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Xứng danh 
Đảng bộ của Thủ đô anh hùng

TỎA SÁNG NHỮNG 
GIÁ TRỊ TRƯỜNG TỒN
Cách đây gần 1010 năm, vị 

vua anh minh Lý Th ái Tổ với 
khát vọng xây dựng đất nước 
hùng cường đã ban “Chiếu dời 
đô”, chọn vùng đất thế “rồng 
cuộn, hổ ngồi” làm kinh đô, 
đặt tên là Th ăng Long mở ra kỷ 
nguyên mới của đất nước Đại 
Việt. Kể từ đó, Th ăng Long - Hà 
Nội không ngừng được bồi đắp 
bằng những kỳ tích chiến đấu. 
Lịch sử nghìn năm đã hun đúc 
nên truyền thống anh hùng, 
kiên cường, bất khuất của lớp 

lớp thế hệ người Th ăng Long - 
Hà Nội. Truyền thống ấy càng 
tỏa sáng hơn khi Đảng bộ TP Hà 
Nội ra đời.

Ngày 17/3/1930, tại nhà số 
42 phố Hàng Th iếc, Ban Chấp 
hành lâm thời của Đảng bộ TP 
Hà Nội được thành lập, gồm 3 
đồng chí: Đỗ Ngọc Du, Nguyễn 
Ngọc Vũ và Lều Th ọ Nam. Đồng 
chí Đỗ Ngọc Du là Bí thư Th ành 
ủy lâm thời.

Dù mới được thành lập, 
nhưng Đảng bộ TP Hà Nội đã 
sớm bộc lộ bản lĩnh anh hùng, 
năng lực lãnh đạo mạnh mẽ và 

sức chiến đấu kiên cường, bất 
khuất. Tiêu biểu là trước cuộc 
khủng bố trắng ác liệt của thực 
dân Pháp với những chiêu bài 
như lập tòa đại hình, mở rộng 
nhà tù, dùng bọn phản động 
phá tổ chức của ta từ bên trong... 
Dù bị địch “phá vỡ” nhiều lần, 
nhưng cứ mỗi lần “vỡ”, Th ành 
ủy Hà Nội lại được lập lại. Bất 
chấp nhiều đồng chí lãnh đạo, 
nhiều đảng viên và quần chúng 
trung kiên bị bắt, nhưng Th ành 
ủy Hà Nội vẫn đứng vững, sóng 
sau chồng lên sóng trước, sức 
sống ngày càng mạnh mẽ.

90 năm qua kể từ ngày ra đời, 17/3/1930, Đảng bộ TP Hà Nội đã không ngừng lớn mạnh. 
Với năng lực lãnh đạo cao và sức chiến đấu kiên cường, bất khuất, lớp lớp cán bộ, đảng viên 
Th ủ đô đã cùng Nhân dân nỗ lực chiến đấu, tạc vào lịch sử những trang vàng chói lọi, hun đúc 
nên những truyền thống tự hào, xứng danh là Đảng bộ của Th ủ đô Anh hùng.
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Đồ ng chí  Vương Đì nh Huệ  - Ủ y viên Bộ  Chí nh trị , Bí  thư Thà nh ủ y Hà  Nộ i phá t biể u tạ i buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập 
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Được rèn luyện trong môi 
trường khắc nghiệt và hiểm 
nguy như thế, Đảng bộ Hà 
Nội và các tổ chức Đảng thuộc 
Hà Đông, Sơn Tây từng bước 
trưởng thành, bản lĩnh chính trị 
ngày càng vững vàng, năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu được 
nâng cao. Khi thời cơ đến, thực 
hiện chỉ đạo của TW và Bác Hồ, 
Đảng bộ Hà Nội đã góp phần 
quan trọng vào thắng lợi Cách 
mạng Th áng Tám năm 1945 vĩ 
đại, mở ra kỷ nguyên độc lập 
cho dân tộc.

Trong 9 năm trường kỳ 
kháng chiến, trên khắp các chiến 
trường đều hằn in dấu chân của 
những người con Hà Nội. Ngày 
7/5/1954, chiến thắng Điện Biên 
Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn 
động địa cầu” đã mở đường cho 
những đoàn quân tiến về giải 
phóng Th ủ đô. Ngày 10/10/1954, 
Hà Nội sạch bóng quân thù, hân 
hoan đón mừng những người 
con chiến thắng trở về.

Không phụ lòng tin yêu của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng bộ, Hà Nội 
đã tích cực xung kích, đi đầu, là 
nơi khởi nguồn của nhiều phong 
trào thi đua yêu nước, tiêu biểu 
như “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm 
đang”, “Chiếc gậy Trường Sơn”...

Khi đế quốc Mỹ tăng cường 
ném bom miền Bắc, Đảng bộ 
TP đã quán triệt tinh thần dù 
tình hình phát triển như thế nào 
Hà Nội cũng phải tăng cường 
sức chiến đấu để bảo vệ vững 
chắc Th ủ đô, đánh bại mọi âm 
mưu, thủ đoạn chiến tranh phá 
hoại của đế quốc Mỹ; đồng thời 
tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, phát triển kinh tế, 
văn hóa, tổ chức tốt đời sống, 

hết lòng hết sức chi viện đầy đủ, 
kịp thời mọi yêu cầu của chiến 
trường, đồng thời chuẩn bị kế 
hoạch xây dựng lại TP sau hòa 
bình. Những năm tháng ấy, Hà 
Nội là đầu tàu của miền Bắc 
vừa kiên cường xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, vừa quyết tâm chi 
viện cho tiền tuyến miền Nam 
với phương châm “Th óc không 
thiếu một cân, quân không thiếu 
một người”. Đặt trọn niềm tin 
vào sự lãnh đạo của Đảng và 
ngày thắng lợi, non sông thu về 
một mối, bao nhiêu nam thanh 
nữ tú Hà Th ành đã tình nguyện 
xung phong xếp bút nghiên, 
vượt Trường Sơn vào Nam đánh 
giặc. Hàng vạn người con của 
Th ủ đô đã ngã xuống nơi chiến 
trường, trong đó có những cán 
bộ, đảng viên ưu tú.

Đặc biệt, ngay trên vùng trời 
Hà Nội, trong 12 ngày đêm cuối 
tháng 12/1972, dưới sự lãnh đạo 
tài tình của TW Đảng và Đảng 
bộ Hà Nội, quân và dân Th ủ 
đô đã hiệp đồng tác chiến với 
các quân, binh chủng, các tỉnh, 
thành phố, lập nên kỳ tích “Hà 
Nội - Điện Biên Phủ trên không”, 
buộc Mỹ ngừng ném bom miền 
Bắc và quay lại bàn đàm phán 
Hiệp định Paris.

Cảm phục tinh thần đoàn 
kết, xung kích, đi đầu của Đảng 
bộ và Nhân dân Hà Nội, trong 
mối quan hệ chặt chẽ, đồng bào 
các dân tộc của tỉnh Hà Tây khi 
đó và nay là Hà Nội đã thực hiện 
tốt vai trò vừa là áo giáp chở 
che, vừa là hậu phương vững 
chãi cho quân dân Th ủ đô chiến 
đấu. Với tình cảm “Hà Nội vì cả 
nước, cả nước vì Hà Nội”, quân 
dân của hai TP kết nghĩa với Hà 
Nội là Huế - Sài Gòn cùng đồng 

bào cả nước đã “chia lửa” với 
quân dân Hà Nội, bảo vệ Th ủ 
đô thân yêu, với tinh thần: “Giặc 
Mỹ đụng đến Th ủ đô Hà Nội, 
đến miền Bắc một, thì quân dân 
miền Nam đánh trả chúng gấp 
năm, gấp mười lần”.

VIẾT TIẾP NHỮNG 
TRANG SỬ VẺ VANG

90 năm qua, trong mỗi giai 
đoạn và điều kiện, hoàn cảnh 
lịch sử khác nhau, Đảng bộ Hà 
Nội đã không ngừng đổi mới, 
sáng tạo, kịp thời thích ứng để 
hoàn thành xuất sắc sứ mệnh 
lãnh đạo tiên phong của mình.

Qua 16 kỳ đại hội, bám sát và 
triển khai đường lối, chủ trương, 
quan điểm của Đảng, Đảng bộ 
Hà Nội đã làm tốt công tác tổ 
chức bộ máy và cán bộ, công 
tác tư tưởng, chính trị, kiểm tra, 
nội chính, dân vận... Trên cơ sở 
nghị quyết Đại hội, Th ành ủy Hà 
Nội đã cụ thể hóa các nhiệm vụ 
chủ yếu, các khâu đột phá thành 
các chương trình công tác toàn 
khoá lãnh đạo toàn diện đời 
sống chính trị, kinh tế - xã hội, 
văn hóa của Th ủ đô. Đảng bộ TP 
tích cực đổi mới phương thức và 
phong cách lãnh đạo, lựa chọn 
những nhiệm vụ trọng tâm, 
trọng điểm để chỉ đạo, tập trung 
giải quyết những việc mới, việc 
nóng, những vấn đề cấp bách, 
đáp ứng niềm tin yêu và sự kỳ 
vọng của Nhân dân.

90 năm qua, Đảng bộ TP Hà 
Nội từ lúc chỉ có vài đảng viên 
cốt cán, đến nay với số lượng 
đảng viên chiếm 10% tổng số 
đảng viên cả nước, trên 2.700 
tổ chức cơ sở đảng, gần 18.000 
chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở 
đã trở thành Đảng bộ lớn của cả 
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nước. Tương xứng với quy mô tổ 
chức, số lượng đảng viên, Đảng 
bộ Th ủ đô luôn luôn gương mẫu 
đi đầu trong thực hiện các Chỉ 
thị, Nghị quyết của Đảng. Dưới 
sự lãnh đạo của Đảng bộ TP, 
Nhân dân Th ủ đô đã chung sức, 
chung lòng vượt qua khó khăn, 
thử thách, tập trung thực hiện 
các nhiệm vụ chính trị giành 
được những kết quả toàn diện, 
nổi bật trên các lĩnh vực.

Mặc dù chỉ chiếm 1% về diện 
tích, 8,1% về dân số, nhưng Hà 
Nội đóng góp tới trên 16% GDP 
và hơn 19% về thu ngân sách cả 
nước; xứng đáng giữ vị trí đầu 
tàu và là động lực phát triển của 
Vùng Th ủ đô và Vùng kinh tế 
trọng điểm Bắc Bộ. Năm 2019, 
tổng sản phẩm (GRDP) của TP 
ước tăng 7,62%, đạt kế hoạch đề 
ra và cao nhất từ đầu nhiệm kỳ 
đến nay. Th u ngân sách trên địa 
bàn ước đạt 270,5 nghìn tỷ đồng, 
đạt 102,6% dự toán. Môi trường 
đầu tư, kinh doanh tiếp tục được 
cải thiện. Vốn đầu tư phát triển 
ước tăng 12,9% (kế hoạch từ 
10,5 - 11%), đặc biệt thu hút đầu 
tư nước ngoài đạt 8,05 tỷ USD 
- cao nhất sau hơn 30 năm đổi 
mới, hội nhập, là năm thứ 2 liên 
tiếp dẫn đầu cả nước.

Hà Nội luôn chủ động hội 
nhập, mở rộng quan hệ quốc tế, 
đóng góp quan trọng vào công 
tác đối ngoại của đất nước; đi 
đầu trong các hoạt động đa 
phương, nâng cao vị thế quốc 
tế của đất nước. Th ủ đô của 
chúng ta còn là một trong 3 địa 
phương đứng đầu cả nước về 
năng lực hội nhập kinh tế quốc 
tế; thiết lập và mở rộng quan hệ 
hợp tác với hơn 100 Th ủ đô, TP 
của các nước và vùng lãnh thổ; 

là thành viên chính thức của 
nhiều tổ chức quốc tế lớn, quan 
trọng trên thế giới. Năm 2000, 
Hà Nội vinh dự được Chủ tịch 
nước tặng thưởng danh hiệu 
“Th ủ đô Anh hùng”. Ngày 
16/7/1999, tại La Paz (Th ủ đô 
nước Cộng hòa Bolivia), Hà 
Nội được trao tặng danh hiệu 
“Th ành phố Vì hòa bình”. Đó 
là những niềm vinh dự, tự hào 
mà không phải Th ủ đô nào, TP 
nào cũng có được.

Nhìn lại 90 năm lịch sử của 
Đảng bộ Th ủ đô và soi rọi dưới 
ánh sáng tự hào của Đảng Cộng 
sản Việt Nam mới thấy, những 
truyền thống hình thành trong 
lịch sử xây dựng Đảng bộ Th ủ 
đô như một lẽ tự nhiên đã góp 
phần bồi tụ, làm rạng rỡ thêm 
truyền thống vẻ vang mà Đảng 
ta đã đúc kết, các đồng chí lãnh 
đạo TW nhiều lần nhấn mạnh. 
Đó là truyền thống trung thành 
vô hạn với lợi ích của dân tộc 
và giai cấp, kiên định mục tiêu, 
lý tưởng độc lập dân tộc gắn 
liền với chủ nghĩa xã hội trên 
cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là 
truyền thống giữ vững độc lập, 
tự chủ về đường lối; nắm vững, 
vận dụng và phát triển sáng tạo 
chủ nghĩa Mác - Lênin, tham 
khảo kinh nghiệm của quốc tế 
để đề ra đường lối đúng và tổ 
chức thực hiện có hiệu quả các 
nhiệm vụ cách mạng. Đó là 
truyền thống gắn bó máu thịt 
giữa Đảng và Nhân dân, luôn 
luôn lấy việc phục vụ Nhân dân 
làm lẽ sống và mục tiêu phấn 
đấu. Đó là truyền thống đoàn 
kết thống nhất, có tổ chức và kỷ 
luật chặt chẽ, nghiêm minh trên 
cơ sở nguyên tắc tập trung dân 

chủ, tự phê bình, phê bình và 
tình thương yêu đồng chí. Đó là 
truyền thống đoàn kết quốc tế 
thuỷ chung, trong sáng dựa trên 
những nguyên tắc và mục tiêu 
cao cả.

Đây là những giá trị quý báu 
không dễ gì có được, làm nên cốt 
cách tinh thần của Đảng ta, của 
Đảng bộ Th ủ đô ta; đồng thời là 
tài sản chung của Th ủ đô và đất 
nước mà mỗi cán bộ, đảng viên 
phải có ý thức trân trọng, giữ 
gìn, phát huy.

Năm 2020 là năm có nhiều 
sự kiện trọng đại của Th ủ đô và 
đất nước, năm cuối nhiệm kỳ 
2015 - 2020, năm tổ chức Đại 
hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại 
hội đại biểu lần thứ XVII Đảng 
bộ TP và Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng. 
Nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, 
trong khi bối cảnh, tình hình 
trong khu vực và trên thế giới 
đang diễn biến ngày càng phức 
tạp, nhất là thiên tai, dịch bệnh 
sẽ tác động mạnh vào quá trình 
thực hiện các nhiệm vụ chính 
trị của Đảng bộ, chính quyền và 
Nhân dân Th ủ đô.

Với những truyền thống quý 
báu được hun đúc gần thế kỷ 
qua, nhất là truyền thống anh 
hùng, kiên cường bất khuất; 
đoàn kết, xung kích đi đầu và 
đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ Th ủ 
đô chắc chắn sẽ phát huy sức 
mạnh của cả hệ thống chính 
trị, phấn đấu hoàn thành thắng 
lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 
2015 - 2020, tổ chức thành công 
Đại hội Đảng các cấp, Đại hội 
đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ 
TP tiến tới Đại hội Đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Linh Vũ
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Ngày 26/02/2020, đồng chí 
Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Bí thư Thành ủy, 
Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội 
TP Hà Nội đã có buổi làm việc 
với Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP Hà  Nộ i về kết quả thực hiện 
nhiệm vụ thời gian qua; phương 
hướng, nhiệm vụ thời gian tới. 
Cùng dự buổi làm việc có Ủy 
viên TW Đả ng, Phó Chủ tịch - 
Tổng Thư ký Ủ y ban TW MTTQ 
Việt Nam Hầu A Lềnh.

Bả n tin Dân chủ  và  Đoà n kế t 
trân trọ ng giớ i thiệ u vớ i bạ n đọ c 
toà n văn bài phát biểu của Bí 
thư Thành ủy Vương Đình Huệ 
tại buổi làm việc.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị cùng 
với dịch bệnh, thiên tai trên thế giới và khu 
vực diễn biến hết sức phức tạp nhưng kinh tế 

- xã hội đất nước ta nói chung và của Hà Nội nói riêng 
tiếp tục phát triển, đạt được nhiều thành tựu quan 
trọng, uy tín và vị thế ngày càng được nâng lên. Đối 
với Hà Nội, năm 2019 ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật 
có sự đóng góp quan trọng của Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc các cấp của Th ành phố, các tổ chức thành viên, 
đặc biệt là sự đồng lòng ủng hộ và tinh thần lao động, 
sáng tạo của đồng bào Th ủ đô.

1. Những kết quả nổi bật trong công tác Mặt 
trận Hà Nội

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của 
chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, 
phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực 
hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám 
sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà 
nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bám sát định hướng chỉ 
đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, của 
Th ành ủy và tình hình thực tiễn Th ủ đô, thời gian 
qua, Ủy ban MTTQ Th ành phố đã có nhiều sáng tạo 
trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và 
đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật là:

- Công tác nắm tình hình, định hướng dư luận, 
tuyên truyền vận động, xây dựng khối Đại đoàn kết 
toàn dân tộc được quan tâm thực hiện kịp thời, với 
nhiều hình thức đa dạng, nhiều mô hình mới, cách 
làm hay, sáng tạo được đúc kết, nhân rộng, góp phần 
quan trọng thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh 
của Th ành phố đó là: Đã hoàn thành 21/22 chỉ tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có 08 chỉ tiêu 
vượt kế hoạch. Kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng 
khá; tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2019 (GRDP) 
tăng 7,62%. Th u ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 
270,5 nghìn tỷ đồng, đạt 102,6% dự toán. Xuất khẩu 
đạt 16,739 tỷ USD, tăng 20,3%; khách du lịch quốc 
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Phát huy tính đổi mới, sáng tạo, 
nâng cao hiệu quả hoạt động của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội

Đồ ng chí  Vương Đì nh Huệ  - Ủ y viên Bộ  Chí nh trị , Bí  thư Thà nh ủ y Hà  Nộ i phá t biể u 
tạ i buổ i là m việ c.  Ảnh: Lê Phương
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tế đạt 7,025 triệu lượt, tăng 17% cùng kỳ. Xây dựng 
nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, đã có 6 huyện 
và 356/386 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 92,2% số 
xã), trong đó có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng 
cao. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội của Th ủ đô tiếp tục 
phát triển, một số lĩnh vực dẫn đầu toàn quốc. An 
sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 
0,42%. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Th ủ đô 
đã chung sức, đồng lòng, triển khai quyết liệt, đồng 
bộ nhiều giải pháp, thực hiện nhiệm vụ chính trị có 
trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 
chủ đề năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt 
động của hệ thống chính trị”. An ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Công tác xây 
dựng Đảng và hệ thống chính trị từ Th ành phố đến 
cơ sở được tập trung chỉ đạo, có nhiều đổi mới, hiệu 
lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên. 

