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Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới 
và phát triển, xây dựng Thủ đô Hà Nội 
ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Kể từ ngày Bác mất đến 
nay, thấm thoắt đã hơn 
50 năm, nhưng những 

tình cảm ưu ái và mong muốn 
thiết tha của Bác dành cho Th ủ 
đô Hà Nội vẫn luôn ghi khắc sâu 
đậm trong lòng mỗi đảng viên, 
người dân và chiến sĩ Th ủ đô.

Th ủ đô Hà Nội vinh dự là nơi 
Chủ tịch Hồ Chí Minh có thời 
gian sống, làm việc lâu nhất trong 
cuộc đời; nơi yên nghỉ của Người 
trong niềm tiếc thương vô hạn 
của toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân ta và bạn bè quốc tế.

Trong quá trình lãnh đạo cách 
mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
luôn ưu ái, dành sự quan tâm, 
chăm lo đặc biệt cho sự nghiệp 

xây dựng và phát triển Th ủ đô; 
dành cho đồng bào, chiến sĩ Th ủ 
đô những tình cảm thân thương 
nhất. Trên các nẻo đường của 
thành phố, nội thành, cũng như 
các huyện ngoại thành đều in 
đậm dấu chân Người. Người 
thường xuyên gửi thư tới các cụ 
phụ lão, chị em phụ nữ, tới nông 
dân, công nhân, trí thức...; trong 
đó Người đặc biệt quan tâm tới 
tầng lớp thanh niên, thiếu niên, 
nhi đồng Hà Nội. Người đã dành 
những lời động viên, khích lệ, 
khuyên bảo, chỉ dẫn chân tình, 
cởi mở, đầy tình yêu thương, 
nhân ái, bao dung và độ lượng.

Người thiết tha mong muốn 
“Th ủ đô Hà Nội phải làm thế nào 

để trở thành một Th ủ đô xã hội 
chủ nghĩa. Muốn như thế thì mỗi 
xí nghiệp, mỗi một đơn vị bộ đội, 
mỗi một trường học, mỗi một 
đường phố, mỗi một cơ quan 
và mỗi một nông thôn ở ngoại 
thành phải thành một pháo đài 
của chủ nghĩa xã hội”; và yêu 
cầu “Đảng bộ Hà Nội phải làm 
gương cho các đảng bộ khác”.

Người động viên bằng những 
lời lẽ giản dị: “Ngoại thành cũng 
là Th ủ đô. Mà “thủ” là đầu, phải 
đi đầu...”; “Các đảng bộ, chi bộ 
ở ngoại thành cần lãnh đạo đưa 
phong trào ngoại thành tiến lên 
mạnh mẽ hơn nữa, làm cho ngoại 
thành thật sự trở thành vành đai 
đỏ của Th ủ đô xã hội chủ nghĩa”.

Ngày 8/5, Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí Minh phối 
hợp với Ban Tuyên giáo TW 
và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức 
Hội thảo khoa học cấp quốc 
gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh 
với sự nghiệp đổi mới, phát 
triển và bảo vệ Tổ quốc” kỷ 
niệm 130 năm Ngày sinh Chủ 
tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 
19/5/2020). Ban biên tậ p Bả n 
tin Dân chủ  và  Đoà n kế t trân 
trọng giới thiệu tham luận 
của đồng chí Vương Đình 
Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí 
thư Th ành ủy, Trưởng đoàn 
đại biểu Quốc hội TP Hà Nội 
tại hội thảo.
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Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội 
Vương Đình Huệ phát biểu tham luận tại hội thảo.  Ảnh: Viết Thành
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Người xác định vinh dự, tự 
hào và trách nhiệm to lớn của 
Th ủ đô là “đầu tàu”, “gương 
mẫu”: “Cả nước nhìn về Th ủ đô 
ta. Th ế giới trông vào Th ủ đô 
ta. Tất cả chúng ta phải ra sức 
giữ gìn trật tự an ninh, làm cho 
Th ủ đô ta thành một Th ủ đô 
bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe 
cả về vật chất và tinh thần”, “giữ 
gìn trật tự an ninh”, “ổn định 
sinh hoạt”, “vệ sinh sạch sẽ”, chú 
trọng “phòng bệnh”.

Người rất chú ý tới vấn đề 
xây dựng Đảng và hệ thống 
chính trị với căn dặn: “Hà Nội 
cần phải củng cố và phát triển 
Đảng, Đoàn Th anh niên Lao 
động và Công đoàn. Đảng bộ 
Hà Nội cần phát triển thêm 
thành phần công nhân, nông 
dân, lao động trí óc và phụ nữ 
vào Đảng”; yêu cầu “không 
ngừng nâng cao đời sống vật 
chất và tinh thần của nhân dân, 
trước hết là nhân dân lao động”.

Đối với tầng lớp trí thức, cán 
bộ, công chức, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh kêu gọi phải thực hiện cần, 
kiệm, liêm, chính. Người dạy: 
“Mỗi người như thế, trăm người 
như thế, vạn người như thế, công 
quỹ đã bớt được một số tiền đáng 
kể lấy ở mồ hôi nước mắt dân 
nghèo mà ra...”.

Người căn dặn: “Th anh niên 
Th ủ đô phải làm gương mẫu cho 
thanh niên cả nước”.

Người yêu cầu: Trong gia 
đình, thực hiện đời sống mới “về 
tinh thần thì trên thuận, dưới 
hòa, bình đẳng, tôn trọng, tin cậy 
lẫn nhau; về vật chất từ ăn mặc, 
đến việc làm đều tiêu pha có kế 
hoạch, ngăn nắp; cưới hỏi giỗ 
Tết nên đơn giản tiết kiệm”; “Giữ 
vững và phát triển thuần phong 

mỹ tục, làm cho Th ủ đô ta ngày 
thêm tươi đẹp, phồn thịnh và trở 
nên một thành phố gương mẫu 
cho cả nước”.

Người dạy: “Nếu mỗi người 
tốt, thì thành làng tốt, nước 
mạnh. Người là gốc của làng 
nước. Nếu mọi người đều cố 
gắng làm đúng đời sống mới, thì 
dân tộc nhất định sẽ phú cường”.

