
bá sản phẩm đến tay người tiêu 
dùng Th ủ đô và các tỉnh, TP lân 
cận. Hội chợ kéo dài đến hết 
ngày 30/9.

Tại hội chợ, Ban chỉ đạo CVĐ 
và Ban tổ chức Chương trình Bình 
chọn hàng Việt cũng tổ chức để 

người dân, các doanh nghiệp, cơ 
sở sản xuất, kinh doanh tham gia 
bình chọn “Hàng Việt Nam được 
người tiêu dùng yêu thích” năm 
2019, nhằm giúp người tiêu dùng 
nhận biết được các sản phẩm tốt, 
uy tín, chất lượng, phù hợp với 
thị hiếu tiêu dùng và là động lực 
để doanh nghiệp nâng cao chất 
lượng, hạ giá thành sản phẩm, đáp 
ứng nhu cầu của người dân trên 
địa bàn TP và cả nước.

Hội chợ hàng Việt, Chương 
trình bình chọn “Hàng Việt Nam 

được người tiêu dùng yêu thích” 
là những hoạt động cụ thể, thiết 
thực, hiệu quả của TP Hà Nội 
trong việc đẩy mạnh thực hiện 
cuộc vận động “Người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 
Đây cũng là đòn bẩy tích cực 
trong việc kích thích mua sắm, 
tiêu dùng trong những tháng 
cuối năm, góp phần vào tăng 
trưởng tổng mức lưu chuyển 
hàng hóa và doanh thu dịch vụ 
trên địa bàn TP. 

Thu Thủy

Khai mạc Hội chợ hàng Việt...  (Tiếp theo trang 26)
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(Xem tiếp trang 35)

Tấm gương người uy tín 
trong đồng bào dân tộc Dao

Gương mẫu, tận tụy với công việc là 
nhận xét của bà con đồng bào dân tộc 
Dao dành cho ông Lý Văn Phủ (sinh 
năm 1963) - nguyên trưởng thôn Yên 
Sơn, xã Ba Vì - người uy tín trong cộng 
đồng . Ông cũng là 1 trong 10 cá nhân 
được UBND TP tôn vinh là “Công dân 
Th ủ đô ưu tú” năm 2019.

 

Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì hiện có 
240 hộ dân, với 98% đồng bào là 
người dân tộc Dao. Với địa hình 

hoàn toàn là đồi núi, địa bàn xa trung 
tâm huyện; trình độ dân trí còn thấp. 
Điều kiện sống của đồng bào nơi đây còn 
khó khăn;. Người dân sống chủ yếu bằng 
nghề trồng cây thuốc nam. Tỷ lệ hộ nghèo 
xã Ba Vì nói chung và thôn Yên Sơn nói 
riêng còn cao hơn nhiều so với mặt bằng 
chung của huyện.

Từ  năm 2013 đến nay, với trách nhiệm 
của người uy tín trong cộng đồng, ông Lý 
Văn Phủ đã luôn đồng hành cùng với cấp 
ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể 
trong thôn tuyên truyền vận động bà con 
thực hiện các phong trào phát triển kinh 
tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn 
hóa ở khu dân cư, quan tâm chăm lo đến 
phát triển giáo dục tại địa phương; động 
viên con em trong độ tuổi đến trường 
đầy đủ, không tham gia các tệ nạn xã hội, 
không vi phạm pháp luật; vận động nhân 
dân luôn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc 
của đồng bào Dao.

Với vai trò là thành viên Ban công tác 
Mặt trận cùng với kinh nghiệm 32 năm 
làm nghề thuốc nam, ông đã hướng dẫn, 
truyền đạt những kinh nghiệm trồng, 
chế biến thuốc nam, hỗ trợ  bà con trong 
thôn, bản kỹ thuật trồng, chế biến cây 
thuốc nam. Để bảo tồn các loại cây thuốc 

Ông Lý Văn Phủ 
đang sơ chế 
thuốc Nam tại 
gia đình.
Ảnh: MTTQ 
huyện Ba Vì

quý hiếm, ông vận động bà con khi thu hoạch không lấy cả 
gốc; những loại cây thuốc nào có nguy cơ mất thì cần phải 
nhân giống, khôi phục để bảo tồn.