- Triển khai sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả các 
phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động 
do các cấp, các ngành phát động, đưa các cuộc vận 
động dần trở thành hành động thường xuyên, tự 
giác của cộng đồng. Đối với cuộc vận động “Người 
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, những 
năm qua Hà Nội là địa phương triển khai rất hiệu 
quả, được BCĐ TW đánh giá cao, qua đó cho thấy 
vai trò tham mưu và chủ trì triển khai các nội dung 
cuộc vận động của Mặt trận Th ành phố rất tích cực 
và chủ động. Th am gia có hiệu quả chương trình 
giảm nghèo bền vững của Th ủ đô, nhất là các hoạt 
động vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và 
các nguồn lực để xây, sửa nhà cho các hộ nghèo 
trên địa bàn Th ành phố (riêng năm 2019, đã vận 
động 65,9 tỷ đồng, hỗ trợ xây sửa 1.019 nhà cho 
hộ nghèo; năm 2019, MTTQ TP được Ủy ban 
TW MTTQ Việt Nam tặng cờ đơn vị xuất sắc tiêu 
biểu trong triển khai nhiệm vụ công tác). Đặc biệt 
vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Th ành ủy, MTTQ 
Th ành phố, các tổ chức thành viên đã chủ động 
đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý 
thức phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong nhân 
dân, xã hội hóa nguồn lực để phát miễn phí các 
trang thiết bị phòng bệnh cho nhân dân, nhất là 
người nghèo. Đây là hành động rất kịp thời, góp 
phần vào kết quả phòng chống dịch chung của 
Th ành phố và của cả nước.

- MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp 
đã phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội; 

tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường, phát huy 
tố t hơn vai trò  đạ i diệ n, bả o vệ  quyề n và  lợ i í ch hợ p 
phá p, chí nh đá ng của Nhân dân. Hoạt động đối thoại 
giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ 
và các tầng lớp Nhân dân được tổ chức thực hiện khá 
hiệu quả ở tất cả các cấp.

 - Công tác củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức 
MTTQ các cấp từ Th ành phố đến cơ sở được tập 
trung thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/
TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 6, 7 
khóa XII, chất lượng tổ chức, hoạt động ngày càng 
được nâng lên, nhất là sau Đại hội MTTQ các cấp 
nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã bầu được 132 vị Ủ y viên 
Ủy ban. MTTQ TP Hà Nội cũng là một trong những 
địa phương xây dựng cơ cấu Ủy ban  hợp lý, đại diện 
các tổ chức thành viên, các giai tầng xã hội; đặc biệt 
đã phát huy những cá nhân tiêu biểu tham gia Ủy 
ban MTTQ Th ành phố.

Bên cạnh những kết quả nổi bật nêu trên, hoạt 
động của Ủy ban MTTQ Th ành phố còn một số hạn 
chế cần khắc phục như: Công tác tuyên truyền, vận 
động, nắm tình hình Nhân dân có nơi, có lúc chưa 
sâu sát, kịp thời, hiệu quả còn hạn chế; một số nơi 
thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua 
còn mang tính hình thức; chất lượng hoạt động giám 
sát, phản biện xã hội chưa đồng đều ở các địa phương; 
chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam với các tổ chức thành viên, giữa Mặt trận 
với chính quyền chưa có nhiều giải pháp để thu hút, 
tập hợp đoàn viên, hội viên và Nhân dân vào tổ chức; 
việc phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, văn nghệ 
sỹ, doanh nhân, người Việt Nam ở nước ngoài chưa 
tương xứng với tiềm năng...

Nguyên nhân cơ bản của những hạn chế, yếu kém 
là do: Ban Th ường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam ở 
một số nơi chưa chủ động, sáng tạo trong tham mưu, 
đề xuất với cấp ủy và phối hợp với chính quyền trong 
chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ; một 
số nơi cấp ủy và chính quyền cơ sở chưa thực sự quan 
tâm đến công tác Mặt trận. Tổ chức bộ máy, cán bộ 
chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp 
thường xuyên biến động; điều kiện đảm bảo cho hoạt 
động của Mặt trận chưa đồng đều, nhất là những địa 
phương khó khăn về thu ngân sách; chính sách đối 
với cán bộ Mặt trận chuyên trách chưa được quan 
tâm đúng mức.
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2. Định hướng nhiệm vụ, giải pháp tập trung 
thực hiện trong năm 2020

Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của 
đất nước và Th ủ đô, kỷ niệm 90 năm ngày thành 
lập Đảng và 90 năm thành lập Đảng bộ Th ành phố, 
130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm 
Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 1010 
năm Th ăng Long - Hà Nội; kỷ niệm 90 năm Ngày 
truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là năm 
tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XVII Đảng 
bộ Th ành phố tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Th ành 
phố đã xác định chủ đề công tác năm 2020 là “Phát 
huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu 
hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 
2015 - 2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ 
các cấp”; quyết tâm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an 
ninh năm 2020 và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI 
Đảng bộ Th ành phố; giữ vững ổn định chính trị, kết 
hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng 
cường quốc phòng, an ninh; đồng thời tập trung thực 
hiện tốt nhiệm vụ xây dựng đảng, hệ thống chính trị 
trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả quản 
lý của chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ 
và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang 
diễn biến phức tạp, nhiều cơ hội và thách thức đan 

xen, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung và 
cán bộ MTTQ các cấp nói riêng phải tiếp tục nỗ lực, 
phát huy trách nhiệm, khắc phục những hạn chế, 
chủ động bám sát địa bàn dân cư, nắm chắc tình 
hình lao động sản xuất và đời sống nhân dân để kịp 
thời tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và chủ 
động phối hợp với chính quyền, các ngành, đoàn thể 
trong Th ành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các 
chương trình công tác của Mặt trận, trong đó lưu ý 
tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

- Th ứ nhất, tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm 
đoàn kết, tập hợp sức mạnh của mọi tầng lớp nhân 
dân Th ủ đô, là địa chỉ tin cậy để người dân nói lên 
tiếng nói, nguyện vọng của mình, tích cực đóng góp 
trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Th ủ đô và đất nước. Ủy ban MTTQ các cấp từ Th ành 
phố đến cơ sở cần nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt vai 
trò và sứ mệnh cao cả của mình, thấm nhuần sâu sắc 
tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
dạy: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu 
của Đảng và của dân ta”; “Đại đoàn kết dân tộc không 
chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng mà 
còn là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc”. 
Đó cũng chính là tư tưởng xuyên suốt và nhất quán 
trong tư duy lý luận và trong hoạt động lãnh đạo, 
chỉ đạo thực tiễn của Đảng ta. Tập trung đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng 
của nhân dân, kết hợp với giáo dục, nâng cao nhận 



Toàn cảnh
buổ i là m việ c. 
Ả nh: L.P
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thức, ý thức trách nhiệm, vận động Nhân dân thực 
hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, Th ành phố; củng cố, tăng 
cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sự nhất trí 
về chính trị và đồng thuận trong nhân dân, thắt chặt 
mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và 
Nhà nước để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới. 

- Th ứ hai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức 
hoạt động trong công tác giám sát và phản biện xã 
hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền 
(theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị khoá XI 
và Quyết định 2200 của Th ành ủy; Hướng dẫn số 
02 của Th ành ủy về thực hiện Quyết định 99 ngày 
03/10/2017, Quy định 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 
của Ban Bí thư). Tổ chức các hoạt động giám sát theo 
đúng chức năng nhiệm vụ và quy định pháp luật, lựa 
chọn có trọng tâm, trọng điểm các nội dung giám 
sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền trong sạch, vững mạnh, gắn với việc thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của Th ành phố. Trong quá trình 
giám sát, cần tập trung phát hiện những vướng mắc, 
hạn chế để kiến nghị với HĐND, UBND các cấp, các 
cơ quan liên quan kiểm tra, khắc phục kịp thời.

Chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng, không có 
lực lượng giám sát nào hùng hậu, toàn diện và sâu sát 
bằng sự giám sát của nhân dân; giám sát và phản biện 
xã hội là để làm tăng thêm sự đoàn kết thống nhất, 
đồng thuận xã hội, phát huy tính tích cực và tinh 
thần lao động sáng tạo. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn 
thể chính trị - xã hội cần phát huy vai trò giám sát của 
mình, của nhân dân, báo chí và công luận; xây dựng 
và thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân 
phản ảnh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, chống 
suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cần tích cực 
tham gia kiểm soát quyền lực, giám sát để quản lý 
xã hội công khai, minh bạch. Mặt trận phải là nơi để 
người dân gửi gắm niềm tin và phản ánh, tố giác tội 
phạm tham nhũng, tố giác cán bộ, đảng viên có biểu 
hiện suy thoái, tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân, góp 
phần làm trong sạch bộ máy và đội ngũ cán bộ.

- Th ứ ba, tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, 
phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ 
chính trị và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Th ành 
phố đã đề ra; nhất là, đổi mới và nâng cao chất lượng, 
hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt 
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các phong trào 

“Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, 
hiệu quả, hội nhập quốc tế”; các hoạt động “Vì người 
nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Cứu trợ”, “Vì biển, đảo 
Việt Nam”. Th ông qua các cuộc vận động này cũng sẽ 
góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm 
cho người dân, xã hội và thực hiện tốt Chỉ thị số 05 
của Bộ Chính trị được cụ thể hóa trong chuyên đề 
năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, 
vững mạnh” gắn với thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử 
của Th ành phố nhằm xây dựng Người Hà Nội thanh 
lịch, văn minh; thiết thực, hiệu quả cho mỗi gia đình, 
tạo sự chuyển biến từ mỗi người dân thực hiện cho 
tới cộng đồng. 

- Th ứ tư, đổi mới hoạt động MTTQ các cấp; mở 
rộng, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp 
Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại 
đoàn kết toàn dân, tăng cường hoạt động hướng về 
cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các 
tầng lớp Nhân dân để tham mưu cho cấp ủy lãnh 
đạo, chỉ đạo và phối hợp với chính quyền các cấp giải 
quyết kịp thời các yêu cầu, kiến nghị chính đáng của 
người dân, những bức xúc của dân, không để nảy 
sinh các điểm nóng, phức tạp. Tập hợp đông đảo các 
tầng lớp Nhân dân, phát huy vai trò các cá nhân tiêu 
biểu trong các dân tộc, tôn giáo, trí thức tham gia các 
phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tạo 
nên sự phối hợp thống nhất hành động trong toàn xã 
hội. Đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, chống 
phá của các thế lực thù địch và các hành động sai 
trái, phản cảm; đảm bảo Mặt trận Tổ quốc vừa là nơi 
người dân phản ánh các biểu hiện suy thoái, nhũng 
nhiễu Nhân dân, vừa là nơi để mọi tầng lớp nhân 
dân hiến kế, góp ý trong việc phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương. 

- Th ứ năm, chú trọng xây dựng, bồi dưỡng lực 
lượng nòng cốt trong hội viên, đoàn viên và quần 
chúng nhân dân; tham mưu cấp ủy chỉ đạo củng 
cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Mặt trận, 
đoàn thể các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả 
công tác của Mặt trận trong thời kỳ mới. Đề nghị 
các cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục quán triệt và 
thực hiện nghiêm túc Kết luận số 62-KL/TW của 
Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương 
thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn 

(Xem tiếp trang 12)
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NIỀM VUI NGÀY THỐNG NHẤT

Cách đây 45 năm, ngày 
30/4/1975, những cánh 
quân giải phóng thần tốc 

tiến vào Sài Gòn, chính quyền 
ngụy sụp đổ, đất nước sạch bóng 
ngoại bang, non sông nối liền 
một dải. Đại thắng mùa Xuân 
1975 và Chiến dịch Hồ Chí Minh 
lịch sử là đỉnh cao của trí tuệ, 
sức mạnh Việt Nam. Dưới sự 
lãnh đạo sáng suốt của Đảng và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần 
đoàn kết dân tộc đã kết hợp cùng 
sức mạnh thời đại, truyền thống 
đánh giặc giữ nước từ ngàn xưa 
của cha ông đã kết hợp với nghệ 
thuật quân sự hiện đại, nguyện 
ước hòa bình đã kết hợp với ý chí 
thống nhất đất nước trong mỗi 
người dân Việt Nam, tạo nên 
nguồn sức mạnh đánh bại kẻ thù 
có tiềm lực quân sự và công nghệ 
hiện đại gấp nhiều lần. Có thể 
nói, Đại thắng mùa Xuân 1975 
là chiến thắng vĩ đại của lòng yêu 
nước, khát vọng hòa bình, độc 
lập của dân tộc Việt Nam. 

Trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước, biết bao thế 
hệ người Việt Nam đã xếp bút 
nghiên lên đường ra trận. Hòa 
bình, độc lập, thống nhất hôm 
nay được đổi bằng máu và nước 
mắt của nhiều thế hệ người Việt 
Nam. Trong cuộc kháng chiến 
vệ quốc của dân tộc, Hà Nội vừa 
là thành trì vững chắc của hậu 
phương lớn miền Bắc, chi viện 
sức người, sức của cho tiền tuyến 
lớn miền Nam, vừa trực tiếp 
đương đầu với kẻ thù xâm lược. 
Khí phách Th ăng Long ngời sáng, 
Hà Nội trở thành lương tri, phẩm 
giá của con người. Trong 12 ngày 
đêm mùa đông năm 1972, “rồng 
lửa Th ăng Long” đã quật nhào 
pháo đài bay Mỹ, làm nên “Điện 
Biên Phủ trên không” lẫy lừng, 
buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp 
định Pari chấm dứt chiến tranh, 
lập lại hòa bình ở Việt Nam, tạo 
ra bước ngoặt lớn, mở ra cục diện 
mới trên chiến trường để quân 
và dân ta làm nên Đại thắng mùa 

Xuân 1975. Người Hà Nội tự 
hào đã góp phần quan trọng vào 
thắng lợi to lớn của toàn dân tộc. 

Để xây dựng và phát triển đất 
nước, ngày 10/4/1965, Bộ Chính 
trị ra Nghị quyết số 113 quyết 
định hợp nhất 2 tỉnh Hà Đông và 
Sơn Tây thành tỉnh Hà Tây. Khi 
đế quốc Mỹ gây chiến tranh phá 
hoại miền Bắc, mở rộng chiến 
tranh xâm lược ra cả nước (từ 
năm 1965 - 1975), hưởng ứng 
Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, MTTQ Hà Nội, Hà Tây 
cùng các đoàn thể đã dấy lên cao 
trào thi đua “Mỗi người làm việc 
bằng hai”, ra sức xây dựng và bảo 
vệ miền Bắc. Đặc biệt là vai trò tập 
hợp, đoàn kết mọi lực lượng quần 
chúng Nhân dân; xây dựng và duy 
trì những tổ chức đặc thù trong 
Mặt trận (Ủy ban bảo vệ hòa bình, 
Ủy ban Đoàn kết Nhân dân Á - 
Phi). Tập hợp và tranh thủ các vị 
nhân sĩ trí thức, tổ chức lấy chữ ký  

(Xem tiếp trang 31)
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Kế  hoạ ch tổ  chứ c cá c hoạ t độ ng kỷ  niệ m 
90 năm Ngà y Truyề n thố ng MTTQ Việ t Nam và  phá t độ ng 
đợ t thi đua đặ c biệ t chà o mừ ng Đạ i hộ i Đả ng bộ  cá c cấ p, 
tiế n tớ i Đạ i hộ i đạ i biể u toà n quố c lầ n thứ  XIII củ a Đả ng

Nhằ m ôn lạ i lị ch sử  vẻ  vang củ a Mặ t 
trậ n Tổ  quố c (MTTQ) Việ t Nam nó i 
chung, MTTQ Việ t Nam TP Hà  Nộ i 

nó i riêng, đồng thời xác định nội dung, quy 
mô, hình thức kỷ niệm ở TP, cấp huyện, cấp xã, 
triển khai, thực hiện thống nhất các hoạt động 
kỷ niệm trên địa bàn TP, phù hợp với tình hình 
thực tế của địa phương, cơ sở; ngày 25/02/2020, 
Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP đã ban hành Kế 
hoạch số 51/KH-MTTQ-BTT về tổ chức các 
hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngà y truyề n thố ng 
MTTQ Việ t Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) 
và  phá t độ ng đợ t thi đua đặ c biệ t chà o mừ ng 
Đạ i hộ i Đả ng bộ  cá c cấ p, tiế n tớ i Đạ i hộ i Đạ i 
biể u toà n quố c lầ n thứ  XIII củ a Đả ng. Các hoạt 
động kỷ niệm được thực hiện bằng các công 
trình, sản phẩm, phần việc cụ thể, có ý nghĩa 
chính trị, xã hội thiết thực với cơ sở, địa bàn, 
địa phương và có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút 
đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Qua 
đó, tạo không khí phấn khởi và sự đồng thuận 
xã hội, cổ vũ động viên các tầng lớp Nhân dân 
tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong 
trào thi đua yêu nước, chung sức, chung lòng 
thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam 
TP Hà Nội lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 góp 
phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
MTTQ Việt Nam lần thứ IX và lập thành tích 
chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố 
Hà Nội lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Th ời gian 
thực hiện từ tháng 03/2020 đến tháng 11/2020, 
chia thành 3 giai đoạn:

- Đợt 1, từ tháng 3/2020 đến tháng 5/2020: 
Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ 
tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2020) 
gắn với chào mừng Đại hội Đảng bộ cấp xã.