Người đặc biệt quan tâm đến 
chính sách đối với người có công 
và yêu cầu “Toàn dân chăm sóc 
các gia đình thương binh, liệt sĩ 
và người có công với cách mạng”.

Những lời dạy của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh thường xuyên 
được Đảng bộ, chính quyền, 
nhân dân và chiến sĩ Th ủ đô luôn 
ghi nhớ, coi đó là kim chỉ nam, là 
ngọn đuốc soi sáng quá trình xây 
dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, 
văn minh, hiện đại - như sinh 
thời Bác hằng mong muốn.

Hà Nội đã quán triệt, vận dụng 
sáng tạo và phát triển những lời 
dạy quý báu của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh trong xây dựng một Th ủ 
đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Th ấm nhuần tư tưởng của 
Bác Hồ về văn hóa, Hà Nội luôn 
quan tâm đặc biệt đến công tác 
bảo tồn, tôn tạo, phục hồi và phát 
huy di sản văn hóa vật thể và phi 
vật thể quý báu, gắn liền với tiếp 
thu có chọn lọc các giá trị văn 
hóa của thế giới.

Th ành phố cũng đặc biệt chú 
trọng đến xây dựng môi trường 
văn hóa ngày càng đi vào thực 
chất thông qua các Chương trình 
“Phát triển văn hóa - xã hội, nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực 
Th ủ đô, xây dựng người Hà Nội 
thanh lịch, văn minh”, thực hiện 
Quy ước tổ chức việc cưới “Văn 
minh - Lành mạnh - Tiết kiệm”; 
việc tang “Trang nghiêm - Tiết 
kiệm - Nghĩa tình”; lễ hội theo 
hướng phần lễ và hội hài hòa, 
loại bỏ hủ tục, thực hiện cuộc 
vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa ở khu 
dân cư”, “Nếp sống văn minh - 
Gia đình văn hóa”, “Toàn dân rèn 
luyện sức khỏe theo tấm gương 
Bác Hồ”, “Người Hà Nội thanh 
lịch, văn minh”, “Trường học văn 

Chủ tịch Hồ Chí Minh góp ý về quy hoạch, xây dựng Hà Nội năm 1959.  Ả nh: S.T
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hóa”, “Đường phố xanh, sạch, 
đẹp”...

Lĩnh vực văn học - nghệ thuật 
luôn được thành phố quan tâm 
đầu tư; đặc biệt chú trọng nâng 
cao điều kiện hưởng thụ văn hóa, 
nghệ thuật cho các tầng lớp nhân 
dân. Sự nghiệp giáo dục - đào 
tạo và khoa học - công nghệ của 
Th ủ đô cũng không ngừng phát 
triển, là nơi tụ hội những “hiền 
tài, nguyên khí của quốc gia”, là 
trung tâm lớn của đất nước trong 
việc “trồng người” và tiếp cận với 
những tri thức khoa học tiên tiến 
của nhân loại.

Năm 2013, Th ành ủy Hà Nội 
đã chỉ đạo xây dựng và thông 
qua Quy hoạch xây dựng và phát 
triển văn hóa Th ủ đô đến năm 
2020, với tầm nhìn chiến lược về 
xây dựng con người trong thời kỳ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 
hội nhập quốc tế.

Các phong trào thi đua được 
duy trì và đi vào nền nếp như 
“Người tốt, việc tốt”, “Đền ơn 
đáp nghĩa”, “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa”, 
“Học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh”; tổ chức xét chọn và vinh 
danh “Công dân Th ủ đô ưu tú”; 
thực hiện “Năm kỷ cương hành 
chính”, “Năm trật tự văn minh 
đô thị”... 

Những tháng đầu năm 2020, 
Đảng bộ, chính quyền, nhân dân 
và lực lượng vũ trang Th ủ đô đã 
đồng lòng, chung sức đẩy lùi dịch 
bệnh, thực hiện có kết quả Lời 
kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch 
nước Nguyễn Phú Trọng, sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư, của Chính phủ, Th ủ 
tướng Chính phủ và của lãnh 
đạo Quốc hội. Đã có hàng trăm, 

hàng ngàn tấm lòng thơm thảo, 
nhân ái, nhiều hoạt động, việc 
làm chan chứa nghĩa tình, yêu 
thương được các nhà hảo tâm, 
doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân ở 
Hà Nội... cùng chung tay ủng hộ 
bằng cả vật chất, tinh thần, tiền 
bạc, trí tuệ... dưới nhiều hình 
thức phong phú, vô cùng cao quý.

Vì mục tiêu phát triển, Hà 
Nội luôn chú trọng chăm lo công 
tác xây dựng Đảng, hệ thống 
chính trị trong sạch, vững mạnh, 
gương mẫu. Từ “gương mẫu” này 
chính là Bác Hồ đã dạy và yêu 
cầu đối với Đảng bộ Hà Nội. Qua 
90 năm phát triển, từ một số ít 
đảng viên, Đảng bộ Hà Nội hiện 
nay đã có 50 tổ chức Đảng trực 
thuộc với hơn 450.000 đảng viên, 
bằng gần 10% tổng số đảng viên 
cả nước. Th ành phố Hà Nội cũng 
đẩy mạnh công tác cải cách hành 
chính. Đầu năm 2017, Hà Nội 
ban hành “Quy tắc ứng xử đối 
với cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong các cơ quan 
thuộc thành phố Hà Nội” và 
“Quy tắc ứng xử nơi công cộng”. 
Đến nay, chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 15 bậc 
so với năm 2015, vươn lên đứng 
thứ 9/63 tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương.

Sau hơn 30 năm đổi mới, Th ủ 
đô Hà Nội đã nỗ lực không ngừng 
xây dựng, phát triển nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa và đã cùng với cả nước đạt 
được những thành tựu to lớn, có 
ý nghĩa lịch sử. Đời sống vật chất 
và tinh thần của Nhân dân không 
ngừng được nâng lên. Diện mạo 
Th ủ đô có nhiều đổi mới. Mặc dù 
chỉ chiếm 1% diện tích, 8% dân 
số cả nước, nhưng Hà Nội đang 
đóng góp gần 16% tổng lượng 

GDP, 18% tổng thu ngân sách và 
8,6% tổng kim ngạch xuất khẩu 
cả nước.

