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Tự hào truyền thống vẻ vang 
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Từ khi ra đời, Ðảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố và mở 
rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngày 18/11/1930, Hội Phản 
đế đồng minh được thành lập, trở thành tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất 
Việt Nam - nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ), đánh dấu sự phát triển của phong 
trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. 

Từ thực tiễn đấu tranh cách 
mạng, giai đoạn 1930 - 
1945, Mặt trận dân tộc 

thống nhất Hà Nội, Hà Đông 
và Sơn Tây được thành lập; vận 
động Nhân dân đấu tranh đòi 
dân sinh, dân chủ, tiến tới giành 
chính quyền. Đi theo ngọn cờ tập 
hợp của Mặt trận, các tầng lớp 
Nhân dân Th ủ đô, không phân 
biệt thành phần, giai cấp, dân tộc, 
tôn giáo đã đoàn kết một lòng, 
góp phần giành thắng lợi vẻ vang 
trong Cách mạng Th áng Tám năm 

1945 và các cuộc kháng chiến cứu 
nước. Phát huy những thành quả 
cách mạng to lớn sau khi đất nước 
được độc lập, Mặt trận tiếp tục vận 
động Nhân dân Th ủ đô cùng cả 
nước đi lên Chủ nghĩa xã hội. Đặc 
biệt, năm 2008, thự c hiệ n Nghị  
quyế t số  15/2008/QH12 ngà y 
29/5/2008 củ a Quố c hộ i về  việ c 
mở  rộ ng đị a giớ i hà nh chí nh TP 
Hà  Nộ i, MTTQ Việt Nam TP Hà 
Nội, tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh 
và 4 xã huyện Lương Sơn (tỉnh 
Hòa Bình) hợp nhất thành MTTQ 

Việt Nam TP Hà Nội, tiếp tụ c kế 
thừa và phát huy truyền thống vẻ 
vang của MTTQ Việt Nam.

MTTQ Việt Nam TP luôn lấy 
mục tiêu xây dựng Th ủ  đô giàu 
đẹp, văn minh để tập hợp, đoàn 
kết rộng rãi các tầng lớp Nhân 
dân, không phân biệt thành phần 
xã hội, dân tộc, tôn giáo. MTTQ 
Việ t Nam các cấp thường xuyên 
tuyên truyền, vận động các tầng 
lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước; thực 

Chủ  tị ch Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP Hà  Nộ i Nguyễ n Lan Hương cù ng cá c đồ ng chí  trong Ban Thường trực chụ p ả nh 
kỷ  niệ m cù ng cá c cá n bộ  Mặ t trậ n TP qua cá c thờ i kỳ  nhân dị p kỷ  niệ m 89 năm Ngà y truyề n thố ng MTTQ Việt Nam. 
 Ảnh: L.P
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hiện việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh; đẩy mạnh các phong trào thi 
đua yêu nước; nâng cao chất lượng 
các cuộc vận động (CVĐ) “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh”, “Người Việt 
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, 
phong trào thi đua “Đoàn kết sáng 
tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, 
hiệu quả, hội nhập quốc tế”… Từ 
các CVĐ, phong trào thi đua yêu 
nước đã đoàn kết, tập hợp được 
các tầng lớp Nhân dân, tăng cường 
đồng thuận xã hội, chung sức, 
đồng lòng cùng Đảng bộ, chính 
quyền đẩy mạnh phát triển kinh tế 
- xã hội, giữ vững ổn định chính trị, 
trật tự an toàn xã hội. 

Mộ t trong nhữ ng hoạ t độ ng 
tiêu biể u trong những năm qua là  
việ c MTTQ Việ t Nam các cấp đã 
tổ chức tốt “Ngày hội Đại đoàn 
kết toàn dân tộc” ở 100% các khu 
dân cư nhân kỷ niệm ngày truyền 
thống MTTQ Việt Nam (18/11) 
với nội dung, hình thức đa dạng, 
phong phú. Ngày hội đã khơi dậy 
và phát huy truyền thống đoàn kết, 
tăng cường mối quan hệ mật thiết 
giữa Đảng, chính quyền với Nhân 
dân, tăng cường sự đồng thuận ở 
cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, 
MTTQ Việ t Nam các cấp đã làm tốt 
vai trò là cơ sở chính trị của chính 
quyền Nhân dân, tích cực tham 
gia đổi mới và nâng cao chất lượng 
hoạt động của hệ thống chính trị; 
vận động Nhân dân phát huy dân 
chủ, tham gia giám sát, phản biện 
xã hội, tham gia đóng góp ý kiến 
để  xây dựng Đảng, chính quyền 
trong sạch, vững mạnh. Đây là cơ 
sở quan trọng, là điều kiện để phát 
huy dân chủ, khơi dậy và phát huy 
sức sáng tạo của Nhân dân, tăng 
cường khối đại đoàn kết toàn dân 

tộc. Năm 2019, MTTQ Việt Nam 
các cấp trên địa bàn TP đã phối hợp 
với các tổ chức chí nh trị  - xã  hộ i 
và các cơ quan chức năng tổ chức 
796 hội nghị đối thoại trực tiếp 
giữa người đứng đầu cấp ủy, chính 
quyền địa phương với Nhân dân; 
tổ  chứ c 907 hộ i nghị  phả n biệ n xã  
hộ i vớ i nội dung tập trung vào thực 
hiện các nhiệm vụ chính trị, các chỉ 
tiêu kinh tế - xã hội và đảm bảo an 
ninh - quốc phòng ở địa phương, 
các chuyên đề liên quan đền quyền 
và lợi ích của Nhân dân. Đặc biệt, 
năm nay Ban Th ường trực Ủy ban 
MTTQ TP đã tổ chức hội nghị đối 
thoại giữa đ/c Hoàng Trung Hải - 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Th ành 
ủy với đại biểu MTTQ Việt Nam 
TP, đây là hoạt động thiết thực để 
tham gia đóng góp xây dựng Đảng 
và hệ thống chính trị TP.

Mặt trận TP cũng phát huy sức 
mạnh đoàn kết toàn dân tộc để đạt 
nhiều kết quả trong hoạt động vì 
người nghèo. Năm 2019, Quỹ “Vì 
người nghèo” 3 cấp vận động được 
65,9 tỷ đồng, đã hỗ trợ xây, sửa 
804 nhà Đại đoàn kết trị giá 19,3 
tỷ đồng thườ ng xuyên tổ  chứ c các 
hoạt động thăm hỏi, tặng quà các 
gia đình chính sách, người có công, 
hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó 
khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. 
Ban Th ường trực Ủ y ban MTTQ 
Việt Nam TP Hà Nội trích 2,4 tỷ 
đồng từ quỹ “Vì Người nghèo” TP 
để hỗ trợ xây nhà xuống cấp cho 
hộ nghèo của 02 huyện: Ba Vì, 
Ứng Hòa và TP Cần Th ơ. Năm 
2019, toàn TP cũng vận động ủng 
hộ Quỹ “Vì  biể n, đả o Việ t Nam” 
được số tiền 46 tỷ 377 triệu đồng; 
đã chuyển 38 tỷ đồng để hỗ trợ xây 
dựng nhà văn hóa đa năng trên đảo 
Đá Đông thuộc quần đảo Trường 
Sa. Công tác dân tộc, tôn giáo và tín 

ngưỡng trên địa bàn TP có nhiều 
đổi mới và hiệu quả. Đồng bào các 
dân tộc và đồng bào có đạo thực 
hiện tốt quyền và nghĩa vụ, trách 
nhiệm công dân, đã có những 
đóng góp nhất định đối với khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Năm 2019 cũ ng là  năm tổ  
chứ c thà nh công Đạ i hộ i đạ i biể u 
MTTQ Việ t Nam TP Hà  Nộ i lầ n 
thứ  XVII, nhiệ m kỳ  2019 - 2024. 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà 
Nội xác định 3 khâu đột phá, 4 
nhiệm vụ trọng tâm, 5 giải pháp 
thực hiện hiệu quả 5 chương trình 
hành động. Các chỉ tiêu cơ bản 
cũng được xây dựng cụ thể: 100% 
tổ chức Mặt trận các cấp xây dựng 
kế hoạch và giám sát, phản biện xã 
hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền; 100%  đơn 
vị Mặt trận các cấp phối hợp tổ chức 
đối thoại giữa người đứng đầu Cấp 
ủy, Chính quyền với MTTQ, các 
tổ chức chính trị - xã hội và Nhân 
dân; 100%  MTTQ Việt Nam cấp 
huyện thành lập đội ngũ cộng tác 
viên dư luận xã hội.

Vớ i nhữ ng hoạ t độ ng đa dạ ng, 
phong phú  và  hiệ u quả , MTTQ 
Việ t Nam cá c cấ p trên đị a bà n TP 
đã  có  sự  đóng góp to lớ n và o sự  
phá t triể n chung củ a TP, tạo ra 
những chuyển biến tích cực, toàn 
diện và sâu sắc. Tự hào về truyền 
thống vẻ vang của MTTQ Việt 
Nam, chà o mừ ng kỷ  niệ m 89 năm 
Ngà y truyền thống MTTQ Việt 
Nam (18/11/1930 - 18/11/2019), 
mỗ i cá n bộ  Mặ t trậ n ghi sâu lờ i dạ y 
củ a Bá c “Đoà n kế t, đoà n kế t, đạ i 
đoà n kế t/ Th à nh công, thà nh công, 
đạ i thà nh công”, tiế p tụ c phấ n đấ u 
đạ t nhiề u thà nh tí ch to lớ n hơn 
nữ a, gó p phầ n xây dự ng Th ủ  đô 
ngà y cà ng già u đẹ p, văn minh. 

Thu Thủ y
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Tưng bừng Ngày hội 
ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Trong những ngày đầu tháng 11, các khu dân cư (KDC) trên địa bàn TP Hà Nội đồng loạt tổ 
chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hoạt động phong phú. Không phân biệt 
trai, gái, già, trẻ, mọi người cùng chung vui trong “bữa tiệc” của KDC, cùng nhau trình diễn 
các điệu múa, bài hát, trò chơi, hoạt động thể dục thể thao. Th ông qua đây, một lần nữa tình 
làng, nghĩa xóm được thắt chặt, đoàn kết cùng xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

VUI NGÀY HỘI ĐOÀN KẾT
Năm nay, ngoài phần hội tưng 

bừng, KDC số 22 , tổ 31, phường 
Yên Hòa (quận Cầu Giấy) còn 
tổ chức “bữa cơm đại đoàn kết” 
với sự tham gia của 100 hộ dân. 
Trưởng ban Công tác Mặt trận 
(CTMT) KDC số 22 Đào Xuân 
Bình cho biết: “Đây là năm thứ 2 
KDC tổ chức “bữa cơm đại đoàn 
kết”. Bà con phấn khởi, tham gia 
nhiệt tình, đúng nghĩa là Ngày 
hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 
và cùng nhau quyết tâm chung 
sức thực hiện tốt nhất các phong 

trào, cuộc vận động mà cấp trên 
phát động”.

Dự Ngày hội Đại đoàn kết 
toàn dân tộc tại thôn Vật Yên, 
xã Vật Lại (huyện Ba Vì), ông Lê 
Văn Quang người dân trong thôn 
chia sẻ: “Tôi rất vui khi được cùng 
bà con tham gia ngày hội và phấn 
khởi hơn vì các phong trào, các 
cuộc vận động của địa phương 
từng bước được phát huy hiệu 
quả. Đường làng, ngõ xóm ngày 
càng sạch đẹp, thông thoáng, 
mọi người ngày càng đoàn kết để 
xây dựng quê hương”.

Tại nhiều địa phương, năm 
nay phần hội của Ngày hội Đại 
đoàn kết toàn dân tộc được tổ 
chức theo hình thức liên KDC, 
tăng tình đoàn kết. Điển hình 
như liên KDC 11, 12, 13, 14 
phường Mai Dịch (quận Cầu 
Giấy) với nhiều hoạt động như: 
biểu diễn các tiết mục dưỡng 
sinh, kéo co, giao lưu bóng 
chuyền, văn nghệ... Anh Nguyễn 
Văn Hải, KDC 11 phường Mai 
Dịch chia sẻ: “Ai cũng vui vì năm 
nay liên KDC tổ chức nhiều trò 
chơi với sự tham gia của người 

Đ/c Hoà ng Trung Hả i - 
Ủ y viên Bộ  Chí nh trị , 
Bí  thư Thà nh ủ y Hà  Nộ i 
và  cá c đồ ng chí  lã nh đạ o TW, TP 
vui cù ng cá n bộ , Nhân dân 
Liên khu dân cư 1, 2A, 2B 
phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm 
trong Ngà y hộ i Đạ i đoà n kế t 
toà n dân tộ c năm 2019.
Ả nh: Linh Vy
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dân địa phương và các đơn vị 
quân đội, doanh nghiệp đóng 
quân trên địa bàn nên đã thắt 
chặt hơn tình đoàn kết”.

Cùng với việc tổ chức phần 
hội tưng bừng, bà con thôn 
Hưng Giáo, xã Tam Hưng (huyện 
Th anh Oai) lại ngồi quây quần 
bên nhau để ôn lại truyền thống 
MTTQ Việt Nam, nghe báo cáo 
kết quả sau một năm thực hiện 
cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh” và các phong 
trào thi đua khác. Th eo trưởng 
ban CTMT thôn Hưng Giáo Lê 
Th anh Nghiêm, tỷ lệ hộ dân trong 
thôn được công nhận gia đình 
văn hóa đạt 97,1%. Năm 2019, 
thôn giảm còn 0,75% hộ nghèo 
và đang phấn đấu để năm 2020 
sẽ không còn hộ nghèo. “Năm 
nay, niềm vui của bà con trong 
thôn được nhân đôi bởi chương 
trình xây dựng nông thôn mới 
đạt được kết quả phấn khởi, bộ 
mặt nông thôn ngày càng sáng - 
xanh - sạch - đẹp, đời sống của 
người dân ngày càng được nâng 
lên”, chị Nguyễn Th ị Bích, người 
dân thôn Hưng Giáo cho biết.

THẮT CHẶT TÌNH 
ĐOÀN KẾT

Đã thành thông lệ, vào dịp kỷ 
niệm Ngày truyền thống MTTQ 
Việt Nam (18/11), các KDC 
trên địa bàn TP lại tưng bừng tổ 
chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn 
dân tộc. Đây là hoạt động thiết 
thực, là động lực thúc đẩy các 
phong trào, cuộc vận động của 
KDC, tăng thêm tình đoàn kết 
giữa các tầng lớp nhân dân. Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
huyện Phúc Th ọ Tô Văn Sáng 
cho biết: “Tại các KDC  trên địa 

bàn huyện Phúc Th ọ, nhân dân 
tham gia Ngày hội rất đông vui. 
Nhiều người dân đã bày tỏ mong 
muốn thời gian tới, chính quyền 
địa phương sẽ tiếp tục tổ chức 
nhiều hoạt động thiết thực và 
quan tâm hơn nữa đến đời sống 
của bà con”.

Để việc tổ chức Ngày hội Đại 
đoàn kết toàn dân tộc được chu 
đáo, năm nay, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam thành phố và UBND 
TP đã ký kế hoạch liên tịch số 
289/KHLT/UBND-UBMTTQ về 
tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết 
toàn dân tộc ở KDC  năm 2019. 
Ủy viên Ban Th ường vụ Th ành 
ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP Nguyễn Lan Hương cho 
biết: “Ngày hội Đại đoàn kết toàn 
dân tộc ở các KDC trên địa bàn 
TP được tổ chức chu đáo cả phần 
lễ và phần hội. Trong ngày hội, 
mọi người được cùng nhau ôn 
lại truyền thống vẻ vang, những 
đóng góp quan trọng của MTTQ 
Việt Nam trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc; nghe 
đánh giá kết quả triển khai các 

mặt công tác của mặt trận, nhất là 
việc triển khai các cuộc vận động, 
các phong trào thi đua yêu nước 
ở KDC. Các KDC còn tổ chức 
nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc 
như văn hóa, văn nghệ, thể dục 
thể thao...”. Cũng trong dịp này, 
gần 30 KDC được đón các đồng 
chí lãnh đạo của Đảng, Chính 
phủ, Quốc hội, TW MTTQ Việt 
Nam và lãnh đạo TP về dự ngày 
hội và trao gần 300 suất quà, gần 
300 chiếc chăn ấm cho hộ gia 
đình có hoàn cảnh khó khăn. 
Các quận, huyện, thị xã và địa 
phương cũng đã trao hàng nghìn 
suất quà cho các điển hình trong 
các phong trào thi đua.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn 
dân tộc ở KDC đã tạo ra không 
khí sôi động, tạo sức sống mới 
cho các KDC và tiếp thêm sức 
mạnh động viên nhân dân tiếp 
tục chung sức xây dựng đời sống 
văn hóa, hưởng ứng các phong 
trào, cuộc vận động do các cấp 
phát động để xây dựng Th ủ đô 
ngày càng giàu đẹp. 

Nguyên Hoa

Chú c mừ ng đá m cướ i kim cương củ a ông Phạ m Phú c Châu và  bà  Lê Thị  Minh Chung tạ i 
Ngà y hộ i Đạ i đoà n kế t toà n dân tộ c thôn 3, xã  Bá t Trà ng, huyệ n Gia Lâm. 

Ả nh: MTTQ Gia Lâm
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LÃNH ĐẠO TRUNG ƯƠNG, TP HÀ NỘI DỰ NGÀY HỘI 
ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC Ở KHU DÂN CƯ NĂM 2019

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - 
Ủy viên Bộ Chính trị,

Thủ tướng Chí nh phủ  tặng quà 
cho các địa bàn dân cư trong 

Ngày hội Đại đoàn kết toàn 
dân tộc năm 2019 tại Liên KDC 

phường Điện Biên, 
quậ n Ba Đì nh. 

Ả nh: Thanh Hả i

Đồng chí Trương Thị Mai -
Ủy viên Bộ Chính trị, 
Trưởng ban Dân vận TW 
tặng quà các gia đình chính sách, 
Gia đình văn hóa  êu biểu 
ở KDC số  10 phường Vĩnh Phúc, 
quận Ba Đình. 
 Ả nh: BTG

Đồ ng chí  Trương Hò a Bì nh - 
Ủy viên Bộ Chính trị, 

Phó Thủ tướng Thường trực  
tặ ng quà  các gia đì nh 
 êu biể u tại Ngày hội 

Đại đoàn kết toàn dân tộc
Liên KDC số  10, 11, 12 

phườ ng Trầ n Hưng Đạ o, 
quậ n Hoà n Kiế m. 
Ả nh: Thanh Hả i



8 DÂN CHỦ VÀ ĐOÀN KẾT  SỐ 87 - THÁNG 12/2019

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

Đ/c Hoàng Trung Hải - Ủy viên 
Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy 
Hà Nội dự Ngày hội Đại đoàn 
kết toàn dân tộc của Liên khu 
dân cư 1, 2A, 2B phường 
Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm. 

Ảnh: Lê Phương

Đ/c Đinh Tiế n Dũ ng - Ủ y viên TW Đả ng, Bộ  trưở ng Bộ  Tà i chí nh 
trao quà  cho hộ  nghè o tạ i Ngày hội đại đoàn kế t toàn dân tộc KDC 
phườ ng Đị nh Công, quậ n Hoà ng Mai.  

Ả nh: BTG

Đ/c Ngô Thị  Thanh Hằ ng - 
Ủy viên TW Đảng, Phó  Bí  thư 
Thườ ng trự c Thà nh ủ y và  
đ/c Nguyễn Đức Chung - 
Ủy viên TW Đảng, Phó  Bí  thư 
Thà nh ủ y, Chủ tịch UBND TP 
Hà Nội trao quà  cho hộ  nghè o 
tại Ngày hội Đại đoàn kết 
toàn dân tộc KDC phường 
Điện Biên, quậ n Ba Đì nh. 

Ảnh: Thanh Hả i

Đ/c Phù ng Khá nh Tà i - Phó  Chủ  tị ch Ủ y ban TW MTTQ Việ t Nam tặ ng 
quà  cho cá c hộ  gia đì nh  êu biể u tạ i Ngà y hộ i Đạ i đoà n kế t toà n dân 
tộ c Liên KDC phườ ng Điệ n Biên, quậ n Ba Đì nh.  

Ả nh: Thanh Hả i 
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Đ/c Vương Đì nh Huệ  - Ủy viên 
Bộ Chính trị, Phó  Thủ  tướ ng 
Chí nh phủ  và đ/c Trầ n Thanh Mẫ n 
- Bí thư TW Đảng, Chủ  tị ch Ủ y ban 
TW MTTQ Việ t Nam và  tặ ng quà  
Liên KDC số  6, số  9 phườ ng 
Quá n Thá nh, quậ n Ba Đì nh.