Tâm sự với chúng tôi, ông chia sẻ: “Cuộc sống của đồng 
bào nơi đây còn khó khăn lắm; muốn phát triển kinh tế, 
nâng cao đời sống cho bà con, trước tiên phải tuyên truyền, 
vận động Nhân dân hiểu rõ chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động bà con 
xóa bỏ những hủ tục, quan tâm áp dụng khoa học tiên tiến 
vào sản xuất nông nghiệp”. Với ông, dù khó khăn đến mấy, 
ông cũng cố làm cho bằng xong, vận động cho bằng được. 
Với bản tính bền bỉ, ông đã luôn gần gũi trao đổi, lời nói của 
ông luôn có sức thuyết phục. Trong công tác xây dựng nông 
thôn mới (NTM), ông phải dành rất nhiều thời gian gặp gỡ 
bà con để phân tích cho bà con hiểu được những lợi ích mà 
người dân sẽ được hưởng từ xây dựng NTM. Gia đình ông 
đã gương mẫu hiến 250m2 đất thổ cư để mở rộng đường 
giao thông liên thôn. Nhìn gương của gia đình ông, các hộ 
trong thôn Yên Sơn đã cùng nhau hiến đất làm đường, đóng 
góp nhiều ngày công, kinh phí mở rộng đường giao thông 
liên thôn trước đây rộng 2m thành đường rộng 6m, giúp bà 
con đi lại thuận tiện hơn.
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Đảo khơi xa

Th uở Văn Lang nhà nước sơ khai 
Mẹ Âu Cơ nhủ con ra biên ải

Dựng chắn rào thưa thành cột mốc
Biên giới tự nhiên... vạch nối dài

Đảo khơi xa cuối trời biên viễn
Dõi quê nhà đôi mắt tiền duyên
Bão táp mưa sa trong ánh ngọc

Chủ quyền lãnh hải giữa bình yên

Nỗi nhớ đất liền nặng biển sâu
Bạc đầu vời vợi nhớ thương nhau
Dữ dội mặn mòi hồng khao khát

Gội nắng chan mưa thẫm sắc màu

Sông núi vững bền Tổ quốc ta 
Hồn thiêng linh khí đẫm phong ba
Biển ẵm đất liền dâng tình khúc
Nhân đôi mảnh ghép chắn bờ xa.

Lê Minh Tý

Trong quá trình thực hiện các chuyển đổi, bàn 
giao việc quản lý, vận hành các tòa nhà từ chủ 
đầu tư HUD sang Ban Quản trị các nhà chung cư 
đã phát sinh nhiều vướng mắc giữa chủ đầu tư 
và Ban Quản trị mà chưa có biện pháp giải quyết 
triệt để dẫn đến mâu thuẫn kéo dài. Một số cư 
dân ở 37 tòa chung cư thuộc phường Hoàng Liệt, 
phường Định Công đã có đơn kiến nghị gửi tới 
Ủy ban TW MTTQ Việt Nam. Trong đơn của cư 
dân có nêu 03 vấn đề đề nghị giám sát:

1.  Lãnh đạo Tổng Công ty phát triển nhà đô 
thị (HUD) không tổ chức bàn giao hồ sơ nhà 
chung cư theo quy định của pháp luật cho Ban 
Quản trị tòa nhà chung cư.

2. Lãnh đạo Tổng Công ty đã chiếm dụng trái 
phép diện tích tầng 1 tòa nhà chung cư thuộc sở 
hữu của cư dân từ năm 2013 đến nay để cho thuê 
ki ốt tầng 1, thu lợi trái pháp luật; tham nhũng 
tiền quỹ duy tu, bảo trì tòa nhà. Hành vi trên của 
HUD đã xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của cư dân tòa nhà chung cư.

3. Cư dân tòa nhà và một số cơ quan đã nhiều 
lần chuyển đơn với nội dung trên đến Chủ tịch 
UBND quận Hoàng Mai để đề nghị giải quyết tố 
cáo nhưng chưa được giải quyết.

Th eo kế hoạch, Đoà n giá m sá t làm việc vớ i 
đại diện lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai, cá c 
phò ng ban có  liên quan và đại diện Tổng Công ty 
phát triển nhà đô thị (HUD), Đoàn đã tiến hành 
giám sát công tác giải quyết đơn kiến nghị, khiếu 
nại của UBND quận Hoàng Mai đối với cư dân 
các khu chung cư nói trên, trao đổ i những vấn đề 
mâu thuẫn giữa cư dân và chủ đầu tư, nghe các 
bên liên quan giải trình. 

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình, Đoàn giám sát sẽ rà soát từng nội dung 
một cách thận trọng, trách nhiệm để kiến nghị 
với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải 
quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của Nhân dân. 

Ban Dân chủ - Pháp luật

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội... (Tiếp theo trang 23)
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Không chỉ tích cực vận động 
nhân dân tham gia xây dựng 
NTM, ông còn tích cực tham 
gia phong trào “Toàn dân bảo vệ 
ANTQ”. Trong những năm qua, 
ông đã cùng Nhân dân trong 
thôn cung cấp trên 20 tin có 
giá trị cho lực lượng chức năng, 
góp phần tích cực trong phòng, 
chống tội phạm, tệ nạn xã hội. 
Vì vậy, thôn Yên Sơn không có 
người mắc tệ nạn xã hội, an ninh 
chính trị, trật tự an toàn được giữ 
vững. Bên cạnh đó, ông còn tích 
cực cùng các thành viên tổ hòa 
giải tham gia hòa giải nhiều vụ 
mâu mắc giữa các hộ dân trong 
khu dân cư và mâu thuẫn trong 
các gia đình, tạo sự đoàn kết gắn 

bó giữa các hộ dân và giữa các 
thành viên trong gia đình, xây 
dựng khối đại đoàn kết ở khu 
dân cư. 