Th ành phố đặc biệt quan tâm 
đầu tư phát triển khu vực nông 
thôn. Đến nay, Hà Nội là địa 
phương có số xã đạt chuẩn nông 
thôn mới cao nhất cả nước. Th u 
nhập bình quân đầu người khu 
vực nông thôn tăng 1,36 lần so 
với năm 2016.

Giáo dục và đào tạo được 
chú trọng đầu tư, được đánh giá 
dẫn đầu cả nước về nhiều tiêu 
chí. Chất lượng đội ngũ nhà 
giáo, cán bộ quản lý giáo dục 
được nâng lên. Cơ sở vật chất, 
trang thiết bị và nguồn kinh phí 
đầu tư cho giáo dục và đào tạo 
được tăng cường.

Hệ thống y tế phát triển tương 
đối đồng bộ. Th ể thao tiếp tục có 
bước phát triển, triển khai có 
hiệu quả cuộc vận động “Toàn 
dân rèn luyện thân thể theo 
gương Bác Hồ vĩ đại”.

Hà Nội đã luôn thực hiện 
chu đáo phong trào “Đền ơn 
đáp nghĩa”, chăm sóc các gia 
đình thương binh, liệt sĩ và 
người có công.

Th ành phố đã rà soát, ban 
hành nhiều văn bản, chính sách 
đặc thù nhằm hỗ trợ các đối 
tượng hộ nghèo, cận nghèo, đối 
tượng bảo trợ xã hội. Tỷ lệ hộ 
nghèo chung trên địa bàn đã giảm 
từ 8,43% năm 2008 còn 0,42% 
vào cuối năm 2019. Hiện nay, 
thành phố không còn xã, thôn 
đặc biệt khó khăn. 100% gia đình 
người có công với cách mạng đều 
có mức sống bằng hoặc cao hơn 
mức sống trung bình của dân 
cư nơi sinh sống, không còn hộ 

(Xem tiếp trang 7)
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BÁO CHÍ LUÔN ĐỒNG HÀNH VÌ SỰ NGHIỆP 
ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Trao giải cho nhóm 
tác giả đoạt giải 
tại Giải Báo chí vì 
sự nghiệp đại đoàn 
kết toàn dân tộc lần 
thứ 13 (năm 2017-
2018).

Năm 2020 đá nh dấ u 95 
năm Ngày Báo chí cách 
mạng Việt Nam và 90 

năm Ngày truyền thống MTTQ 
Việt Nam. Trong suốt chiều dài 
lịch sử của đất nước, báo chí luôn 
đồng hành, từng bước khẳng 
định vai trò, bản lĩnh của mình 
trong sự nghiệp đại đoàn kết 
toàn dân tộc, thực sự là những 
người  chiến sĩ tiên phong trên 
mặt trận tư tưởng - văn hóa - 
chính trị. Báo chí là công cụ chỉ 
đạo sắc bén của Đảng, Nhà nước, 
các cấp ủy và chính quyền địa 
phương, đồng thời là công cụ vận 
động quần chúng của MTTQ 
Việt Nam và cả hệ thống chính 
trị. Nhờ những thông tin chính 
thống, được kiểm chứng, báo chí 
giúp Nhân dân hiểu rõ hơn vai 
trò, vị trí, về những thành quả 
mà Mặt trận đạt được, qua đó 
tin tưởng, tích cực ủng hộ Mặt 

trận trong thực hiện các chương 
trình, hoạt động đề ra.

Năm 2003 là một dấu mốc 
quan trọng đối với các nhà báo 
khi “Giải báo chí Vì sự nghiệp đại 
đoàn kết toàn dân tộc” chính thức 
được phát động. Đây là cơ hội tôn 
vinh, khẳng định vị trí, vai trò, 
tác dụng của báo chí đối với sự 
nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, 
là tiếng nói quan trọng góp phần 
vào thắng lợi chung của Nhân dân 
cả  nước, đồng thời, gắn kết mối 
quan hệ chặt chẽ hơn nữa giữa các 
cơ quan thông tấn báo chí với các 
cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt 
trận và Nhân dân trong việc tuyên 
truyền và phát huy sức mạnh đại 
đoàn kết toàn dân tộc trong giai 
đoạn cách mạng mới của nước 
ta. Các tác phẩm dự thi phải có 
tính phát hiện, phản ánh kịp thời, 
có tính thuyết phục các nội dung 
tuyên truyền chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, chương trình 
hành động của MTTQ Việt Nam 
về xây dựng và phát huy sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân tộc. Th ể loại 
được xét giải gồm: Báo in, phát 
thanh, truyền hình, điện tử, ảnh 
báo chí. Các tác phẩm thể hiện 
dưới dạng bài phản ánh, phỏng 
vấn, ghi chép, phóng sự, phim tài 
liệu, bản tin, chuyên đề, chuyên 
mục, tọa đàm, điều tra, bút ký báo 
chí, bình luận, chuyên luận, ảnh 
báo chí.

Qua 13 lần tổ chức, Giải 
báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn 
kết toàn dân tộc ngày càng 
nhận được nhiều sự quan tâm, 
hưởng ứng của đông đảo bạn 
viết trong cả nước. Giải báo chí 
Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn 
dân tộc lần thứ Nhất, năm 2003, 
nhận được 320 tác phẩm báo chí 
dự thi của 61 cơ quan thông tấn 
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báo chí trong nước. Lần tổ chức 
thứ 13 (năm 2017 - 2018), Ban tổ 
chức đã nhận được hơn 1.500 tác 
phẩm dự thi hợp lệ của 5 thể loại: 
Báo in, báo điện tử, phát thanh, 
truyền hình và ảnh báo chí của 
gần 200 cơ quan báo chí ở TW và 
địa phương. Bên cạnh những tác 
giả và cơ quan báo chí đã nhiều 
năm tham dự đã có thêm nhiều 
tác giả từ các tỉnh, thành trong cả 
nước lần đầu có tác phẩm tham  
dự khiến cho phong cách thể 
hiện cũng như đề tài phản ánh 
của các tác phẩm báo chí tham 
dự Giải ngày càng phong phú.