- Đợt 2, từ tháng 5/2020 đến tháng 9/2020: 
Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc 
khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam (02/09/1945 - 02/09/2020) gắn với chào 
mừng Đại hội Đảng bộ cấp huyện.

 - Đợt 3, từ tháng 9/2020 đến tháng 11/2020: 
Tuyên truyền kỷ niệm 1010 năm Th ăng Long - 
Hà Nội và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống 
MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) 
gắn với chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ 
thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Th eo đó , Kế  hoạ ch triể n khai nhữ ng nộ i 
dung sau:

Tuyên truyề n về  lị ch sử , truyề n thố ng vẻ  
vang củ a MTTQ Việ t Nam trong sự  nghiệ p giả i 
phó ng dân tộ c, xây dự ng và  bả o vệ  Tổ  quố c; 
phá t huy sứ c mạ nh khố i đạ i đoà n kế t dân tộ c 
trong công cuộ c đổ i mớ i và  hộ i nhậ p quố c tế  
củ a đấ t nướ c; cá c chủ  trương, đườ ng lố i củ a 
Đả ng, chí nh sá ch, phá p luậ t củ a Nhà  nướ c về  
đạ i đoà n kế t dân tộ c, về  vai trò , vị  trí , nhiệ m 
vụ  củ a MTTQ Việ t Nam trong sự  nghiệ p xây 
dự ng và  bả o vệ  Tổ  quố c hiệ n nay; về  nhữ ng chủ  
trương, đị nh hướ ng lớ n trong cá c dự  thả o văn 
kiệ n trì nh Đạ i hộ i Đả ng bộ  cá c cấ p nhiệ m kỳ  
2020 - 2025.

Tổ  chứ c cá c hoạ t độ ng văn hó a, văn nghệ , 
thể  thao, trang trí , cổ  độ ng trự c quan tạ i nơi 
trung tâm, trụ  sở  là m việ c cá c cơ quan, đơn vị  
trên đị a bà n; tổ  chứ c Ngà y hộ i Đạ i đoà n kế t 
toà n dân tộ c ở  khu dân cư; gặ p mặ t, tọ a đà m, 
mí t tinh kỷ  niệ m 90 năm Ngà y truyề n thố ng 
MTTQ Việ t Nam; biên soạ n và  phá t hà nh cá c 
tà i liệ u, ấ n phẩ m, hướ ng dẫ n tuyên truyề n; xây 
dự ng phó ng sự , phim tà i liệ u để  tuyên truyề n 
trên cá c phương tiệ n thông tin đạ i chú ng.

Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các 
công trình, phần việc cụ thể trong triển khai 
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 các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn 
mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu 
tiên dùng hàng Việt Nam” và thực hiện nhiệm 
vụ chính trị của TP. Tổ chức khánh thành 90 
nhà đại đoàn kết, lựa chọn 90 công trình, phần 
việc, 90 tập thể, cá nhân tiêu biểu và các doanh 
nghiệp có nhiều đóng góp trong hoạt động an 
sinh xã hội của TP vinh danh, khen thưởng 
trong dịp 18/11/2020.

Th am gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện 
Đại hội Đảng bộ các cấp; kịp thời nắm chắc 
tình hình tư tưởng, tâm trạng của Nhân dân; 
tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội 
Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức 
truyên truyền, quán triệt và xây dựng Chương 
trình hành động để thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, 
tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng.

Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng 
Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong hệ 

thống MTTQ Việt Nam và các tầng lớp Nhân 
dân Th ủ đô, nhằm động viên Nhân dân hưởng 
ứng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội của Th ủ đô, các cuộc vận động, 
phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận và 
Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp.

Ban Th ường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP phối hợp với UBND TP, cá c ban, ngà nh, 
đoà n thể , cơ quan liên quan xây dự ng tậ p trung 
tổ  chứ c thự c hiệ n tố t chuỗ i cá c hoạ t độ ng kỷ  
niệ m 90 năm Ngà y truyề n thố ng MTTQ Việ t 
Nam đả m bả o chấ t lượ ng, tiế n độ . 

Ủy ban MTTQ Việt Nam cấ p huyệ n, cấ p xã  
phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế 
hoạch, tổ chức phát động thi đua và triển khai 
các hoạt động kỷ niệm ở cấp mình phù hợp với 
tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, bảo đảm 
thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn. Tổ 
chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện các đợt thi 
đua ở địa phương mình, đồng thời lựa chọn các 
tập thể, cá nhân, công trình tiêu biểu để đề nghị 
các cấp khen thưởng. 

Ban Biên tậ p

thể chính trị - xã hội; đồng thời tạo điều kiện, phối 
hợp với MTTQ các cấp thực hiện có hiệu quả các 
chương trình, kế hoạch  đề ra.

- Th ứ sáu, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ 
Th ành phố đến cơ sở cần quan tâm, tạo điều kiện 
thuận lợi, phối hợp hiệu quả với Mặt trận Tổ quốc 
các cấp của Th ành phố, nhằm xây dựng và phát huy 
có hiệu quả vai trò của tất cả các tầng lớp nhân dân 
trong sự nghiệp xây dựng Th ủ đô, xây dựng Đảng bộ 
Th ành phố ngày càng vững mạnh. Đẩy mạnh tuyên 
truyền, vận động Nhân dân tham gia đóng góp xây 
dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ Th ành phố lần thứ 
17, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 90 năm ngày 
truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gắn với lễ 
kỷ niệm cấp Quốc gia, các lễ kỷ niệm của Th ành phố 
và các hoạt động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tại Th ủ đô Hà Nội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh: “dân 
là gốc” và “nhân dân làm chủ”, “cán bộ phải là công 

bộc của dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm”. 
Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh, chúng ta cần lắng nghe nhân dân để điều 
chỉnh chính sách, củng cố tổ chức, điều chỉnh chính 
mình; mọi hành động và việc làm đều hướng tới và vì 
lợi ích chính đáng của nhân dân, dựa vào nhân dân 
để triển khai các chủ trương, chính sách phát triển 
kinh tế - xã hội, để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Có 
như vậy mới có được sự đồng thuận của nhân dân và 
có sự đồng thuận của nhân dân thì mới thành công.

Th ành phố Hà Nội đang có tốc độ phát triển 
nhanh, vì vậy những khó khăn, bất cập nảy sinh trong 
quá trình này là khó tránh khỏi. Do đó, thông qua 
các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
thành viên cần tiếp tục động viên, khích lệ các tầng 
lớp nhân dân Th ủ đô, tự hào về truyền thống ngàn 
năm văn hiến, thành phố anh hùng, thành phố vì hòa 
bình và truyền thống vẻ vang của Đảng bộ Th ành 
phố Hà Nội, cùng chung sức, đồng lòng để phấn đấu 
xây dựng Th ủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Phát huy tính đổi mới, sáng tạo..  (Tiếp theo trang 9)
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LỜI KÊU GỌI  
“Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” 

                Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2020

Kí nh gử i: Nhân dân, cá n bộ , chiế n sỹ , cá c cơ quan, đơn vị , doanh nghiệ p trên đị a bà n TP Hà  Nộ i

Th ời gian qua, cù ng vớ i cả  nướ c, Đả ng bộ , chí nh quyề n và  Nhân dân Hà  Nộ i đã  tí ch cự c, chủ  độ ng 
phò ng trá nh, kiể m soá t bướ c đầ u có  kế t quả  dị ch Covid-19, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an 
toàn xã hội, ổn định đời sống Nhân dân. Tuy nhiên, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, 
ngày càng lan rộng, bùng phát tại nhiều quốc gia. Hà  Nộ i đang bướ c và o giai đoạ n cao điể m, cả  Th à nh 
phố  đang tậ p trung phò ng, chố ng dị ch Covid-19 vớ i tinh thầ n “Chố ng dị ch như chố ng giặ c”, vì  Hà  Nộ i và  
vì  cả  nướ c. Khó  khăn sẽ  nhiề u hơn, nhiệ m vụ  sẽ  nặ ng nề  và  vấ t vả  hơn nhưng Hà  Nộ i vẫ n vữ ng quyế t tâm 
sẵ n sà ng chiế n đấ u, vượ t qua mọ i thử  thá ch.

Để  gó p thêm nguồ n lự c, tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an 
toàn đời sống và sức khỏe của Nhân dân; Hưở ng ứ ng Lờ i kêu gọ i củ a Đoà n Chủ  tị ch Ủ y ban Trung ương 
MTTQ Việ t Nam; chung tay cù ng Đả ng, Nhà  nướ c và  Th à nh phố  tậ p trung phò ng chố ng dị ch, Ủ y ban 
MTTQ Việ t Nam thà nh phố  Hà  Nộ i kêu gọ i cá n bộ , công chứ c, viên chứ c, ngườ i lao độ ng, lự c lượ ng 
vũ  trang, cá c tầ ng lớ p Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên đị a bà n Th à nh phố  phá t 
huy truyề n thố ng tương thân, tương á i, với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình hãy chung sức, 
đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19  trên tinh thần “Ai có tiền góp tiền, ai có 
hiện vật góp hiện vật, ai có ý tưởng góp ý tưởng” như lời Th ủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi.

 Ủ y ban MTTQ Việ t Nam thà nh phố  Hà  Nộ i trân trọng cả m ơn, ghi nhận sự quan tâm, ủng hộ 
của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và sẽ kịp thời chuyển tới những đơn vị, cá nhân 
đang trực tiếp làm công tác phòng chống dịch, chữa trị bệnh, những khu vực đang phải cách ly, những 
trường hợp đang được điều trị bệnh cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Mọ i thông tin xin liên hệ : Ủ y ban MTTQ Việ t Nam thà nh phố  Hà  Nộ i
(Số  29 phố  Lý  Th ườ ng Kiệ t - Hoà n Kiế m - Hà  Nộ i)
Điệ n thoạ i: 024.39346108; Fax: 024.39345384; 0977838898
Chủ  tà i khoả n: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thà nh phố  Hà Nội
Tà i khoả n số : 37610905726091049 tạ i Kho bạ c Nhà  nướ c Hà  Nộ i (khi chuyể n từ  Kho bạ c: 

Mã  Kho bạ c Hà  Nộ i: 0011, chuyể n từ  Ngân hà ng: Mã : 01701002)
Hoặ c Tà i khoả n Ngân hà ng số : 1500201113838 Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn Việt Nam - chi nhánh Hà Nội./.

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

*****

TM. Ủ Y BAN MTTQ VIỆ T NAM THÀ NH PHỐ 
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễ n Lan Hương
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Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà 
Nội về việc toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và 
Nhân dân Th ủ đô đã đồng lòng hưởng ứng tích cực. Nhờ đó, nhiều phần quà ý nghĩa đã được chuyển 
đến người dân và các cơ quan chức năng nơi tuyến đầu chống dịch...

Hưởng ứng lời kêu gọi 
ủng hộ phòng, chống 
dịch Covid-19, Ni sư 

Th ích Đàm Hiếu, trụ trì chùa 
Th ọ Lão (quận Hai Bà Trưng) 
đã vận động các tăng ni, phật 
tử cùng nhà chùa ủng hộ 100 
triệu đồng. Mới đây, trong buổi 
lễ trao tiền cho Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP Hà Nội, Ni sư 
Th ích Đàm Hiếu chia sẻ: “Dịch 
Covid-19 còn diễn biến phức 
tạp, đóng góp chút vật chất hỗ 
trợ công tác phòng, chống dịch 
là chúng tôi thể hiện sự tin 
tưởng vào quyết sách của Đảng, 
Nhà nước, TP và cũng là góp 
phần nhỏ bé chia sẻ khó khăn 
với những cán bộ đang trực tiếp 
ở tuyến đầu chống dịch”.

Chung sức phòng, chống 
dịch Covid-19, Tập đoàn Xăng 

dầu Việt Nam (Petrolimex) đã 
ủng hộ thiết bị y tế với tổng 
trị giá 3 tỷ đồng. Ông Nguyễn 
Th anh Sơn, Tổng Giám đốc 
Petrolimex cho biết: “Cán bộ, 
nhân viên của tập đoàn mong 
muốn được hỗ trợ thêm dụng 
cụ cho nhân viên y tế điều trị 
cho người không may nhiễm 
Covid-19, góp phần cùng TP 
Hà Nội nhanh chóng đẩy lùi 
dịch để người dân Th ủ đô trở về 
với cuộc sống bình yên...”.

Với tinh thần “Ai có tiền góp 
tiền, ai có hiện vật góp hiện 
vật, ai có ý tưởng góp ý tưởng” 
như lời Th ủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi, gia 
đình bà Nguyễn Th ị Th anh ở số 
nhà 251 phố Tô Hiệu (quận Cầu 
Giấy) đã ủng hộ 60 bộ chăn, 
gối và 2.000 khẩu trang. “Gia 

đình tôi mong muốn được hỗ 
trợ trang thiết bị cho các cơ sở 
đang thực hiện cách ly y tế cho 
công dân Việt Nam trở về nước 
từ vùng có dịch để người dân 
yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ 
cách ly”, bà Th anh chia sẻ.

Không chỉ đến khi TW 
MTTQ Việt Nam phát động 
toàn dân tham gia ủng hộ 
phòng, chống dịch Covid-19 thì 
Nhân dân Th ủ đô mới tham gia 
ủng hộ mà ngay khi trên địa bàn 
TP xuất hiện có người dương 
tính với Covid-19, đã có rất 
nhiều cơ quan, doanh nghiệp, 
nhà hảo tâm tổ chức phát khẩu 
trang, nước rửa tay sát khuẩn, xà 
phòng... miễn phí, thể hiện tinh 
thần, trách nhiệm và tấm lòng 
của người dân Th ủ đô vì cộng 
đồng. Nhờ sự đóng góp của cộng 

Đ/c Nguyễn Lan Hương - UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ 
Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô.  Ảnh: Thanh Hải
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Đ/c Nguyễ n Anh Tuấ n - Phó  Chủ  tị ch Thườ ng trự c Ủ y ban MTTQ 
Việ t Nam TP trao quà  hỗ  trợ  tạ i Trung tâm Cấ p cứ u 115. 

Ả nh: Lê Phương

Đ/c Nguyễn Sĩ Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP 
(thứ hai từ trái sang) tặng hoa quả cho cán bộ, bác sĩ Bệnh viện 
Hồng Ngọc.  Ả nh: MTTQ quận Ba Đình

đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ 
kinh phí, khẩu trang, nước rửa 
tay sát khuẩn cho Bộ Tư lệnh 
Bộ đội Biên phòng và tỉnh Vĩnh 
Phúc trị giá trên 300 triệu đồng. 
Ngoài ra, 100% hộ nghèo trên 
địa bàn TP đều được MTTQ các 
cấp hỗ trợ khẩu trang, nước rửa 
tay miễn phí. 

Gia đình ông Trần Văn 
Dũng, thuộc diện hộ nghèo ở 
tổ dân phố số 3, phường Ngọc 
Lâm (quận Long Biên) được 
nhận khẩu trang y tế, nước rửa 
tay khô do Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP Hà Nội trao tặng, chia 
sẻ: “Đây là sự động viên kịp 
thời, sự đồng hành sát sao của 
chính quyền với người dân, 
nhất là hộ nghèo như chúng tôi. 
Sự quan tâm này khiến gia đình 
tôi càng ý thức hơn trong việc 
phòng, chống dịch để cùng với 
các cấp, các ngành sớm đẩy lùi 
dịch Covid-19”.

Trong giai đoạn hiện nay, dịch 
Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến 
mọi mặt của đời sống, doanh 

nghiệp cũng đang gặp không ít 
khó khăn, tuy nhiên sự chung 
tay ủng hộ là rất đáng trân trọng, 
kịp thời để hỗ trợ những người 
có hoàn cảnh khó khăn  và là 
nguồn động viên lớn cho những 
người làm công tác phòng chống 
dịch. Ngay từ những ngày đầu 
phát động, đã có gần 6 tỷ tiền 
mặt cùng nhiều hàng hóa, gạo, 
trang thiết bị y tế gửi về Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP. Ủy viên 
Ban Th ường vụ Th ành ủy, Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương 
chia sẻ, tình hình dịch đang diễn 
biến phức tạp và khó lường, thời 
gian qua toàn Đảng, toàn dân và 
toàn quân đã đưa ra nhiều quyết 
sách trong công tác chống dịch. 
Th ành công bước đầu trong 
công tác này có sự vào cuộc của 
cả hệ thống chính trị và ý thức 
chủ động bảo vệ cộng đồng của 
nhân dân. Đặc biệt, trước sự lây 
lan của dịch trên khắp thế giới, 
Đảng và Nhà nước sẵn sàng hy 
sinh lợi ích về kinh tế để bảo 
vệ sức khỏe cho Nhân dân và 

cùng Nhân dân quyết tâm chặn 
đứng dịch. Bởi vậy, mặc dù hiện 
nay số người mắc đang tăng lên 
nhưng đều được tiến hành cách 
ly, khoanh vùng nhằm hạn chế 
tối đa hiện tượng lây nhiễm chéo 
trong cộng đồng. Sự chung sức 
đồng lòng của các doanh nghiệp, 
nhà hảo tâm và các cá nhân trên 
địa bàn TP là sự động viên tiếp 
sức to lớn để các cấp, các ngành 
quyết tâm cao đẩy lùi dịch. Ủy 
ban MTTQ Việt Nam TP cũng 
cam kết, toàn bộ kinh phí, hiện 
vật tiếp nhận được sẽ được phối 
hợp với các cơ quan chức năng 
TP dùng để phục vụ cho công tác 
phòng, chống dịch Covid-19. 

Hiền Phương

Tính đến 20/4/2020, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam các cấp TP 
đã  ếp nhận ủng hộ của các 
tổ chức, cá nhân cho công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 
bằng  ền mặt và hiện vật trị 
giá trên 128 tỷ đồng.
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CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Các đại biểu tham gia 
nhắn  n ủng hộ công tác 
phòng, chống dịch Covid-19.
Ảnh: BTG

Trước diễn biến phức 
tạp của dịch Covid-19, 
những ngày qua các tổ 

chức tôn giáo ở Hà Nội và các 
tổ chức tôn giáo trực thuộc đã 
tích cực tham gia phòng, chống 
dịch Covid-19 với nhiều hoạt 
động thiết thực, hiệu quả.