Hiện nay là trụ cột trong gia 
đình có 4 thế hệ cùng chung 
sống, ông luôn mẫu mực, dạy 
bảo con cháu những điều hay 
lẽ phải, sống kính trên, nhường 
dưới. Cuộc sống gia đình ông 
dẫu còn nhiều khó khăn nhưng 
vẫn luôn đầy ắp tiếng cười. 

Tích cực tham gia công tác 
xã hội với ông chưa đủ, gia đình 
ông Phủ còn phát triển nghề 
trồng, thu hái thuốc Nam, mỗi 
năm cho thu nhập trên 400 triệu 
đồng. Với những đóng góp trong 
các phong trào ở địa phương, 

năm 2017, ông vinh dự được 
Th ủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc tặng Bằng khen có 
thành tích tiêu biểu, xuất sắc góp 
phần xây dựng khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc và phát triển kinh 
tế - xã hội vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số.

Chia tay ông trong cái nắng 
nhẹ cuối thu, cảm nhận trong 
tôi về ông là sự giản dị, khiêm 
nhường, pha chút khắc khổ của 
người đàn ông một nắng hai 
sương chăm lo cho cuộc sống gia 
đình, chăm lo cho cộng đồng. 
Tấm gương của ông sẽ mãi là 
điểm sáng để các hộ dân trong 
thôn học tập và noi theo. 

   Phan Hoa

Tấm gương người uy tín... (Tiếp theo trang 33)

Hỏi đáp 
pháp luật

1. Th am nhũng là hành vi của người có chức vụ, 
quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì 
vụ lợi. Xin hỏi khái niệm vụ lợi là như thế nào? 
Những người nào là người có chức vụ, quyền hạn 
có thể là chủ thể của tham nhũng?

Trả lời:
Vụ lợi là việc người có chức vụ, quyền hạn đã 

lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhằm đạt được lợi ích 
vật chất hoặc lợi ích phi vật chất không chính đáng.

Người có chức vụ, quyền hạn là người do bổ 
nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng 
hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc 
không hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm 
vụ, công vụ nhất định mà có quyền hạn nhất định 
trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó, bao gồm:

- Cán bộ, công chức, viên chức.
- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, 

viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc 
Quân đội Nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, 

sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân 
công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an Nhân 
dân.

- Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh 
nghiệp.

- Người giữ chức danh, chức vụ quản lý trong 
doanh nghiệp, tổ chức.

- Những người khác được giao thực hiện nhiệm 
vụ, công vụ và có quyền hạn trong khi thực hiện 
nhiệm vụ, công vụ đó.

2. Hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ chỉ được 
coi là hành vi tham nhũng trong trường hợp nào?

Trả lời:
Hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ chỉ được coi 

là tham nhũng khi người đưa hối lộ, môi giới hối lộ 
là người có chức vụ, quyền hạn đã đưa hối lộ hoặc 
môi giới hối lộ với mục đích để giải quyết công việc 
của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì 
vụ lợi.

3. Th ế nào được coi là hành vi nhũng nhiễu?
Trả lời:
Nhũng nhiễu là hành vi cửa quyền, hách dịch, đòi 

hỏi, gây khó khăn, phiền hà của người có chức vụ, 
quyền hạn trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. 

Quỳnh Ngọc
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Cá c đ/c lã nh đạ o Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP chủ  trì  hộ i nghị  giao ban 
công tá c Mặ t trậ n quý  III, triể n khai nhiệ m vụ  trọ ng tâm công tá c quý  IV 
năm 2019.  Ả nh: Lê Phương

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 chứ ng nhậ n cho cá c đơn vị  ủ ng hộ  Quỹ  “Vì  ngườ i nghè o”. 
 Ả nh: L.P

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương tặng hoa chia tay các đồng chí chuyển công  
tác và chào mừng các đồng chí lãnh đạo mới nhận nhiệm vụ tại hội nghị 
giao ban với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội TP Hà Nội. Ả nh: BTG

Lãnh đạo TW, TP cắt băng khai mạc Hội chợ hàng Việt TP Hà Nội 
năm 2019.  Ả nh: BTG

Bí  thư TW Đả ng, Chủ  tị ch 
Ủ y ban TW MTTQ Việ t Nam 

Trầ n Thanh Mẫ n tặ ng hoa 
chú c mừ ng Đả ng bộ , 

chí nh quyề n và  Nhân dân 
Hà  Nộ i nhân dị p kỷ  niệ m 

65 năm giả i phó ng Thủ  đô. 
Ả nh: L.P