Không chỉ tăng về số lượng, 
chất lượng các tác phẩm dự thi 
cũng ngày càng được nâng cao. 
Các tác phẩm đã phản ánh được 
cuộc sống phong phú, sinh động 
của các tầng lớp Nhân dân; phát 
hiện, chia sẻ và cổ vũ nhiều hoạt 
động của MTTQ Việt Nam từ 

TW đến cơ sở: Sức mạnh đại 
đoàn kết trong các lực lượng xã 
hội, các giới đồng bào, các thành 
phần kinh tế; các mô hình hoạt 
động hiệu quả của MTTQ Việt 
Nam, các tổ chức chính trị - xã 
hội và của Nhân dân; thành quả 
của công cuộc đổi mới, xóa đói 
giảm nghèo; tinh thần tương 
thân tương ái; những tấm gương 
sáng trong hoạt động xã hội, đấu 
tranh chống tệ nạn xã hội, xây 
dựng đời sống văn hóa ở khu 
dân cư; đề tài bảo vệ an ninh biên 
giới, khẳng định chủ quyền lãnh 
thổ biển - đảo quốc gia; các sáng 
kiến của Nhân dân để chăm lo 
cho đời sống của Nhân dân, công 
tác giám sát và phản biện xã hội, 
xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền trong sạch, vững mạnh... 
Các tác phẩm được giải cho thấy 
các tác giả đã thực sự tâm huyết, 
năng nổ, sáng tạo, nhạy bén trong 

phát hiện những mô hình mới, 
cách làm hay. Qua đó, truyền 
tải tới xã hội, cộng đồng những 
thông điệp mang tính xây dựng 
cao, góp phần cổ vũ và phát huy 
tinh thần đoàn kết, sức sáng tạo 
trong Nhân dân vì mục tiêu xây 
dựng, củng cố vững chắc khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy 
những kết quả đó,  Giải báo chí Vì 
sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân 
tộc lần thứ 14, năm 2019 - 2020, 
tiếp tục được triển khai, nhận tác 
phẩm dự thi từ ngày 21/6/2019 
đến hết ngày 20/9/2020. 

Giải Báo chí vì sự nghiệp đại 
đoàn kết toàn dân tộc đã ngày càng 
trở nên thân thuộc với các bạn viết 
và bạn đọc trên cả nước. Báo chí 
đã, đang và sẽ đồng hành cùng sự 
nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc 
vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
dân chủ, công bằng, văn minh.

Minh Nguyễn

gia đình có công với cách mạng 
thuộc diện nghèo.

Sắp tới, Hà Nội quyết tâm 
tiếp tục xây dựng, phát triển 
theo tư tưởng và lời dạy của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, tập trung xây 
dựng và phát triển Th ủ đô xứng 
đáng với vai trò là đầu não chính 
trị - hành chính quốc gia, trung 
tâm lớn về văn hóa, khoa học, 
giáo dục, kinh tế và giao dịch 
quốc tế, một động lực phát triển 
của Vùng đồng bằng sông Hồng 
và cả nước...

Th ành phố đã và đang tập 
trung quyết liệt chỉ đạo nhiều 
biện pháp nhằm vượt qua 
những khó khăn, thách thức 

hiện nay, để phục hồi và phát 
triển kinh tế - xã hội. Hà Nội đã 
tiên phong, đi đầu, gương mẫu 
và giành thắng lợi trong phòng, 
chống đại dịch COVID-19, Hà 
Nội cũng đang quyết liệt phấn 
đấu để tiên phong, gương mẫu 
và giành thắng lợi trong mặt 
trận phục hồi và phát triển kinh 
tế, phấn đấu tăng trưởng GRDP 
cao gấp 1,3 lần so với bình quân 
của cả nước, đảm bảo các cân 
đối lớn về kinh tế, ngân sách, 
góp phần thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội đại biểu lần 
thứ XVI Đảng bộ thành phố, 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XII của Đảng và đang nỗ 

lực hết mình để tổ chức thành 
công đại hội đảng bộ các cấp, 
Đại hội đại biểu lần thứ XVII 
Đảng bộ thành phố, tiến tới Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng.

Bước sang một kỷ nguyên 
mới, tư tưởng và những lời dạy 
quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí 
Minh dành cho Th ủ đô Hà Nội 
đã và đang tiếp tục là ngọn đuốc 
soi đường, kim chỉ nam cho 
sự nghiệp cách mạng, là định 
hướng cơ bản, quan trọng để 
Đảng bộ, chính quyền, toàn dân 
và toàn quân Hà Nội xây dựng 
Th ủ đô xã hội chủ nghĩa ngày 
càng hạnh phúc và phồn vinh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới...
(Tiếp theo trang 5)
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Khẳ ng đị nh vai trò  củ a Mặ t trậ n 
trong tậ p hợ p, phá t huy sứ c mạ nh 
đạ i đoà n kế t toà n dân tộ c

Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành di 
sản vô giá, truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta. Tiếp tục phát huy truyền thống quý báu đó, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Không đoàn kết thì suy và mất. Có đoàn kết thì thịnh và còn. 
Chúng ta phải lấy đoàn kết mà xoay vần vận mệnh, giữ gìn dân tộc và bảo vệ nước nhà”. 