 Ả nh: Lê Phương

Đ/c Đà o Đứ c Toà n - Phó  Bí  thư Thà nh ủ y tặng quà các gia đình 
chính sách, Gia đình văn hóa  êu biểu ở phường Vĩnh Phúc, 
quận Ba Đình. 

Ả nh: BTG

Đ/c Nguyễ n Thị  Bí ch Ngọ c - Phó Bí thư Thà nh ủ y, Chủ  tị ch HĐND TP 
Hà Nội tặ ng hoa chú c mừ ng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc KDC 
số  7, phườ ng Khương Đì nh, quậ n Thanh Xuân. 

Ả nh: Lê Phương

Đ/c Nguyễ n Thị  Tuyế n - UVTV, 
Trưở ng ban Dân vậ n Thà nh ủ y 
tặ ng quà  hộ  nghè o tại Ngày hội 
Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn 
Trung Vự c Ngoà i, xã  Trung Vự c, 
huyệ n Chương Mỹ . 

Ả nh: Lê Phương
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Đ/c Nguyễn Sỹ  Trườ ng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP Hà Nội tặ ng quà  hộ  nghè o tạ i Ngày hội đại đoàn kế t toàn dân tộc 
KDC số  2, phườ ng Phú  Thượ ng, quậ n Tây Hồ . 

Ảnh: Hà  Phương

Đ/c Nguyễ n Thị  Kim Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP 
Hà Nội tặ ng quà  hộ  nghè o tạ i Ngày hội đại đoàn kế t toàn dân tộc KDC 
số  7, phườ ng Khương Đì nh, quậ n Thanh Xuân. 

Ả nh: Lê Phương

Đ/c Nguyễ n Lan Hương  - 
UVTV Thành ủy, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP 
Hà Nội chụ p ả nh lưu niệ m 
cù ng Nhân dân thôn Vự c, 
xã  Thanh Liệ t, huyệ n Thanh Trì . 

Ảnh: Thanh Hả i

Đ/c Nguyễ n Văn Sử u - UVTV 
Thành ủy, Phó  Chủ  tị ch 
Thườ ng trự c UBND TP và  Đ/c 
Đà m Văn Huân - Phó  Chủ  tị ch 
Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP 
tặ ng quà  hộ  nghè o tạ i Ngày 
hội đại đoàn kế t toàn dân tộc 
KDC  số  5, phườ ng Quỳ nh Lôi, 
quậ n Hai Bà  Trưng.  

Ả nh: L.P
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Tâm huyết, trách nhiệm đóng góp 
xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

NHIỀU Ý KIẾN TÂM HUYẾT, TRÁCH NHIỆM
Bí thư Th ành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng 

định, cuộc đối thoại là dịp để các đồng chí lãnh đạo 
TP lắng nghe, trao đổi, trả lời, giải quyết những tâm 
tư, nguyện vọng chính đáng của MTTQ, các đoàn 
thể chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân Th ủ 
đô; đồng thời, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã 
hội, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia góp 
ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, 
vững mạnh.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, trách 
nhiệm, sau khi nghe Phó Chủ tịch Th ường trực Ủy 
ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Anh Tuấn trình 
bày báo cáo kết quả công tác Mặt trận 10 tháng năm 
2019 và định hướng nhiệm vụ thời gian tới, các đại 
biểu đã nêu 14 câu hỏi đối thoại theo 4 nhóm vấn 
đề. Các vấn đề nêu ra đều thể hiện tâm huyết, trách 
nhiệm của đại biểu MTTQ Việt Nam TP. 

Đáng chú ý, về xây dựng Đảng, xây dựng hệ 
thống chính trị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 

huyện Th anh Trì Nguyễn Huy Chương đề nghị làm 
rõ việc thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 
23/9/2019 về việc kiểm soát quyền lực trong công 
tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Phó Chủ 
tịch Liên đoàn Lao động TP Phạm Bá Vĩnh đề nghị 
cho biết chủ trương của Th ành ủy trong việc tăng 
cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh 
vực dễ phát sinh tiêu cực. Các đại biểu cũng đề nghị 
cho biết việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức 
danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 
và ở thôn, tổ dân phố; xây dựng chính quyền điện tử, 
TP thông minh...

Đối với lĩnh vực quy hoạch, quản lý và phát triển 
đô thị, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn văn hóa - xã 
hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Phạm Lợi đề 
nghị làm rõ chủ trương xây dựng TP sáng tạo. Chủ 
nhiệm Hội đồng Tư vấn dân chủ - pháp luật của Ủy 
ban MTTQ Việt Nam TP Phạm Ngọc Th ảo đề nghị 
cho biết quan điểm của TP đối với quy hoạch không 
gian ngầm.

Th iết thực đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, vừa qua, các đại biểu Mặt trận 
Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP các đoàn thể chính trị - xã hội, hội viên, đoàn viên và các tầng 
lớp nhân dân Th ủ đô đã tham gia đối thoại với lãnh đạo TP. Hội nghị do đồng chí Hoàng Trung 
Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Th ành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội chủ trì. 

Đ/c Hoàng Trung Hải - 
Ủ y viên Bộ  Chí nh trị , 
Bí  thư Thà nh ủ y Hà  Nộ i 
trao đổ i ý  kiế n tạ i 
hộ i nghị  đố i thoạ i. 
Ả nh: Ngọ c Hà 
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Các đại biểu còn nêu nhiều vấn đề cấp thiết đang 
được dư luận Nhân dân hết sức quan tâm như đề 
nghị lãnh đạo TP cung cấp những định hướng cơ 
bản trong phát triển kinh tế - xã hội của TP 5 năm 
tới; giải pháp bảo vệ an ninh nguồn nước; việc di dời 
các cơ sở ô nhiễm ra khỏi nội đô; khắc phục ô nhiễm 
sông hồ, nguồn nước; tăng cường quản lý Nhà nước 
đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập...

GIẢI ĐÁP RÕ RÀNG, CAM KẾT THỰC HIỆN
Th ực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Th ành 

ủy, Trưởng ban Tổ chức Th ành ủy Vũ Đức Bảo, Phó 
Trưởng ban Th ường trực Ban Nội chính Th ành ủy 
Nguyễn Th ế Toàn, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn 
Dục, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh 
Quyền, Phó Giám đốc Sở Th ông tin và Truyền thông 
Đặng Vũ Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Đại, Phó Giám 
đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Tuấn Định, Phó 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Ngọc Quang đã 
tham gia trả lời, trao đổi với các đại biểu về các nội 
dung nêu trên. 

Đối thoại với các đại biểu, Bí thư Th ành ủy Hà 
Nội Hoàng Trung Hải đã trực tiếp trả lời từng câu 
hỏi, nhấn mạnh những vấn đề trọng tâm, trọng 
điểm mà TP đã và đang thực hiện trên các lĩnh vực 
được đại biểu quan tâm.

Đáng chú ý, trao đổi về việc thực hiện Quy định 
số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Bí thư Th ành ủy 
Hoàng Trung Hải cho biết, TP đã và đang quyết liệt 
chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm các quy 
chế, quy trình trong xây dựng Đảng và trong quyết 
định các vấn đề kinh tế - xã hội, thường xuyên rà 
soát, hoàn thiện bảo đảm các quy chế, quy định chặt 
chẽ. Đây là nhiệm vụ quan trọng số một, vì kinh 
nghiệm cho thấy, những vụ việc lạm dụng quyền lực 
xảy ra thời gian qua chủ yếu do cán bộ không thực 
hiện nghiêm hoặc các quy chế, quy định còn kẽ hở.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, Bí 
thư Th ành ủy Hà Nội khẳng định, từ đầu nhiệm kỳ 
đến nay, TP đã triển khai rất mạnh công tác thanh 
tra, kiểm tra nhằm phòng ngừa, ngăn chặn. Trong đó, 
lần đầu tiên, TP đã chỉ đạo rà soát việc thực hiện hơn 
2.000 kết luận thanh tra của TP, từ đó làm rõ trách 
nhiệm, đôn đốc thực hiện. Th ời gian tới, TP sẽ thực 
hiện quyết liệt hơn nữa công tác này, tập trung vào 
những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ, dễ xảy ra sai phạm.

Trả lời câu hỏi về xây dựng chính quyền điện tử 
và TP thông minh, đồng chí Hoàng Trung Hải khẳng 
định, TP luôn xác định người dân là trung tâm, nhân 
tố quyết định hiệu quả của chính quyền điện tử và 
TP thông minh. Do vậy, mục đích xây dựng chính 
quyền điện tử, TP thông minh là phải bảo đảm sự hài 
lòng của người dân và tỷ lệ tiếp cận được các dịch vụ 
công trực tuyến. Đây là những vấn đề TP sẽ tiếp tục 
tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Về những vấn đề khác được các đại biểu quan 
tâm, trong đó có nội dung về an ninh nguồn nước, 
Bí thư Th ành ủy Hà Nội cho biết, sự cố của Nhà máy 
Nước sạch sông Đà vừa qua đem lại nhiều bài học 
đối với TP. Trước hết là bài học về thông tin cho 
người dân; thứ hai là bài học về quản lý nhà nước, 
quản lý doanh nghiệp.

Kết luận hội nghị, Bí thư Th ành ủy Hoàng Trung 
Hải khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến đại biểu 
phát biểu trực tiếp và gửi bằng văn bản tới hội nghị, 
đồng thời phân công các ban Đảng, các sở, ngành 
xem xét, giải quyết dứt điểm những phản ánh, đề đạt 
của đại biểu MTTQ và các tầng lớp Nhân dân Th ủ 
đô, bảo đảm an sinh, ổn định xã hội, nâng cao đời 
sống Nhân dân.

Lưu ý 4 vấn đề cần tập trung thực hiện trong 
thời gian tới, đồng chí Hoàng Trung Hải chỉ đạo 
Ban Th ường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP bám 
sát chỉ đạo của Trung ương, tiếp tục phát huy và 
triển khai có hiệu quả, thiết thực các phong trào thi 
đua yêu nước phù hợp với từng khu vực, từng đối 
tượng. Ủy ban MTTQ Việ t Nam các cấp, từ TP đến 
cơ sở, thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh về đoàn kết và đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ 
lực phấn đấu để MTTQ 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 ay mặt đội ngũ cán bộ Mặ t trậ n các cấp TP Hà 
Nội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn 
Lan Hương khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến 
chỉ đạo của đồng chí Bí thư Th ành ủy, từ đó tuyên 
truyền lan tỏa không khí và hiệu quả của hội nghị 
đối thoại; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cán 
bộ Mặt trận; làm cho Nhân dân hiểu, tin và đồng 
hành ủng hộ cấp ủy, chính quyền các cấp TP... 

Linh Vũ
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Đ/c Nguyễ n Lan Hương - UVTV Thà nh ủ y, Chủ  tị ch Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP bá o cá o 
tạ i kỳ  họ p.  Ảnh: L.P

CHỦ  ĐỘ NG THAM GIA XÂY DỰ NG ĐẢ NG, 
XÂY DỰ NG CHÍ NH QUYỀ N 

 Báo cáo về tâm tư, nguyện vọng chung của cử tri và 
Nhân dân Th ủ đô, Chủ tịch Nguyễn Lan Hương khẳng 
định, cử tri và Nhân dân Th ủ  đô hầu hết phấn khởi trước 
những kết quả đạ t đượ c về kinh tế, xã hội của TP trong 
năm 2019 vớ i 21/22 chỉ  tiêu phá t triể n kinh tế  - xã  hộ i đạ t 
và  vượ t kế  hoạ ch. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống 
vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện. An 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công 
tá c đố i ngoạ i đượ c mở  rộ ng, cá c sự  kiệ n chí nh trị , văn 
hó a, xã  hộ i... đượ c tổ  chứ c thà nh công, ấ n tượ ng.

Cử tri và Nhân dân đánh giá cao sự quyết liệt và  đổ i 
mớ i trong lãnh đạo, chỉ đạo của cá c cấ p uỷ  Đảng, chí nh 
quyề n trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ 
thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí; xử lý nghiêm cán bộ lãnh đạo vi phạm pháp luật ở 
một số địa phương. 

HĐND cá c cấ p trên địa bàn TP tiế p tục có nhiều đổi 
mới về phương thức hoạt động, hướng về cơ sở. Cấp ủy, 

chính quyền cá c địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi 
để MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên củ a Mặt 
trận các cấp cùng với Nhân dân thực hiện nhiệm vụ 
chính trị của TP và địa phương.

Về công tác tham gia xây dựng chính quyền của 
MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn TP, Chủ tịch 
Nguyễn Lan Hương cho biết: Năm 2019, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP chọn chủ đề là năm “Tậ p trung Đạ i hộ i và  
nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận các 
cấp TP Hà Nội”. Mặt trận các cấp đã phối hợp với các 
tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp 
Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua 
yêu nước, các cuộc vận động, nhằm thực hiện các mục 
tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019; chủ động thực 
hiện giám sát và phản biện xã hội (PBXH), tham gia xây 
dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong đó, Mặt trận 
TP đã chủ trì tổ chức giám sát việc giải quyết khiếu nại, 
tố cáo của một số cư dân ở chung cư đô thị “kiểu mẫu” 
Bắc Linh Đàm, bán đảo Linh Đàm phường Hoàng Liệt, 
khu đô thị Định Công, phường Định Công của UBND 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TP HÀ NỘI: 

KIẾN NGHỊ NHIỀ U VẤ N ĐỀ  LIÊN QUAN 
ĐẾ N ĐỜ I SỐ NG DÂN SINH

 Kỳ họp lần thứ 11, HĐND TP Hà 
Nội khóa XV (từ  03 - 05/12/2019) 
đã thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp, 
HĐND TP đã xem xét, thảo luận 
và thông qua 20 báo cáo, 17 nghị 
quyết, trong đó  có  06 bá o cá o và  
11 Nghị  quyế t chuyên đề vớ i tỷ  lệ  
thố ng nhấ t cao. Cũng tại kỳ họp 
này, thay mặt các tầng lớp Nhân 
dân Th ủ đô, đồng chí Nguyễn Lan 
Hương - UVTV Th ành ủy, Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP 
đã báo cáo Th ông báo của MTTQ 
Việt Nam TP tổng hợp ý kiến, 
kiến nghị của cử tri, Nhân dân 
Th ủ đô và  công tá c tham gia xây 
dự ng chí nh quyề n năm 2019.
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quận Hoàng Mai; giám sát thực hiện Nghị quyết TW 
6 khóa XI về phát triển khoa học, công nghệ và Luật 
Khoa học công nghệ; giám sát việc đảm bảo an toàn 
thực phẩm; đã tham gia phố i hợ p với cá c Đoà n giá m 
sá t của đại biểu Quốc hội Hà  Nộ i, Th ườ ng trự c HĐND 
và  cá c Ban củ a HĐND TP; vớ i Việ n Kiể m sá t Nhân dân 
TP giám sát về  tì nh hì nh, kế t quả  cấ p Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyề n sở  hữ u nhà  ở  và  tà i sả n khá c 
gắ n liề n vớ i đấ t ở  trên đị a bà n TP Hà  Nộ i; giám sát tình 
hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; giám sát tại Viện 
Kiểm sát Nhân dân TP về kết quả công tác của ngành 
năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Phối 
hợp vớ i Hộ i Liên hiệ p Phụ  nữ  TP giá m sá t việ c đả m 
bả o an toà n cho trẻ  em theo quy đị nh củ a Luậ t Trẻ  em. 
Th am gia đoàn kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ 
ở cơ sở của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ TP.

Ban Th anh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của 
cộng đồng trên địa bàn TP đã tổ chức 10.161 cuộc giám 
sát việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quản lý 
Nhà nước trên địa bàn; số vụ phát hiện vi phạm là 1.433 
vụ; đề xuất, kiến nghị 1.422 vụ việc cho các cơ quan có 
thẩm quyền giải quyết.

Về PBXH, năm 2019, được sự quan tâm, chỉ đạo 
của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền các cấp 
trên địa bàn TP, các dự thảo Nghị quyết, Chương trình, 
Đề án, của HĐND, UBND liên quan đến quyền và lợi 
ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân đã được các cơ 
quan chuyển đến Mặt trận để phản biện trước khi trình 
HĐND, UBND thông qua.

Mặt trận TP đã PBXH vào 8 dự thảo Nghị quyết 
của HĐND TP và 01 Đề án của UBND TP. Ủy ban 
MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã đã thực hiện 
quy trình và tổ chức 78 hội nghị PBXH, nội dung tập 
trung vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chỉ 
tiêu kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng 
ở địa phương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn 
đã thực hiện quy trình và tổ chức 820 hội nghị PBXH, 
chủ yếu tập trung vào dự thảo Nghị  quyế t về  kinh tế  - 
xã  hộ i, cá c chuyên đề  liên quan đế n quyề n và  lợ i í ch củ a 
Nhân dân ở  đị a phương.

Về công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, 
chính quyền với MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành 
viên của Mặt trận và Nhân dân: năm 2019, MTTQ Việt 
Nam các cấp trên địa bàn TP đã tham gia phối hợp với 
các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai thực hiện 

Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ 
Chính trị; Quyết định số 6525-QĐ/TU ngày 25/9/2015 
và Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của 
Th ành ủy về việc tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp 
giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương 
với Nhân dân. Trong năm 2019, đồng chí Bí Th ư Th ành 
ủy gặp mặt, đối thoại với đại biểu MTTQ Việt Nam TP; 
với Nhân dân Th ủ đô, đoàn viên, thanh thiếu niên Th ủ 
đô; Chủ tịch UBND TP gặp gỡ, đối thoại với công nhân 
lao động Th ủ đô. Mặ t trậ n cá c cấ p đã  tham gia tổ  chứ c 
55 hội nghị cấp huyện; 740 hội nghị cấp xã. Tại các hội 
nghị tiếp xúc, đối thoại, cấp ủy, chính quyền tiếp thu 
những ý kiến đóng góp của đại diện MTTQ Việt Nam, 
các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân. Qua đó, góp 
phần nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 
điều hành; đồng thời giải quyết kịp thời những tâm tư 
nguyện vọng của Nhân dân và những vấn đề dân sinh 
bức xúc; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn 
viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.

KIẾN NGHỊ NHIỀU VẤN ĐỀ LIÊN QUAN 
ĐẾN ĐỜI SỐNG DÂN SINH 

Vui mừng trước những kết quả đạt được của TP năm 
2019, theo Chủ tịch Nguyễn Lan Hương, cử tri và Nhân 
dân Th ủ đô vẫn còn băn khoăn, lo lắng và  mong muốn 
TP quan tâm hơn nữa về công tác xây dựng Đảng trên 
lĩnh vực Giáo dục đạo đức đảng viên; đẩy mạnh công 
tác phòng, chống tham nhũng; xây dựng các không gian 
ngầm để giải quyết vấn đề giao thông; rà soát đẩy nhanh 
thực hiện các dự án đường sắt đô thị; kiên quyết xử lý và 
xử lý triệt để các vụ việc vi phạm về đất đai, xây dựng sai 
phép; thu hồi các dự án có sử dụng đất nhiều năm không 
triển khai; công tác phòng chống cháy nổ; tình trạng ô 
nhiễm môi trường do khói bụi; ô nhiễm ở một số dòng 
sông ngày càng tăng; vấn đề thu gom, xử lý rác thải ở một 
số nơi còn nhiề u khó khăn...

Ngoài ra, Nhân dân đề  nghị  TP kiểm tra, giám sát 
việc quản lý, sử dụng, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, 
hoá chất kích thích tăng trưởng và xử lý nghiêm các cá 
nhân, cơ sở kinh doanh vi phạm; tăng cườ ng công tá c 
quả n lý  cá c cơ sở  giá o dụ c, nhấ t là  cá c cơ sở  giá o dụ c 
ngoà i công lậ p; triể n khai thậ n trọ ng, chặ t chẽ  việ c sắ p 
xế p đơn vị  hà nh chí nh cấ p xã  và  Đề  á n kiệ n toà n thôn, tổ  
dân phố  thuộ c TP Hà  Nộ i cũ ng như cầ n quan tâm đế n 
chế  độ  chí nh sá ch cho độ i ngũ  cá n bộ  thôi không tham 

XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN 

(Xem tiếp trang 16)
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Trong thá ng 11, Ủ y ban 
MTTQ Việ t Nam TP Hà  
Nộ i đã  tổ  chứ c 04 hộ i nghị  

phả n biệ n xã  hộ i (PBXH) và o dự  
thả o Nghị  quyế t củ a HĐND TP “Về 
giá các loại đất trên địa bàn TP Hà 
Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 
ngày 31/12/2024”; “Về phê duyệt 
danh mục di dời các cơ sở công 
nghiệp gây ô nhiễm môi trường 
hoặc không phù hợp quy hoạch ra 
khỏi khu vực 12 quận nội thành”; 
“Về kết quả giám sát việc thực hiện 
“Năm kỷ cương hành chính 2017” 
gắn với việc thực hiện Nghị quyết 
số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của 
Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và 
cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức và các chỉ đạo của Chính 
phủ, TP về công tác cải cách hành 
chính trên địa bàn TP”;“Về việc kiện 
toàn sắp xếp thôn, tổ dân phố thuộc 
TP Hà Nội trên cơ sở Đề án của các 
quận, huyện, thị xã”. Dân chủ , thẳ ng 
thắ n, trá ch nhiệ m là  tinh thầ n đượ c 
thể  hiệ n tạ i cá c hộ i nghị . 