Ngay sau ý kiến chỉ đạo của 
Ban Bí thư, Chỉ thị của Th ủ 
tướng Chính phủ và Văn bản 
hướng dẫn của Ban Th ường 
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP Hà Nội, các tôn giáo đã nỗ 
lực vào cuộc để cùng Đảng, 
Nhà nước, MTTQ Việt Nam 
tích cực vận động, tuyên truyền 
để các tín đồ, tăng ni, phật tử và 
Nhân dân hiểu rõ về dịch bệnh, 
đồng thời đưa ra các biện pháp 
phòng bệnh hợp lý, tránh lây 
lan ra diện rộng.

Hưở ng ứ ng Lờ i kêu gọ i 
“Toà n dân tham gia phò ng, 
chố ng dị ch Covid-19” củ a Ủ y 
ban MTTQ Việ t Nam TP, các 
tổ chứ c tôn giáo đã tham gia 
ủng hộ 1.152.500.000 đồng; 

tiêu biể u: Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam TP Hà Nội ủng hộ 
01 phòng cách ly áp lực âm trị 
giá 650 triệu đồng, Chùa Trăm 
Gian và chùa Th ọ Lão ủng hộ 
150 triệu đồng, Giáo hội các 
Th ánh hữu Ngày sau của Chúa 
Giêsu Kyto ủng hộ 50.000 khẩu 
trang trị giá 300 triệu đồng, 
Mục sư Phạm Tuấn Nhượng 
đại diện Nhóm Tin Lành lời 
sự sống Việt Nam ủng hộ 100 
triệu đồng, Gia đình ông Vũ 
Trí Tuệ - Trưởng Ban Quản trị 
Th ánh đường Islam giáo ủng 
hộ 2,5 triệu đồng...

Ban Trị sự Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam TP Hà Nội đã 
có thông bạch tới Ban Trị sự 
các quận, huyện, thị xã yêu cầu 
các cơ sở thờ tự để tăng cường 
tuyên truyền đến tăng ni, phật 
tử và Nhân dân về mức độ 
nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm, 
bùng phát của dịch Covid-19.
Tuyên truyền kỹ năng phòng, 
chống dịch bệnh và phải coi 
đây là trách nhiệm của mỗi 

tăng ni, Phật tử đối với bản 
thân và cộng đồng. Hướng 
dẫn thực hiện nghiêm các biện 
pháp phòng ngừa theo quy 
định; mọi người khi đến chùa 
và tham gia thực hành các 
nghi lễ phải đeo khẩu trang. 
Tổ chức các nhóm tình nguyện 
viên thanh thiếu niên Phật tử 
làm công tác tuyên truyền và 
hướng dẫn phòng, chống dịch 
Covid-19. Khuyến khích các 
chùa tổ chức phát khẩu trang, 
xà phòng và sắp xếp chỗ rửa 
tay cho phật tử và du khách 
đến chùa. Đưa nội dung, 
khuyến cáo của Bộ Y tế về dịch  
Covid-19 thành các chuyên đề 
trong các bài giảng, các ngày 
tụng giới, thuyết pháp trên 
các phương tiện tuyền thông. 
Các chùa thực hiện nghiêm 
việc tạm dừng tổ chức các lễ 
hội, khóa lễ, khóa tu tập trung 
đông người đến từ nhiều vùng, 
nhiều địa phương khác nhau. 

(Xem tiếp trang 18)
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Vì biển, đảo quê hương
Đã thành thông lệ, những 
tháng đầu năm Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội 
lại phát động đợt ủng hộ Quỹ 
“Vì biển, đảo Việt Nam” đến 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị, 
địa phương trên địa bàn TP.  
Từ sự ủng hộ này, những 
năm qua, TP đã có điều kiện 
để tặng nhiều công trình, 
món quà ý nghĩa nhằm động 
viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ 
đang công tác ngoài đảo xa 
vững tay súng canh giữ biển 
trời thiêng liêng của Tổ quốc.

VÌ TRƯỜNG SA THÂN YÊU
Huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) là 

một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, vốn 
được ông cha ta gìn giữ và bảo vệ từ đời này qua 
đời khác. Với trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, 
chính quyền, quân, dân Th ủ đô đối với huyện đảo 
và sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng 
liêng của Tổ quốc, đã thành thông lệ, hà ng năm, 
TP Hà Nội đều tổ chức đoàn đi thăm, động viên 
quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Th ực hiện mục tiêu trên, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP Hà Nội đã phát động và kêu gọi các cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân 
dân Th ủ đô nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, 
tiết kiệm chi tiêu, hưởng ứng ủng hộ Quỹ “Vì biển, 
đảo Việt Nam”. TP phấn đấu 100% cơ quan, đơn 
vị, tổ chức, doanh nghiệp, quận, huyện, thị xã, xã, 
phường, thị trấn phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển, 
đảo Việt Nam”. Trong đó, mỗi cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động các cơ quan ủng hộ ít 
nhất một ngày lương. Những năm qua, quỹ chỉ 
dùng để phục vụ cho việc hỗ trợ đầu tư xây dựng 
các công trình nhà văn hóa đa năng và tặng một số 
quà thiết thực, góp phần chia sẻ những khó khăn 
của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đang công tác và 
sinh sống trên huyện đảo Trường Sa.

Năm 2020 là năm thứ 5 Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt 
Nam”. Kết quả vận động và việc sử dụng quỹ luôn 
được công khai, minh bạch. Cụ thể, năm 2016, 
toàn TP ủng hộ được 46 tỷ đồng; năm 2017, tuy 
TP không phát động ủng hộ nhưng Ban Vận động 
quỹ vẫn tiếp nhận được gần 3 tỷ đồng; năm 2018 
quỹ tiế p nhậ n ủng hộ 41 tỷ đồng; năm 2019 là 47,1 
tỷ đồng. Từ nguồn ủng hộ này, đã có nhiều công 
trình ý nghĩa được Đảng bộ, chính quyền và Nhân 
dân Th ủ đô trao tặng huyện đảo Trường Sa. 

CẦU NỐI NGHĨA TÌNH ĐẤT LIỀN - BIỂN ĐẢO
 Năm nay, Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” được 

triển khai trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến 
phức tạp, cả hệ thống chính trị từ TP tới cơ sở đều 
tập trung cho việc phòng, chống dịch. Tuy nhiên, 
nhận thức đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng 
nên Ban Th ường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP 
Hà Nội đã tham mưu Th ành ủy Hà Nội có văn bản 
chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ 
đạo công tác vận động quỹ. Ủy ban MTTQ Việ t 
Nam các cấp, các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh 
tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo 
Việt Nam”, lồng ghép với tuyên truyền phòng, 
chống dịch Covid-19 tới từng hộ gia đình.

Đ/c Nguyễ n Sỹ  Trườ ng - Phó  Chủ  tị ch Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP phá t biể u tạ i hộ i nghị  
Giao ban  ế n độ  vận động Quỹ  “Vì  biể n, đả o Việ t Nam” năm 2020.  Ả nh: L.P
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Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã chủ 
động phối hợp với Báo Hànộimới và một số cơ 
quan báo chí khác cũng như hệ thống thông tin 
tuyên truyền của các địa phương trên địa bàn tích 
cực tuyên truyền “Lời kêu gọi” của Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội về mục đích, ý nghĩa 
vận động quỹ. Th ời gian vận động ủng hộ quỹ năm 
nay sẽ kéo dài hơn mọi năm để các cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp và mọi người dân tham gia ủng hộ. 
Do ả nh hưở ng củ a dị ch Covid-19, TP tạm dừng 
việc tổ chức đoàn đi thăm, động viên cán bộ, chiến 
sĩ đang công tác tại huyện đảo Trường Sa. Tuy 
nhiên, số tiền vận động được vẫn sẽ sử dụng theo 
đúng mục đích đề ra trước đó là hỗ trợ xây dựng 
công trình nhà văn hóa đa năng và tặng quà cho 
cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân đang công tác và sinh 
sống ở huyện đảo.

Mặc dù đợt vận động ủng hộ quỹ đang triển 
khai trong thời điểm rất khó khăn, nhưng tới nay 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã nhận được 
sự ủng hộ hơn 36 tỷ đồng. Một số đơn vị vận động 
Quỹ đạt kết quả cao như: quận Hoàng Mai hơn 

1,8 tỷ đồng, quận Cầu Giấy hơn 1,8 tỷ đồng; quận 
Đống Đa hơn 2,5 tỷ đồng; quận Long biên hơn 1,6 
tỷ đồng; quận Th anh Xuân hơn 1,9 tỷ đồng... Với 
trách nhiệm và tình yêu dành cho biển đảo quê 
hương của người dân Th ủ đô, cùng với sự chỉ đạo 
của cấp ủy, sự quan tâm của chính quyền và sự vào 
cuộc tích cực, đầy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ 
Mặt trận, tổ chức thành viên các cấp, hy vọng đợ t 
vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” sẽ 
đạt được mục tiêu đề ra.

 Sự tích cực ủng hộ, quyên góp của các tầng lớp 
Nhân dân Th ủ đô trong việc hướng về biển, đảo 
quê hương đã tạo hiệu ứng tích cực, mở ra một 
phong trào vì biển, đảo quê hương đối với nhiều 
địa phương khác trong cả nước. Chính sự góp 
công, góp sức của cả nước nói chung và Th ủ đô Hà 
Nội nói riêng đã góp phần hiện thực hóa mục tiêu 
đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu 
từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh 
và an toàn, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền 
vùng biển, đảo của Tổ quốc. 

Nguyên Hoa

Tòa Tổng Giám mục Hà Nội 
cũng ra thông báo về dịch bệnh 
viêm phổi cấp - do virus Co-
rona. Những ai đau ốm hoặc có 
biểu hiện không tốt về sức khỏe 
có thể đọc kinh ở nhà thay thế 
lễ Chúa nhật và Lễ trọng; hạn 
chế liên hoan, tiệc tùng, tập 
trung đông người hoặc các buổi 
hành hương.

Hội Th ánh Tin Lành Hà Nội, 
Giáo hội các Th ánh hữu ngày 
sau của Chúa Giêsu Kyto tổ 
chức tuyên truyền để áp dụng 
các biện pháp phòng, chống 
dịch Covid-19 theo hướng dẫn 
chi tiết của cơ quan y tế (dán 
tại Bảng tin của Hội Th ánh), 
hướng dẫn tín hữu truy cập 
website của Bộ Y tế, ban hành 
kế hoạch ứng phó với  Covid-19, 

kiểm soát thông tin, đo nhiệt độ 
và rửa tay bằng nước sát khuẩn 
trước khi vào làm lễ, phát khẩu 
trang và khuyến nghị tín hữu 
đeo khẩu trang trong suốt buổi 
lễ, tiến hành khử trùng toàn bộ 
bên trong nhà thờ và cả khuôn 
viên bên ngoài, thực hiện nghỉ 
hoạt động nhóm tập trung kể từ 
ngày 14/3/2020 để giảm thiểu 
nguy cơ lây nhiễm dịch. Đồng 
thời cam kết sẽ phối hợp chặt 
chẽ với MTTQ và các cơ quan 
chức năng để phòng, chống 
dịch Covid-19.

Cùng với đó, các tôn giáo 
như Cao Đài, Minh Sư đạo, Is-
lam giáo, tôn giáo Baha’i đã thực 
hiện nghiêm túc các văn bản chỉ 
đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà 
nước, MTTQ TP về việc phòng, 

chống dịch Covid-19; đồng thời 
tăng cường thông tin để chức 
sắc, chức việc, tín đồ, y sĩ, y sinh 
nhận thức rõ về tính chất nguy 
hiểm, nghiêm trọng của nạn 
dịch. Nâng cao ý thức phòng 
dịch bệnh theo đúng hướng dẫn 
của Bộ Y tế. Từng cá nhân phải 
tự bảo vệ và nâng cao sức khỏe 
bản thân, góp phần kiềm chế 
dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Với sự vào cuộc khẩn 
trương, tích cực và trách nhiệm 
của cả hệ thống chính trị trong 
đó có các tổ chức tôn giáo, sự 
đồng thuận của các tầng lớp 
Nhân dân, các doanh nghiệp 
trên địa bàn, chắc chắn Hà Nội 
sẽ thành công trong phòng, 
chống dịch Covid-19. 

Thu Vân

Chung tay phòng, chống dịch...  (Tiếp theo trang 16)
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Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà hệ thống MTTQ các cấp trên địa bàn TP Hà Nội 
đang tích cực triển khai đó là tuyên truyền, giới thiệu nhân sự và giám sát quá trình triển 
khai Đại hội Đảng bộ các cấp đảm bảo minh bạch, công tâm. Trong đó, việc đẩy  mạnh các 
hoạt động lấy ý kiến Nhân dân góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội cũng được hệ thống 
Mặt trận triển khai bài bản, có chiều sâu, được đông đảo Nhân dân Th ủ đô tin tưởng.

MẶT TRẬN TÍCH CỰC CHUẨN BỊ 
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

Đ/c Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội kiểm tra công tác 
chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận Long Biên.

Ủy ban  MTTQ Việt Nam 
huyện Đông Anh đang 
đẩy mạnh tuyên truyền 

các hoạt động về Đại hội Đảng 
bộ các cấp, đồng thời tổ chức 
lấy ý kiến Nhân dân vào các dự 
thảo văn kiện. Ông Đỗ Ngọc 
Bích, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện Đông Anh 
cho biết, ngay từ đầu năm, Ban 
Th ường trực Ủy ban MTTQ 
Việ t Nam huyện đã lựa chọn, 
xây dựng kế hoạch và triển khai 
nhiệm vụ trọng tâm đến 100% 
Mặt trận cơ sở; chỉ đạo 100% 
xã, thị trấn và Ban CTMT khu 
dân cư tổ chức hội nghị lấy ý 
kiến hoặc hội nghị phản biện 
xã hội vào Dự thảo Báo cáo 
chính trị của chi ủy chi bộ và 
cấp ủy cùng cấp. Tính đến đầu 
tháng 3/2020, toàn huyện đã có 
166/191 Ban CTMT thôn, tổ 
dân phố tổ chức lấy ý kiến góp 
ý vào Báo cáo chính trị của chi 
ủy chi bộ; 03 đơn vị tổ chức lấy 
ý kiến góp ý, 06 đơn vị tổ chức 
hội nghị phản biện xã hội vào 
Dự thảo Báo cáo chính trị của 
Đảng bộ xã, thị trấn. MTTQ 
Việ t Nam huyện dự kiến tổ chức 
hội nghị tham gia lấy ý kiến vào 
Dự thảo Báo cáo chính trị của 
Đảng bộ huyện Đông Anh lần 

thứ 29, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
vào quý II/2020.

Là một trong những đơn vị 
được chọn làm Đại hội điểm của 
TP, huyện Th anh Trì đang bước 
sang giai đoạn nước rút, hoàn 
tất các nội dung cuối cùng để 
chuẩn bị tốt nhất cho công tác 
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 
XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
Ông Nguyễn Văn Chương, Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
huyện Th anh Trì cho biết, thực 
hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính 
trị; các kế hoạch, hướng dẫn của 
Trung ương và Th ành ủy, Ban 

Th ường vụ Huyện ủy Th anh Trì 
đã sớm xây dựng kế hoạch, ban 
hành quyết định thành lập các 
tiểu ban phục vụ Đại hội. Định 
kỳ tổ chức giao ban, kiểm điểm, 
đôn đốc tiến độ thực hiện để kịp 
thời tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình tổ chức 
thực hiện. Bên cạnh đó, Mặt 
trận huyện cũng phối hợp đôn 
đốc, giám sát, hướng dẫn 100% 
tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc 
xây dựng kế hoạch tổ chức 
Đại hội Đảng bộ các cấp theo 
đúng yêu cầu, nội dung Chỉ 
thị của Bộ Chính trị, kế hoạch 
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của Th ành ủy, Huyện ủy đề ra. 
Đồng thời, thực hiện có hiệu 
quả các Nghị quyết của TW về 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn 
với các phong trào thi đua yêu 
nước. Đến nay, 46/46 tổ chức 
cơ sở Đảng trên toàn huyện đều 
chuẩn bị đảm bảo số lượng, cơ 
cấu, tiêu chuẩn cán bộ dự kiến 
tái cử và trong quy hoạch để 
giới thiệu ứng cử. 

Góp ý vào Dự thảo Báo cáo 
chính trị của Đại hội Đảng bộ 
huyện Mỹ Đức lần thứ XXIV, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông 
Trịnh Xuân Hương, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 
Mỹ Đức lại cho rằng, với tinh 
thần trách nhiệm, xây dựng, 
quyết liệt và hiệu quả, Báo cáo 
chính trị là “kim chỉ nam”, là 
sản phẩm trí tuệ, mục tiêu, định 
hướng của Ban chấp hành Đảng 
bộ huyện để đưa huyện phát 
triển toàn diện trên tất cả các 
lĩnh vực trong suốt nhiệm kỳ 
2020 - 2025. Báo cáo chính trị 
cũng đã lấy ý kiến, bàn thảo sâu 
về chủ đề Đại hội, trong đó tập 
trung nhấn mạnh vào 3 khâu 
đột phá, các giải pháp để thực 
hiện tốt các khâu đột phá và 
định hướng phát triển kinh tế 
- xã hội của huyện trong nhiệm 

kỳ 2020 - 2025. Bên cạnh đó, 
Báo cáo chính trị cũng đánh giá 
kỹ lưỡng kết quả đạt được cũng 
như những tồn tại, hạn chế 
trong 5 năm vừa qua; đảm bảo 
đánh giá trúng, đúng và sát tình 
hình phát triển kinh tế - xã hội, 
an ninh, quốc phòng, các mặt 
công tác xây dựng Đảng và rút 
ra những bài học kinh nghiệm.