Khát vọng dân tộc được 
độc lập, tự do và thống 
nhất, Nhân dân được 

sống ấm no, hạnh phúc là mẫu 
số chung, là điểm gốc để quy tụ 
tất cả mọi người dân Việt Nam 
vào khối đại đoàn kết dân tộc. 
Xây dựng khối đại đoàn kết dân 
tộc trong một mặt trận thống 
nhất chính là để tập hợp và 
lãnh đạo quần chúng Nhân dân 
thành một khối thống nhất về ý 
chí và hành động, tạo nên sức 
mạnh trong cuộc đấu tranh vì 
độc lập dân tộc, vì tự do và hạnh 

phúc của Nhân dân dưới sự 
lãnh đạo của Đảng. Vì  thế , sau 
khi thành lập Đảng, nắm quyền 
lãnh đạo cách mạng Việt Nam, 
Người đã quan tâm chăm lo xây 
dựng Mặt trận Nhân dân thống 
nhất trên cơ sở khối liên minh 
công-nông-trí. Tạ i Hà  Nộ i, khi 
á nh sá ng củ a Chủ  nghĩ a Má c - 
Lênin đượ c truyề n bá  và o trong 
nướ c, nơi đây trở  thà nh cá i nôi 
sinh ra cá c tổ  chứ c quầ n chú ng, 
từ  đó , hì nh thà nh nên Mặ t trậ n 
Dân tộ c Th ố ng nhấ t Việ t Nam 
vớ i cá c tên gọ i khá c nhau. Dướ i 

sự  lã nh đạ o củ a Đả ng bộ  Hà  
Nộ i, trả i qua cá c thờ i kỳ  lị ch sử , 
Mặ t trậ n Tổ  quố c Việ t Nam TP 
Hà  Nộ i đã  vậ n độ ng, tậ p hợ p 
đoà n kế t cá c tầ ng lớ p Nhân dân, 
xây dự ng lự c lượ ng, phá t triể n 
phong trà o, gó p phầ n là m nên 
thà nh công củ a cuộ c tổ ng khở i 
nghĩ a già nh chí nh quyề n thá ng 
Tá m năm 1945. 

Cá ch mạ ng thá ng Tá m thắ ng 
lợ i, nướ c Việ t Nam Dân chủ  
Cộ ng hò a ra đờ i. Hà  Nộ i trở  
thà nh Th ủ  đô củ a cả  nướ c. Phá t 
huy truyề n thố ng yêu nướ c, cá ch 

Lãnh đạo TP Hà Nội
đến thăm, động viên 
đội ngũ y, bác sĩ 
bệnh viện Đa khoa 
Vân Đì nh.
Ảnh: BTG
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(Xem tiếp trang 13)

mạ ng, Mặ t trậ n Tổ  quố c Việ t 
Nam TP Hà  Nộ i nêu cao tinh 
thầ n đoà n kế t cù ng cá c tầ ng lớ p 
Nhân dân cả  nướ c đá nh thắ ng 
cá c kẻ  thù  xâm lượ c, giữ  vữ ng 
non sông đấ t nướ c, thự c hiệ n 
công cuộ c đổ i mớ i, xây dự ng, 
phá t triể n Th ủ  đô Hà  Nộ i. 

Trong thời kỳ đổi mới và hội 
nhập quốc tế hiện nay, Mặ t trậ n 
cùng các tổ chức thành viên 
tiếp tục củng cố, mở rộng khối 
đại đoàn kết toàn dân thông 
qua việ c triển khai có hiệu quả 
các cuộc vận động, các phong 
trào thi đua yêu nước: “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa ở khu dân cư” nay là 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng 
nông thôn mớ i (NTM), đô thị 
văn minh”, “Người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, 
phong trà o “Đoà n kế t sá ng tạ o, 
nâng cao năng suấ t, chấ t lượ ng, 
hiệ u quả , hộ i nhậ p quố c tế ”, 
“Toà n dân bả o vệ  an ninh Tổ  
quố c”, các hoạt động nhân đạo, 
từ thiện, vì người nghèo và cứu 
trợ, cứu nạn...

Từ  đầ u năm 2020, khi đạ i 
dị ch COVID-19 bù ng phá t, cả  
nướ c và  Th ủ  đô bước vào cuộc 
chiến cam go, đầy khó khăn, 
thử thách, vai trò  tậ p hợ p, 
phá t huy sứ c mạ nh đạ i đoà n 
kế t toà n dân tộ c củ a Mặ t trậ n 
mộ t lầ n nữ a đượ c khẳ ng đị nh. 
Ngay khi xuất hiện dị ch, Ủ y 
ban MTTQ Việ t Nam TP Hà 
Nội đã  tổ chức Chương trình 
“Chung tay phòng chống dịch 
bệnh viêm đường hô hấp cấp 
do chủng mới của vi-rút corona 
gây ra” kết hợp với vận động hỗ 
trợ công tác phòng, chống dịch. 
Sau khi công bố  dị ch trên toà n 
quố c, Ban Bí thư, Chính phủ, 

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, 
chống dịch COVID-19 đã quyết 
liệt chỉ đạo với tinh thần “chố ng 
dị ch như chố ng giặ c”. Hưở ng 
ứ ng Lờ i kêu gọ i củ a Tổ ng Bí  
thư, Chủ  tị ch nướ c Nguyễ n Phú  
Trọ ng, củ a Đoà n Chủ  tị ch Ủ y 
ban TW MTTQ Việ t Nam, Ủ y 
ban MTTQ Việ t Nam TP Hà  
Nộ i đã  ra “Lờ i kêu gọ i Toàn dân 
tham gia ủng hộ phòng chống 
dịch COVID-19”. “Coi sức khỏe 
và tính mạng của con người là 
trên hết”, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam các cấp TP và các tổ chức 
thành viên đã chủ động vào 
cuộc, kịp thời quán triệt, triển 
khai các nhiệm vụ phòng, chống 
dịch COVID-19. Công tác tuyên 
truyền, vận động Nhân dân theo 
sự chỉ đạo của Chính phủ được 
thực hiện với nhiều hình thức;  
đa dạng, phong phú; việc vận 
động nguồn lực ủng hộ công tác 
phòng, chống dịch đã được thực 
hiện đồng bộ từ TP đến cơ sở.