Cả  4 vấ n đề  đưa ra thự c hiệ n 
PBXH đề u có  liên quan rấ t lớ n đế n 
đờ i số ng dân sinh, đượ c đông đả o 
cá n bộ , công chứ c, ngườ i lao độ ng 
cũ ng như ngườ i dân quan tâm. Cá c 
ý  kiế n phá t biể u tạ i hộ i nghị  đề u cho 
rằ ng HĐND TP đã chọn cá c vấn đề 
phả n biệ n trúng, đúng, cần thiết và 
sát với sự phát triển của Th ủ đô. Tuy 
nhiên, có  nhữ ng nộ i dung cầ n triể n 
khai thự c hiệ n thậ n trọ ng, nghiên 
cứu, khảo sát kỹ, lắng nghe ý kiến, 
tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, 
triển khai có lộ trình và quy mô hợp 
lý, coi trọng chất lượng và hiệu quả 
công việc. Điể n hì nh như việ c sá p 

XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN 

Thự c hiệ n tố t vai trò  là  “cầ u nố i” 
giữ a Nhân dân vớ i Đả ng và  chí nh quyề n

nhậ p thôn, tổ  dân phố  (TDP). Bày tỏ 
quan điểm của mình, ông Nguyễn 
Hồng Tuyến, Chủ tịch Hội Luật gia 
TP Hà Nội cho rằng, trong quá trình 
sát nhập thôn, TDP cần xem xét yếu 
tố đặc thù về vị trí địa lý, phong tục 
tập quán của cộng đồng dân cư tại 
địa phương và đặc biệt là sắp xếp, bố 
trí cán bộ ở thôn, TDP. Với 3 chức 
danh gồm: Trưởng thôn (tổ trưởng 
TDP), Bí thư chi bộ, Trưởng ban 
CTMT theo hướng 3 chức danh 
nhưng chỉ có 2 người. Do vậy, tính 
khả thi rất thấp. Th ậm chí có thể nói, 
nhiều thôn, TDP không hoạt động 
được. “Th ôn ở Hà Nội hình thành 
hàng ngàn năm. Mỗi thôn đều có 
văn hóa, truyền thống, phong tục 
tập quán riêng. Đa số các thôn đều 
có thành Hoàng Làng, đình, chùa, 
miếu, mạo, hương ước, quy ước, 
tên gọi riêng hoạt động ổn định nay 
sáp nhập sẽ gây ra sự xáo trộn, khó 
khăn. Hiện nay, nhiều thôn, TDP 
chưa đến 200 hộ gia đình mà nhiều 
nơi không có địa điểm hội họp. Tới 

đây, nếu sáp nhập thôn, tổ dân phố 
có 350 hộ trở lên càng không có địa 
điểm để hội họp, sinh hoạt”, ông 
Tuyến băn khoăn.

Hay như vấ n đề  tăng giá  cá c loạ i 
đấ t trên đị a bà n TP, GS.TS Bùi Th ị 
An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức TP 
Hà Nội cho rằng, đất đai là vấn đề 
phức tạp nhất trong những vấn đề 
phức tạp của xã hội cho nên trong 
quá trình xây dựng đề nghị phải 
đánh giá tác động xã hội. MTTQ 
là tiếng nói của lòng dân; để người 
dân hiểu pháp luật, tôn trọng pháp 
luật cần phải đánh giá tác động của 
3 chủ  thể  là: Nhà nước, người dân và 
chủ đầu tư. Bà  nhấ n mạ nh, trong dự 
thảo Nghị quyết phải có từ ngữ  thể 
hiện sự minh bạch, công khai trong 
thực hiện giá đất bởi vì thực tế vừa 
qua việc thực hiện chưa minh bạch, 
công khai gây bức xúc, khiếu kiện 
trong Nhân dân. 

Bên cạ nh đó , có  nhiề u ý  kiế n, 
kiế n nghị  đã  đượ c đưa ra để  hoà n 
thiệ n cá c dự  thả o Nghị  quyế t. Liên 

Đ/c Nguyễ n Văn Sử u - Phó  Chủ  tị ch Thườ ng trự c UBND TP phá t biể u tạ i Hộ i nghị  PBXH 
và o dự  thả o Nghị  quyế t củ a HĐND TP “Về  việ c kiệ n toà n, sắ p xế p, sá p nhậ p, đổ i tên thôn, 
tổ  dân phố  trên đị a bà n TP Hà  Nộ i”.  Ả nh: BTG
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quan đế n vấ n đề  tinh giản biên chế và 
cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức, các đại biểu cũng kiến 
nghị Ban soạn thảo Nghị  quyế t nên 
nghiên cứu đưa ra giải pháp để bộ 
phận “một cửa” hoạt động hiệu quả 
hơn, hạn chế tiêu cực. Một số ý kiến 
đề nghị cần bổ sung thêm vào báo 
cáo trách nhiệm, vai trò của người 
đứng đầu trong việc triển khai thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ TP giao... 
Hay để việc xử lý di dời các cơ sở gây 
ô nhiễm môi trường hoặc không 
phù hợp với quy hoạch ra khỏi khu 
vực 12 quận một cách đồng bộ, đảm 
bảo tính nhất quán, công bằng, đề 
nghị UBND TP có văn bản đề nghị 
Th ủ tướng Chính phủ cho di dời cả 
các cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
hoặc không phù hợp với quy hoạch 
của các bộ, ngành thuộc TW đóng 
trên địa bàn 12 quận thuộc TP. Việc 
này cùng làm đồng thời với các cơ sở 

thuộc TP quản lý. Bên cạnh đó, TP 
sớm nghiên cứu, đề xuất bổ sung các 
cơ chế chính sách hỗ trợ việc di dời 
các cơ sở sản xuất và dịch vụ gây ô 
nhiễm môi trường hoặc không phù 
hợp với quy hoạch nhiều hơn nữa, 
thỏa đáng hơn... TS. KTS Đào Ngọc 
Nghiêm, Nguyên Giám đốc Sở Quy 
hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho rằng, 
bài học từ vụ cháy tại Nhà máy bóng 
đèn phích nước Rạng Đông cho 
thấy cần phân loại danh mục gây ô 
nhiễm môi trường để xác định yêu 
cầu cấp bách. Một số đại biểu đề 
nghị, sau khi được ban hành, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam các cấp của TP 
cầ n tuyên truyền, vận động, giám 
sát, thực hiện Nghị quyết một cách 
hiệu quả.

Cá c ý  kiế n phá t biể u tạ i hộ i nghị  
đã  đượ c Ủ y ban MTTQ Việ t Nam 
TP tổ ng hợ p đầ y đủ , gửi các cơ 
quan chức năng của TP hoàn thiện 

dự thảo Nghị quyết trước khi trình 
HĐND TP. 

Có  thể  thấ y, việ c tổ  chứ c tố t cá c 
hộ i nghị  PBXH trong mộ t thờ i gian 
ngắ n vớ i tinh thầ n đổ i mớ i, chủ  
độ ng, nghiêm tú c, Ủ y ban MTTQ 
Việ t Nam TP đã  ngà y cà ng khẳ ng 
đị nh trá ch nhiệ m, thự c hiệ n tố t vai 
trò  là  “cầ u nố i” giữ a Nhân dân vớ i 
Đả ng và  chí nh quyề n, như nhậ n 
đị nh củ a Chủ tịch HĐND TP 
Nguyễn Th ị Bích Ngọc tạ i kỳ họp 
thứ 11, HĐND TP Hà Nội khóa 
XV: “MTTQ Việ t Nam TP đã tiến 
hành tổ chức phản biện 4 nội dung 
kỳ họp. Đây là kỳ họp có số lượng 
các chuyên đề MTTQ tổ chức phản 
biện nhiều nhất từ trước đến nay. 
Các ý kiến phản biện của MTTQ 
là cơ sở giúp HĐND thảo luận và 
quyết định bảo đảm Nghị quyết đi 
vào cuộc sống”. 

Nguyên Nam

gia công tá c khi thự c hiệ n Đề  á n 21-ĐA/TU về  sắp xếp, 
bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không 
chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn 
TP Hà Nội.

Tại kỳ họp này, Ban Th ường trực Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP Hà Nội kiế n nghị 06 vấn đề:

Th ứ nhất, đề nghị HĐND TP tiếp tục giám sát về 
công tác giải ngân, nợ đọng thuế, giám sát đối với lĩnh vực 
xây dựng quy hoạch đô thị, dự án treo nhiều năm không 
thực hiện, giám sát tiến độ các dự án, đặc biệt là các dự án 
về giao thông trọng điểm.

Th ứ hai, đề nghị UBND TP tiếp tục có giải pháp, chỉ 
đạo thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia 
bảo vệ môi trường” bằng các hành động, việc làm thiết 
thực, cụ thể; có các giải pháp bảo vệ môi trường, giảm 
thiểu ô nhiễm không khí, ô nhiễm các con sông, nguồn 
nước; thực hiện phân loại, xử lý rác thải, nhất là ở nơi 
đông dân cư; có cơ chế hiệu quả để thu hút đầu tư công 
nghệ hiện đại trong xử lý rác thải. 

Th ứ ba, đề nghị UBND TP chỉ đạo các cơ quan 

chuyên môn có biện pháp quyết liệt hơn ngăn chặn tình 
trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, thực 
phẩm tăng trọng tại các cơ sở kinh doanh; kiểm tra vệ sinh 
thực phẩm trong các bếp ăn công nghiệp, trường học.

Th ứ tư, đề nghị UBND TP kiến nghị với Chính phủ 
và có giải pháp, cơ chế về sửa chữa, cải tạo những khu 
chung cư cũ đã hư hỏng, xuống cấp gây nguy hiểm cho 
người dân. 

Th ứ năm, việc thực hiện kiện toàn, sắp xếp thôn, tổ 
dân phố và bố trí cán bộ theo Đề án 21 của Th ành ủy, 
đề nghị UBND TP nghiên cứu, khảo sát kỹ, lắng nghe ý 
kiến tâm, tư nguyện vọng của Nhân dân, triển khai có lộ 
trình và quy mô hợp lý, coi trọng chất lượng và hiệu quả 
công việc.

Th ứ sáu, đề nghị HĐND và UBND TP tuyên truyền 
sâu rộng trong Nhân dân về kế hoạch, lộ trình cụ thể thực 
hiện Nghị quyết thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại 
TP Hà Nội của Quốc hội, có cơ chế, đảm bảo phát huy vai 
trò làm chủ của Nhân dân ở cơ sở. 

    Thu Thủ y (tổng hợp)

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP...   (Tiếp theo trang 14)



17SỐ 87 - THÁNG 12/2019  DÂN CHỦ VÀ ĐOÀN KẾT  

XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN 

17SỐ 87 - THÁNG 12/2019  DÂN CHỦ VÀ ĐOÀN KẾT  

Đẩy mạnh ứng dụng 
khoa học công nghệ vào thực tiễn

Thực hiện Kế hoạch giám 
sát việc thực hiện Nghị 
quyết 20-NQ/TW ngày 

31/10/2012 Hội nghị Trung ương 
6 (khoá XI) về phát triển khoa 
học công nghệ và Luật Khoa học 
Công nghệ, Ban Th ường trực Ủy 
ban MTTQ Việt Nam phối hợp 
với Sở Khoa học Công nghệ và 
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ 
thuật TP tổ chức đoàn giám sát 
tại Viện Quy hoạch - Xây dựng 
và trườ ng Đạ i họ c Giao thông 
vậ n tả i (GTVT). Th am gia đoà n 
giá m sá t có  cá c đồ ng chí : Nguyễn 
Lan Hương - Th ành ủy, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; 
Nguyễ n Anh Tuấ n - Phó  Chủ  tị ch 
Th ườ ng trự c Ủ y ban MTTQ Việ t 
Nam TP; Nguyễ n Quố c Hà  - Phó  
Giám đốc Sở Khoa học và Công 
nghệ TP; TS Lê Xuân Rao - Phó  
Chủ  tị ch Liên hiệ p cá c Hộ i Khoa 
họ c Kỹ  thuậ t TP cù ng cá c chuyên 

gia khoa họ c kỹ  thuậ t trong lĩ nh 
vự c Quy hoạch, xây dựng và 
GTVT. 

Báo cáo với Đoàn giám sát, 
đồng chí Lưu Quang Huy - Việ n 
trưở ng Viện Quy hoạch - Xây 
dựng cho biế t: Quán triệt sâu sắc 
Nghị quyết số 20-NQ/TW của 
Hội nghị Trung ương 6 (khóa 
XI) về phát triển khoa học, công 
nghệ và Luật Khoa học và Công 
nghệ giai đoạn 2015 - 2019 trong 
lĩnh vực về quy hoạch - xây dựng 
- giao thông, Viện Quy hoạch 
- Xây dựng xác định hướng đi, 
phấ n đấ u trở thành Viện Quy 
hoạch hạt nhân của Vùng Th ủ 
đô. Trong nhữ ng năm qua, Việ n 
đã  tăng cườ ng, đổ i mớ i công tá c 
quả n lý , xây dự ng quy trì nh hoạ t 
độ ng khoa họ c công nghệ  phù  
hợ p vớ i điề u kiệ n thự c tế ; xây 
dự ng và  tham gia nghiên cứ u cá c 
đề  tà i phụ c vụ  công tá c quả n lý  

chuyên ngà nh quy hoạ ch và  kiế n 
trú c... Trong quá  trì nh thự c hiệ n 
cá c đề  tà i nghiên cứ u khoa họ c, 
Việ n thườ ng xuyên phố i hợ p vớ i 
cá c cơ quan quả n lý  Nhà  nướ c, 
cá c trườ ng Đạ i họ c; cá c Việ n; cá c 
chuyên gia để  quy tụ  nguồ n lự c tổ  
chứ c triể n khai cá c nhiệ m vụ  liên 
ngà nh, liên lĩ nh vự c phù  hợ p vớ i 
đị nh hướ ng phá t triể n củ a đơn vị  
và  Th à nh phố ; bên cạ nh đó , phố i 
hợ p vớ i cá c tổ  chứ c quố c tế  nhằ m 
tì m kiế m ý  tưở ng đề  xuấ t cá c đề  
tà i nghiên cứ u hoặ c ứ ng dụ ng kế t 
quả  hợ p tá c và o nộ i dung tương 
ứ ng tạ i cá c đề  tà i nghiên cứ u do 
Việ n thự c hiệ n. Từ  năm 2015 đến 
nay, Viện đã thực hiện 8 đề tài 
khoa học và công nghệ, trong đó 
có 4 đề tài cấp Th ành phố, 4 đề tài 
cấp viện. Các đề tài nghiên cứu 
khoa học của Viện cơ bản đáp ứng 
được nhiệm vụ Th ành phố giao.

(Xem tiếp trang 20)

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Phó  Chủ  tị ch Thườ ng trự c Ủy ban MTTQ Việt Nam TP phát biểu tại buổi Giám sát 
việc thực hiện Luật khoa học, công nghệ tại trường Đại học Giao thông vận tải.  Ả nh: Thu Thủ y
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5năm qua (2015 - 2019), 
đồng bào Công giáo Th ủ đô 
luôn phát huy truyền thống 

“Đồng hành cùng dân tộc”, vượt 
qua khó khăn, thử thách, đoàn 
kết, chung sức, chung lòng, đồng 
thuận, tin tưởng vào Đảng và 
Nhà nước, tích cực tham gia thực 
hiện các phong trào thi đua yêu 
nước, các cuộc vận động (CVĐ) 
do Nhà nước và MTTQ phát 
động, gắn với các phong trào xây 
dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến”, “Mỗi 
người Công giáo Th ủ đô là một 
công dân tốt”, góp phần cùng các 
tầng lớp nhân dân xây dựng và 
phát triển Th ủ đô ngày càng giàu 
đẹp, văn minh, hiện đại.

Hà Nội hiện có 491 Xứ, Họ, 
thuộc 3 giáo phận: Hà Nội, Hưng 
Hóa và Bắc Ninh, có 406 nhà 
thờ và nhà nguyện, với hơn 90 

vị Linh mục quản nhiệm, trên 
2.000 chức việc ở các Xứ, Họ và 
trên 192,958 nhân danh chiếm 
gần 3% dân số toàn TP, đồng bào 
Công giáo sinh sống ở 337/584 
xã, phường, thị trấn: trong đó có 
39 thôn Công giáo toàn tòng của 
27 xã, thị trấn ở 12 huyện trên 
địa bàn TP.

Ủy ban ĐKCGVN TP và đồng 
bào Công giáo Th ủ đô đã tích cực 
triển khai thực hiện các phong 
trào thi đua yêu nước, các CVĐ 
với 4 nội dung trọng tâm cụ thể, 
phù hợp với đặc điểm tình hình 
đạo Công giáo trên địa bàn thành 
phố (TP). Đồng bào Công giáo 
Th ủ đô tích cực tham gia lao 
động sản xuất, kinh doanh dịch 
vụ phát triển kinh tế gia đình, góp 
phần cùng xã hội tạo công ăn việc 
làm cho nhiều lao động tại địa 

phương. Đời sống vật chất, tinh 
thần ngày càng được cải thiện, 
chất lượng cuộc sống ngày càng 
được nâng cao. Số hộ khá giàu 
ngày càng tăng, hộ nghèo giảm, 
góp phần thực hiện thắng lợi mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội của 
TP đề ra. Tích cực thực hiện CVĐ 
Toàn dân đoàn kết xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh, 
đồng bào Công giáo các huyện đã 
tích cực hiến đất, mở rộng đường 
làng, ngõ xóm, xây dựng đường 
giao thông nông thôn nội đồng. 
Tiêu biểu như 40 hộ giáo dân 
Giáo họ Đại Bằng (huyện Đông 
Anh) tự nguyện hiến 2.140m2 đất 
ruộng mở rộng đường giao thông 
nông thôn; gia đình ông Nguyễn 
Quang Tình, ông Nguyễn Văn 
Giới, ông Nguyễn Văn Đông tự 
nguyện hiến 410m2 đất thổ cư để 

Đ/c Nguyễ n Lan Hương - UVTV Thà nh ủ y, Chủ  tị ch Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP Hà Nội trao quà cho chức sắc, 
chức việc trên địa bàn TP nhân dịp Giáng sinh 2019. Ả nh: BTG

Đồng bào Công giáo Thủ đô 
“Sống tốt Đời, đẹp Đạo”
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mở đường dân sinh. Bà con Công 
giáo ở nhiều Xứ, Họ tích cực dồn 
điền đổi thửa, mạnh dạn đầu tư 
vốn phát triển mô hình VAC, xây 
dựng trang trại chăn nuôi gia súc, 
gia cầm, thủy, hải sản, cung cấp 
cho thị trường nhiều loại thực 
phẩm có giá trị kinh tế cao. Qua 
phong trào phát triển kinh tế 
đã xuất hiện nhiều tấm gương 
tập thể, cá nhân tiêu biểu như 
Giáo dân ở huyện Th anh Oai, 
Phú Xuyên, Th anh Trì, Th ường 
Tín...; ông Nguyễn Văn Trình, 
ông Nguyễn Hữu Phê (huyện 
Mỹ Đức), anh Trương Mạnh 
Hùng, chị Đỗ Hồng Th iết (huyện 
Ba Vì)...

Bà con Công giáo tại khu vực 
nội thành đã bám sát nhu cầu thị 
trường, phát triển một số ngành, 
nghề để phục vụ thị trường. Tiêu 
biểu như giáo dân quận Tây Hồ 
với nghề truyền thống trồng 
đào, trồng hoa cao cấp, nghề xôi 
truyền thống Phú Th ượng, kinh 
doanh dịch vụ tổng hợp, cho thu 
nhập từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng 
trên 1 năm và giải quyết việc làm 
cho nhiều lao động; ông Lê Mạnh 
Tiệp (Giáo họ Khuyến Lương 
quận Hoàng Mai) mở xưởng mộc 
tạo việc làm cho 10 lao động là 
con em thương binh, bệnh binh, 
nhiễm chất độc da cam có mức 
thu nhập ổn định; ông Phạm 
Hồng Tiến (Giáo họ Ngọc Lâm 
huyện Gia Lâm) là thương binh 
hạng 1/4 là một doanh nghiệp vận 
tài hàng hóa tạo công ăn việc làm 
cho hàng chục lao động...