Trong quá trình kiểm tra 
công tác chuẩn bị Đại hội Đảng 
bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng 
bộ TP tại một số đơn vị, bà 
Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP 
Hà Nội cho rằng, năm 2020, TP 
có nhiều sự kiện chính trị quan 
trọng, MTTQ các quận, huyện 
tới các xã, phường, thị trấn cần 
triển khai nhiệm vụ với tinh 
thần nỗ lực, quyết tâm cao hơn; 
nâng cao chất lượng, hiệu quả 
của từng hoạt động, từng phong 
trào thi đua. Trước hết, cần tiếp 
tục quán triệt trong đội ngũ cán 
bộ Mặt trận về Nghị quyết Đại 
hội MTTQ các cấp, các chương 
trình hành động để từ đó nhận 
thức sâu sắc và đầy đủ hơn về 
vai trò, chức năng, nhiệm vụ 
của MTTQ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP Hà Nội cũng lưu 

ý, MTTQ các quận, huyện và 
các xã, phường, thị trấn cần 
tích cực tham gia xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền, 
trước hết là tuyên truyền tốt về 
công tác tổ chức Đại hội Đảng, 
tạo không khí tin tưởng, phấn 
khởi trong Nhân dân; tham 
gia góp ý, xây dựng văn kiện 
Đại hội bằng nhiều hình thức, 
trong quá trình đó phải phản 
ánh được tâm tư, nguyện vọng 
của Nhân dân. Th ông qua hoạt 
động giám sát cán bộ, đảng 
viên, MTTQ các cấp cần tích 
cực tham gia góp ý để chuẩn 
bị nhân sự Đại hội cho thật tốt 
cũng như tích cực góp ý vào 
Dự thảo Báo cáo chính trị. Bên 
cạnh đó, cần hưởng ứng các 
phong trào thi đua chào mừng 
Đại hội Đảng bộ các cấp bằng 
công trình, phần việc cụ thể. 
Cán bộ Mặt trận cũng phải nắm 
và dự báo được diễn biến từ cơ 
sở để tham mưu giúp cấp ủy, 
chính quyền giải quyết các vấn 
đề dân sinh bức xúc, không phát 
sinh điểm nóng  và tăng cường 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 
để những việc này không ảnh 
hưởng đến quá trình triển khai 
Đại hội Đảng bộ các cấp.

Có thể nói, công tác xây 
dựng văn kiện Đại hội Đảng 
là khâu quan trọng, đảm bảo 
Đại hội Đảng bộ các cấp thành 
công. Để đáp ứng được yêu 
cầu, nhiệm vụ đặt ra, hệ thống 
MTTQ các cấp trong toàn TP 
đã và đang phát huy tốt vai trò 
của mình trong tuyên truyền, tổ 
chức, tập hợp ý kiến góp ý của 
đông đảo quần chúng Nhân dân 
để đóng góp cho sự thành công 
của Đại hội. 

Liên Phương

Theo báo cáo của Thành ủ y Hà Nội về  ến độ thực hiện Chỉ thị 
số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng 
bộ các cấp  ến tới Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII và Đại hội 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,  nh đến ngày 31/3, toàn 
Đảng bộ TP đã có 16.424/17.116 chi bộ tổ chức Đại hội (đạt 
tỷ lệ 95,95%). Trong đó, khối quận, huyện, thị 12.192/12.493 
chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội thành công (đạt 97,59%) 
và khối đảng bộ trực thuộc 4.232/4.623 tổ chức Đại hội thành 
công (đạt 91,51%).
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TUỔI TRẺ THỦ ĐÔ XUNG KÍCH, TÌNH NGUYỆN

Tháng Th anh niên (TN) 
năm 2020 với chủ đề 
“Th anh niên Th ủ đô tình 

nguyện, sáng tạo vì cộng đồng” 
được Ban Th ường vụ Th ành 
đoàn Hà Nội cụ thể bằng 8 nội 
dung hoạt động gồm: Hoạt động 
tuyên truyền, giáo dục truyền 
thống, lòng yêu nước, tự hào dân 
tộc, tự hào về truyền thống vẻ 
vang của Đảng, của Đoàn cho thế 
hệ trẻ; Th am gia xây dựng nông 
thôn mới và văn minh đô thị; 
Tổ chức các hoạt động an sinh 
xã hội, phục vụ Nhân dân; Tổ 
chức các hoạt động thúc đẩy tinh 
thần sáng tạo, nghiên cứu khoa 
học của TN; Tổ chức các hoạt 
động hỗ trợ TN khởi nghiệp; 

Tổ chức các hoạt động tư vấn 
hướng nghiệp, hỗ trợ việc làm 
cho TN; Tổ chức các hoạt động 
kỷ niệm 90 năm ngày thành lập 
Đảng bộ TP Hà Nội (17/3/1930 - 
17/3/2020), 89 năm Ngày thành 
lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
(26/3/1931 - 26/3/2020); Tổ 
chức các hoạt động cho thiếu 
nhi Th ủ đô. Trong đó, cuộc thi 
trắc nghiệm, thi viết trực tuyến 
và thiết kế mô hình “Tìm hiểu 
về lịch sử 90 năm Đảng bộ TP 
và truyền thống lịch sử, văn hóa 
của Th ủ đô Hà Nội” là đợt sinh 
hoạt chính trị cao điểm của tuổi 
trẻ Th ủ đô chào mừng 90 năm 
thành lập Đảng bộ TP Hà Nội 
và Đại hội Đảng các cấp, Đại 

hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 
XVII. Cuộc thi được tổ chức 
với nhiều hình thức phong phú, 
sáng tạo, hiện đại được tổ chức 
từ ngày 16/3/2020 đến ngày 
31/8/2020: thi trắc nghiệm, thi 
viết trực tuyến và cuộc thi thiết 
kế mô hình trên nhiều nền tảng 
thi trực tuyến.

Để thực hiện hiệu quả các nội 
dung đã đề ra, Ban Th ường vụ 
Th ành đoàn tổ chức 8 đội hình 
tình nguyện gồm: Đội hình xây 
dựng nông thôn mới; Đội hình 
đảm bảo trật tự và văn minh đô 
thị; Đội hình hỗ trợ quảng bá 
hình ảnh di tích danh thắng Hà 
Nội; Đội hình Hà Nội xanh; Đội 
hình Th ầy thuốc trẻ Th ủ đô tình 

Đoàn viên thanh niên  ch cực tham gia hiến máu  nh nguyện.

vì cộng đồng
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nguyện vì cộng đồng; Đội hình 
tư vấn, hỗ trợ giải quyết các thủ 
tục hành chính cho Nhân dân; 
Đội hình tri thức trẻ tình nguyện 
tái cơ cấu ngành nông nghiệp; 
Đội hình phòng, chống dịch 
Covid-19.

Cho đến giữa tháng 3/2020, 
nhiều hoạt động của Th áng TN 
đã được triển khai có tính hành 
động cao, đảm bảo thiết thực và 
hiệu quả. Đặc biệt, với tinh thần 
tích cực trong phòng, chống dịch 
Covid-19, Th ành đoàn Hà Nội 
đã triển khai nhiều hoạt động ý 
nghĩa, sáng tạo, thể hiện rõ vai 
trò, trách nhiệm tiên phong của 
tuổi trẻ, tạo dấu ấn và được Nhân 
dân đánh giá cao. Trong đó, tiêu 
biểu như hoạt động hiến máu; 
thông tin, tuyên truyền về dịch 
bệnh cho đoàn viên, TN; Ứng 
dụng khoa học công nghệ tiên 
tiến, hiện đại, sáng tạo trong bảo 
vệ sức khỏe cộng đồng; Giải cứu 
nông sản... Th ời gian dịch bệnh 
bùng phát, trên các trang mạng 
xã hội, nhiều thông tin sai sự 
thật bị phát tán, gây tâm lý lo sợ 
cho người dân, trước tình hình 
đó, Th ành đoàn Hà Nội đã dùng 
fanpage “Th ành đoàn Hà Nội” 
cùng các fanpage vệ tinh, chỉ 
đạo fanpage và facebook của 
111 cơ sở Đoàn trực thuộc 
thường xuyên, kịp thời chia sẻ 
những thông tin chính thống, 
cập nhật liên tục tình hình dịch 
bệnh trong nước và trên thế 
giới. Đồng thời, liên kết, giới 
thiệu những website uy tín, đáng 
tin cậy, cung cấp số điện thoại 
đường dây nóng và danh sách 
đội cơ động phản ứng nhanh của 
Bộ Y tế giúp người dân dễ dàng 
tiếp cận. Th ành đoàn Hà Nội đã 
tổ chức tọa đàm trực tuyến “Vi-

Tuyên truyền, phát khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19.

rus Corona - hiểu đúng, hành 
động đúng, trách nhiệm của 
thanh niên”, thu hút hơn 60.000 
lượt xem, tiếp cận hơn 130.000 
người với hơn 200 bình luận và 
hàng trăm lượt chia sẻ của đoàn 
viên, thanh thiếu nhi Th ủ đô. 
Nhiều Ngày hội hiến máu tình 
nguyện như “Giọt hồng tuổi trẻ”, 
“Kết nối giọt máu yêu thương” 
đã được Đoàn các cấp  tích cực 
tổ chức, thu được hàng nghìn 
đơn vị máu. Đoàn TN TP và các 
cơ sở Đoàn trong toàn TP đã kết 
nối, phối hợp với các tổ chức, 
doanh nghiệp trong và ngoài 
Nhà nước tổ chức phát khẩu 
trang, nước rửa tay kháng khuẩn 
và tờ rơi tuyên truyền tại nhiều 
tuyến phố, KDC, các khu di tích, 
danh thắng, địa điểm công cộng 
khắp 30 quận, huyện, thị và tại 
trụ sở các cơ quan hành chính 
trên địa bàn TP.

Không chỉ tiên phong trong 
việc mang những vật dụng thiết 
yếu đến tận tay người dân và 
thanh thiếu nhi; nhiều cơ sở 
Đoàn trực thuộc Đoàn TN TP 

đã tiếp tục thể hiện rõ vai trò 
xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ 
trong việc áp dụng khoa học 
kỹ thuật tiên tiến, phát huy thế 
mạnh, đặc thù chuyên ngành - 
pha chế hàng trăm nghìn chai 
nước rửa tay khô kháng khuẩn 
đạt tiêu chuẩn theo hướng dẫn 
của tổ chức y tế thế giới (WHO) 
với mong muốn đồng hành 
cùng Đoàn TN TP trong tham 
gia phòng, chống dịch như: Đại 
học Bách khoa, Đại học Th ủy 
lợi, Đại học Th ủ đô, Đại học Sư 
phạm Hà Nội, Đại học Khoa 
học Tự nhiên - Đại học Quốc 
gia Hà Nội... để tặng miễn phí 
cho Nhân dân, thanh thiếu nhi 
nhằm chung tay bảo vệ sức 
khỏe cộng đồng. Từ nhiều ngày 
qua, khi biết tin nông sản khó 
tiêu thụ do ảnh hưởng của dịch 
bệnh do virus Corona, nhiều 
cơ sở Đoàn trực thuộc Th ành 
đoàn Hà Nội như Quận đoàn 
Tây Hồ, Long Biên; Đoàn TN 
Hà Nội đã trở thành đầu mối 

(Xem tiếp trang 29)
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Hiệ p hộ i Doanh nghiệ p nhỏ  và  vừ a TP: 
Triể n khai có  hiệ u quả  CVĐ “Ngườ i Việ t Nam 
ưu tiên dù ng hà ng Việ t Nam”



Thờ i gian qua, việc thực hiện Cuộ c vậ n độ ng 
(CVĐ) “Ngườ i Việ t Nam ưu tiên dù ng hà ng 
Việ t Nam” trên địa bàn TP Hà  Nộ i ngà y cà ng 

có  hiệ u quả  và  đi và o chiề u sâu. Nhữ ng kế t quả  tí ch 
cự c đó  có  sự  đó ng gó p không nhỏ  củ a Hiệ p hộ i 
doanh nghiệ p nhỏ  và  vừ a TP - đơn vị  thà nh viên 
Ban chỉ đạo CVĐ TP.  

Hiệ n nay, tổng số doanh nghiệp (DN) nhỏ và 
vừa trên địa bàn TP chiếm 98,2% tổ ng số  DN, 
chiếm 60% số lao động và nộp ngân sách chiếm 
42%. Hiệp hội có 2.561 hội viên, hoạ t độ ng trong 
cá c lĩ nh vự c: Kinh doanh thương mại, dịch vụ du 
lịch, ngân hàng, nhà hàng khách sạn, bất động sản, 
công nghiệp xây dựng; Công nghiệp chế biến chế 
tạo, đồ gia dụng, dệt may da giầy, chế biến thực 
phẩm, nông lâm sản xuất khẩu, kinh doanh lĩnh 
vực hóa dược, mỹ phẩm, làm đẹp và thời trang...

Nhiều năm qua, vớ i vai trò  là  thà nh viên BCĐ 
CVĐ TP, Hiệ p hộ i tí ch cự c tuyên truyề n, vậ n độ ng 
cá c DN thà nh viên thự c hiệ n đồ ng bộ  cá c giả i phá p 
pháp mở rộng thị trường, đa dạng hóa thị trường; 

phát triển sản xuất gắn với việc tăng cường tuyên 
truyền, quảng bá, tiếp thị để nâng cao vị thế và uy 
tín của hàng hóa sản xuất trong nước. Bên cạ nh đó , 
hà ng năm, Hiệ p hộ i cũ ng phối hợp với các cơ quan 
báo chí thự c hiệ n trên 20 phó ng sự  và  hà ng trăm tin, 
bà i về các hoạt động của ngành gắn với việc thực 
hiện CVĐ. 

Để  hỗ  trợ  DN phá t triể n sả n xuấ t, Hiệ p hộ i đã  tổ  
chứ c cá c hoạ t độ ng đà o tạ o, xú c tiế n thương mạ i, gặ p 
mặ t, đố i thoạ i và  thá o gỡ  khó  khăn cho DN. Năm 
2019, Hiệ p hộ i đã  tổ  chứ c gặ p gỡ  620 DN và  06 chi 
hộ i trự c thuộ c; phố i hợ p tổ  chứ c cá c tọ a đà m về  cả i 
thiệ n môi trườ ng đầ u tư kinh doanh, nâng cao hiệ u 
quả  công tá c hỗ  trợ  DN, rú t ngắ n thờ i gian gia nhậ p 
thị  trườ ng cho DN... nhằ m nắ m bắ t thự c trạ ng, công 
tá c thự c hiệ n cá c chí nh sá ch hỗ  trợ  DN nhỏ  và  vừ a 
cũ ng như nhữ ng khó  khăn, vướ ng mắ c củ a DN để  
bá o cá o TP có  nhữ ng giả i phá p thá o gỡ . Phố i hợ p tổ  
chứ c 02 khó a đà o tạ o cho cá n bộ  quả n trị  DN, tham 
gia thự c hiệ n Đề  á n “Hỗ  trợ  khở i nghiệ p sá ng tạ o 
trên đị a bà n TP”, tư vấ n cho DN khở i nghiệ p, ươm 

Phó  Chủ  tị ch Thườ ng trự c Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP Nguyễ n Anh Tuấ n phá t biể u tạ i buổ i khả o sá t kế t quả  thự c hiệ n 
CVĐ “Ngườ i Việ t Nam ưu  ên dù ng hà ng Việ t Nam” tạ i Hiệ p hộ i Doanh nghiệ p nhỏ  và  vừ a TP.  Ảnh: N. Nam
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Hà Nội bảo đảm đủ hàng hóa phục vụ người dân

tạ o DN và  đầ u tư, chuyể n từ  mô hì nh hộ  kinh doanh 
sang thà nh lậ p DN. Vớ i nhữ ng hoạ t độ ng phong 
phú , đa dạ ng củ a mì nh, Hiệ p hộ i đã  giú p cá c DN 
tì m kiế m thêm nhiề u thị  trườ ng mớ i, nâng cao nhậ n 
thứ c của DN trong việ c cả i tiế n mẫ u mã , nâng cao 
chấ t lượ ng sả n phẩ m, cả i tiế n công nghệ , từ  đó , tăng 
doanh thu, tạ o việ c là m và  đả m bả o an sinh xã  hộ i, 
gó p phầ n thự c hiệ n có  hiệ u quả  CVĐ “Ngườ i Việ t 
Nam ưu tiên dù ng hà ng Việ t Nam”. 

Năm 2020, để  triển khai các hoạt động củ a CVĐ, 
Hiệ p hộ i tiế p tụ c tổ chức các khóa đào tạo, bồi 
dưỡng kiến thức nhằm nâng cao trình độ chuyên 
môn, kiến thức pháp luật cho DN. Phối hợp với các 
sở, ban, ngành tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn 
cho DN về vốn, thị trường, thuế, hải quan, thủ tục 
hành chính... Đồng thời phối hợp với các sở, ngành 
chỉ đạo DN tham gia các hoạt động kích cầu tiêu 
dùng, ổn định giá cả trên thị trường... Phối hợp với 
Sở Công thương triển khai các hội nghị kết nối cung 
cầu hàng hóa; chương trình hội nhập kinh tế quốc tế; 
sản phẩm công nghiệp chủ lực; công nghiệp hỗ trợ; 
chương trình khuyến công; chương trình Hàng Việt 
Nam được người tiêu dùng yêu thích với các DN trên 
địa bàn. Phối hợp với Ban quản lý Khu công nghiệp 
và Chế xuất, giao thương với các DN Việt Nam và 
DN FDI trong các khu công nghiệp nhằm trao đổi 

nâng cao năng lực cho DN và xúc tiến thương mại. 
Trướ c diễ n biế n phứ c tạ p củ a dị ch Covid-19, Hiệ p 
hộ i đã  có  nhữ ng kiế n nghị , đề  xuấ t vớ i TP để  hỗ  trợ  
DN vượ t qua khó  khăn, như: giả m thuế  VAT đố i vớ i 
doanh nghiệ p dị ch vụ  và  du lị ch, giã n thờ i gian nộ p 
thuế , khoanh nợ , giã n thờ i gian trả  nợ  Ngân hà ng...