MTTQ Việ t Nam cá c cấ p đã  
tiế p nhậ n ủ ng hộ  phò ng, chố ng 
dị ch củ a nhiều cơ quan, tổ chức, 
cá nhân; từ những ngườ i có điều 
kiện hay đang còn khó khăn; từ  
các tổ chức tôn giáo đến đồng 
bào ta ở nước ngoài, các tổ chức 
quốc tế; các tập đoàn, tổng công 
ty lớn của Nhà nước đến các 
doanh nghiệp tư nhân; từ các 
thầy cô giáo đến các em học 
sinh; từ các chiến sĩ công an, 
quân đội đến cá c văn, nghệ sĩ, 
trí  thứ c... với nhiều nghĩa cử 
cao đẹp. Tính đến nay, Ủ y ban 
MTTQ Việ t Nam cá c cấ p TP 
đã  tiế p nhậ n ủ ng hộ  và  đăng ký  
ủ ng hộ  củ a cá c tổ  chứ c, cá  nhân 
cho công tá c phò ng, chố ng dị ch 
bằ ng tiề n mặ t và  hà ng hó a trị  giá  
171.913.219.076 đồ ng. Mặ t trậ n 

cá c cấ p đã  kị p thờ i phố i hợ p vớ i 
cá c cơ quan, đơn vị , sở  ngà nh 
để  chuyể n tấ m lò ng củ a cá c 
tổ chức, cá nhân tớ i nhữ ng hộ  
nghè o, có  hoà n cả nh khó  khăn, 
lự c lượ ng tuyế n đầ u chố ng dị ch, 
cá c đị a phương bị  cá ch ly... đả m 
bả o “không ai bị  bỏ  lạ i phí a sau”. 

Vớ i nỗ  lự c củ a cả  hệ  thố ng 
chí nh trị  và  sự  đồng tâm, đồng 
sức, đồng lòng củ a Nhân dân, Hà  
Nộ i đã  cù ng cả  nướ c kiểm soát 
đượ c dịch COVID-19. Trong 
những thời điểm khó khăn, 
chú ng ta mộ t lầ n nữ a lạ i thấ y 
tinh thần “tương thân tương ái,” 
“lá lành đùm lá rách”, sự đoàn kết 
của dân tộc được thắp sáng, tạo 
hiệu ứng lan tỏa những điều tốt 
đẹp trong xã hội. Niề m tin củ a 
Nhân dân đố i vớ i Đả ng, Chí nh 
phủ  đượ c nhân lên. Tổ chức 
Y tế Th ế giới (WHO) đánh giá 
sự ủng hộ đồng lòng của người 
dân là một trong những nguyên 
nhân giúp Việt Nam ngăn chặn 
dịch COVID-19 thành công 
sớm nhất và ít thiệt hại nhất trên 
toàn thế giới. 

Khố ng chế  bướ c đầ u có  hiệ u 
quả  dị ch COVID-19 đã  cho 
chú ng ta thấ y sứ c mạ nh củ a 
đoà n kế t và  Mặ t trậ n cá c cấ p TP 
hiệ n nay cầ n phát huy và  “thổ i 
bù ng” ngọ n lử a ấ y để  phá t triể n 
kinh tế  - xã  hộ i, xây dự ng Th ủ  
đô và  đấ t nướ c ngà y cà ng phá t 
triể n. Vì vậy, thời gian tới cá c 
cấ p Mặ t trậ n cầ n nâng cao hiệu 
quả tuyên truyền, vận động, tập 
hợp các tầng lớp Nhân dân thực 
hiện các chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, phát huy dân chủ, giữ 
gìn kỷ cương, chống quan liêu, 
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Tổ  chứ c thà nh công Đạ i hộ i Đả ng bộ  cơ quan 
Ủ y ban MTTQ Việ t Nam thà nh phố  Hà  Nộ i 

lầ n thứ  II, nhiệ m kỳ  2020 - 2025

Trong hai ngà y 01 và  
02/6/2020, Đả ng bộ  cơ 
quan Ủ y ban MTTQ 

Việ t Nam TP Hà  Nộ i đã  tổ  chứ c 
thà nh công Đạ i hộ i lầ n thứ  II, 
nhiệ m kỳ  2020 - 2025. Dự  Đạ i 
hộ i có  cá c đồ ng chí : Nguyễ n Lan 
Hương - UVTV Th à nh ủ y, Bí  thư 
Đả ng đoà n, Bí  thư Đả ng ủ y, Chủ  
tị ch Ủ y ban MTTQ Việ t Nam 
TP; Nguyễ n Doã n Hoà n - TUV, 
Bí  thư Đả ng ủ y Khố i cá c cơ quan 
TP; cá c đồ ng chí  Phó  Chủ  tị ch 
Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng 
bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việ t 
Nam TP đã tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo các chi bộ, Đảng viên 
hoàn thành tốt phương hướng, 
mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I 
đề ra. Đáng chú ý, công tá c củ ng 
cố  tổ chức, bộ máy, đổ i mớ i nộ i 
dung, phương thứ c hoạ t độ ng 
được coi trọng, hướ ng về  cơ sở ; 
văn phòng, các ban chuyên môn, 
các đoàn thể quần chúng được 
kiện toàn, củng cố, hoạt động 
thiết thực, hiệu quả . Cá c chi bộ , 
cá n bộ  đả ng viên cơ quan phá t 
huy tinh thầ n trá ch nhiệ m, đoà n 
kế t thự c hiệ n tố t nhiệ m vụ  chí nh 
trị  đượ c giao. Công tác tuyên 
truyền, tập hợp, vận động các 
tầng lớp Nhân dân tiếp tục được 
đổi mới, sinh độ ng; các cuộc vận 
động, các phong trào thi đua yêu 
nước được triển khai thực hiện 
bằng nhiều hình thức, cách làm 
sá ng tạ o, phong phú. Công tá c 

xây dự ng Đả ng, xây dự ng chí nh 
quyề n đạ t đượ c nhiề u kế t quả  
tí ch cự c. Qua đó , gó p phầ n xây 
dự ng khố i đạ i đoà n kế t toà n dân, 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, quốc 
phòng - an ninh củ a Th ủ  đô.

Công tá c xây dự ng Đả ng, 
phá t triể n đả ng viên có  chuyể n 
biế n tố t. Vai trò , năng lự c lã nh 
đạ o và  sứ c chiế n đấ u củ a Đả ng 
bộ , cá c chi bộ  và  đả ng viên đượ c 
nâng lên. 5 năm qua, Đả ng bộ  
đã  kế t nạ p đượ c 13 đả ng viên 
mớ i, cử  04 đồ ng chí  tham gia 
lớ p bồ i dưỡ ng quy hoạ ch nguồ n 
Bí  thư, Phó  Bí  thư, tạ o điề u kiệ n 
cho 04 đồ ng chí  họ c chương 
trì nh cử  nhân và  cao cấ p lý  luậ n 
chí nh trị .  