Việc chấp hành chủ trương, 
chính sách, các quy định của 
Nhà nước về các hoạt động tín 
ngưỡng hàng năm theo Luật Tín 
ngưỡng Tôn giáo và các quy định 
của Pháp luật, đều được các Xứ, 

Họ trên địa bàn TP có lịch thông 
báo cụ thể, đăng ký với các cấp có 
thẩm quyền. Các hoạt động Tôn 
giáo, các cuộc Lễ rước, các ngày 
Lễ trọng được các Xứ, Họ trên 
địa bàn tổ chức trang nghiêm, 
tiết kiệm, được các cấp có thẩm 
quyền tạo điều kiện, đảm bảo an 
ninh trật tự, an toàn giao thông... 
Ban ĐKCG các quận, huyện, thị 
xã đã chủ động phối hợp tuyên 
truyền vận động đồng bào Công 
giáo Th ủ đô thực hiện tốt các 
chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, quy định của địa phương.

Hưởng ứng các phong trào 
thi đua yêu nước do Nhà nước và 
MTTQ các cấp phát động, 100% 
các Xứ, Họ đạo, đồng bào Công 
giáo trên địa bàn đã tham gia 
đăng ký thi đua xây dựng “Làng 
Văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” 
“Gia đình Văn hóa” , ký giao ước 
thi đua xây dựng “Xứ, Họ đạo 
tiên tiến”.  Nhiều Xứ, Họ nơi có 
đông đồng bào Công giáo được 
công nhận và giữ vững danh hiệu 
“Làng Văn hóa” nhiều năm liền, 
tiêu biểu như: Huyện Phú Xuyên 
có 27/31 làng, Mỹ Đức có 29/36 
làng; Th ường Tín 18/18 làng. Số 
gia đình Công giáo được công 
nhận danh hiệu gia đình văn hóa 
hàng năm đạt từ 90% đến 95%.  
Nhiều Xứ, Họ đã duy trì và thực 
hiện tốt việc không làm cỗ đám 
hiếu, không hút thuốc lá, đám 
cưới không tổ chức ăn uống linh 
đình kéo dài nhiều ngày. Tiêu 
biểu như Giáo dân ở các quận Hai 
Bà Trưng, Hoàn Kiếm, huyện Phú 
Xuyên, Th ường Tín, Th anh Trì, 
Th anh Oai, Th ạch Th ất, Mỹ Đức, 
thị xã Sơn Tây... Trên địa bàn TP 
cũng đã xuất hiện nhiều mô hình 
tiêu biểu trong thực hiện tang 

văn minh, tiến bộ như  Giáo họ 
Đình Quán (quận Bắc Từ Liêm) 
và Giáo họ Th ượng Th ụy (quận 
Tây Hồ)  với 100% Giáo dân cùng 
Nhân dân của KDC đã hưởng ứng 
tham gia ký cam kết, kết quả 100%  
người Công giáo khi qua đời đã 
thực hiện hỏa táng. Đặc biệt, để 
thực hiện tốt công tác bảo vệ môi 
trường (BVMT) và ứng phó với 
biến đổi khí hậu, đồng bào Công 
giáo Th ủ đô thường xuyên tham 
gia thực hiện dọn vệ sinh hàng 
tuần vào các ngày cuối tuần, các 
ngày lễ, Tết, đảm bảo đường làng 
ngõ xóm xanh - sạch - đẹp. Giáo 
dân huyện Sóc Sơn đã trồng mới 
và chăm sóc trên 350 cây xanh 
các loại ở khu Th ánh đường, nơi 
vườn Th ánh. Năm 2018, đã có 
19/29 Ban ĐKCG  chủ động phối 
hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam  
các quận, huyện, thị xã, triển khai 
xây dựng mô hình điểm về “Xây 
dựng Xứ, Họ đạo tham gia BVMT 
và ứng phó với biến đổi khí hậu”. 
Các mô hình  bước đầu tạo ra  sự 
chuyến biến tích cực trong Giáo 
dân cùng cộng đồng dân cư về 
nhận thức và hành vi trong công 
tác BVMT và ứng phó với biến 
đổi khí hậu. Các tiêu chí xây dựng 
để Giáo dân tham gia ký cam kết 
thực hiện đạt được từ 50%  đến 
60%. Đồng thời vẫn tiếp tục duy 
trì, phối hợp thực hiện mô hình 
điểm của Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP về “Xây dựng mô hình 
điểm cộng đồng Tôn giáo và dân 
cư thực hiện BVMT và ứng phó 
với biến đổi khí hậu” tại Họ Cơ 
Giáo thuộc Giáo xứ Cẩm Cơ, xã 
Hồng Vân, huyện Th ường Tín. 

Trong phong trào toàn dân 
tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, 
Ban ĐKCG các quận, huyện, 
thị xã đã tích cực tham gia phối 
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hợp tuyên truyền công tác phòng 
chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma 
túy, mại dâm, ngăn chặn không 
để xâm nhập vào đồng bào Công 
giáo, tiêu biểu như: các Xứ, Họ 
đạo huyện Mê Linh tham gia ký 
cam kết với nội dung “Họ giáo 
không có người nghiện ma túy 
và mắc các tệ nạn xã hội”; Họ 
giáo Phú Mai thị xã Sơn Tây phối 
hợp với Công an tổ chức ký cam 
kết “Xây dựng Họ giáo tự quản, 

không có người vi phạm pháp 
luật và tệ nạn xã hội” nhiều năm 
nay đã và đang hoạt động rất có 
hiệu quả; huyện Phú Xuyên có 
21/31 Xứ, Họ đạo không có người 
nghiện ma túy.

Bên cạnh đó, đồng bào Công 
giáo Th ủ đô đã tích cực hưởng 
ứng tham gia  ủng hộ quỹ “Ngày 
vì người nghèo”, quỹ “Bảo trợ trẻ 
em”, quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” 
do chính quyền và MTTQ các cấp 

phát động với tổng số tiền ủng hộ 
các quỹ trên 10 tỷ đồng. Cùng với 
sự quan tâm của các Linh mục, 
các Xứ, Họ, Giáo dân trên địa bàn 
TP đều tích cực tham gia ủng hộ 
xây dựng quỹ khuyến học để động 
viên khen thưởng học sinh nghèo 
có hoàn cảnh khó khăn, học sinh 
đạt thành tích cao trong học tập 
vào  ngày Quốc tế Th iếu nhi, Tết 
Trung thu, kết thúc năm học... 

 Minh Huệ

TạIi trường Đại học GTVT, 
PGS.TS Nguyễ n Ngọ c Long - 
Hiệ u trưở ng nhà  trườ ng cho biết, 
trong nhữ ng năm qua, trườ ng 
Đạ i họ c GTVT đã  xá c đị nh đà o 
tạ o, nghiên cứ u khoa họ c là  mộ t 
trong nhữ ng nhiệ m vụ  trọ ng tâm. 
Hoạ t độ ng nghiên cứ u khoa họ c 
và  chuyể n giao công nghệ  gó p 
phầ n quan trọ ng trong việ c nâng 
cao trì nh độ  khoa họ c củ a giả ng 
viên, chấ t lượ ng đà o tạ o, đồ ng thờ i 
khẳ ng đị nh vị  trí  và  uy tí n củ a nhà  
trườ ng. Nhà  trưở ng cũ ng đị nh 
hướ ng tậ p trung cá c nguồ n lự c 
cho cá c hướ ng nghiên cứ u gắ n vớ i 
thự c tiễ n, phụ c vụ , nâng cao chấ t 
lượ ng đà o tạ o và  phù  hợ p vớ i xu 
hướ ng nghiên cứ u trên thế  giớ i. 
Chỉ  tí nh riêng giai đoạ n 2018 - 
2019, trườ ng đã  nghiên cứ u 02 đề  
tà i cấ p Quố c gia; 1 chương trì nh, 
7 đề  tà i cấ p Bộ ; 152 đề  tà i cấ p 
Trườ ng; 98 bà i bá o quố c tế  có  uy 
tí n; 18 sá ng kiế n cả i tiế n và  tổ  chứ c 
21 hộ i thả o nghiên cứ u... Cá c hoạ t 
độ ng nghiên cứ u khoa họ c luôn 
gắ n bó  mậ t thiế t vớ i đà o tạ o, có  sự  
hợ p tá c vớ i cá c việ n nghiên cứ u, 
cá c trườ ng đạ i họ c khá c, vớ i cá c 
đị a phương và  cá c doanh nghiệ p 

trong cả  nướ c; vì  vậ y, có  giá  trị  
ứ ng dụ ng, gó p phầ n giả i quyế t cá c 
vấ n đề  kinh tế  - xã  hộ i củ a nhiề u 
đị a phương, doanh nghiệ p; nâng 
cao chấ t lượ ng nguồ n nhân lự c 
ngà nh GTVT. Bên cạ nh nhữ ng 
thuậ n lợ i, hoạ t độ ng NCKH củ a 
trườ ng cũ ng có  nhiề u khó  khăn. 
Hoạ t độ ng chuyể n giao công nghệ  
củ a cá c đơn vị  vẫ n mang tí nh 
thờ i vụ ; chưa có  nhiề u sả n phẩ m 
KHCN đượ c “thương mạ i hó a”, 
chưa chiế m lĩ nh đượ c thị  trườ ng. 
Bên cạ nh đó , mộ t số  nhà  khoa họ c 
chưa thự c hiệ n đăng ký  công nhậ n 
sở  hữ u trí  tuệ  để  bả o vệ  quyề n lợ i 
củ a mì nh. 

Tại các buổi giám sát, các đồng 
chí trưởng đoàn đã ghi nhậ n các 
đơn vị đã chú trọng và triển khai 
sâu rộng, có hiệu quả Nghị quyết 
của TW về phát triển KHCN; có  
nhữ ng đổ i mớ i mạ nh mẽ  về  tổ  
chứ c, cơ chế  quả n lý , chủ  độ ng 
nguồ n tà i chí nh cho cá c hoạ t độ ng 
nghiên cứ u khoa họ c. Đồ ng chí  đề  
nghị  các đơn vị tiếp tục quán triệt 
Nghị quyết 20, Luật Khoa học và 
Công nghệ để thực hiện tốt hơn 
việc nghiên cứu KHCN, xác định 
hướng đi để phát triển trong thời 

gian tới. Cụ thể, Viện Quy hoạch 
- Xây dựng Hà Nội quan tâm hơn 
tới công tác đào tạo nhân lực, cụ 
thể hóa 1 trong 5 quan điểm của 
Nghị quyết 20 - NQ/TW; đà o tạ o 
nhân lự c tạ i chỗ , sử dụng hợp lý, 
đúng vị trí việc làm, có cơ chế 
khuyến khích nghiên cứu khoa 
học. Cùng với đó, phải quan tâm 
tới vai trò tư vấn, phản biện của 
viện. Việc liên kết, tích hợp dữ 
liệu và thông tin trong nghiên 
cứu khoa học công nghệ phải bảo 
đảm công khai, minh bạch, dân 
chủ. Lãnh đạo Viện cần quan tâm 
hài hòa, đồng bộ hơn giữa nghiên 
cứu khoa học, ứ ng dụ ng chuyển 
giao và triển khai thực hiện, đả m 
bả o sự  phá t triể n bền vững của 
một viện nghiên cứu khoa học. 
Trường Đại học GTVT chủ  độ ng 
“đặ t hà ng” vớ i đị a phương, doanh 
nghiệ p để  phá t huy tiềm năng lợ i 
thế  của nhà trường, đẩ y mạ nh ứ ng 
dụ ng KHCN và o thự c tiễ n. Bên 
cạ nh đó , trườ ng cầ n quan tâm xây 
dự ng chiế n lượ c nghiên cứ u, phá t 
triể n KHCN để  phù  hợ p vớ i xu 
thế  cá ch mạ ng công nghiệ p 4.0 và  
đò i hỏ i củ a thự c tiễ n.

Thu Thủ y

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ...   (Tiếp theo trang 17)
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Đ/c Trầ n Thanh Mẫ n - Bí  thư TW Đả ng, Chủ  tị ch Ủ y ban TW MTTQ Việ t Nam phá t biể u tạ i hộ i nghi tổng kết 
hoạt động Cụm thi đua 5 TP trực thuộc TW. Ả nh: Thanh Hải

Mặt trận tham gia tích cực vào quá trình 
chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp

Ngày 9/12, tại TP Cần Th ơ, Ủ y ban TW 
MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng 
kết hoạt động Cụm thi đua 5 TP trực 

thuộc TW năm 2019. Ông Trần Th anh Mẫn, Bí thư 
TW Đảng, Chủ tịch Ủ y ban TW MTTQ Việt Nam; 
ông Trần Quốc Trung, Ủy viên TW Đảng, Bí thư 
Th ành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần 
Th ơ cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việ t Nam 5 TP 
chủ trì Hội nghị. 

CÁC HOẠT ĐỘNG, PHONG TRÀO 
ĐÃ HƯỚNG MẠNH VỀ CƠ SỞ

Năm 2019, MTTQ Việ t Nam 5 TP trực thuộc 
TW đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủ y 
ban TW MTTQ Việt Nam, Nghị quyết Th ành ủy, 
HĐND, phối hợp với UBND triển khai thực hiện 
hiệu quả Chương trình phối hợp, thống nhất hành 
động năm 2019 của Mặt trận các địa phương.  

Công tác thông tin, tuyên truyền được triển 
khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến 
các tầng lớp Nhân dân. Công tác nắm bắt và phản 
ánh dư luận xã hội bước đầu đã có những chuyển 

biến tích cực, góp phần hạn chế các điểm nóng, 
tạo sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng khối đại 
đoàn kết toàn dân. Các phong trào thi đua, các 
cuộc vận động (CVĐ) do Mặt trận phát động và 
chủ trì đã hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, 
được các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng có 
tác dụng thiết thực, tạo nên sự gắn kết cộng đồng. 
CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh” tiếp tục triển khai thực hiện đi 
vào chiều sâu, MTTQ các cấp TP Hà Nội tiếp tục 
triển khai chương trình phối hợp giảm nghèo bền 
vững, xây dựng nông thôn mới, đã có 6 huyện và 
355 xã đạt chuẩn NTM (đạt 91,9%); TP Đà Nẵng đã 
triển khai chương trình “TP 4 an” gắn chủ đề năm 
của các địa phương; CVĐ xuất hiện nhiều mô hình 
tự  quả n như: “Khu dân cư thân thiện môi trường”, 
“Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, “Khu dân 
cư nói không với túi ni lông”...

Hoạt động chăm lo cho người nghèo tiếp tục 
được tăng cường. Th eo đó, MTTQ Việ t Nam TP 
Hà Nội vận động hơn 65,9 tỷ đồng quỹ “Vì người 
nghèo” và quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” được hơn 
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46,3 tỷ đồng; MTTQ Việ t Nam TP Hồ Chí Minh 
vận động hơn 293,9 tỷ đồng quỹ “Vì người nghèo”; 
tổ chức hoạt động xã hội từ thiện với tổng kinh phí 
trên 900 tỷ đồng; hỗ  trợ  các tỉnh bị thiệ t hạ i do mưa 
lũ  gây ra trên 8,6 tỷ  đồng; MTTQ Việ t Nam TP Đà 
Nẵng vận động hơn 29,5 tỷ đồng, tổ chức trao quà 
Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trị giá 
trên 10,7 tỷ đồng; MTTQ Việ t Nam TP Hải Phòng 
vận động trên 11 tỷ đồng và tổ chức nhiều hoạt 
động thăm hỏi, trao tặng nhà với nhiều hoạt động 
thiết thực; MTTQ Việ t Nam TP Cần Th ơ vận động 
trên 17 tỷ đồng; chăm lo cho các hộ nghèo, hộ cận 
nghèo 94.779 phần quà và 314,7 tấn gạo tổng trị giá 
trên 38,4 tỷ đồng. 

Vai trò  Mặ t trậ n trong việc tham gia xây dự ng 
Đả ng, xây dự ng chí nh quyề n tại 5 TP ngà y cà ng 
đượ c coi trọ ng với cách làm dân chủ, khoa học; 
thực hiện, giám sát, phản biện xã hội (PBXH) và 
phối hợp tổ chức hoạt động đối thoại giữa người 
đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân được 
tổ chức bài bản và có nhiều kiến nghị xác đáng được 
các ngành chức năng tiếp thu giải quyết. Tại 5 TP, 
MTTQ Việ t Nam các cấp đã tiến hành hơn 1.200 
cuộc giám sát, gần 1.000 nội dung phản biện. Đặc 
biệt, 5 TP đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu 
MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 
cùng nhiều công trình, phần việc được thực hiện 
lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại 
biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm 
kỳ 2019 - 2024.  

XỨNG ĐÁNG LÀ ĐẦU TÀU  
Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt 

được của MTTQ Việ t Nam 5 TP trong năm 2019, 
Chủ tịch Ủ y ban TW MTTQ Việt Nam Trần Th anh 
Mẫn khẳng định, MTTQ Việ t Nam 5 TP luôn thể 
hiện trách nhiệm là đơn vị đầu tàu trong cả nước  
luôn quyết tâm, quyết liệt và có nhiều cách làm 
sáng tạo, mô hình hiệu quả, kiểu mẫu để các địa 
phương khác trong cả nước để vận dụng, học tập, 
nhân rộng, từ đó, góp phần vào phát triển kinh tế - 
xã hội, an ninh - quốc phòng tại địa phương cũng 
như cả nước trong năm 2019. Công tác thông tin, 
tuyên truyền, hệ thống giao ban trực tuyến được 
đầu tư xây mới, đáp ứng tốt hơn việc quán triệt, 
hướng dẫn và thông tin qua lại Trung ương và địa 
phương; hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam 

các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội được triển 
khai đồng bộ, nề nếp, thực chất hơn; công tác phòng 
chống tham nhũng, lãng phí luôn được 5 TP triển 
khai quyết liệt, huy động sự vào cuộc của Nhân dân 
trong giám sát, phản ánh các vụ việc tham nhũng, 
lãng phí tại địa phương; công tác bồi dưỡng, nâng 
cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ Mặt trận các cấp 
được được tăng cường, hiệu quả hơn. 

Tuy nhiên, Chủ tịch Trần Th anh Mẫn cho rằng 
hiện nay, ở một số nơi, các phong trào thi đua, các 
CVĐ còn hình thức, chất lượng và hiệu quả chưa 
cao; Mặt trận một số địa phương còn chưa quan 
tâm tới việc bồi dưỡng, bố trí cán bộ đúng với sở 
trường, nhiệm vụ của mình; công tác giám sát và 
phản biện xã hội ở một số địa phương chưa phát 
huy được vai trò của đội ngũ chuyên gia tham gia 
vào quá trình PBXH; việc theo dõi tiến độ và kết 
quả xử lý các kiến nghị giám sát còn hạn chế. 

Chủ tịch Trần Th anh Mẫn đề nghị, trong năm 
2020, Mặt trận các cấp trong 5 TP cần triển khai 
quyết liệt Nghị quyết, Chương trình hành động Đại 
hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 
đã đề ra. Năm 2020 là năm diễ n ra cá c hoạt động kỷ 
niệm 90 năm thành lập Đảng; 130 năm Ngày sinh 
Chủ tịch Hồ Chí Minh; 90 năm Ngày truyền thống 
MTTQ Việt Nam, trọng tâm là Lễ kỷ niệm quốc 
gia 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, 
đồ ng chí  đề nghị Mặt trận các cấp cần chủ động, 
tích cực và có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa 
chào mừng các ngày lễ lớn, góp phần hoàn thành 
nội dung các chương trình hành động đã đề ra và 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 
Đồ ng chí  cũ ng yêu cầu mỗi cán bộ Mặt trận cần 
phát huy khả năng sáng tạo trong triển khai nhiệm 
vụ; chủ động xây dựng kế hoạch và tham gia tích 
cực, hiệu quả trong quá trình chuẩn bị, tổ chức 
đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XIII. “Công tác chuẩn bị nhân sự phải 
theo đúng tinh thần Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí 
thư, để Chủ tịch Mặt trận các cấp xứng đáng được 
lựa chọn vào Th ường vụ cấp ủy và được tiến cử 
vào những vị trí quan trọng hơn tại địa phương”, 
Chủ tịch Trần Th anh Mẫn kỳ vọng.  