“Trong thời gian tới, TP Hà Nội cần có các 
chương trình cho vay vốn hiệu quả đối với DN 
nhỏ, thực hiện những hình thức cho vay mới 
cùng các giải pháp đột phá trợ giúp DN trong tiếp 
cận đất đai và mặt bằng sản xuất kinh doanh, xây 
dựng các khu, cụm công nghiệp cho DN nhỏ và 
vừa. Tăng cường hệ thống thông tin về công nghệ 
và thị trường, kết nối hệ thống thông tin của các 
cơ quan nhà nước và hiệp hội DN, đẩy mạnh các 
hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư cho DN 
nhỏ và vừa ở thị trường trong nước, định hướng 
xuất khẩu; mở rộng các cụm công nghiệp tại một 
số huyện như Hoài Đức, Th ường Tín... Sở Công 
Th ương Hà Nội và các cơ quan chức năng cần 
bám sát, cập nhật, đưa ra các thông tin dự báo 
thị trường trong nước cũng như xuất khẩu, qua 
đó góp phần hỗ trợ DN định hướng sản xuất phù 
hợp” - Phó Chủ tịch, Tổ ng thư ký  Hiệ p hộ i Mạc 
Quốc Anh kiến nghị. 

Thu Thủ y

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, 
Sở Công Th ương Hà Nội và các doanh 
nghiệp (DN) cung ứng hàng hóa đã xây 

dựng phương án dự trữ, bảo đảm cung ứng đủ hàng 
hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của Nhân dân.

Mỗi tháng bình thường, tổng giá trị hàng hóa 
thiết yếu tiêu thụ trên địa bàn TP khoảng 21.500 
tỷ đồng. Trên cơ sở đó, trong tháng có dịch, các 
DN đã dự trữ hàng hóa, sẵn sàng cung ứng cho thị 
trường tăng gấp gần 3 lần, với tổng giá trị khoảng 
64.000 tỷ đồng.

Hiện, lượng hàng hóa tại kho của các DN luôn 
bảo đảm cung ứng cho thị trường Hà Nội trong vòng 
60 - 90 ngày. Một số đơn vị bán lẻ lớn, như Tập đoàn 
Central Retail (hệ thống siêu thị BigC, Lan Chi), Tập 
đoàn BRG (hệ thống các siêu thị Hapro, Intimex, 
SEIKA mart), hệ thống siêu thị Đức Th ành... đã tăng 

lượng dự trữ các mặt hàng lương thực, thực phẩm 
thiết yếu từ 300% đến 500% so với bình thường. Hệ 
thống Co.opmart tăng lượng hàng hóa dự trữ với trị 
giá 1.000 tỷ đồng, sẵn sàng mở thêm các kho tạm để 
tăng lượng dự trữ phục vụ Nhân dân.

Mặt khác, TP Hà Nội đã xây dựng các kịch bản 
với 5 cấp độ bảo đảm cung cấp đủ hàng hóa cho 
người dân. Cụ thể, cấp độ 1 là có trường hợp bệnh 
xâm nhập trên địa bàn. Cấp độ 2 là khi dịch bệnh có 
lây nhiễm thứ phát trên địa bàn. Cấp độ 3 là trên địa 
bàn có từ 20 đến trên 1.000 trường hợp mắc bệnh 
trở lên và có nhiều khu vực cách ly thuộc địa bàn 
nhiều quận, huyện. Cấp độ 4 là trên địa bàn có hơn 
1.000 đến 3.000 trường hợp mắc bệnh, 30 quận, 
huyện, thị xã đều có khu cách ly. Cấp độ 5 là trên 
địa bàn có từ hơn 3.000 đến 30.000 trường hợp mắc 



(Xem tiếp trang 31)
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Hiệu quả từ phong trào 
Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Mặc dù phải đối mặt 
với rất nhiều khó 
khăn, thách thức do 

những tác động của tình hình 
thế giới, khu vực, trong nước, 
nhất là hoạt động chống phá của 
các thế lực thù địch chống đối 
chính trị, một số đối tượng cực 
đoan trong tôn giáo lợi dụng 
các vấn đề nhạy cảm, những 
sơ hở trong quản lý xã hội để 
xuyên tạc, nói xấu, kích động 
chống phá; tình hình thiên 
tai, lũ lụt, dịch bệnh... đã ảnh 
hưởng tiêu cực đến công tác 
bảo vệ an ninh trậ t tự  (ANTT) 
trên đị a bà n TP Hà  Nộ i. Nhưng 
với sự nỗ lực quyết tâm của cấp 
ủy, chính quyền các cấp, các sở, 
ban, ngành, đoàn thể mà nòng 

cốt là MTTQ TP, cùng sự tham 
mưu tích cực của lực lượng 
Công an nên tình hình ANTT 
trên địa bàn đã được giữ vững, 
công tác xây dựng phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc (ANTQ) có bước tiến rõ 
nét, tạo môi trường, điều kiện 
thuận lợi cho các mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội, củng 
cố quốc phòng, an ninh cho 
Th ủ đô.

Là trung tâm chính trị của 
cả nước, trong những năm qua 
trên địa bàn Th ủ đô diễn ra 
hàng nghìn sự kiện của quốc 
gia, quốc tế như: Hội nghị 
APEC 2017, Diễn đàn Kinh tế 
thế giới về ASEAN 2018, Hội 
nghị Th ượng đỉnh Hoa Kỳ - 

Triều Tiên lần 2... là những 
minh chứng rõ nét cho tầm 
quan trọng của các sự kiện, 
song với sự phối hợp chặt chẽ 
giữa các cấp bộ ngành, chính 
quyền các đoàn thể, sự vào 
cuộc của Nhân dân nên các sự 
kiện trọng đại tại Th ủ đô luôn 
được diễn ra an toàn tuyệt đối, 
tạo được niềm tin với cộng 
đồng quốc tế về “Th ành phố Vì 
hòa bình”.

Lãnh đạo Công an TP Hà 
Nội cho biết, chương trình phối 
hợp về “Đẩy mạnh phong trào 
Toàn dân bảo vệ ANTQ trong 
tình hình mới”, giữa Công an 
và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP 
đã khơi gợi được các tầng lớp 
Nhân dân tham gia giữ gìn trật 

Đ/c Nguyễ n Sỹ  Trườ ng - Phó  Chủ  tị ch Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP trao Bằ ng khen cho cá c cá  nhân có  thà nh   ch trong Chương trình 
phối hợp về Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.  Ảnh: L.P
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tự an ninh, an toàn xã hội trên 
địa bàn. Cụ thể, trong 5 năm 
qua các tầng lớp Nhân dân đã 
cung cấp cho lực lượng công 
an 208.229 tin liên quan đến 
ANTT, trong đó có 24.962 tin 
có liên quan đến an ninh chính 
trị, 115.301 tin về tội phạm hình 
sự, 55.226 tin về tệ nạn xã hội..., 
giúp lực lượng công an điều tra 
khám phá hàng nghìn vụ án.

Lãnh đạo Công an Hà Nội 
nhìn nhận, các ban, ngành, 
đoàn thể, nhất là các cấp 
MTTQ TP đã phối hợp với 
cấp ủy, chính quyền các tổ dân 
phố, khu dân cư giải quyết có 
hiệu quả hơn 15.000 vụ mâu 
thuẫn, khiếu kiện trong nội 
bộ Nhân dân; huy động hơn 
250.000 lượt quần chúng Nhân 
dân tham gia công tác tuần tra 
canh gác, giữ gìn ANTT tại các 
địa bàn giáp ranh phức tạp về 
ANTT. Hiện nay, toàn thành 
phố có 290 mô hình chuyên 
đề toàn dân bảo vệ ANTQ... đã 
góp phần quan trọng giúp tình 
hình ANTT trên địa bàn Th ủ 
đô được ổn định hơn, tạo điều 
kiện cho văn hóa, xã hội, kinh 
tế phát triển.

Qua thực tiễn 5 năm triển 
khai chương trình phối hợp 
giữa Bộ Công an và Ban 
Th ường trực Ủy ban Trung 
ương MTTQ Việt Nam về 
“Đẩy mạnh phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
trong tình hình mới”, Ủy ban 
MTTQ TP Hà Nội nhìn nhận, 
nơi nào cấp ủy Đảng, chính 
quyền, người đứng đầu quan 
tâm trực tiếp, thường xuyên, 
lãnh đạo, chỉ đạo phong trào 
toàn dân bảo vệ ANTQ thì 
nơi đó huy động được cả hệ 

thống chính trị tham gia phong 
trào; Phong trào phát triển 
bền vững, năng động, hiệu 
quả thiết thực. Khi xây dựng 
chương trình hành động cho 
mình, mỗi địa phương ngoài 
việc phải căn cứ vào tình hình 
thực tế của đơn vị, địa phương 
thì cần thường xuyên đổi mới 
nội dung, đa dạng hóa các hình 
thức, phương pháp và phương 
tiện tuyên truyền để nhằm thu 
hút được đông đảo Nhân dân 
tham gia bảo vệ ANTQ.

Cũng theo Ủy ban MTTQ 
TP Hà Nội, để các tầng lớp 
Nhân dân tham gia phong trào 
toàn dân bảo vệ ANTQ, các địa 
phương cần quan tâm làm tốt 
công tác tác biểu dương, khen 
thưởng các tập thể, cá nhân có 
nhiều thành tích trong phong 
trào; xây dựng và nhân rộng các 
mô hình, điển hình tiên tiến tạo 
sức lan tỏa ra cộng đồng.

Huyện Gia Lâm là một trong 
những đơn vị của TP có sáng 
kiến trong thực hiện phong 
trào Toàn dân bảo vệ ANTQ 
bằng việc xây dựng và duy trì 
hiệu quả mô hình “Dòng họ an 
toàn về ANTT”. Trên địa bàn 
huyện Gia Lâm hiện có 170 
dòng họ lớn, có từ 100 hộ gia 
đình trở lên, các dòng họ này 
có truyền thống lâu đời. Để 
triển khai hiệu quả mô hình 
trên, huyện đã xây dựng các 
nội dung, trong đó lựa chọn 
các nội dung phù hợp với tình 
hình thực tế của từng dòng họ, 
tổ chức lấy ý kiến đóng góp của 
những người đứng đầu dòng 
họ, người đứng đầu dòng họ 
thể hiện sự gương mẫu, đi đầu 
trong mọi phong trào của địa 
phương, là tấm gương sáng 

cho con cháu trong dòng họ 
noi theo. Với mục đích chung 
là xây dựng, củng cố khối đại 
đoàn kết trong cộng đồng dân 
cư, các dòng họ sẽ xây dựng 
hương ước, quy ước dòng họ, 
thôn xóm, đặc biệt, xây dựng 
các tổ tự quản, tổ hòa giải là 
hạt nhân để duy trì, tổ chức 
thực hiện hiệu quả công tác 
đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Ông Nguyễn Quang Minh 
(xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm) 
chia sẻ: “Đây là  mô hình rất 
hay, trong dòng họ những 
người đứng đầu luôn có uy tín 
và tiếng nói được các thành 
viên tôn trọng. Chính vì thế, 
khi dòng họ tham gia mô hình, 
những người đứng đầu sẽ đưa 
ra nội quy và yêu cầu các thành 
viên tuân thủ. Từ đó, mỗi cá 
nhân trong dòng họ sẽ nêu cao 
ý thức tự giác, tinh thần trách 
nhiệm, không vi phạm pháp 
luật, đấu tranh tố giác tội phạm 
để nâng cao vị thế của dòng họ 
trong làng, xã”.

Th ời gian tới, Công an TP sẽ 
phối hợp với Bộ Tư lệnh Th ủ 
đô, Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP, các tổ chức chính trị xã hội 
và các sở, ban, ngành tiếp tục 
thực hiện các nghị quyết liên 
tịch, chương trình, quy chế 
phối hợp bảo đảm an ninh trật 
tự; tập trung nhân rộng các mô 
hình, chuyên đề, các điển hình 
tiên tiến trong phong trào toàn 
dân bảo vệ ANTQ đang hoạt 
động hiệu quả; phấn đấu mỗi 
phường, xã, thị trấn đều thực 
hiện chuyên đề, mô hình tự 
quản về ANTT. 

Nguyễn Cao Khương
(Học viện Cảnh sát Nhân dân)
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Quốc Oai hướng tới 
huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Vượt qua nhiều khó khăn, 
huyện Quốc Oai đã hoàn 
thành xây dựng nông thôn 
mới (NTM) ở 100% số xã 
trên địa bàn và được TW 
công nhận Huyện đạt chuẩn 
NTM. Th áng 2/2020, huyện 
Quốc Oai đón nhận Huân 
chương Lao động hạng Ba về 
công tác xây dựng NTM và 
Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc 
của TP Hà Nội. Đây là mốc 
son quan trọng đưa huyện 
bước sang giai đoạn mới - 
xây dựng NTM nâng cao, 
kiểu mẫu. Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Quốc Oai đón nhận Huân chương Lao động 

hạng Ba về công tác xây dựng NTM.  Ảnh: ST

DẤU ẤN HUYỆN NÔNG THÔN MỚI
Trong quá trình xây dựng NTM, huyện Quốc 

Oai gặp nhiều khó khăn nên tiến độ thực hiện 
chậm. Từ năm 2015, huyện đã thay đổi cách 
làm, không thực hiện dàn trải mà tập trung cho 
những xã xây dựng NTM có điều kiện về đích 
sớm. Huyện cũng đã gắn trách nhiệm cụ thể cho 
người đứng đầu từng phòng, ban, Bí thư, Chủ 
tịch UBND các xã trong lãnh đạo, chỉ đạo về xây 
dựng NTM. 

Cùng với đó, lãnh đạo huyện thường xuyên 
có mặt tại cơ sở, làm việc vớ i từng xã, rà soát, 
đánh giá từng tiêu chí cụ thể và đưa ra phương 
án tháo gỡ, giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng 
mắc; đồng thời, đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng 
đất, kêu gọi xã hội hóa để có thêm nguồn lực xây 
dựng NTM. Nhờ các giải pháp cụ thể, tiến độ xây 
dựng NTM của huyện chuyển biến rõ nét. Từ 
năm 2015 đến 2017, Quốc Oai đã hoàn thành xây 
dựng NTM tại 100% số xã, trước 2 năm so với kế 
hoạch đề ra và được công nhận Huyện đạt chuẩn 
NTM năm 2019.

Nhìn lại chặng đường xây dựng huyện NTM, 
huyện Quốc Oai đã đạt được nhiều dấu ấn quan 
trọng. Trong nông nghiệp, huyện đã phê duyệt quy 
hoạch các khu sản xuất nông nghiệp tập trung với 
tổng diện tích 2.803ha; thẩm định và phê duyệt 
cho 16 xã vùng quy hoạch chuyển đổi cây trồng, 
vật nuôi.  Hiện trên địa bàn huyện có 390 trang 
trại; giá trị sản xuất bình quân đạt 1,57 tỷ đồng/
trang trại; giá trị thu nhập trung bình của các khu 
trồng cây ăn quả đạt 200 - 300 triệu đồng/ha. 

Trong xây dựng NTM, địa phương đã thực 
hiện tốt việc xã hội hóa đầu tư cung cấp nước 
sạch. Đến năm 2019, mạng lưới nước sạch trên 
địa bàn huyện đáp ứng cho 82% hộ dân, dự kiến 
năm 2020 đạt 100%. 

Có thể thấy, thu nhập, đời sống vật chất, tinh 
thần của nông dân Quốc Oai được cải thiện rõ 
rệt: Th u nhập bình quân đầu người ước đạt 55 
triệu đồng/người/năm; tỷ lệ thôn được công 
nhận danh hiệu “Th ôn văn hóa” đạt 99%; trường 

(Xem tiếp trang 33)
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Có văn hóa khi sử dụng 
             MẠNG XÃ HỘI

Mạng xã hội (zalo, facebook, instagram, youtuber, twitter...) hàng ngày cung cấp khối lượng 
thông tin lớn cho người sử dụng. Có những thông tin chính xác, kịp thời, rất hữu ích cho cuộc 
sống, nhưng cũng có những thông tin chưa được kiểm chứng, tin giả, tin nhằm mục đích lôi kéo, 
kích động bạo lực, cổ vũ cho cái xấu, cái sai, thậm chí là hành vi vi phạm pháp luật nhằm mục 
đích phá hoại, gây hoang mang dư luận, bôi nhọ chính quyền hay chỉ đơn giản là để câu view 
bán hàng trục lợi... Để phát huy mặt ưu điểm, khắc phục hạn chế, thiếu sót  mà thông tin trên 
mạng xã hội đem lại, đã đến lúc các cơ quan quản lý cần tăng cường các biện pháp tuyên truyền 
nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức, trách nhiệm của mọi công dân khi tham gia mạng 
xã hội và xa hơn nữa là xây dựng văn hóa sử dụng mạng xã hội. 

Kinh tế, khoa học công nghệ 
phát triển kéo theo sự phát 
triển của các loại hình 

thông tin, trong đó có thông tin 
mạng. Không thể không kể đến tiện 
ích của loại hình thông tin này bởi 
tính nhanh nhạy, kịp thời cùng độ 
phủ sóng với tốc độ nhanh, rộng 
của nó. Bên cạnh những thông tin 
được kiểm chứng, phục vụ hữu ích 
cuộc sống, đáp ứng nhu cầu trau dồi 
kiến thức, cập nhật thông tin thời 
sự, chính trị thì cũng có không ít 
tin xấu, độc, tiêu cực xuất hiện trên 
mạng xã hội, kéo theo đó là hàng 
trăm, thậm chí hàng ngàn bình 
luận, chia sẻ.  Những thông tin này 
được bình luận, lan truyền với tốc 
độ cao, gây hoang  mang trong dư 
luận nhân dân, gây ra những hệ lụy 
nặng nề. Đó là việc thông tin sai sự 
thật về phòng, chống dịch Covid-19: 
Ở  đâu đó có người nhiễm virus Co-
rona hoặc người từ vùng dịch về có 
nguy cơ cao lây lan ra cộng đồng; là 
các biện pháp phòng ngừa thái quá, 
phản khoa học về cách lây lan, hay 
sự tồn tại của virus Corona; kêu gọi 
công nhân không đi làm vì nhà máy 

có người từ vùng dịch trở về. Hay 
như vụ án Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, 
tức Tuấn “khỉ”) dùng súng AK bắn 
chết 4 người, 1 người bị thương tại 
sòng bạc thuộc ấp 5 xã Tân Th ạnh 
Đông, huyện Củ Chi, TP Hồ  Chí 
Minh vào chiều 29/1, rồi bỏ trốn, 
sau đó đã bị lực lượng chức năng 
tiêu diệt. Sau khi đối tượng được gia 
đình đưa đi hỏa táng, nhiều người 
đã tụ tập trước cửa nhà Tuấn để 
quay phim, chụp ảnh, livestream 
lên mạng, thậm chí lẻn vào nhà 
để chụp ảnh bàn thờ Tuấn rồi đưa 
lên mạng xã hội. Kiểu hành xử này 
làm chúng ta liên tưởng đến vụ án 
Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó 
Viện trưởng Viện KSND TP Đà 
Nẵng, người bị tuyên tội dâm ô đối 
với người dưới 16 tuổi. Khi ấy, nhiều 
người cũng đã tìm đến nhà riêng 
của ông Linh để quay phim, chụp 
ảnh, viết chữ lên cổng... rồi đưa lên 
mạng mã hội, gây ảnh hưởng không 
nhỏ đến cuộc sống, tâm lý, tình cảm 
của những người trong gia đình... 
Đó là việc bình luận với những lời lẽ 
thiếu văn hóa, mang tính xúc phạm, 
miệt thị về hình thể, hoàn cảnh gia 

đình, cuộc sống riêng tư... gây ảnh 
hưởng nặng nề đến tâm lý người bị 
bình luận.