Vớ i nhữ ng nỗ  lự c phấ n đấ u 
củ a cá n bộ , đả ng viên, công chứ c 

trong toà n Đả ng bộ , 5 năm liên 
tụ c, Đả ng bộ  đạ t danh hiệ u Đả ng 
bộ  hoà n thà nh xuấ t sắ c nhiệ m vụ , 
Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP đã  
đượ c tặ ng thưở ng Huân chương 
Độ c lậ p hạ ng Nhấ t, 4 năm liề n 
đượ c tặ ng Cờ  thi đua xuấ t sắ c 
toà n diệ n, Cờ  thi đua xuấ t sắ c củ a 
Ủ y ban Trung ương MTTQ Việ t 
Nam; nhiề u tậ p thể , cá  nhân đượ c 
Chí nh phủ , Ủ y ban Trung ương 
MTTQ Việ t Nam, Th à nh ủ y, 
UBND, Ủ y ban MTTQ Việ t Nam 
TP tặ ng Bằ ng khen.  

Nhiệ m kỳ  2020 - 2025, Đảng 
bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việ t 
Nam TP tiếp tục phát huy vai trò 
lãnh đạo của Đảng ủy, tí nh chủ  
độ ng, sá ng tạ o, vai trò  gương 
mẫ u củ a đả ng viên trong thự c 
hiệ n nhiệ m vụ  chí nh trị của 
Th ành phố; tăng cườ ng, củ ng 

Đ/c Nguyễ n Lan Hương - UVTV Thà nh ủ y, Bí  thư Đả ng đoà n, Chủ  tị ch Ủ y ban MTTQ 
Việ t Nam TP phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ả nh: L.P
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Đ/c Nguyễn Doãn Hoàn (thứ ba từ phải sang) - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP tặng hoa chúc mừng Đại hội.  Ả nh: L.P

(Xem tiếp trang 29)

cố  xây dự ng khố i đạ i đoà n kế t 
toà n dân, đẩ y mạ nh cá c phong 
trà o thi đua yêu nướ c, cá c cuộ c 
vậ n độ ng; phá t huy dân chủ , 
nâng cao hiệ u quả  giá m sá t và  
phả n biệ n xã  hộ i, gó p phầ n xây 
dự ng Đả ng, xây dự ng chí nh 
quyề n trong sạ ch, vữ ng mạ nh; 
nâng cao năng lự c, sứ c chiế n 
đấ u củ a Đả ng bộ , xây dự ng 
Đả ng bộ  trong sạ ch, vữ ng mạ nh 
toà n diệ n. Đại hội cũ ng đã biểu 
quyết phương hướng, mục tiêu, 
nhiệm vụ chính trị của Đả ng 
bộ  trong nhiệm kỳ tới vớ i mộ t 
số  chỉ  tiêu phấ n đấ u cụ  thể : giữ  
vữ ng danh hiệ u Đả ng bộ  hoà n 
thà nh xuấ t sắ c nhiệ m vụ ; 100% 
chi bộ  hoà n thà nh tố t nhiệ m vụ  
trở  lên, trong đó  có  20% chi bộ  
hoà n thà nh xuấ t sắ c nhiệ m vụ ; 
cá c tổ  chứ c đoà n thể  đạ t danh 
hiệ u vữ ng mạ nh và  trong sạ ch 
vữ ng mạ nh xuấ t sắ c; 100% chi 
bộ  tổ  chứ c sinh hoạ t chuyên đề ; 

100% cá n bộ , đả ng viên tham gia 
họ c tậ p cá c Chỉ  thị , Nghị  quyế t 
củ a Đả ng; phấ n đấ u 100% đả ng 
viên có  chuyên môn khá  và  giỏ i, 
gương mẫ u trong mọ i lĩ nh vự c, 
hoà n thà nh tố t nhiệ m vụ , trong 
đó  có  20% đả ng viên hoà n thà nh 
xuấ t sắ c nhiệ m vụ ; kế t nạ p 06 
đả ng viên mớ i trở  lên; cơ quan 
thự c hiệ n tố t quy chế  dân chủ .

Phá t biể u tạ i Đạ i hộ i, Bí  thư 
Đả ng đoà n, Chủ  tị ch Ủ y ban 
MTTQ Việ t Nam TP Nguyễ n 
Lan Hương ghi nhậ n và  đá nh 
giá  cao nhữ ng nỗ  lự c, cố  gắ ng 
củ a toà n Đả ng bộ  trong nhiệ m 
kỳ  qua. Để  phá t huy nhữ ng kế t 
quả  đạ t đượ c, trong thờ i gian tớ i, 
đồ ng chí  đề  nghị  Đả ng bộ  tiế p 
tụ c duy trì  nề n nế p sinh hoạ t 
Đả ng, chú  trọ ng đổ i mớ i nộ i 
dung, hì nh thứ c sinh hoạ t chi bộ ; 
phá t huy vai trò  gương mẫ u củ a 
cá n bộ  lã nh đạ o, xây dự ng tậ p thể  
đoà n kế t. Mỗ i cá n bộ  đả ng viên 

phả i luôn luôn tự  rè n luyệ n, tu 
dưỡ ng,  họ c tậ p và  là m theo tư 
tưở ng, đạ o đứ c, phong cá ch Hồ  
Chí  Minh, hì nh thà nh phong 
cá ch ngườ i cá n bộ  Mặ t trậ n gầ n 
dân, hiể u dân, có  trá ch nhiệ m vớ i 
Nhân dân. Cá c tổ  chứ c đoà n thể  
trong cơ quan cầ n tiế p tụ c phá t 
huy vai trò , tổ  chứ c và  triể n khai 
cá c phong trà o thi đua thườ ng 
xuyên, liên tụ c; tuyên truyề n, bồ i 
dưỡ ng đoà n viên, hộ i viên ưu tú  
để  phá t triể n Đả ng. Đả ng ủ y cầ n 
tăng cườ ng công tá c kiể m tra, 
giá m sá t đố i vớ i từ ng chi bộ  và  
việ c cam kế t thự c hiệ n nhiệ m vụ  
củ a đả ng viên; coi trọ ng nhữ ng 
giả i phá p khắ c phụ c nhữ ng tồ n 
tạ i, hạ n chế  đã  đượ c chỉ  ra tạ i Đạ i 
hộ i để  hoạ t độ ng củ a cơ quan Ủ y 
ban MTTQ Việ t Nam TP ngà y 
cà ng đi và o nề n nế p, hiệ u quả , 
thiế t thự c và  có  chiề u sâu.
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Ấm áp nhà Đại đoàn kết
Nhiều năm qua, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam các 
cấp TP Hà Nội đã huy 
động được các nguồn 
lực để xây dựng nhà ở 
cho người nghèo. Việc 
làm này không chỉ mang 
lại sự ấm áp, niềm hạnh 
phúc cho người nghèo 
mà còn góp phần cùng 
TP thực hiện mục tiêu 
giảm nghèo bền vững.