Hội nghị cũng đã đồng nhất và suy tôn Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh là Cụm trưởng 
Cụm thi đua các TP trực thuộc TW năm 2020. 

ĐĐK
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MTTQ Việ t Nam TP Hà Nội 
đồng hành cùng người nghèo 

trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019

Hưở ng ứ ng phong trà o 
“Cả  nướ c chung tay vì  
ngườ i nghè o, không để  

ai bị  bỏ  lạ i phí a sau”, cứ  và o dị p 
trung tuầ n thá ng 10 hà ng năm, 
Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP Hà  
Nộ i tổ  chứ c phá t độ ng Th á ng 
cao điể m “Vì  ngườ i nghè o”, gó p 
phầ n cù ng vớ i TP hiện thực hóa 
các mục tiêu trong Chương trình 
mục tiêu quốc gia về giảm nghèo 
bền vững giai đoạn 2016-2020, 
bảo đảm các nguồn lực cần thiết 

để gắn giảm nghèo bền vững với 
phát triển kinh tế - xã hội.

Ngay từ đầu năm 2019, Ủ y 
ban MTTQ Việ t Nam, Ban vận 
động Quỹ “Vì người nghèo” TP 
Hà  Nộ i đã xây dựng kế hoạch số 
261/KH-BVĐ về việc triển khai 
vận động Quỹ “Vì người nghèo”, 
trong đó nhấn mạnh việc tổ 
chức triển khai vận động Th áng 
cao điểm “Vì người nghèo” từ 
ngày 17/10 - 18/11/2019 là trọng 
tâm và hướng dẫn MTTQ Việt 

Nam, Ban vận động Quỹ “Vì 
người nghèo” các cấp thực hiện. 
Đây là khoảng thời gian MTTQ 
Việt Nam, Ban vận động Quỹ 
“Vì người nghèo” các cấp tập 
trung vận động các cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp, các nhà 
hảo tâm trên địa bàn cùng quan 
tâm, chăm lo người nghèo, hộ 
cận nghèo, người có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn,... có điều kiện 
về vật chất cũng như tinh thần 
để vươn lên, tự tin phấn đấu sản 

Đ/c Nguyễ n Lan Hương - UVTT Thành ủy, Chủ  tị ch Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP tặ ng quà  cá c giá o viên có  hoà n cả nh khó  
khăn nhân dị p kỷ  niệ m ngà y Nhà  giá o Việ t Nam 20/11. Ả nh: L.P Ảnh: L.P

Những năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp TP Hà  Nộ i cùng với việc củng cố, tăng cường khối 
đại đoàn kết toàn dân, đã luôn luôn tập trung nhiều nguồn lực để chăm lo cho người nghèo, 
tạo điều kiện để bà con vươn lên thoát nghèo bền vững. Những nỗ lực đó đã thật sự hiệu quả, 
góp phần to lớn trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội và giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 
địa bàn TP.
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xuất, làm ăn kinh doanh hiệu 
quả, thoát nghèo bền vững.

Với quyết tâm giúp người 
nghèo vươn lên thoá t nghè o, 
Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP đã  
phối hợp chặt chẽ với UBND 
TP, các tổ chức thành viên, các 
cơ quan thông tin đại chúng đẩ y 
mạ nh công tác tuyên truyền về 
mục đích, ý nghĩa, nội dung, kế 
hoạch tổ chức Th áng cao điểm 
“Vì người nghèo”, gó p phầ n nâng 
cao nhận thức, động viên cán 
bộ và Nhân dân tích cực tham 
gia ủng hộ Quỹ năm 2019. Và o 
dị p Th á ng cao điể m “Vì  ngườ i 
nghè o”, Chủ tịch UBND và Ủy 
ban MTTQ Việ t Nam TP có thư 
vận động ủng hộ Quỹ “Vì người 
nghèo” gửi các cơ quan, ban, 
ngành, đoàn thể, tổ chức, đơn vị, 
doanh nghiệp, các nhà hảo tâm 
trong và ngoài Th ủ đô. MTTQ 
Việ t Nam các cấp đã chủ động 
xây dựng kế hoạch, tranh thủ 
sự chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp 
với chính quyền, kiện toàn lại 
Ban vận động, phân công trách 
nhiệm cho từng thành viên. 
Nhiều cơ quan, tổ chức thành 
viên của Mặt trận đã  tích cực vào 
cuộc, có công văn chỉ đạo hướng 
dẫn hệ thống tổ chức cơ sở phối 
hợp thực hiện. Các chương trình 
an sinh xã hội được xã hội hóa 
mạnh mẽ, thu hút nhiều tổ chức, 
đơn vị, cá nhân tham gia và ngày 
càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Vớ i cá ch là m chủ  độ ng, sá ng 
tạ o, tí nh đế n 30/11/2019, Quỹ  
“Vì  ngườ i nghè o” 3 cấ p củ a TP 
đã  vận động được 65,9 tỷ đồng. 
Trong đó, cấp TP vận động được 
10,1 tỷ đồng, cấp huyện: 25,9 tỷ 
đồng; cấp xã: 29,9 tỷ đồng. Từ  
nguồ n quỹ  vậ n độ ng đượ c, TP 
đã thực hiện linh hoạt các giải 

pháp hỗ trợ giảm nghèo phù hợp 
với từng địa phương, từng đối 
tượng để giúp người nghèo thoát 
nghèo bền vững. Ban Th ườ ng 
trự c Ủ y ban MTTQ Việ t Nam 
TP thố ng nhấ t quan điể m phả i 
xác định hộ nghèo cần gì để thay 
đổi cuộc sống, tì m nguyên nhân 
và đề ra các giải pháp để giúp đỡ, 
từ đó mới hỗ trợ đúng hướng, 
giúp họ thoát nghèo bền vững. 
Từ  quan điể m đó , nhiều chương 
trình, chính sách hỗ trợ giảm 
nghèo đã  đượ c triển khai đồng 
bộ ở tất cả các cấp như xây mới, 
sửa chữa nhà ở, hỗ  trợ  phương 
tiệ n sả n xuấ t, tạo việc làm, cấp 
thẻ bảo hiểm y tế và khám chữa 
bệnh, ưu đãi về tín dụng… cho 
các hộ nghèo, cận nghèo. Năm 
2019, Quỹ  “Vì  ngườ i nghè o” 3 
cấ p TP Hà  Nộ i đã  hỗ  trợ  xây 804 
nhà  Đạ i đoà n kế t trị  giá  19,3 tỷ  
đồ ng, sử a chữ a 215 nhà  trị  giá  
3,6 tỷ  đồ ng, hỗ  trợ  giố ng, vố n, 
vậ t tư sả n suấ t cho 2.208 hộ  trị  
giá  3,8 tỷ  đồ ng, hỗ  trợ  cho 7.078 
con em hộ  nghè o đi họ c trị  giá  
4,1 tỷ  đồ ng, ngoà i ra cò n hỗ  trợ  
cho cá c hộ  nghè o nhân dị p cá c 
ngà y lễ , Tế t, Ngà y hộ i đạ i đoà n 
kế t toà n dân tộ c,... vớ i tổ ng số  
tiề n là  28 tỷ  đồ ng. 

Có  thể  nó i, trong nhiề u năm 
qua, vớ i sự  chỉ  đạ o sá t sao củ a cá c 
cấ p ủ y Đả ng, sự  và o cuộ c tí ch cự c 
củ a MTTQ và  cả  hệ  thố ng chí nh 
trị  cù ng sự nỗ lực vươn lên của 
chính những hộ  nghèo, công tá c 
xó a đó i, giả m nghè o đã  đạ t đượ c 
nhiề u kế t quả  tí ch cự c. Tí nh đế n 
hế t thá ng 11 năm 2019, tỷ lệ hộ 
nghèo toà n TP giả m cò n 0,42%, 
có  5 quậ n trên đị a bà n TP (Cầ u 
Giấ y, Hoà n Kiế m, Tây Hồ , Th anh 
Xuân, Ba Đì nh) không cò n hộ  
nghè o. TP đặ t mụ c tiêu phấn 

đấu đến cuối năm 2020, nếu trừ 
hộ nghèo thuộc diện chính sách 
bảo trợ xã hội, TP sẽ không còn 
hộ nghèo. Để  gó p phầ n cù ng TP 
đạ t đượ c mụ c tiêu đó , MTTQ 
Việ t Nam cá c cấ p TP Hà  Nộ i tiế p 
tụ c đẩy mạnh tuyên truyề n, vậ n 
độ ng xã hội hóa công tác giảm 
nghèo, tập trung nguồn lực, 
giải pháp giảm nghèo bền vững 
cho các vùng dân tộc thiểu số, 
miền núi, địa phương có tỷ lệ hộ 
nghèo cao, đặc biệt gắn chương 
trình giảm nghèo với xây dựng 
nông thôn mới để tăng hiệu quả 
thực hiện. Tăng cườ ng công tá c 
quản lý, sử dụng Quỹ “Vì  ngườ i 
nghè o” đúng quy định, tổ chức 
hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, 
tạo niềm tin đối với các cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp và Nhân 
dân Th ủ đô chung tay đồ ng hà nh 
cù ng ngườ i nghè o. Bên cạ nh đó , 
khuyến khích tinh thần, ý chí 
tự vươn lên giảm nghèo, thoát 
nghèo của các hộ, để  họ  có nhận 
thức đúng đắn, từng bước thay 
đổi cơ bản về nếp nghĩ, loại bỏ 
dần tư tưởng an phận, trông chờ, 
ỷ lại; biết tổ chức cuộc sống, xem 
trọng việc nâng cao trình độ học 
vấn, học nghề, tìm kiếm việc 
làm... Đặc biệt, biết học hỏi cách 
làm ăn để tận dụng cá c nguồ n 
vố n đượ c hỗ  trợ  mộ t cá ch hiệu 
quả. 

Từ nay đến Tết Nguyên đán 
Canh Tý 2020, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP Hà  Nộ i tập trung 
thăm hỏ i, hỗ  trợ , độ ng viên, bảo 
đảm cho mọi hộ nghèo, mọi 
người dân nghèo ai cũng có một 
cái Tết ấm áp, đủ đầy, không để 
bất cứ một ai bị bỏ lại phía sau, 
không để bất cứ hộ dân nào 
không có Tết. 

Hương My
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Tăng cườ ng công tá c đố i ngoạ i Nhân dân, 
vậ n độ ng ngườ i Việ t Nam ở  nướ c ngoà i 
hướ ng về  quê hương, xây dự ng đấ t nướ c

Thực hiện kế  hoạ ch công 
tá c đố i ngoạ i Nhân dân 
năm 2019, từ ngày 20/11 

đến ngày 29/11/2019, Đoàn cán 
bộ Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP 
Hà Nội do đồng chí Nguyễ n Anh 
Tuấ n - Phó Chủ tịch Th ườ ng 
trự c Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP Hà Nội làm Trưởng đoàn 
sang thăm và trao đổi công tác 
đố i ngoạ i Nhân dân tại Cộ ng 
hò a Liên bang Đứ c, Hungary và  
Cộ ng hò a Sé c. 

Sá ng 22/11, Đoà n đã  đế n 
thăm và  là m việ c vớ i Đạ i sứ  quá n 
Việ t Nam tạ i Hungary. Th ân mậ t 
tiế p Đoà n, Đại sứ Nguyễn Tiến 
Th ức cho biết quan hệ ngoại 
giao giữa Hungary và Việt Nam 
nhữ ng năm gầ n đây diễ n ra 
rất sôi nổi. Năm 2019, đại sứ 
quán đã đón tiếp 20 đoàn Việt 

Nam sang thăm và làm việc tại 
Hungary, qua đó , góp phần thúc 
đẩy mối quan hệ Hungary và 
Việt Nam.

Trong chương trì nh, Đoà n 
đã  gặp gỡ Hiệp hội người Việt 
Nam ở Hungary, thăm, gặp gỡ và 
nắm tâm tư, tình cảm bà con Việt 
Nam kinh doanh tại Trung tâm 
Th ăng Long - nơi tập hợp kinh 
doanh của bà con, đồng thời nơi 
tổ chức các hoạt động văn hóa, 
vui chơi giải trí của cộng đồng 
người Việt tại Hungary. Chị  Phan 
Bí ch Th iện - Phó Chủ tịch Hiệp 
hội người Việt Nam tại Hungary 
cho biết, cộng đồng người Việt ở 
Hungary tuy không đông nhưng 
có nhiều hoạt động tốt, được 
chính quyền nước sở tại đánh giá 
cao. Hiệp hội về cơ bản có cơ cấu 
tổ chức giống MTTQ, là tổ chức 

bao chùm lên các hội đoàn gồm 
36 hội đoàn như: hội phụ nữ, hội 
cựu chiến binh, hội đồng hương, 
câu lạc bộ thể thao... và các cá 
nhân tiêu biểu. Các hoạt động 
hội đoàn hoạt động trên nguyên 
tắc tự chủ. Hoạt động cộng đồng 
tại Hungary rất đoàn kết, ổn 
định. Có điểm rất tự hào là các 
cháu học sinh đều học rất giỏi 
và đạt nhiều giải quốc tế. Cộng 
đồng người Việt được nước bạn 
đánh giá rất cao, có  nhiề u hoạt 
động hướng về đất nước.

Trong chương trì nh công 
tá c, sá ng 25/11, Đoà n đã  đế n 
thăm và  là m việ c vớ i Đạ i sứ  
quá n Việ t Nam tạ i Cộ ng hò a 
Sé c; gặ p gỡ  Hộ i ngườ i Việ t Nam 
tạ i Cộ ng hò a Sé c. Chia sẻ với 
Đoàn, đại sứ Hồ Minh Tuấn 
và  ông Hoà ng Đì nh Th ắ ng - 

Đoà n công tác thăm và  
là m việ c vớ i Đạ i sứ  quá n 
Việ t Nam tạ i Cộ ng hò a Sé c.
Ảnh: Lê Phương
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Chủ  tị ch Liên hiệ p Hộ i ngườ i 
Việ t Nam ở  châu Âu, Chủ  tị ch 
danh dự  Hộ i ngườ i Việ t Nam tạ i 
Cộ ng hò a Sé c đề u cho biết năm 
2020, là kỷ niệm 70 năm mối 
quan hệ Việt Nam và Séc. Cho 
đến nay, mối quan hệ giữa 2 nước 
vẫn được duy trì tốt. Tại Séc, 
cộng đồng người Việt có hơn 60 
nghìn người, là cộng đồng đông 
nhất tại Châu Âu. Kiều bào tại 
Séc chủ yếu là buôn bán nhỏ, bà 
con cần cù, chịu khó. Qua nhiều 
giai đoạn, bà con Việt Nam có 
đời sống ổn định và được nước 
sở tại công nhận là dân tộc thiểu 
số năm 2014. 

 Hoạt động của các hội đoàn 
rất sôi nổi, bài bản, có mối quan 
hệ chặt chẽ với cộng đồng nước sở 
tại và được đánh giá cao, tổ chức 
hoạt động các hội đoàn rất nhiều 
hoạt động ý nghĩa và thiết thực, 
tích cực tham gia các hoạt động 
tại địa phương, đồng thời tham 
gia nhiều hoạt động đóng góp 
hướng về quê hương, đất nước. 
Chính vì vậy, mối quan hệ giữa 
các hội với đại sứ quán và các tổ 

chức cơ quan ở trong nước rất tốt, 
đặc biệt là với MTTQ. Hàng năm, 
các hoạt động lớn của hội đề u có 
báo cáo với MTTQ và mời đại 
diện sang tham dự, tạo sự gắn kết.

 Ngày 26/11, đoàn đến thăm 
và làm việc với Tổng lãnh sự quán 
Việt Nam tại Frankfurt, Cộ ng 
hò a Liên bang Đứ c. Đón đoàn 
có ông Phạm Trường Giang - Đại 
sứ, Tổng lãnh sự 6 bang miền 
Tây nước Đức. Qua trao đổi, đại 
sứ cho biết công tác cộng đồng 
người Việt Nam tại Đức trong 
những năm qua đã có nhiều nỗ 
lực và mang lại nhiều kết quả tốt. 
Hiện tại số người Việt Nam sinh 
sống tại Đức khoảng 180 nghìn 
người. Công tác cộng đồng về 
cơ bản là tốt, tư tưởng, tâm tư 
bà con vẫn luôn hướng về quê 
hương, đất nước. Tại Đức, bà con 
Việt kiều đánh giá cao sự phát 
triển của đất nước, điều đó góp 
phần tạo nên sự lớn mạnh và uy 
tín của Việt Nam đối với bà con 
người Việt tại Đức cũng như tạo 
cầu nối, sự gắn kết giữa người 
Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Đoàn đã  đến thăm, gặp gỡ và 
trao đổi với các gia đình người 
Việt Nam đang sinh sống, lao 
độ ng tại TP Mainz, Đức. Vui 
mừng chia sẻ với đoàn, chị 
Hoàng Mai Hương tại thủ đô, đã 
sinh sống và làm việc 30 năm tại 
Đức cho biết cộng đồng người 
Việt tại đây rất gắn kết.

Ông Trần Xuân Hiếu - Chủ 
tịch Hội người Việt Nam tại TP 
Mainz cho biết thêm, Cộng đồng 
người Việt Nam tại Đức luôn 
phát huy truyền thống, giữ gìn 
bản sắc văn hóa dân tộc, đoàn 
kết giúp đỡ lẫn nhau. Ông chia 
sẻ với chức năng là trung tâm 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 
nơi tập hợp các tổ chức chính 
trị - xã hội và các tầng lớp 
Nhân dân, bà con người Việt 
mong muốn trong thời gian tới, 
MTTQ sẽ  là cầu nối tập hợp, gắn 
kết người Việt Nam ở trong và 
ngoài nước ngày càng gần gũi, 
thân thiết hơn nữa; vận động bà 
con Việt kiều yêu nước hướng về 

Đoà n công tá c thăm, nắ m   nh hì nh bà  con Việ t kiề u đang kinh doanh 
tạ i Trung tâm Thăng Long (Hungary).  Ảnh: L.P

Đoà n công tác thăm, gặ p gỡ , nắ m   nh hì nh bà  con Việ t kiề u 
tạ i Đứ c. Ảnh: L.P

(Xem tiếp trang 29)



27SỐ 87 - THÁNG 12/2019  DÂN CHỦ VÀ ĐOÀN KẾT  

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

27SỐ 87 - THÁNG 12/2019  DÂN CHỦ VÀ ĐOÀN KẾT  



Thiếu tướng Nguyễn 
Quốc Duyệt, Tư lệnh 
Bộ Tư lệnh Thủ đô 
Hà Nội kiểm tra 
công tác sẵn sàng 
chiến đấu tại Tiểu 
đoàn Thiết giáp 47. 
Ả nh: Nguyên Hoa

Vì một thành phố bình yên

Bộ Tư lệnh Th ủ đô Hà 
Nội được thành lập 
trên cơ sở tổ chức lại 

Quân khu Th ủ đô Hà Nội theo 
Lệnh số 16/2008/L-CTN, ngày 
16/7/2008 của Chủ tịch nước, 
trực thuộc Bộ Quốc phòng, 
chịu sự quản lý, chỉ huy của 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 
Bộ Tư lệnh Th ủ đô Hà Nội 
luôn thực hiện tốt chức năng 
tham mưu cho Đảng bộ và 
chính quyền thành phố Hà 
Nội thực hiện nhiệm vụ quốc 
phòng toàn dân và công tác 
quân sự địa phương; giúp Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ 

tịch UBND TP Hà Nội thực 
hiện quản lý Nhà nước về lĩnh 
vực quận sự, quốc phòng tại 
địa phương. Bộ Tư lệnh Th ủ 
đô luôn nắm chắc tình hình, 
chủ động thực hiện tốt chức 
năng tham mưu với Th ành ủy, 
UBND TP ban hành các văn 
bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 
hàng năm; xây dựng khu vực 
phòng thủ TP Hà Nội, cốt lõi 
là xây dựng “thế trận lòng dân” 
ngày càng vững chắc.