Ngày 01/01/2019, Luật An ninh 
mạng chính thức có hiệu lực. Luật  
gồm 7 chương, 43 điều, quy định 
những nội dung cơ bản về bảo vệ 
an ninh mạng đối với hệ thống 
thông tin quan trọng về an ninh 
quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành 
vi xâm phạm an ninh mạng, triển 
khai hoạt động bảo vệ an ninh 
mạng và quy định trách nhiệm của 
cơ quan, tổ chức, cá nhân... Trong 
đó, bao gồm nhiều điều khoản khác 
nhau để kiểm soát nội dung được 
đăng hoặc xuất bản trên mạng. Th ế 
nhưng, thực tế cho thấy, rất nhiều 
người sử dụng mạng xã hội đã chưa 
chấp hành Luật này. 

Trước những tác hại của thông 
tin sai sự thật được đăng tải trên 
mạng, đã đến lúc các cơ quan chức 
năng cần chú trọng triển khai công 
tác tuyên truyền nâng cao hiểu biết 
pháp luật, ý thức trách nhiệm khi 
tham gia mạng xã hội của mọi công 
dân, đặc biệt chú ý đến việc tuyên 
truyền sâu rộng Luật An ninh 
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mạng. Các nhà trường, gia đình 
cần tuyên truyền, nhắc nhở học 
sinh, sinh viên biết cách chắt lọc khi 
tiếp cận thông tin trên mạng. Tuyệt 
đối không đăng tải, chia sẻ, bình 
luận những thông tin chưa được 
kiểm chứng. Cần phải có những 
kiến thức để nhận diện, phân biệt 
được đâu là tin thật, đâu là tin giả, 
tin độc hại, cần có sự “đề kháng” 
trước những thông tin tiêu cực. Khi 
tham gia mạng xã hội, chia sẻ hay 
bình luận điều gì đó phải hết sức 
thận trọng, cân nhắc, không dùng 
từ ngữ kích động... Phải tôn trọng 
người khác và tôn trọng cả những 
ý kiến khác biệt ngay cả trên môi 
trường mạng xã hội, môi trường 
Internet. Việc tung tin đồn thất 

thiệt thông qua mạng xã hội vì bất 
cứ lý do gì đều là hành vi vi phạm 
pháp luật. Tùy thuộc vào nội dung, 
mức độ hậu quả của việc tung tin 
đồn mà người vi phạm sẽ đối mặt 
với việc xử lý hành chính, dân sự 
hoặc hình sự. (Đã có nhiều cá nhân 
bị xử phạt tiền vì tung tin sai sự thật 
về Covid-19: như 1 cá nhân ở Cần 
Th ơ, 2 cá nhân ở Phú Th ọ, bị phạt 
10 triệu đồng/người, 1 cá nhân ở 
Đồng Nai bị phạt 12,5 triệu đồng...). 
Tránh bị lôi kéo, dẫn dắt tới những 
biểu hiện lệch lạc về nhận thức và 
hành vi. Đến giữa tháng 3/2020, 
trên phạm vi cả nước, các cơ quan 
chức năng đã xử lý gần 800 trường 
hợp tung tin giả trên mạng xã hội. 
Công an Hà Nội đã xử lý 44 cá nhân 

có hành vi đăng tin, bài sai sự thật 
về dịch Covid-19, phạt hành chính 
gần 200 triệu đồng.

Mới đây, tập đoàn Microsoft   
vừa công bố Nghiên cứu thường 
niên về Chỉ số văn minh trên không 
gian mạng (DCI), theo đó, 5 quốc 
gia kém văn minh nhất, theo thứ tự 
là Nam Phi, Peru, Columbia, Nga và 
Việt Nam. Trong khi đó, các quốc 
gia văn minh hàng đầu trên Inter-
net là Vương quốc Anh, Hà Lan, 
Đức, Malaysia và Mỹ. Chỉ số DCI 
nhằm hướng tới một môi trường 
trực tuyến an toàn, văn minh, nơi 
mọi người ứng xử bằng sự đồng 
cảm, lòng trắc ẩn và tử tế. Đây cũng 
là thông tin đáng để những người 
tham gia mạng xã hội suy ngẫm và 
điều chỉnh hành vi cho phù hợp. 

Trong thời đại 4.0, tham gia 
mạng xã hội là quyền tự do của 
mỗi cá nhân, nhưng nên tham gia 
có trách nhiệm, có đạo đức, có tình 
người, và cao hơn là chấp hành 
đúng các quy định của pháp luật đã 
được quy định cụ thể, rõ ràng trong 
Luật An ninh mạng. Mỗi người 
sử dụng mạng xã hội phải hiểu 
các quyền được phép và có trách 
nhiệm tuân thủ pháp luật nhằm 
xây dựng môi trường số an toàn, an 
ninh hơn. Hãy là người có văn hóa 
khi sử dụng mạng xã hội. 

           Minh Huệ

phối hợp cùng nhiều câu lạc bộ, cơ quan đơn vị 
để thu mua, hỗ trợ bán dưa hấu cho nông dân với 
số lượng hàng chục tấn. Việc làm đó đã và đang 
lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, góp phần giúp 
bà con nông dân vượt qua khó khăn...

Những hoạt động xung kích, tình nguyện vì 
cộng đồng mà Th ành đoàn Hà Nội đã và đang 
triển khai thể hiện vai trò, trách nhiệm  của tuổi 

trẻ trong việc xây dựng và phát triển Th ủ đô,  là 
môi trường lý tưởng cho TN rèn luyện, cống hiến 
và trưởng thành. Qua các hoạt động thiết thực, 
ý nghĩa đó, vai trò, vị trí của Đoàn cũng không 
ngừng được  củng cố, lớn mạnh, xứng đáng với 
niềm tin yêu của các cấp lãnh đạo cũng như đoàn 
viên, thanh niên Th ủ đô. 

Minh Nguyễn 

Tuổi trẻ Thủ đô xung kích, tình nguyện...    (Tiếp theo trang 22)

Công an huyện Ba Vì, Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với người tung 
 n thất thiệt về người trốn cách ly ở phố Trúc Bạch, lên mạng xã hội...  Ả nh: S.T
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Tấm lòng thơm thảo của ông Tạ
Tuy kinh tế gia đình không 

khá giả, bản thân là thương 
binh 4/4, mất 35% sức khỏe 

nhưng chỉ 1 ngày sau khi Chủ tịch 
Ủy ban TW MTTQ Việt Nam 
Trần Th anh Mẫn kêu gọi toàn 
dân chung tay phòng, chống dịch 
Covid-19, ông Nguyễn Văn Tạ, ở 
thôn Bạch Tuyết, xã Hùng Tiến 
(huyện Mỹ Đức) đã tiết kiệm chi 
tiêu, trích tiền trợ cấp thương tật 
hàng tháng ủng hộ 1 triệu đồng. 
Việc làm của ông Tạ đã chứng 
minh rằng cơ cực cuộc đời có thể 
buộc chặt đôi vai nhưng không 
thể trói được nhân cách sống của 
những người có trái tim nhân hậu.

Trong thư gửi về Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Hà  Nộ i, 
ông Tạ chia sẻ: “Số tiền của gia 
đình tôi tuy ít nhưng là hạt cát 
sạch, giọt nước trong với mong 
muốn được đóng góp cùng toàn 
Đảng, toàn quân, toàn dân cả 
nước phòng, chống dịch Cov-
id-19”. Chia sẻ lý do ủng hộ cuộc 
vận động của Chủ tịch Ủy ban 
TW MTTQ Việt Nam, ông Tạ 
cho biết, bản thân ông thấy dịch 
bệnh đang diễn biến quá nguy 
hiểm, số người lây nhiễm đang 
tăng cao, trong khi đó, phương 
tiện cứu chữa còn hạn chế, lực 
lượng trực tiếp “chiến đấu” với 
dịch nơi tuyến đầu đang gặp 
nhiều khó khăn. Không chỉ tích 
cực hưởng ứng cuộc vận động, 
ông Tạ còn đang góp sức tuyên 
truyền, động viên người thân, 
bà con hàng xóm xung quanh 
với tinh thần “của ít lòng nhiều” 
chung tay cùng Đảng, Nhà nước 
và chính quyền TP Hà Nội trong 
công tác phòng, chống dịch. Ủng 

hộ sự tâm huyết này của ông, 
con trai Nguyễn Văn Khánh và 
con gái Nguyễn Th ị Mẫn đã góp 
thêm 1 triệu đồng chuyển đến Ủy 
ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội 
cùng các cấp, các ngành chung 
tay phòng, chống dịch.

Trước tinh thần gương mẫu 
của gia đình ông Nguyễn Văn 
Tạ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội 
Nguyễn Đức Chung đã gửi thư 
khen. Bức thư có đoạn: “Với 
truyền thống đoàn kết, tương 
thân, tương ái của dân tộc và với 
tinh thần “Chống dịch như chống 
giặc”, thời gian qua, nhiều tổ chức, 
cá nhân đã tự nguyện vận động, 
ủng hộ vật chất cho TP Hà Nội để 
triển khai công tác phòng, chóng 
dịch. Mặc dù điều kiện hoàn cảnh 
gia đình của cụ vẫn còn nhiều khó 
khăn, bản thân lại tuổi cao sức yếu, 
nhưng với trách nhiệm xã hội, cụ 
và gia đình đã tham gia ủng hộ cho 
TP Hà Nội với số tiền 2 triệu đồng. 
Th ay mặt lãnh đạo thành phố Hà 
Nội, tôi xin ghi nhận và cảm ơn 
tấm lòng tương thân, tương ái của 

cá nhân cụ và gia đình. Việc làm 
đầy ý nghĩa này là sự động viên, 
tiếp sức cho thành phố để phấn 
đấu chiến thắng nhiệm vụ phòng, 
chống dịch Covid-19”.

Trước đây, ông Nguyễn Văn 
Tạ đã nghe theo lời kêu gọi của 
Đảng, của Bác Hồ ra đi làm 
nhiệm vụ đánh giặc Pháp vào 
năm 1953. Sau 3 năm chiến đấu, 
đến năm 1956, ông được phục 
viên về nhà và tham gia công tác 
tại địa phương. Đến năm 1969, 
một lần nữa theo tiếng gọi của 
Đảng ông lại sang chiến đấu tại 
chiến trường nước bạn Lào dù 
vợ mới sinh con được 29 ngày. 
Sau thời gian chiến đấu tại Lào, 
ông tiếp tục tham gia chiến đấu 
tại con đường Trường Sơn huyền 
thoại. Tại chiến trường này, ông 
bị thương và phục viên về quê 
hương với mức thương tật 35% 
và tiếp tục làm bí thư đoàn thanh 
niên của địa phương trong suốt 
15 năm, rồi chuyển sang phụ 
trách khối giao thông thủy lợi 
của xã thêm 15 năm nữa.

Ông Nguyễ n Văn Tạ  trao  ề n ủ ng hộ  phò ng, chố ng dị ch tớ i Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP Hà  Nộ i.
Ảnh: Lê Phương
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“Đã là người lính bộ đội Cụ Hồ thì “chất 
lính” sẽ mãi tỏa sáng dù trong thời chiến 
hay thời bình. Đấy là lý do tôi và gia đình 
luôn gương mẫu chấp hành mọi chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước và địa phương. Việc làm của 
tôi xuất phát từ tấm lòng và mong muốn 
toàn dân từ già đến trẻ, từ đồng bằng lên 
miền núi, từ thành thị đến nông thôn, từ 
Nam ra Bắc nhất nhất đoàn kết một lòng 
ủng hộ Đảng, Nhà nước, Chính phủ và 
TP trong công cuộc “chiến đấu” với dịch 
Covid-19. Tôi cũng mong các đồng chí lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và chính 
quyền TP Hà Nội quyết tâm cao, dùng tâm 
sáng, trí minh tìm ra phương pháp diệt trị 
kẻ thù nguy hiểm này trong một ngày gần 
nhất để Nhân dân lại được hưởng cuộc sống 
thanh bình như trước đây”, ông Tạ chia sẻ.

Để tiếp sức cho Đảng, Nhà nước và TP 
tập trung phòng, chống dịch Covid-19, hơn 
lúc nào hết, cần sự chung sức đồng lòng, 
phối hợp của toàn dân và cần nhiều hơn 
nữa những tấm lòng hảo tâm như gia đình 
ông Nguyễn Văn Tạ. 

Hiền Phương

bệnh khiến cho khoảng trên 2 triệu người dân TP có nguy 
cơ lây nhiễm cao; khi đó người dân trên địa bàn chỉ ra khỏi 
nơi ở để mua nhu yếu phẩm, lượng hàng hóa cần cung 
ứng cho người dân trên địa bàn tăng đột biến.

Ở cấp độ 1, 2, 3, các DN thực hiện điều tiết, luân chuyển 
hàng hóa không để xảy ra tình trạng thiếu hàng. Ngoài ra, 
Sở Công thương Hà Nội cũng đề nghị Sở Công thương 
các tỉnh, TP phối hợp, hỗ trợ giới thiệu, kết nối với các đơn 
vị cung ứng mặt hàng mà Hà Nội đang xảy ra biến động 
để đưa về Hà Nội Đối với cấp độ 4 và 5, TP sẽ tập trung 
chỉ đạo các DN phân phối dồn tổng lực hàng hóa về địa 
bàn Th ủ đô; mở thêm các kho dự trữ hàng, các điểm bán 
trên các quận, huyện, thị xã; cần thiết lập thêm các kho dã 
chiến. Bên cạnh đó, Sở Công thương chủ động cùng các 
DN liên hệ với các tỉnh, TP để đưa hàng hóa về Hà Nội 
phục vụ Nhân dân trong thời gian ngắn nhất.

Bộ Công thương điều tiết hàng hóa của các tỉnh hỗ trợ 
Hà Nội. Đồng thời, báo cáo TP cho bổ sung các xe chở 
hàng từ Công an, Quân đội, Tổng công ty Vận tải Hà Nội 
hỗ trợ cho các DN đưa hàng hóa từ các tỉnh về Hà Nội và 
từ các kho tới hệ thống phân phối; xin điều động lực lượng 
hỗ trợ bảo đảm cung ứng đầy đủ nhu cầu của Nhân dân và 
các khu vực cách ly. 

BBT

Hà Nội bảo đảm... (Tiếp theo trang 24)

của hàng triệu Nhân dân, mít tinh tuần hành ủng hộ 
cách mạng giải phóng miền Nam. Quân, dân Hà Nội 
- Hà Tây không tiếc xương máu giữ vững mạch máu 
giao thông, đảm bảo nguồn tiếp tế cho tiền phương 
lớn miền Nam. Hàng vạn thanh niên tỉnh, TP nhập 
ngũ, tham gia thanh niên xung phong lên đường 
cứu nước. Hàng vạn tấn hàng hóa, lương thực được 
chuyển ra mặt trận. Hà Nội - Hà Tây đã chi viện cho 
tiền tuyến với tinh thần “Bất kỳ hoàn cảnh nào cũng 
quyết tâm hoàn thành mọi yêu cầu của miền Nam”. 
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Hà Tây, khối đại đoàn 
kết của các tầng lớp Nhân dân đã đóng góp xứng 
đáng vào ngày toàn thắng của dân tộc 30/4/1975, giải 
phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 

Đất nước Việt Nam đã bước sang một trang mới 
với cuộc kiến tạo mới trong thời đại toàn cầu hóa 
và hội nhập kinh tế quốc tế. Hà Nội, trái tim của 

cả nước ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, 
xứng đáng là Th ủ đô của lương tri, phẩm giá con 
người, là điểm đến an toàn, thân thiện với bạn bè 
năm châu. Mỗi người Hà Nội hôm nay đều trân 
trọng quá khứ, có nhiều hành động thiết thực để 
tri ân những thế hệ người Việt Nam đã ngã xuống 
vì hòa bình, độc lập của dân tộc. Trước những khó 
khăn thách thức của biến đổi khí hậu, của dịch 
Covid-19, hơn lúc nào hết, Hà Nội lại càng nêu cao 
ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần đại đoàn 
kết, cùng nhau vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn 
thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Niềm 
vui, sức mạnh ngày thống nhất sẽ là nguồn động 
lực để mỗi người dân đồng sức, đồng lòng xây dựng 
Th ủ đô, xây dựng đất nước cường thịnh trong dòng 
chảy mới của thời đại. 

Nguyễn Tâm

Niềm vui ngày thống nhất... (Tiếp theo trang 10)
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Nữ Chủ tịch 
Mặt trận 

gương mẫu, 
tận tụy với 
công việc

Bằng sự tâm huyết, trách 
nhiệm của mình, chị 
Lưu Th ị Hoa, Chủ tịch 

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã 
Hoàng Kim, huyện Mê Linh, 
là nữ Chủ tịch Mặt trận xã tiêu 
biểu của Th ủ đô, luôn gương 
mẫu, tận tụy với công việc, 
được Nhân dân tin yêu, quý 
trọng. 