Là lực lượng nòng cốt trong 
xây dựng nền quốc phòng toàn 
dân, thế trận chiến tranh nhân 

dân và xây dựng khu vực phòng 
thủ thành phố Hà Nội, Bộ Tư 
lệnh Th ủ đô Hà Nội luôn chú 
trọng xây dựng lực vững mạnh 
toàn diện, trước hết là vững 
mạnh về chính trị, tư tưởng và 
tổ chức, làm cơ sở để nâng cao 
chất lượng tổng hợp, khả năng 
sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng 
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, 
bảo vệ vững chắc Th ủ đô trong 
mọi tình huống. Đội ngũ cán 
bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Th ủ 
đô Hà Nội luôn có bản lĩnh 
vững vàng, trung thành tuyệt 
đối vào sự lãnh đạo của Đảng, 
giữ vững và phát huy tốt phẩm 

Là một trong những lực lượng chiến đấu tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân 
dân Th ủ đô, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Th ủ đô Hà Nội luôn phát huy tinh thần 
“vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập” để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ 
Tổ quốc, bảo vệ Th ủ đô trong mọi tình huống.
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chất “bộ đội Cụ Hồ”, có đạo 
đức lối sống trong sáng, nhận 
thức tốt về yêu cầu, nhiệm vụ 
bảo vệ Th ủ đô, bảo vệ Tổ quốc 
trong tình hình mới; luôn đề 
cao cảnh giác, đấu tranh làm 
thất bại âm mưu, thủ đoạn 
“diễn biến hòa bình”

Phát huy tinh thần “Quyết 
tử để Tổ quốc quyết sinh”, lực 
lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Th ủ 
đô Hà Nội luôn nhận và hoàn 
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ 
được giao, góp phần giữ vững 
môi trường hòa bình, ổn định, 
bảo đảm an ninh, chính trị, 
trật tự an toàn xã hội để Th ủ 
đô phát triển. Th iếu tướng 
Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh 
Bộ Tư lệnh Th ủ đô Hà Nội 
khẳng định: “Để hoàn thành 
các nhiệm vụ trên, Bộ Tư lệnh 
Th ủ đô Hà Nội luôn coi trọng 
xây dựng lực lượng vũ trang 
ba thứ quân vững mạnh về 
chính trị; thực hiện đồng bộ 
các biện pháp nâng cao trình 
độ, khả năng sẵn sàng chiến 
đấu, sức mạnh chiến đấu cho 
bộ đội thường trực, dự bị 
động viên, dân quân tự vệ; xây 
dựng lực lượng vũ trang Th ủ 
đô “tinh, gọn, mạnh”, đủ khả 
năng làm nòng cốt trong thực 
hiện nhiệm vụ quân sự, quốc 
phòng, hoàn thành tốt nhiệm 
vụ trong mọi tình huống”.

Th ực hiện nhiệm vụ trên 
địa bàn đô thị nên Bộ Tư lệnh 
Th ủ đô Hà Nội còn đặc biệt 
chú trọng đến công tác giáo 
dục chính trị, định hướng tư 
tưởng cho bộ đội, thực hiện có 
hiệu quả công tác Đảng, công 
tác chính trị trong mọi nhiệm 
vụ; tăng cường công tác bảo 
vệ chính trị nội bộ, không để 

xảy ra “tự diễn biến, tự chuyển 
hóa”. Song song với đó, việc 
đổi mới, nâng cao chất lượng 
huấn luyện chiến đấu, gắn với 
xây dựng chính quy, rèn luyện 
kỷ luật, xây dựng nét đẹp văn 
hóa người chiến sĩ Th ủ đô  luôn 
được chú trọng. Kết quả huấn 
luyện, đào tạo hằng năm đều 
vượt chỉ tiêu đề ra, năm sau 
cao hơn năm trước. Trong giai 
đoạn 2009 - 2014, tỷ lệ huấn 
luyện đạt khá, giỏi tăng 1,02% 
so với giai đoạn trước; tham gia 
hội thi, hội thao do cấp trên tổ 
chức đều đạt thành tích cao với 
39 tập thể, 68 cá nhân đạt giải 
nhất, nhì, ba toàn quân. Đặc 
biệt, năm 2019, Bộ Tư lệnh Th ủ 
đô Hà Nội đã chủ động tham 
mưu với Th ành ủy, UBND TP 
tổ chức thành công cuộc diễn 
tập khu vực phòng thủ với quy 
mô lớn, không gian rộng, nhiều 
nội dung mới, nhiều thành 
phần, lực lượng tham gia. 
Th ông qua diễn tập, góp phần 
xây dựng khu vực phòng thủ, 
xây dựng nền quốc phòng toàn 
dân vững mạnh, nâng cao năng 
lực lãnh đạo, điều hành của cấp 
ủy, chính quyền, vai trò tham 
mưu của các sở, ban, ngành, 
đoàn thể; trình độ chỉ huy, hiệp 
đồng sẵn sàng chiến đấu của 
lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo 
vệ Th ủ đô trong tình hình mới.

Với tinh thần “vì nhân dân 
quên mình”, từ năm 2014 đến 
nay, Bộ Tư lệnh Th ủ đô Hà Nội 
đã huy động gần 70.000 lượt 
cán bộ, chiến sĩ, trên 4.200 lượt 
phương tiện để khắc phục hậu 
quả thiên tai, xử lý sự cố môi 
trường, giảm thiểu thiệt hại 
tính mạng và tài sản của Nhà 

nước và nhân dân, được Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân 
Th ủ đô đánh giá cao. Các cơ 
quan, đơn vị đã tiến hành gần 
30 đợt huấn luyện dã ngoại kết 
hợp làm dân vận; thực hiện 
các quyết định của Th ủ tướng 
Chính phủ cho gần 25.000 đối 
tượng với tổng số tiền trên 915 
tỷ đồng. Hàng năm, Bộ Tư 
lệnh Th ủ đô Hà Nội còn phối 
hợp với các bệnh viện quân đội 
đóng quân trên địa bàn khám 
bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 
trên 63.000 đối tượng, tham gia 
xây dựng 24 nhà tình nghĩa. Từ 
năm 2014 đến 2019, Bộ Tư lệnh 
Th ủ đô Hà Nội đã tham mưu với 
Th ành ủy, UBND TP tổ chức 6 
đoàn công tác đi thăm, làm việc 
tại huyện đảo Trường Sa và cán 
bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1, xây 
dựng 6 công trình Nhà văn hóa 
tại 6 đảo, tặng trang thiết bị và 
vật chất với tổng trị giá trên 230 
tỷ đồng...

Kế thừa và phát huy truyền 
thống vẻ vang, lực lượng vũ 
trang Bộ Tư lệnh Th ủ đô Hà 
Nội xác định sẽ tiếp tục thực 
hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TƯ 
của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 
87-CT/QUTƯ của Th ường vụ 
Quân ủy Trung ương; Kế hoạch 
số 18-KH/TU của Th ành ủy 
Hà Nội về “Đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh”. 
Cùng với đó, các cơ quan, đơn 
vị sẽ kết hợp chặt chẽ giữa huấn 
luyện với rèn luyện kỷ luật; thực 
hiện nền nếp chính quy, ra sức 
học tập, rèn luyện, phấn đấu 
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 
được giao, sẵn sàng bảo vệ Th ủ 
đô trong mọi tình huống. 

Nguyên Hoa
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(Xem tiếp trang 38)

Chương trì nh bì nh chọ n 
“Hà ng Việ t Nam đượ c 
ngườ i tiêu dù ng yêu thí ch” 

là  hoạt động tiêu biểu củ a TP Hà  
Nộ i trong chuỗi các hoạt động 
triể n khai thự c hiệ n cuộ c vậ n độ ng 
“Ngườ i Việ t Nam ưu tiên dù ng 
hà ng Việ t Nam”. Đến nay, sau 10 
năm triển khai tổ  chứ c, Ban chỉ đạo 
Cuộc vận động (BCĐ CVĐ) TP đã 
liên tục mở rộng đối tượng tham 
gia, cải tiến và cập nhật các hình 
thức bình chọn, tiếp cận với người 
tiêu dùng (NTD) và doanh nghiệp 
(DN) với tinh thần tạo dựng kênh 
thông tin khách quan, truyền tải 
thông điệp trực tiếp và cụ thể đến 
NTD và DN. 

Năm 2019, Chương trình bình 
chọn tiếp tục được triển khai với 
tiêu chí minh bạch, rõ ràng và có 
một số điều chỉnh về cơ cấu ngành 
hàng, quy chế chấm điểm, đăng 
ký tham gia. Quy chế chấm điểm 
được tăng thêm 01 tiêu chí về “Mẫu 
mã, bao bì”, nâng tổng số tiêu chí 
đánh giá sản phẩm bình chọn của 
DN lên 14 tiêu chí. Quy định đăng 
ký tham gia các sản phẩm của DN 
được quy định giới hạn so với các 
năm trước, mỗi DN chỉ được đăng 
ký tối đa 03 sản phẩm tham gia 
chương trình.

Công tác truyền thông cho 
Chương trình được đẩy mạnh thực 
hiện bằng nhiều hình thức: tổ chức 
sự kiện bình chọn tại các điểm đông 
dân cư, tuyên truyề n trên truyền 
hình, báo chí, mạng xã hội face-
book, quả ng cá o trên thành xe buýt, 
website binhchonhangviet.com.vn, 
liên kết truyền thông với các DN, 

tổ chức liên quan và  giải đáp thông 
tin chương trình qua tổng đài 024. 
1081. Sau 3 tháng triển khai, Ban 
Tổ chức đã tiếp nhận 105 doanh 
nghiệp với 205 sản phẩm thuộc 
11 ngành hàng đăng ký tham gia, 
số lượng doanh nghiệp tăng 41,9% 
và số lượng sản phẩm tăng 4,1% so 
với năm 2018. Cù ng vớ i đó , Ban tổ 
chức đã phát hành 4.000 phiếu có 
danh sách các mã sản phẩm, dịch 
vụ, triển khai bình chọn tại các 
địa điểm đông dân cư để người 
tiêu dùng bình chọn. Kết quả bình 
chọn qua kênh online với thời gian 
bình chọn từ ngày 16/9 - 14/10 đạt 
16.715 lượt bình chọn, tăng 76,6% 
so với năm 2018. Tổng lượt bình 
chọn qua phiế u đạ t 106.424 lượ t, 
tăng 158,6% so với năm 2018.

Dựa trên kết quả bình chọn của 
NTD, Ban Giám khảo tiến hành 
chấm điểm độc lập. Kết quả, đã 
có 146 sản phẩm, dịch vụ của 105 
doanh nghiệp đã  đượ c bì nh chọ n. 

Bên cạnh những thương hiệu lâu 
năm đã khẳng định vị thế vững 
chắc trên thị trường, chương trình 
năm nay cũng có sự góp mặt của 
nhiều DN nhỏ và vừa với quyết tâm 
nâng cao sức cạnh tranh, giành ưu 
tiên trong lựa chọn của NTD. 

Có thể thấy, sau 10 năm triển 
khai thực hiện, chương trình bình 
chọn đã  giúp cho các sản phẩm, 
dịch vụ của các DN Việt đến gần 
với NTD Th ủ đô và cả nước. Trong 
thờ i gian tớ i, BCĐ CVĐ TP sẽ  tiế p 
tụ c tuyên truyề n, quả ng bá , giớ i 
thiệ u, đưa ra giải pháp đồng bộ 
để  nâng cao cả về “chất và lượng” 
củ a Chương trì nh bì nh chọ n nó i 
riêng và  hoạ t độ ng củ a BCĐ CVĐ 
TP nó i chung. Đặc biệt là duy trì  
sự bền vững của các sản phẩm đã 
được tôn vinh tại Chương trình. 
Đồng chí Nguyễn Lan Hương - 
Th ành ủy viên, Chủ tịch Ủy ban 

Duy trì sự bền vững của các sản phẩm được bình chọn 
“Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” 

Chủ  tị ch Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP Nguyễ n Lan Hương và  Phó  Chủ  tị ch UBND TP 
Nguyễ n Doã n Toả n trao chứ ng nhậ n cho cá c DN đượ c bì nh chọ n.  Ả nh: Linh Vy
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Đặc sắc sản phẩm OCOP làm từ mây tre giang của các hộ sản xuất thôn Phú Vinh 
(xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ). Ảnh: Nguyễn Mai

PHẤN ĐẤU XẾP HẠNG TỪ 
800 ĐẾN 1.000 SẢN PHẨM

Người dân xã Th ượng Mỗ 
(huyện Đan Phượng) có truyền 
thống trồng bưởi từ lâu. Hiện 
nay, cả xã có 121ha trồng bưởi 
theo tiêu chuẩn VietGAP và đã 
xây dựng thành công nhãn hiệu 
tập thể “Bưởi tôm vàng Đan 
Phượng”. Th eo Chủ tịch UBND 
xã Th ượng Mỗ Nguyễn Tuấn 
Anh, chọn sản phẩm bưởi tôm 
vàng tham gia chương trình 
OCOP, xã Th ượng Mỗ và huyện 
Đan Phượng đã tổ chức tập huấn 
cho cán bộ và nhân dân; đồng 
thời in ấn và cấp phát tem nhãn 
truy xuất nguồn gốc sản phẩm... 
Đến hết năm 2019, sản phẩm 
“Bưởi tôm vàng Th ượng Mỗ” đáp 
ứng đủ tiêu chí, trình thành phố 
phân loại, xếp hạng sản phẩm 
OCOP.

Trưởng phòng Kinh tế huyện 
Đan Phượng Nguyễn Viết Đạt 
cho hay, trên địa bàn huyện có 
nhiều sản phẩm nông nghiệp, 
làng nghề có lợi thế, như: Nem, 
đậu, rượu nếp, rau an toàn, 

Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm: 
Hà Nội nỗ lực dẫn đầu cả nước

nấm... Các nhóm sản phẩm này 
được hỗ trợ để nâng cao chất 
lượng, phấn đấu đến hết năm 
2019 có 40 sản phẩm và đến năm 
2020 có 107 sản phẩm được phân 
loại, xếp hạng OCOP.

Cũng về việc lựa chọn sản 
phẩm tham gia OCOP, Phó 
Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm 
Nguyễn Ngọc Th uần cho biết, 
huyện đã lựa chọn được 80 sản 
phẩm tham gia chương trình 
OCOP đến năm 2020. Đặc biệt, 
Gia Lâm phát triển các sản phẩm 
gốm sứ của làng nghề Bát Tràng 
đạt tiêu chuẩn 5 sao, có khả năng 
cạnh tranh trên thị trường trong 
nước và quốc tế.

 Tương tự, nhiều huyện khác 
như: Phú Xuyên, Th ạch Th ất... 
cũng đăng ký mỗi huyện hơn 100 
sản phẩm tham gia OCOP. Toàn 
thành phố đặt mục tiêu đến năm 
2020 có từ 800 đến 1.000 sản 

phẩm được đánh giá xếp hạng 
OCOP. Riêng năm 2019, Hà Nội 
tổ chức đánh giá xếp hạng 300 
sản phẩm.

Th eo Phó Chánh Văn phòng 
Th ường trực Văn phòng Điều 
phối nông thôn mới Hà Nội 
Nguyễn Văn Chí, mục tiêu Hà 
Nội đặt ra cao và việc thực hiện 
khá khả thi, bởi Hà Nội có 1.350 
làng có nghề, trong đó, hơn 300 
làng nghề đã được UBND thành 
phố công nhận làng nghề truyền 
thống. Hơn nữa, Hà Nội đang 
dẫn đầu cả nước trong việc ứng 
dụng hệ thống truy xuất nguồn 
gốc nông, lâm, thủy sản, thực 
phẩm bằng tem điện tử thông 
minh QRcode (hơn 5.000 sản 
phẩm được gắn mã). Đây là 
tiềm năng và cũng là nền tảng 
để phát triển OCOP. Qua rà 
soát, đối chiếu với 6 nhóm sản 
phẩm trong chương trình OCOP 

Th ành phố (TP) Hà Nội 
phấn đấu đến năm 2020 
sẽ nâng cấp, hoàn thiện và 
tổ chức đánh giá, xếp hạng 
từ 800 đến 1.000 sản phẩm 
trong Chương trình mỗi 
xã một sản phẩm (OCOP). 
Đây là mục tiêu lớn của Hà 
Nội đang được thực hiện với 
nhiều giải pháp cụ thể.
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Tăng cườ ng công tá c đố i ngoạ i Nhân dân...   (Tiếp theo trang 24)

của trung ương (thực phẩm, đồ 
uống, thảo dược, lưu niệm - nội 
thất - trang trí, vải và may mặc, 
dịch vụ du lịch nông thôn), Hà 
Nội có khoảng 7.200 sản phẩm 
có lợi thế...

 
NHIỀU GIẢI PHÁP ĐỂ 

HOÀN THÀNH MỤC TIÊU
Để phát huy lợi thế, Hà Nội 

đang triển khai rất nhiều giải 
pháp. Hiện nay, TP hoàn thành 
công tác tổ chức đào tạo, tập 
huấn cho cán bộ, người dân, 
doanh nghiệp, hợp tác xã tham 
gia chương trình OCOP. Bên 
cạnh đó, TP tiếp tục hỗ trợ các 
tập thể, cá nhân đăng ký nhãn 
hiệu, liên kết tiêu thụ sản phẩm 
cho nông dân...

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT 
Hà Nội Tạ Văn Tường cho hay, 
TP đang thúc đẩy tổ chức hội 
chợ, phiên chợ OCOP. Đơn cử, 
từ ngày 10 đến 13/10, tại phố đi 
bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây 
Hồ), Sở NN&PTNT Hà Nội phối 

hợp với các đơn vị tổ chức phiên 
chợ quảng bá, giới thiệu, kết nối 
giao thương sản phẩm OCOP 
và đặc sản vùng miền trên toàn 
quốc. Đây là “sân chơi” để người 
sản xuất giới thiệu, quảng bá, bày 
bán sản phẩm phục vụ nhu cầu 
mua sắm, tiêu dùng của người 
dân Th ủ đô và khách du lịch... 
Qua đó, khuyến khích các doanh 
nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất 
phát triển chương trình OCOP...

Mới đây, Sở NN&PTNT Hà 
Nội tiếp tục phối hợp với với siêu 
thị BigC Th ăng Long tổ chức hội 
thảo kết nối tiêu thụ sản phẩm 
OCOP và đặc sản vùng miền vào 
hệ thống siêu thị BigC và Go! 
Việt Nam. Trong khuôn khổ hội 
thảo, 85 gian hàng với hơn 1.200 
sản phẩm an toàn, rõ xuất xứ 
nguồn gốc, đặc sản vùng miền 
của Hà Nội và các tỉnh, TP được 
giới thiệu, bày bán tại siêu thị 
BigC Th ăng Long. Chương trình 
nhằm tạo chuỗi liên kết bền 
vững, nâng cao giá trị cho người 

sản xuất, đáp ứng nhu cầu tiêu 
dùng của Th ủ đô. Siêu thị BigC 
Th ăng Long là đơn vị cung cấp 
nông sản, thực phẩm lớn trên địa 
bàn TP. Việc đưa sản phẩm nông 
sản, thực phẩm của Hà Nội vào 
hệ thống siêu thị sẽ có lợi cho cả 
người sản xuất, doanh nghiệp và 
người tiêu dùng.

 “Về lâu dài, Hà Nội sẽ đầu 
tư cho 3 làng nghề: Bát Tràng 
(huyện Gia Lâm), Vạn Phúc 
(quận Hà Đông) và Đường Lâm 
(thị xã Sơn Tây) phát triển OCOP 
gắn với du lịch. Bên cạnh đó, TP 
xây dựng trung tâm giới thiệu 
sản phẩm OCOP của Hà Nội, 
dự kiến đặt tại huyện Đông Anh 
(trên đường đến sân bay quốc tế 
Nội Bài) nhằm tạo thuận lợi cho 
giới thiệu, quảng bá và bày bán 
sản phẩm, phục vụ khách du lịch 
khi đến Hà Nội” - Phó Giám đốc 
Sở NN&PTNT Hà Nội Tạ Văn 
Tường cho biết. 

Nguyễn Mai

quê hương, đất nước, đồng thời, 
tham gia, thúc đẩy, hợp tác các 
chương trình nhằm phát triển 
kinh tế của hai nước.

Được biết năm 2020 là năm 
kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ 
Việt Nam - Đức, đây là điều kiện 
mỗi tổ chức, nhóm, hội gia đình 
người Việt Nam tại Đức thể hiện, 
giao lưu và quảng bá các giá trị 
văn hoá nghệ thuật của Việt Nam 
đến với người dân nước Sở tại và 
bạn bè quốc tế. 

Tạ i cá c nơi đoà n đế n, thay 
mặt đoàn công tác, đồng chí 

Nguyễn Anh Tuấn - Phó  Chủ  
tị ch Th ườ ng trự c Ủ y ban MTTQ 
Việ t Nam TP Hà  Nộ i trân trọng 
cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của 
cá c đại sứ quán, Hội người Việt 
Nam tại nướ c sở  tạ i cù ng bà  con 
Việ t kiề u, đồ ng thờ i, thông tin về 
tình hình kinh tế - chính trị - xã 
hội của Th ủ đô và những điểm 
nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP trong năm qua. Nhân 
dịp này, đồng chí mong muốn có  
thể  mờ i bà  con Việ t kiề u tiêu biể u 
tham gia Ủ y viên Ủ y ban MTTQ 
Việt Nam TP Hà Nội cù ng vớ i 

các cá nhân tiêu biểu trong nước, 
từ  đó , tăng cườ ng vai trò  củ a Mặ t 
trậ n, củ ng cố  khố i đạ i đoà n kế t 
toà n dân tộ c. Th ông qua cá c 
chuyến thăm và làm việc, Ủ y ban 
MTTQ Việ t Nam TP hiể u, nắ m 
thêm tì nh hì nh, tâm tư, tì nh 
cả m củ a cộ ng đồ ng ngườ i Việ t 
Nam tạ i nướ c ngoà i, qua đó , gó p 
phầ n tăng cườ ng sự gắn kết giữa 
Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP 
với cộng đồng người Việt tại 
Hungary, Cộ ng hò a Sé c và  Cộ ng 
hò a Liên bang Đứ c. 

Lê Phương
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Trong thờ i gian chố ng Mỹ  
cứ u nướ c, bầ u trờ i Hà  Nộ i đượ c 
đơn vị  bộ  độ i nà o bả o vệ ?

HÀ NỘI TRONG TA

Đó  là  Bộ  Tư lệ nh Phò ng không Hà  Nộ i mà  nay 
là  Sư đoà n Phò ng không Hà  Nộ i, Sư đoà n 361. 

Cuố i năm 1964, đế  quố c Mỹ  tạ o ra sự  kiệ n 
vị nh Bắ c Bộ  và  cho má y bay đá nh bom mộ t số  tỉ nh phụ  
cậ n Hà  Nộ i vớ i âm mưu đưa chiế n tranh ra miề n Bắ c, 
dù ng không quân đá nh phá  hậ u phương lớ n củ a cuộ c 
đấ u tranh giả i phó ng miề n Nam. Trướ c tì nh hì nh đó , 
TW đã  chủ  trương thà nh lậ p Bộ  Tư lệ nh Phò ng không 
Hà  Nộ i mà  nay là  Sư đoà n Phò ng không Hà  Nộ i - Sư 
đoà n 361 vớ i nhiệ m vụ  chiế n đấ u bả o vệ  bầ u trờ i Th ủ  
đô, gồ m nhiề u trung đoà n cao xạ  và  tên lử a.

Ngà y 25/6/1965 là  ngà y Mỹ  tung nhiề u tố p má y bay 
trinh sá t và o vù ng trờ i miề n Bắ c, trong đó  có  mộ t tố p 
hai chiế c và o vù ng Hà  Nộ i, cá c chiế n sĩ  cao xạ  sư đoà n 
361 đã  kị p thờ i nổ  sú ng bắ n rơi mộ t chiế c. Đây là  chiế c 
má y bay Mỹ  đầ u tiên bị  lự c lượ ng phò ng không Th ủ  đô 
bắ n rơi. Đạ i độ i 3, Trung đoà n 220 thuộ c Sư đoà n 361 
là  đơn vị  đã  hạ  chiế c má y bay đó . Ngay sau đó , đơn vị  
đã  đượ c Ủ y ban Hà nh chí nh TP Hà  Nộ i (nay là  UBND 
TP) tặ ng lá  cờ  thêu “Chiế n công đầ u”. Sau đó , Sư đoà n 
361 liên tiế p lậ p nhiề u công trạ ng, tí nh đế n khi hế t chiế n 
tranh, đã  bắ n rơi 591 má y bay cá c loạ i củ a đế  quố c Mỹ  
trong đó  có  35 má y bay B52. 

Ngà y 15/1/1976, Đả ng và  Nhà  nướ c đã  phong tặ ng 
Bộ  độ i phò ng không Hà  Nộ i danh hiệ u Anh hù ng lự c 
lượ ng vũ  trang nhân dân (LLVTND). Trong sư đoà n 
có  5 trung đoà n, 6 tiể u đoà n, đạ i độ i và  6 cá  nhân 
cũ ng đượ c tuyên dương Anh hù ng LLVTND và  tặ ng 
thưở ng nhiề u huân, huy chương. Cũ ng từ  khi thà nh 
lậ p đế n năm 1969, sư đoà n vinh dự  đượ c đó n Chủ  tị ch 
Hồ  Chí  Minh tớ i thăm 8 lầ n. Đây chí nh là  biể u hiệ n 
củ a sự  quan tâm sâu sắ c củ a Ngườ i. 

Đế n nay, cá n bộ  và  chiế n sĩ  Sư đoà n 361 vẫ n thườ ng 
xuyên họ c tậ p, tu dưỡ ng, nâng cao phẩ m chấ t đạ o đứ c 
cá ch mạ ng và  trì nh độ  khoa họ c kỹ  thuậ t để  bả o vệ  
vữ ng chắ c bầ u trờ i Th ủ  đô, gó p phầ n xây dự ng quân 
độ i Nhân dân Việ t Nam ngà y cà ng chí nh quy, tinh 
nhuệ  và  từ ng bướ c hiệ n đạ i hó a.  

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

DÂN
Tin vào trí tuệ của Nhân dân
Sự nghiệp lên nhanh gấp bội phần
Mặt trận công khai lo với Đảng
Giai tầng đoàn kết góp thêm chân
Vai trò tác giả ngàn trang sử
Vị trí thành viên vạn sách thần
Đảng nói, Dân nghe, nghèo đã thoát
Biết nghe Dân nói, Nước canh tân.
                                                              Văn Đức

Sư đoàn 361 - “Cận vệ đỏ” trong Chiến dịch Phòng không 
bảo vệ Hà Nội tháng 12/1972.
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Gìn giữ nét văn hóa Việt
TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP

Với 54 dân tộc cùng chung 
sống trên 63 tỉnh,thành 
phố, Việt Nam có một 

nền văn hóa lâu đời gắn liền với 
quá trình hình thành, phát triển 
của dân tộc. Văn hóa Việt Nam đa 
dạng được hình thành từ 54 dân 
tộc anh em cùng chung sống. Mỗi 
dân tộc lại có những đặc trưng 
riêng nhưng luôn đoàn kết, không 
có sự phân biệt. Văn hóa Việt 
được thể hiện trong tín ngưỡng 
và tôn giáo, ẩm thực, trang phục 
truyền thống, lễ hội truyền thống. 
Trong đó, thờ cúng tổ tiên được 
coi là nét đẹp trong giá trị văn hóa 
Việt Nam. Ẩm thực mang những 
đặc trưng vùng miền. Áo dài là nét 
đẹp truyền thống trong văn hóa 
Việt Nam. Lễ hội truyền thống là  
nét độc đáo trong văn hóa Việt 
Nam. Người Việt Nam dù ở đâu 
cũng luôn tự hào về truyền thống 
văn hóa của mình, đó là tinh thần 
yêu nước, ý chí tự lực tự cường, 
sáng tạo, là tinh thần đoàn kết, 
lòng nhân ái, bao dung, là sự coi 
trọng  các giá trị truyền thống gia 
đình, trọng nghĩa tình, đạo lý, tinh 
tế trong giao tiếp, ứng xử...

Cùng với sự phát triển của xã 
hội, văn hóa Việt Nam là dòng chảy 
không ngừng, chịu ảnh hưởng  của 
mặt trái kinh tế thị trường với các 
giá trị văn hóa mới đến từ nhiều 
quốc gia, dân tộc. Trong dòng chảy 
đó, có những hủ tục bị loại bỏ 
nhưng cũng có những giá trị văn 
hóa bị mai một, bị biến tướng. Vấn 
đề  đặt ra là, trong quá trình hội (Xem tiếp trang 38)

nhập hiện nay, cần đảm bảo đề văn hóa Việt Nam vừa có tính kế thừa, vừa 
có tính chọn lọc, bổ sung những giá trị văn hóa tinh hoa của nhân loại. Kế 
thừa có hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Hội nhập 
nhưng vẫn giữ được bản sắc truyền thống. Hội nhập nhưng không hòa 
tan. Để làm được điều đó, các cơ quan chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh 
tuyên truyền để các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc thấm sâu vào 
mỗi gia đình, mỗi người. Trong đó, cần tập trung vào các giá trị tiêu biểu 
và cụ thể hóa nó với từng ngành, từng lĩnh vực để mọi người làm theo. 
Đưa nội dung văn hóa dân tộc  vào các trường học để học sinh được bồi 
đắp tình yêu với văn hóa dân tộc thông qua những bài học xoay quanh 
các chủ đề văn hóa ẩm thực, trang phục, nghệ thuật, tín ngưỡng và phong 
tục, văn hóa lễ hội, văn hóa giao tiếp và ứng xử trong gia đình, ngoài xã 
hội, văn hóa thưởng thức nghệ thuật dân tộc;  cách giao tiếp, ứng xử trên 
mạng Internet, cách ứng xử trong gia đình, nhà trường và ngoài xã hội, 
văn hóa giao thông, trang phục, ứng xử với môi trường, bản thân và văn 
hóa thưởng thức nghệ thuật đương đại. Các cấp Mặt trận đưa nội dung 
tuyên truyền, giáo dục văn hóa truyền thống vào ngày hội Đại đoàn kết 
toàn dân tộc, qua các cuộc họp tổ dân phố, sinh hoạt của các hội, đoàn thể. 
Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong 
việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong quá trình hội 
nhập quốc tế, đẩy mạnh hiện đại hóa - công nghiệp hóa đất nước.

Trình diễn áo dài ‘Hà Nội trong trái  m tôi’.  Ảnh: Tư liệu
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Chiều 3/12, UBND TP 
Hà Nội tổ chức Lễ trao 
tặng danh hiệu “Công 
dân danh dự Th ủ đô” 
năm 2019 cho ngài 
Valeriu Arteni, nguyên 
Đại sứ Rumani tại 
Việt Nam.

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự Thủ đô” 
năm 2019 cho nguyên Đạ i sứ  Rumani

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch 
UBND TP Nguyễn Đức 
Chung nhấn mạnh, đây là 

sự kiện có ý nghĩa đặc biệt nhằm 
vinh danh các cá nhân là người 
nước ngoài có đóng góp lớn cho 
sự phát triển cũng như mở rộng, 
tăng cường tình hữu nghị và hợp 
tác quốc tế giữa TP Hà Nội nói 
riêng và Việt Nam nói chung với 
các nước trên thế giới. Ngài Vale-
riu Arteni, nguyên Đại sứ Rumani 
tại Việt Nam đã được xét tặng 
danh hiệu “Công dân danh dự 
Th ủ đô” năm 2019 nhờ những 
đóng góp quan trọng của ngài đối 
với sự nghiệp phát triển thủ đô Hà 
Nội và việc mở rộng tăng cường 
tình đoàn kết, hữu nghị, quan hệ 
hợp tác quốc tế vì mục tiêu hoà 
bình, phát triển và tiến bộ xã hội.

Nguyên Đại sứ Valeriu Arteni 
đã có 25  năm sống, học tập và 
công tác tại Việt Nam, là Đại sứ 
có sự gắn bó thân thuộc với Việt 
Nam, rất yêu mến đất nước, con 

người Việt Nam và cả ngôn ngữ 
Việt. Ông là thành viên Đoàn 
ngoại giao tại Hà Nội, thành viên 
nhóm Đại sứ các nước EU và là 
Chủ tịch nhóm các Đại sứ Pháp 
ngữ. Ngà i giữ vai trò quan trọng 
trong việc thúc đẩy tình hữu nghị, 
kết nối văn hóa và giao lưu Nhân 
dân giữa Việt Nam và Rumani nói 
chung cũng như giữa hai Th ủ đô 
nói riêng. Chính quyền và người 
dân Hà Nội luôn ghi nhận, đánh 
giá cao những đóng góp của 
nguyên Đại sứ Valeriu Arteni đã 
dành cho TP.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn 
Đức Chung hy vọng, việc trao 
tặng danh hiệu Công dân danh 
dự thủ đô Hà Nội sẽ là nguồn 
động viên, khích lệ cho những 
đóng góp quan trọng và bền bỉ 
của nguyên Đại sứ Valeriu Arteni 
thời gian qua.

Ông Valeriu Arteni, nguyên 
Đại sứ Rumani tại Việt Nam bày 
tỏ cảm ơn đến TP. Hà Nội đã trao 

tặng danh hiệu “Công dân danh 
dự Th ủ đô” năm 2019. Vớ i ông, 
Hà Nội là lựa chọn của 1 trái tim 
và một hành trình trọn đời giữa 
Rumani và Việt Nam.

Sau hơn 25 năm sống tại Việt 
Nam, ông Valeriu Arteni đã cảm 
nhận được sự hiếu khách của 
người dân và hạnh phúc khi được 
học tập, làm việc tại nơi đây. Th ật 
vinh dự khi được làm nhân chứng 
cho sự vươn lên của một đất nước 
anh hùng, từ tro tàn đến thành 
công khi Việt Nam đã trở thành 
thành viên năng động của ASEAN 
và nhiều tổ chức quốc tế. Th ủ đô 
Hà Nội hiện là một đô thị hiện đại, 
nơi diễn ra nhiều sự kiện quốc tế 
nhưng cũng là một kho tàng lịch 
sử lâu đời. Ông Valeriu Arteni 
khẳng định trong thời gian tới sẽ 
tiếp tục đóng góp hết sức mình 
thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và 
Rumani cũng như giữa hai TP Hà 
Nội và Bucarest. 

BBT (Tổ ng hợ p)

Ảnh: BTG
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Tâm huyết, trách nhiệm với công việc, luôn nỗ 
lực vì sự đoàn kết lương - giáo và sự phát triển 
của đồng bào nói chung, đồng bào công giáo 

nói riêng, ông Nguyễn Văn Liệu, Ủy viên Th ường 
trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Hà Nội, Trưởng 
Ban Đoàn kết Công giáo quận Bắc Từ Liêm được bà 
con khen ngợi là tấm gương sáng tốt đời, đẹp đạo. 

Năm nay 65 tuổi, ông Liệu đã có 20 năm tham gia 
công tác xã hội ở địa phương, trong đó có 12 năm 
tham gia Ban đoàn kết Công giáo huyện Từ Liêm 
(từ năm 2013 đến nay là quận Bắc Từ Liêm), Ủy viên  
Th ường trực Ban đoàn kết Công giáo Th ành phố 
Hà Nội (nhiệm kỳ 2014 - 2019 và 2019 - 2024), 20 
năm là Tổ trưởng dân phố (từ năm 1999 đến 2013 là 
Trưởng thôn Hoàng , xã Cổ Nhuế có 450/900 hộ là 
đồng bào công giáo với 800 nhân danh, từ năm 2014 
đến nay là Tổ trưởng dân phố Hoàng 14, phường Cổ 
Nhuế 1). Sinh ra và lớn lên trong một gia đình Công 
giáo, với lối sống giản dị, gương mẫu, tích cực tham 
gia mọi phong trào do các cấp phát động, ông Liệu 
được nhân dân Tổ dân phố Hoàng 14, phường Cổ 
Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm kính trọng, tín nhiệm 
bầu tham gia nhiều công việc. Đáp lại tình cảm của 
bà con, ông Liệu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, 
trăn trở, tìm tòi ra biện pháp để triển khai công việc 
đạt hiệu quả cao. Khi nhận nhiệm vụ, ông sắp xếp 
công việc, dành thời gian tìm hiểu, nghiên cứu kỹ 
các văn bản liên quan để tuyên truyền, vận động bà 
con đạt hiệu quả.

Tổ dân phố Hoàng 14, phường Cổ Nhuế 1 có 
170/290 hộ là gia đình công giáo, với sự cầm lái của 
người  Tổ trưởng Nguyễn Văn Liệu, tinh thần đoàn 
kết giữa bà con lương - giáo luôn được giữ vững. Bà 
con chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy 
định, phong trào của địa phương.  Bà con sống đoàn 
kết, sẵn sàng giúp đỡ nhau trong cuộc sống, nỗ lực 
vươn lên phát triển kinh tế. Tổ dân phố Hoàng 14 đã 
vươn lên đi đầu trong nhiều phong trào, hoạt động 
của địa phương: phong trào “Xây dựng xứ họ đạo tiên 
tiến, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói 
giảm nghèo”, “Mỗi người Công giáo Th ủ đô là một 
công dân tốt”, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ 
các dự án trọng điểm của quận, thành phố, hiến máu 

TẤM GƯƠNG TỐT ĐỜI, ĐẸP ĐẠO

Ông Nguyễ n Văn Liệu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đoàn kết 
Công giáo TP Hà Nội, Trưởng Ban Đoàn kết Công giáo quận Bắc 
Từ Liêm Ả nh: M.H

nhân đạo, công tác từ thiện, tổng vệ sinh đường làng 
ngõ xóm... Đặc biệt, bà con nơi đây đã tích cực tham 
gia việc tang văn minh, tiến bộ. Năm 2019, đã có 6/6 ca 
thực hiện hỏa táng (một thành công lớn của ông Liệu 
bởi việc này trước đây chưa từng có tiền lệ). 

Ông Liệu chia sẻ, bí quyết giúp ông đạt được những 
kết quả cao trong công việc đó là phương châm đã nhận 
việc là luôn nêu cao tinh thần nỗ lực, trách nhiệm, toàn 
tâm toàn ý cho công việc. Trong tuyên truyền, vận động 
bà con phải kiên trì, khéo léo với phương châm mình 
nêu gương làm trước rồi vận động bà con làm theo. 
Trong tuyên truyền, biết cách dùng tình cảm để vận 
động, giải thích một cách thấu tình đạt lý. Khi được bầu 
là Tổ trưởng dân phố, ông không ngừng học hỏi, bổ 
sung kiến thức phục vụ công việc. Nhiều năm qua, ông 
đã trở thành cầu nối giữa đạo và đời ở địa bàn dân cư, 
giúp mối đoàn kết Lương - Giáo ngày thêm bền chặt. 
Ông được giáo xứ tin tưởng giao đảm nhận nhiều công 
việc quan trọng và đều hoàn thành tốt.

Trên cương vị Trưởng Ban đoàn kết công giáo quận 
Bắc Từ Liêm, ông đã góp phần làm cho đời sống vật 
chất và tinh thần của đồng bào Công giáo ngày càng 
được cải thiện, giữ vững ổn định chính trị, xã hội. Bộ 
mặt của xứ, họ đạo ngày càng khang trang, xanh, sạch, 
đẹp. Phong trào của đồng bào Công giáo quận ngày 
càng phát triển, trở thành một trong những điểm sáng 
của quận. Trong đó, nổi bật như công tác bác ái xã 

(Xem tiếp trang 37)
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Làm nhiều việc có ích cho cộng đồng, xã hội

NGÀY ĐÊM CHÈO THUYỀN 
VẬN CHUYỂN THỰC PHẨM 

CỨU HỘ
Với đặc thù là “rốn lũ” của Hà 

Nội, nhiều năm qua huyện Chương 
Mỹ thường xuyên phải chống chọi 
với mưa lũ. Gần đây nhất, là trận 
lụt vào cuối tháng 7 và đầu tháng 
8/2018. Trong đợt mưa lớn kéo 
dài, khi thấy nước lên nhanh, với 
trách nhiệm của mình, bản thân bà 
Th u tự bơi thuyền con lách vào các 
ngõ kêu gọi, vận động bà con chủ 
động trong công tác di dời tài sản, 
gia súc gia cầm. Đồng thời, bà Th u 
cùng với chính quyền và bộ đội địa 
phương hỗ trợ kê kích, di chuyển 
tài sản và người về trường cấp 2 và 
nơi cao hơn. Việc làm đó đã góp 
phần đảm bảo an toàn về người 
và tài sản của người dân nơi đây. 
Mặc dù nhà bà Th u cũng bị ngập, 
nhưng vượt lên khó khăn do thiên 
tai gây ra bà vẫn lạc quan và cùng 
chính quyền, các ban ngành đoàn 
thể của thị trấn Xuân Mai tích cực 
giúp đỡ các hộ gia đình khác. 

Chia sẻ với phóng viên, bà Th u 
cho biết gia đình bà sinh sống dựa 
vào làm nghề đánh bắt thủy sản 
nên việc sông nước bà rất rành. 
Ngay từ khi 12 tuổi bà đã biết bơi, 

Bà Hoàng Thị Thu được UBND huyện Chương Mỹ biểu dương gương “Người tốt, việc tốt” 
 êu biểu năm 2019.  Ảnh: MTTQ huyện Chương Mỹ

lặn và sử dụng thành thạo các các 
loại thuyền, phụ giúp bố mẹ đánh 
cá. Bởi vậy, trong suốt những ngày 
mưa lũ trong năm 2018, khi nước 
sông Bùi lên cao, toàn khu Bùi Xá 
bị ngập trong nước, có nơi ngập 
sâu tới 1,5m, nhưng bà vẫn có thể 
di chuyển bằng thuyền rất thành 
thạo (mặc dù cơ thể bà khá nhỏ bé, 
chỉ nặng 38kg). Đặc biệt, với vai trò 
là Trưởng ban Công tác mặt trận 
của khu, bà Th u vừa đảm nhiệm 
canh lũ, cung cấp thông tin và thực 
phẩm cho cả khu và trong suốt hơn 
chục ngày ngập úng ngày nào bà 
Th u cũng chèo thuyền để đưa đón 
mọi người trong khu cũng như các 
phóng viên về đưa tin viết bài.