Đảm trách chức vụ Chủ 
tịch MTTQ Việt Nam xã từ 
năm 2015 đến nay, trên cương 
vị công tác của mình, chị Hoa 
luôn nỗ lực phấn đấu quan tâm 
tìm hiểu những cách làm mới, 
giải pháp nhằm thực hiện tốt 
công việc nhất là hoạt động các 
Ban Th anh tra Nhân dân, Ban 
Giám sát đầu tư của cộng đồng, 
Giám sát cán bộ, công chức, 
đảng viên ở nơi cư trú, công tác 
xây dựng chính quyền; công tác 
tiếp dân, giải quyết đơn, thư 
khiếu nại, tố cáo; công tác giải 
phóng mặt bằng; xây dựng cơ 
chế phối hợp hành giữa chính 
quyền, các đơn vị với Ủy ban 
MTTQ Việ t Nam xã...

Chị Hoa luôn tâm niệm: 
Làm công tác Mặt trận đòi hỏi 
phải gần dân, lắng nghe và tôn 
trọng ý kiến của Nhân dân, 
từ đó mới tập hợp được quần 
chúng, xây dựng khối đoàn kết 
từ mỗi ngõ xóm, khu dân cư... 
Hàng năm, Ủy ban MTTQ 
Việ t Nam xã tổ chức hơn 10 
hội nghị tuyên truyền, thu hút 
trên 3.000 lượt người tham gia, 
cá nhân chị cũng đến từng gia 
đình để tuyên truyền, vận động 
nhân dân thực hiện đường lối, 
chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, 
đồng thời nắm bắt tình hình tư 
tưởng của người dân. Ủy ban 
MTTQ còn phối hợp với cấp ủy, 
chính quyền, các tổ chức đoàn 
thể tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW về đẩy mạnh “Học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 
cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh”, “Người Việt 
Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam”, “Tang văn minh tiến 

bộ... Do làm tốt công tác tuyên 
truyền, hàng năm tỷ lệ hỏa táng 
trên địa bàn xã  đạt 80%. Công 
tác giám sát hoạt động tình 
hình chấp hành pháp luật trên 
địa bàn xã, việc giải quyết đơn 
thư khiếu nại, giải quyết kiến 
nghị của cử tri thực sự có hiệu 
quả và đi vào chiều sâu...

Với suy nghĩ, “dân có giàu, 
xã mới mạnh”, Ủy ban MTTQ 
Việ t Nam xã đã chủ động trong 
xây dựng “Quỹ vì người nghèo” 
và vận động người dân thoát 
nghèo bằng hình thức linh 
hoạt phù hợp với từng hoàn 
cảnh để giúp người nghèo 
vươn lên phát triển kinh tế, 
đồng thời, vận động các hộ dân 
trong thôn, xóm giúp đỡ bằng 
các hoạt động thiết thực. Đến 
cuối năm 2019, xã Hoàng Kim 
không còn hộ nghèo, chỉ còn 
6 hộ cận nghèo. Trong các đợt 
vận động các quỹ hàng năm 
xã luôn là đơn vị dẫn đầu của 
huyện, gần đây nhất là quỹ “Vì 
biển, đảo Việt Nam” đã quyên 
góp được hơn 20 triệu đồng...

Chủ tịch Ủ y ban MTTQ Việ t Nam xã Hoàng Kim Lưu Thị Hoa.
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Đúc rút từ kinh nghiệm 
thực tiễn hoạt động trong các 
hội nghị, kỳ giao ban công tác 
Mặt trận cơ sở , chị cũng chủ 
động, đề xuất nhiều ý kiến tâm 
huyết, trách nhiệm với mong 
muốn làm cho công tác Mặt 
trận địa phương thu được kết 
quả cao, khối đại đoàn kết toàn 
dân không ngừng được mở 
rộng và cuộc sống người dân 
ngày càng no ấm, hạnh phúc. 
Xác định vai trò Mặt trận là cầu 
nối giữa Đảng, chính quyền và 
người dân, chị thường xuyên 
tham mưu, phản ánh kịp thời 
về những bức xúc của các tầng 
lớp Nhân dân để cấp ủy Đảng 
có chủ trương, Nghị quyết đúng 
đắn, phù hợp, không để phát 
sinh thành vụ việc phức tạp; 

thường xuyên phối hợp chặt 
chẽ với chính quyền nên trong 
quá trình thực hiện các nhiệm 
vụ của Mặt trận  góp phần đẩy 
mạnh phát triển kinh tế - xã 
hội, giữ vững quốc phòng, an 
ninh ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Th ị 
Hương - Phó Bí thư Th ường 
trực Đảng ủy xã Hoàng Kim 
cho biết: “Chị Hoa là một cán 
bộ Mặt trận năng động, sáng 
tạo, nhiệt tình trong công việc, 
có uy tín với Nhân dân. Mọi 
công việc trong xã đều được chị 
và các thành viên Ban Công tác 
Mặt trận tích cực tuyên truyền, 
vận động và thực hiện kịp 
thời, hiệu quả. Chính vì vậy, xã 
Hoàng Kim nhiều năm liền đạt 
đơn vị trong sạch vững mạnh, 

đi đầu trong các phong trào thi 
đua yêu nước và các hoạt động 
ở huyện”.

Với những thành tích xuất 
sắc trong công tác, nhiều năm 
liền chị Hoa đã vinh dự được 
nhận nhiều Bằng khen, Giấy 
khen của các cấp, ngành. Năm 
2019, chị vinh dự được nhận 
Bằng khen của Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP Hà Nội. Trong 
niềm vui đó, chị luôn tự nhắc 
mình, là cán bộ Mặt trận phải 
biết dựa vào dân, lắng nghe ý 
kiến của Nhân dân để hiểu và 
chia sẻ với bà con. Th ành công 
của mỗi công việc được đo 
bằng kết quả. 

                 Minh Kiên
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mê Linh

công lập đạt chuẩn quốc gia tăng (58/73 trường), 
đạt 79,45%...

Bên cạnh đó, phong trào toàn dân chung sức 
xây dựng NTM thực sự tạo được sức lan tỏa lớn, 
trở thành phong trào thi đua sôi nổi, huy động 
được cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân 
dân tham gia; đã xuất hiện nhiều tấm gương là 
các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình 
chung tay đóng góp công sức, tiền của, góp phần 
nâng cao các tiêu chí NTM và đạt chuẩn huyện 
NTM.

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO
Sau khi đạt chuẩn NTM, Quốc Oai tiếp tục 

duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã 
đạt. Huyện phấn đấu đến hết năm 2020 có thêm 
từ 1 đến 2 xã hoàn thành xây dựng NTM nâng 
cao. Để đạt mục tiêu đề ra, Quốc Oai tiếp tục đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội 
của huyện, đặc biệt là hạ tầng giao thông đô thị, 
hệ thống chiếu sáng gắn với tuyến đường văn 
minh đô thị; tiếp tục đầu tư hệ thống thoát nước, 

cây xanh; từng bước đầu tư xây dựng thêm một 
số nhà văn hóa, khu thể thao trung tâm xã ở các 
xã có điều kiện.

Bên cạnh nâng cao chất lượng các tiêu chí 
NTM, ổn định sản xuất nông nghiệp, huyện xác 
định lĩnh vực mũi nhọn là sản xuất công nghiệp, 
thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp làng 
nghề, tiểu thủ công nghiệp để khai thác, phát huy 
tiềm năng, lợi thế của địa phương, nâng cao thu 
nhập cho người dân.

Tại buổi lễ trao Huân chương Lao động hạng 
Ba về công tác xây dựng NTM và đón nhận Cờ 
thi đua Đơn vị xuất sắc của TP Hà Nội, Phó Bí 
thư Th ành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn ghi nhận, 
đánh giá cao kết quả thực hiện phong trào thi 
đua của huyện. Phó Bí thư Th ành ủy nhấn mạnh: 
Những kết quả mà huyện Quốc Oai đã đạt được 
hết sức quan trọng, nhưng đó không phải là điểm 
dừng mà là điểm nhấn, tạo đà quan trọng cho sự 
phát triển của huyện trong những năm tới. 

Nguyễn Mai

Quốc Oai hướng tới...  (Tiếp theo trang 27)
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Điểm sáng 
thực hiện 

Quy tắc ứng xử 
nơi công cộng

Đến ngõ 158, phố Nguyễn Khánh Toàn, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, điều đầu 
tiên tôi cảm nhận được đó là sự xanh, sạch, 

đẹp, thanh bình. Tìm hiểu thêm mới biết, Chi bộ 5 
nơi đây vừa được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen 
vì đã có thành tích trong thực hiện Quy tắc ứng xử nơi 
công cộng trên địa bàn TP.

Bí thư Chi bộ 5 Nguyễn Văn Th ìn phấn khởi cho biết, 
bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Chi bộ thì yếu 
tố quan trọng đó là nhờ vào sự đồng thuận, ủng hộ nhiệt 
tình của Nhân dân Tổ dân phố (TDP) số 7 và Tổ dân phố 
số 8. Nói cách khác, khi ý Đảng, lòng dân hòa quyện thì 
công việc sẽ được triển khai một cách thuận lợi, suôn sẻ 
với những kết quả đáng mừng.

Tôi đọc được niềm vui, niềm tự hào trong giọng nói, 
ánh mắt của người Bí thư Chi bộ 5 - Chi bộ nhiều năm 
liền đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”. Đặc biệt, 
năm 2017 đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh xuất 
sắc tiêu biểu”. Gần 10 năm nay kể từ ngày nghỉ hưu, ông 
Th ìn gắn bó với việc phố phường, với Chi bộ 5. Th eo 
ông, để hoàn thành tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Chi 
bộ đã xây dựng và duy trì tinh thần đoàn kết, nhất trí 
cao. 68 đảng viên với nhiều cương vị công tác, hoàn 
cảnh khác nhau nhưng đều nêu cao tinh thần gương 
mẫu, đi đầu trong cuộc sống, trong các phong trào thi 
đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là giữ gìn và 
phát huy tinh thần đoàn kết. Mỗi khi triển khai những 
phần việc mới, Ban Chi ủy đều tổ chức bàn bạc, trao 
đổi để tìm ra giải pháp tốt nhất, giúp công việc đạt hiệu 
quả cao nhất. Chính việc bàn bạc, phát huy tinh thần 
dân chủ, trí tuệ của các đồng chí trong Chi ủy đã giúp 
đề ra được Nghị quyết lãnh đạo sâu sát với tình hình 
thực tế của KDC để chỉ đạo Chi bộ, Ban CTMT, các 
Chi hội đoàn thể vận động cán bộ, đảng viên và Nhân 

dân thực hiện. Điều đáng ghi nhận là khi tổng kết cuối 
năm, các Chi hội đoàn thể đều đánh giá những việc làm 
được, chưa làm được của năm vừa qua đồng thời triển 
khai nhiệm vụ của năm tới. Trong đó, tập trung bàn về 
những giải pháp để khác phục hạn chế, tồn tại nhằm 
nâng cao hiệu quả công việc. Với sự đồng thuận của  cán 
bộ, đảng viên và Nhân dân 2 TDP, mọi công việc đề ra 
đều đạt hiệu quả cao. Các Chi hội đoàn thể đều được 
các cấp khen thưởng, được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ.

Ông Th ìn tiết lộ thêm, hàng năm, KDC đều tổ chức 
đi tham quan các di tích cách mạng, di tích lịch sử, văn 
hóa, qua đó, tăng cường, củng cố thêm khối đại đoàn kết 
giữa cán bộ, Nhân dân cũng như giáo dục truyền thống 
cách mạng, lịch sử cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ 
thêm hiểu về chiến công của các anh hùng liệt sỹ và lịch 
sử cách mạng, tiếp thêm ý chí phấn đấu, rèn luyện của 
cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

 Khi UBND TP ban hành Quy tắc ứng xử nơi công 
cộng trên địa bàn TP, Chi bộ 5 đã nghiêm túc bàn bạc, 
thống nhất ý kiến và chỉ đạo, lãnh đạo Ban CTMT, 
các Chi hội đoàn thể triển khai thực hiện, trong đó, 
đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động Nhân dân. Sự 
vào cuộc đồng bộ của Ban CTMT, các Chi hội đoàn 
thể dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Chi bộ nên 
công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân được triển 
khai rộng khắp. Các Hội, đoàn thể đã chú trọng công 
tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, Nhân 
dân thực hiện thông qua các buổi sinh hoạt... đồng thời 
chuyển tờ gấp Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa 
bàn TP của Quận cấp đến từng hộ gia đình, để người 
dân nắm được các nội dung Quy tắc, nhắc nhở nhau 
thực hiện hàng ngày. Điểm nhấn trong công tác tuyên 
truyền đó là việc tổ chức Hội nghị tọa đàm về thực 
hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP. 

Không gian xanh - sạch - đẹp 
tại ngách 158/43 phố Nguyễn Khánh Toàn
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Hỏi đáp pháp luật
Câu hỏi: Luật phòng, chống tham nhũng đã quy 

định những biện pháp nào để phòng ngừa tham 
nhũng trong cơ quan, đơn vị?

Trả lời:
Luật phòng, chống tham nhũng đã quy định các 

biện pháp mà cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực 
hiện để phòng ngừa tham nhũng gồm:

- Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động 
của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, 
chế độ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Th ực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, 
quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, 
quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công 
nghệ trong quản lý không dùng tiền mặt.

- Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức 
vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Câu hỏi: Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt 
động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được hiểu như thế 
nào? Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của 
cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện theo nguyên tắc nào?

Trả lời:
Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động cơ 

quan, tổ chức, đơn vị là việc công bố, cung cấp thông tin, 
giải trình về tổ chức bộ máy, việc thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn và trách nhiệm trong khi thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động cơ quan, 
tổ chức, đơn vị được thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai, minh bạch 
thông tin về tổ chức, hoạt động cơ quan, tổ chức, đơn vị 
mình, trừ nội dung thuộc bí mật Nhà nước, bí mật kinh 
doanh và các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

- Việc công khai, minh bạch phải đảm bảo chính xác, 
rõ ràng, đầy đủ, kịp thời theo trình tự, thủ tục do cơ quan, 
tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quy định và phù hợp với 
quy định của pháp luật. 

Quỳnh Ngọc

Tại Hội nghị, cán bộ, Nhân dân TDP 7, 8 đã nêu lên 
những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn 
chế sau 1 năm thực hiện Quy tắc, bàn biện pháp khắc 
phục những điều chưa đạt. 

Để thiết thực thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công 
cộng các TDP đã có những hoạt động cụ thể, như: ngõ 
158 phố Nguyễn Khánh Toàn được xây dựng thành 
đoạn đường phụ nữ tự quản; ngách 158/43 được xây 
dựng thành ngõ hoa. Với sự vào cuộc tích cực, tâm 
huyết của cán bộ, hội viên Chi hội phụ nữ và sự hưởng 
ứng của nhân dân, diện mạo ngõ 158 cũng như ngách 
158/43 thêm khang trang, sạch đẹp bởi sự ra quân tổng 
vệ sinh môi trường vào mỗi sáng thứ 7 hàng tuần của 
đông đảo Nhân dân. Đặc biệt, các hộ gia đình ở ngách 
158/43 đã mua chậu, trồng cây cảnh để trang trí trước 
cửa, làm đẹp nhà, đẹp ngõ. Không chỉ nêu cao ý thức 
tạo lập không gian sống xanh cho cộng đồng, các gia 
đình còn ý thức về kích thước chậu, loại cây trồng để vừa 
đảm bảo về yếu tố thẩm mỹ vừa không ảnh hưởng đến 
việc đi lại của mọi người. Những góc tường có khả năng 
trở thành điểm vứt rác bậy gây mất mỹ quan đô thị, ô 
nhiễm môi trường cũng đã được trang trí thành “Góc 
xanh” với nhiều loại cây cảnh đẹp mắt. 

Ông Th ìn nói, là cán bộ như ông, niềm vui lớn nhất 
đó là thấy địa bàn do mình phụ trách ngày càng phát 
triển. Nhiều năm liền 2 TDP đều đạt danh hiệu TDP 
văn hóa. Hơn 90% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn 
hóa. Đằng sau những mái nhà khang trang, hiện đại 
với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, điều đáng trân quý đó 
là tình cảm gắn bó, quan tâm chia sẻ giữa các gia đình 
trong 2 TDP mà Chi bộ lãnh đạo. Bà con sống đoàn 
kết, sẵn sàng tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc 
sống cũng như tích cực tham gia các phong trào thi 
đua yêu nước, các CVĐ, xây dựng địa phương ngày 
càng phát triển. 

Tạm xa không gian xanh - sạch - đẹp của ngõ 158 
phố Nguyễn Khánh Toàn, tôi vẫn nhớ lời ông Th ìn nói 
lúc chia tay. Quy tắc ứng xử đã định hướng cho mỗi 
cá nhân những chuẩn mực để giao tiếp, ứng xử đúng 
mực, lịch thiệp, văn hóa hơn. Mọi người ở TDP số 7 
và 8 hiểu nhau hơn, đoàn kết, gắn bó trong cuộc sống 
hàng ngày. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ 
TP, cán bộ và Nhân dân hai TDP thêm quyết tâm thực 
hiện tốt Quy tắc ứng xử, góp phần xây dựng Th ủ đô 
ngày càng thanh lịch, văn minh. 

Hoàng Thu
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NGƯỜI HÀ NỘI THANH LỊCH, VĂN MINH

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đàm Văn Huân trao quà hỗ trợ 
phòng, chống dịch Covid-19 tại Trạm y tế phường Việt Hưng, quận Long Biên. 
 Ảnh: Văn Toàn

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Thị Kim Dung trao quà 
hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại Trạm y tế phường Tứ Liên, quận Tây Hồ.

Ảnh: Quang Ninh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương động viên người 
tham gia hiến máu  nh nguyện tạ i Chương trì nh hưởng ứng Lờ i kêu gọ i toà n 
dân hiế n má u   nh nguyệ n của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. 

Ảnh: Văn Toàn

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng và Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương trao tặng quà hỗ trợ cán bộ và Nhân 
dân thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh phòng, chống dịch Covid-19. 
 Ả nh: BTG

Phó  Chủ  tị ch Thườ ng trự c Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP Nguyễ n Anh Tuấ n 
trao quà  hỗ  trợ  phòng, chống dịch Covid-19 tớ i Bệ nh việ n Bạ ch Mai.  

Ả nh: Linh Vy

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý thay mặt lãnh đạo TP trao tặng  ền 
1 ngày lương của toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức TP chung tay hỗ trợ 
công tác phòng, chống dịch Covid-19.  

Ả nh: Thanh Hả i