Khi có hàng cứu trợ của các cấp, 
các tổ chức và các đơn vị bà Th u là 
người đi cấp phát đến từng gia đình 
đảm bảo kịp thời, không quản ngại 
đêm tối.

Nhiều người gọi bà là “người 
vác tù và hàng tổng”, bởi nhiều khi 
việc nhà chưa xong, nhưng bà Th u 
vẫn gác lại vì việc công. “Có những 
hôm còn chưa kịp ngồi ăn cơm, 

nhưng có người gọi vận chuyển, 
phát quà... là tôi lại tất tưởi chèo 
thuyền đi. Trong khi, hai vợ chồng 
làm nghề đánh cá, phải nhờ con đi 
bán hộ”. 

Bên cạnh đó bà còn tích cực 
vận động và cùng nhân dân trong 
khu thu gom rác thải, giữ gìn vệ 
sinh môi trường trong những ngày 
ngập lụt và sau khi nước rút. Việc 
làm của bà được chính quyền địa 
phương thị trấn Xuân Mai và bà 
con nhân dân trong khu Bùi Xá ghi 
nhận và khen ngợi.

HẬU PHƯƠNG VỮNG CHẮC 
TỪ GIA ĐÌNH

Được biết, bà Th u từng có 25 
năm làm công tác chi hội phụ nữ. 
Từ năm 2014 đến nay bà đảm 
nhiệm Trưởng ban Công tác Mặt 
trận khu Bùi Xá. Ngoài làm Trưởng 
ban Công tác Mặt trận, bà Th u còn 
là tổ trưởng tổ hòa giải và là gương 
điển hình hòa giải 5 tốt ở khu Bùi 
Xá, được Chủ tịch UBND TP Hà 
Nội Nguyễn Đức Chung trao tặng 
Bằng khen.

Trong 2 đợt ngập lụt lịch sử 
vào tháng 10/2017 và  tháng 
7/2018, tại khu Bùi Xá, thị trấn 
Xuân Mai, huyện Chương Mỹ,  
nhiều người quá quen thuộc với 
hình ảnh người phụ nữ bé nhỏ 
Hoàng Th ị Th u – Trưởng ban 
Công tác Mặt trận khu Bùi Xá 
-  luôn nhiệt tình, vững tay chèo 
thuyền vận chuyển hàng cứu 
trợ, đưa đón bà con trong khu.
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“Tôi thì nghĩ mình sống thì phải 
tham gia hoạt động ở địa phương. 
Khi tham gia công tác đoàn thể, tôi 
được chồng và các con hết sức ủng 
hộ. Mỗi khi có hội nghị hay sự kiện 
gì là chồng tôi luôn dặn dò, bà phải 
thu xếp đi sớm đi đầy đủ, việc nhà 
đã có tôi lo”, bà Th u nói.

Với nhiều năm làm công tác 
hòa giải, bà Th u đã góp phần giúp 
hóa giải được nhiều mâu thuẫn 
trong khu dân cư, bà Th u chia sẻ: 
Bản thân cũng phải kiên nhẫn và 
linh hoạt. Bên cạnh đó, nhằm bảo 
vệ môi trường, bà Th u đã tích cực 
phối hợp với Hội nông dân cơ sở 
vận động nhân dân trong khu thực 
hiện mô hình thùng rác tại gia. Để 
đạt được hiệu quả, bà đã “đến từng 

ngõ, gõ từng nhà” vận động mọi 
người cùng thực hiện. Bản thân 
bà là người tiên phong  làm trước. 
Đến nay, 100% hộ dân đều có 
thùng rác đặt ngay trước ngõ. Mô 
hình này đã góp phần rất lớn trong 
việc làm sạch đường làng ngõ xóm, 
không còn tình trạng rác thải bừa 
bãi, đảm bảo không khí trong lành.

Hàng năm, bà Th u luôn vận 
động thực hiện hiệu quả các quỹ 
từ thiện đạt và vượt chỉ tiêu được 
giao. Th eo bà Th u, trong quá trình 
vận động bà luôn nhận được sự 
đồng tình ủng hộ của Nhân dân 
bởi các quỹ đều được công khai 
minh bạch trong sử dụng. Bản 
thân gia đình bà cũng luôn gương 
mẫu tham gia đóng góp trước. Khi 

vận động quỹ thì kết hợp vận động 
xây dựng gia đình văn hóa, làng 
văn hóa. Khu Bùi Xá có 103 hộ với 
530 nhân khẩu thì có tới 94% số hộ 
đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa. 
Năm 2016, khu được công nhận 
danh hiệu Làng văn hóa làng lần 
2. Đặc biệt, khu Bùi Xá không có 
tệ nạn xã hội. 

Trong quá trình công tác, bà 
Hoàng Th ị Th u được nhiều cấp, 
ngành tặng Bằng khen, Giấy khen. 
Năm 2019, bà được UBND huyện 
Chương Mỹ tặng danh hiệu người 
tốt việc tốt. Nhưng với người phụ 
nữ nhỏ bé này, niềm vui chính là 
đã làm được nhiều việc có ích cho 
cộng đồng, xã hội. 

Hoài Lưu

hội, khuyến học, tham gia các quỹ 
tại địa phương. Cho đến nay, đồng 
bào Công giáo quận đã đóng góp 
Quỹ “Vì người  nghèo” được trên 
48 triệu đồng,  Quỹ “Đền ơn đáp 
nghĩa” được trên 59 triệu đồng, 
Ủng hộ đồng bào bị hạn hán, lũ 
lụt, xâm nhập mặn được 100 triệu 
đồng, Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” 
được 50 triệu đồng. Tiêu biểu như 
Ban Bác Ái nấu “Nồi cháo nghĩa 
tình” phục vụ bệnh nhân Bệnh 
viện E miễn phí vào sáng thứ 2 
hàng tuần. Nhiều cá nhân khác 
như bà Nguyễn Th ị Minh Nguyệt, 
giáo dân họ Hoàng Th ôn, xứ Cổ 
Nhuế, bà Nguyễn Th ị Vinh, giáo 
xứ Cổ Nhuế  đã làm từ thiện với số 
tiền từ 50 đến hơn 80 triệu đồng... 
Công tác khuyến học được quan 
tâm thường xuyên. Hầu hết các 
Giáo xứ, Giáo họ đều tổ chức xây 
dựng Quỹ khuyến học để tặng quà 
cho các học sinh nghèo vượt khó, 

học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng. 
Ban đoàn kết Công giáo quận 
phối hợp cùng các giáo họ giúp 
đỡ học sinh từ các tỉnh, thành về 
Hà Nội dự thi đại học, phục vụ 
nơi ăn, ở, điện nước miễn phí. 
Trong 4 năm (từ 2012 đến 2015), 
đã có trên 2.000 học sinh các tỉnh, 
thành được giúp đỡ khi thi đại 
học. Công tác hiến máu nhân đạo 
của quận cũng luôn vượt chỉ tiêu 
với sự tham gia tích cực của nhiều 
giáo dân.

Sâu sát với bà con, lắng nghe 
tâm tư, nguyện vọng của bà con 
để tham mưu với cấp trên hoặc 
giải quyết kịp thời những vấn đề  
phát sinh, ông Liệu đã có đóng 
góp lớn giúp cho 100% tổ dân 
phố trên địa bàn có điện chiếu 
sáng tại đường ngõ, xóm giúp 
việc đi lại của bà con thuận tiện 
hơn đồng thời đảm bảo an ninh 
trật tự;  phối hợp gắn biển số nhà 

cho 100% hộ dân, lắp giá treo cờ 
Tổ quốc trên toàn phường; giải 
tỏa 2 ao bị lấn chiếm thành sân 
chơi cho trẻ em... được nhân dân 
khen ngợi, đánh giá cao.

Ông Nguyễn Văn Liệu đã nhiều 
lần được UBND, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam Th ành phố Hà Nội, Hội 
Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng 
khen. Gia đình ông được bà con 
bình chọn là gia đình công giáo 
tiêu biểu của địa phương. 

Ông Liệu cho biết, tuy bận nhiều 
công việc nhưng ông luôn cảm 
thấy vui, hạnh phúc vì được góp 
chút công sức nhỏ bé của mình 
vào phong trào của địa phương. 
Bản thân ông sẽ tiếp tục nỗ lực 
trong công tác, cuộc sống để xứng 
đáng với sự tin yêu, tín nhiệm của 
bà con cũng như lãnh đạo các cấp, 
xứng danh là người Công giáoTh ủ 
đô tiêu biểu. 

Minh Huệ

Tấm gương tốt đời, đẹp đạo...  (Tiếp theo trang 35)
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HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

Hỏi đáp pháp luật
1. Công dân có quyền và nghia 

vụ gì trong phòng, chống tham 
nhũng?

Trả lời:
Công dân có quyền phát hiện, 

phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin 
về hành vi tham nhũng và được 
bảo vệ, khen thưởng theo quy 
định của pháp luật; có quyền kiến 
nghị với cơ quan nhà nước hoàn 
thiện pháp luật về phòng, chống 
tham nhũng và giám sát việc thực 
hiện pháp luật về phòng chống 
tham nhũng.

Công dân có nghĩa vụ hợp 
tác, giúp đỡ cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có thẩm quyền trong phòng, 
chống tham nhũng.

2. Việc giám sát công tác 
phòng, chống tham nhũng được 
quy định như thế nào?

Trả lời:
Quốc hội, Ủy ban Th ường vụ 

Quốc hội giám sát công tác phòng, 

chống tham nhũng trong phạm vi 
cả nước.

Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của 
Quốc hội, trong phạm vi nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình, giám sát 
công tác tác phòng, chống tham 
nhũng trong lĩnh vực do mình 
phụ trách.

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội 
trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình, giám sát việc phát 
hiện và xử lý tham nhũng.

Đoàn đại biểu Quốc hội, đại 
biểu Quốc hội trong phạm vi 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình 
giám sát công tác phòng, chống 
tham nhũng.

HĐND, Th ường trực HĐND, 
Ban của HĐND, tổ đại biểu 
HĐND, đại biểu HĐND trong 
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 
của mình, giám sát công tác tác 
phòng, chống tham nhũng tại 
địa phương.

3. Những hành vi nào bị 
nghiêm cấm trong phòng, 
chống tham nhũng?

Trả lời:
Th eo Luật Phòng, chống tham 

nhũng thì các hành vi sau đây bị 
nghiêm cấm:

- Các hành vi tham nhũng theo 
quy định của Luật Phòng, chống 
tham nhũng.

- Đe dọa, trả thù, trù dập, tiết lộ 
thông tin về người phản ánh, báo 
cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung 
cấp thông tin về hành vi tham 
nhũng.

- Lợi dụng việc phản ánh, báo 
cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung 
cấp thông tin về hành vi tham 
nhũng để vu khống cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, cá nhân khác.

- Bao che hành vi tham nhũng, 
cản trở, can thiệp trái pháp luật vào 
việc phát hiện, xử lý tham nhũng 
và các hành vi khác vi phạm pháp 
luật về phòng, chống tham nhũng 
theo quy định của Luật Phòng, 
chống tham nhũng. 

Quỳnh Ngọc

 Cùng với đó, các cấp chính 
quyền cần tăng cường tổ 
chức các hoạt động để vừa 
giữ gìn, phát huy các giá trị 
văn hóa truyền thống, vừa 
quảng bá được hình ảnh 
Việt Nam với bạn bè quốc tế. 
Đồng thời, tạo môi trường 
thuận lợi để mỗi cá nhân 
phát huy tốt nhất giá trị văn 
hóa truyền thống.

Văn hóa truyền thống Việt 
Nam là sự kết tinh qua suốt 
chiều dài hơn 4.000 năm 
dựng nước và giữ nước của 
dân tộc. Đó là niềm tự hào 

nhưng cũng là trách nhiệm 
của mỗi người Việt Nam 
trong quá trình phát triển, 
hội nhập. Hãy biết trân trọng 
các giá trị văn hóa truyền 
thống, tích cực thi đua lao 
động, sản xuất, học tập để 
làm giàu chính đáng và góp 
phần dựng xây đất nước. 
Cùng với đó là tích cực học 
hỏi, chủ động tiếp thu một 
cách có chọn lọc các giá trị 
văn hóa tinh hoa của nhân 
loại để làm giàu cho văn hóa 
Việt Nam. 

Nguyễn Tâm

MTTQ Việt Nam TP, Trưởng BCĐ CVĐ 
TP khẳ ng đị nh: “BCĐ CVĐ TP, Ban tổ  chứ c 
Chương trì nh sẽ tiếp tục điều chỉnh, hoà n 
thiệ n Quy chế  cho phù hợp. Có thể một sản 
phẩm của DN nhiều năm liên tiế p bì nh chọ n 
vào Top 1 - đây là điều vinh dự, mụ c tiêu 
phấ n đấ u của DN, nhưng nếu chỉ mãi một 
sản phẩm cứ ở Top 1 mà không có sự rượt 
đuổi vươn lên của chí nh DN đó  và  cá c sả n 
phẩ m củ a cá c DN khác thì đây cũng là điều 
cần phải suy nghĩ. Cầ n phả i tôn vinh cá c sả n 
phẩ m truyề n thố ng, đồng thờ i tạ o độ ng lự c, 
khuyến khích sự sáng tạo các sản phẩm mới, 
thúc đẩy các DN phát triển”. 

Thu Thủy

Gìn giữ nét văn hóa... (Tiếp theo trang 33) Duy trì sự bền vững...  
(Tiếp theo trang 27)



39SỐ 87 - THÁNG 12/2019  DÂN CHỦ VÀ ĐOÀN KẾT  

TIN HOẠT ĐỘNG

Hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp TP Hà Nội
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* MTTQ Việt Nam các cấp 
TP Hà Nội tập trung tổ chức 
thành công Ngày hội Đại đoàn 
kết toàn dân tộc tại KDC.

* MTTQ quận Cầu Giấy 
khen thưởng 26 tập thể và 16 
cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong thực hiện cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng 
nông thôn mới đô thị văn minh” 
năm 2019. MTTQ các phường 
tiếp tục tăng cường công tác 
giám sát đầu tư của cộng đồng 
các dự án, công trình dân sinh 
trên địa bàn; tuyên truyền, vận 
động nhân dân bàn giao mặt 
bằng đảm bảo đúng tiến độ. 
Tăng cường hoạt động giám sát 
việc duy trì vệ sinh môi trường, 
phòng chống dịch bệnh sốt xuất 
huyết, đảm bảo trật tự đô thị ở 
các tuyến phố.

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

* MTTQ huyện Gia Lâm
phối hợp với Hội đồng phổ biến 
pháp luật huyện tổ chức 9 buổi 
tuyên truyền về thực hiện văn 
hóa tâm linh, ứng phó với biến 
đổi khí hậu, tang văn minh tiến 
bộ, 10 buổi về Luật tín ngưỡng 
tôn giáo, tang văn minh tiến bộ.

* MTTQ huyện Chương 
Mỹ hướng dẫn MTTQ các xã, 

thị trấn làm tốt công tác tuyên 
truyền “không uống rượu, bia, 
không nghe điện thoại khi tham 
gia giao thông”; Phối hợp với các 
ngành thực hiện tốt công tác hòa 
giải ở cơ sở, với phương châm ở 
đâu có mâu thuẫn, thắc mắc giải 
quyết ngay tại đó không để tình 
trạng nhân dân gửi đơn thư vượt 
cấp, khiếu kiện đông người.

* MTTQ quận Nam Từ Liêm 
phối hợp với Hội đồng phối hợp 
phổ biến giáo dục pháp luật 
quận tổ chức hội nghị tuyên 
truyền Luật phòng, chống tác 
hại của rượu bia và Luật phòng, 
chống tác hại của thuốc lá cho 
cán bộ Mặt trận các cấp địa 
bàn quận; Ủy ban MTTQ Việt 
Nam 10/10 phường đồng loạt 
tổ chức Lễ phát động ra quân 
tổng dọn vệ sinh môi trường, 
tuyên truyền thực hiện phong 
trào “Chống rác thải nhựa”, “Nói 
không với sản phẩm nhựa dùng 
một lần” vì Th ủ đô sáng - xanh - 
sạch - đẹp năm 2019.

* MTTQ huyện Phú Xuyên 
tiếp tục đẩy mạnh các mô hình 
tự quản, dòng họ tự quản, ngõ 
xóm tự quản; giữ gìn vệ sinh 
môi trường, xây dựng cảnh quan 
đường lãng ngõ xóm, xanh, sạch 
đẹp thực hiện tốt Quy chế nông 
thôn mới; thực hiện tốt việc việc 
cưới, việc tang văn minh tiến 
bộ; Xây dựng gia đình văn hóa, 
khu dân cư văn hóa.

* MTTQ huyện Sóc Sơn 
phối hợp với Ban Đoàn kết 
Công giáo huyện, Ban trị sự Phật 
giáo tích cực đẩy mạnh công tác 
đấu tranh, bài trừ tệ nạn mê tín 
dị đoan, nhất là trong dịp Tết 

nguyên đán, lễ hội đầu năm tại 
các nơi thờ tự và cộng đồng dân 
cư. Tạo điều kiện để bà con giáo 
dân thực hiện “Tĩnh tâm” tại 
nhà thờ.

* MTTQ Việ t Nam huyện 
Ứng Hòa phối hợp với Đội 
Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy 
Công an huyện tổ chức hội nghị 
tập huấn công tác phòng cháy, 
chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, 
cứu hộ (CNCH) năm 2019 cho 
180 học viên gồm các đồng chí 
Đại diện lãnh đạo các tổ chức 
thành viên của Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện, Chủ tịch Ủy 
ban MTTQ Việ t Nam các xã, 
thị trấn và Trưởng ban Công tác 
Mặt trận các KDC, tổ dân phố. 

* MTTQ Việt Nam huyện 
Ba Vì tổ chức hội nghị giao ban 
đánh giá thi đua giữa MTTQ các 
xã, thị trấn trên địa bàn huyện 
năm 2019. Kết quả xếp loại có 8 
xã xếp loại hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ; 23 xã, thị trấn hoàn 
thành tốt nhiệm vụ, không có 
đơn vị không hoàn thành nhiệm 
vụ; Tổ  chứ c đoàn giám sát việ c 
thự c hiệ n nế p số ng văn minh 
trong tổ  chứ c mừ ng thọ  năm 
2018, 2019 tạ i 04 xã: Phú Châu, 
Phú Đông, Vạn Th ắng, Ba Trại.  

* MTTQ Th ị xã Sơn Tây tổ 
chức hội nghị tập huấn công 
tác Th anh tra Nhân dân, Giám 
sát đầu tư của cộng đồng năm 
2019 cho hơn 200 đại biểu là 
Ban Th ường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam xã, phường; Trưởng 
ban Giám sát đầu tư của cộng 
đồng, thành viên Ban TTND các 
xã, phường trên địa bàn thị xã.

H.T
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Cá c đồ ng chí  Thườ ng trự c 
Thà nh ủ y, HĐND, lã nh đạ o 
UBND TP tặ ng hoa chú c mừ ng 
kỷ  niệ m 89 năm Ngà y truyề n 
thố ng MTTQ Việ t Nam

Ả nh: Linh Vy

Đ/c Trầ n Thanh Mẫ n 
- Bí  thư TW Đả ng, 

Chủ  tị ch Ủ y ban TW 
MTTQ Việ t Nam chụ p 
ả nh lưu niệ m vớ i cá c 

đạ i biể u TP Hà  Nộ i 
tạ i hộ i nghị  tổ ng kế t 

cụ m thi đua 5 TP 
trự c thuộ c TW. 
Ả nh: Sỹ  Trườ ng

Đ/c Nguyễ n Anh Tuấ n - Phó  Chủ  tị ch Thường trực Ủ y ban MTTQ Việ t Nam 
TP Hà  Nộ i nhậ n Cờ  thi đua củ a Ủ y ban TW MTTQ Việ t Nam về  thà nh   ch đợ t 
thi đua đặ c biệ t chà o mừ ng Đạ i hộ i đạ i biể u MTTQ Việ t Nam lầ n thứ  IX, nhiệ m 
kỳ  2019 - 2024.  Ả nh: BTG

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu 
Ủy ban Hội nghị hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc khu tự trị 
Tây Tạng. Ả nh: BTG