NIỀM VUI ĐONG ĐẦY
Sau 3 tháng thi công, ngôi nhà Đại đoàn kết 

của ông Hoàng Đăng Th ực, hộ nghèo có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn của thôn Ba Nhà, xã Yên 
Sơn (huyện Quốc Oai) được khánh thành đúng 
dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 
Minh. Niềm vui càng nhân lên nhiều hơn nữa 
bởi trong ngày bàn giao nhà, ông Th ực còn được 
chính quyền các cấp của huyện Quốc Oai và bà 
con hàng xóm tặng đồ dùng sinh hoạt thiết yếu. 
“Vợ tôi bị bệnh hiểm nghèo đã mất, các con đều 
lập gia đình, tôi sống một mình trong căn nhà 
xuống cấp nhưng không có khả năng xây, sửa. 
Được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ 40 
triệu, xã hỗ trợ 2 triệu, gia đình và bà con dòng 
họ giúp thêm, nay tôi có nhà mới trị giá 300 triệu 
đồng. Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của các cấp 
chính quyền”, ông Th ực chia sẻ.

Chung niềm vui như ông Th ực là gia đình ông 
Bùi Văn Hiền, hộ nghèo ở tổ dân phố Th ượng Cát 
4, phường Th ượng Cát (quận Bắc Từ Liêm). Gia 
đình ông Hiền có 5 nhân khẩu, trong đó 1 thành 
viên bị bệnh hiểm nghèo. Vợ chồng ông Hiền 
không có việc làm ổn định, 2 con nhỏ đang tuổi 
ăn học. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 
Bắc Từ Liêm Vương Văn Th ân cho biết: “Để kịp 

thời giúp đỡ gia đình ông Hiền thoát nghèo, Ủy 
ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm và Cầu 
Giấy đã hỗ trợ 68 triệu đồng để xây nhà Đại đoàn 
kết, giúp gia đình vươn lên thoát nghèo”. 

TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH 
Được biết, năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam 

các cấp của TP Hà Nội sẽ rà soát, xây mới 90 ngôi 
nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Th eo đó, mức 
tiền hỗ trợ sẽ là 40 triệu đồng/nhà. Việc thực hiện 
rà soát, lựa chọn, hoàn chỉnh hồ sơ xây dựng nhà 
ở cho hộ nghèo tại địa phương hoàn thành trước 
ngày 15/6/2020; việc triển khai xây dựng nhà bắt 
đầu từ 15/6 đến 30/10; thời gian bàn giao nhà cho 
hộ nghèo dự kiến sẽ được thực hiện trong tháng 
11/2020. 

Quán triệt chủ trương này, Phó Chủ tịch Ủy 
ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì Phan Th ị Hoa 
chia sẻ: “Toàn huyện có 1.058 hộ nghèo, trong đó 
có hơn 300 hộ có nhu cầu xây nhà Đại đoàn kết. 
Tuy nhiên, qua khảo sát, có 40 hộ đủ điều kiện 
nên trong năm 2020, huyện Ba Vì sẽ hỗ trợ 40 hộ 
này xây nhà Đại đoàn kết với mức hỗ trợ 40 triệu/
nhà. Hiện nay, huyện đang triển khai xây 32 hộ để 
chào mừng Đại hội Đảng các cấp, trong đó có 15 
nhà đã hoàn thành”. Tại quận Ba Đình, dù từ năm 

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Phó  Chủ  tị ch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cắt băng 
khánh thành nhà Đại đoàn kết cho hộ  gia đì nh ông Bù i Văn Hiề n (Tổ dân phố Thượ ng Cát 4, 
phường Thượng Cát, quậ n Bắ c Từ  Liêm).  Ả nh: MTTQ quậ n Cầ u Giấ y
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2019 trên địa bàn quận đã không còn hộ nghèo 
nhưng thực hiện chủ trương của Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận vẫn 
sẽ tiếp tục vận động Nhân dân ủng hộ Quỹ “Vì 
người nghèo”. Phó Chủ tịch Mặt trận quận Cao 
Th ị Quế Hương khẳng định: “Từ nguồn Quỹ “Vì 
người nghèo”, quận sẽ tập trung xây sửa nhà cho 
các hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn 
trên địa bàn và hỗ trợ các huyện bạn xây nhà Đại 
đoàn kết”. Để công tác xóa đói, giảm nghèo đạt kết 
quả cao hơn, Phó Chủ tịch - Tổng Th ư ký Hiệp 
hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Mạc Quốc Anh 
chia sẻ: “Năm nay, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và 
vừa TP sẽ đồng hành cùng MTTQ Việt Nam các 
cấp xây 5 nhà Đại đoàn kết. Tuy nhiên, với mong 
muốn để các hộ nghèo không chỉ có nhà mới mà 
còn có cuộc sống tương đối ổn định khi vào ở, 
Hiệp hội sẽ tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân 
hỗ trợ các vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt 
hàng ngày cho hộ nghèo”.

Đồng quan điểm trên, Ủy viên Ban Th ường vụ 
Th ành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP 

Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, nét mới trong 
việc xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo năm 
2020 là ngoài việc hỗ trợ kinh phí, ngày công xây 
dựng, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sẽ hỗ trợ 
các vật dụng sinh hoạt thiết yếu để tạo điểm tựa 
vững chắc cho hộ nghèo vươn lên. Đặc biệt, với 
những địa phương không còn hộ nghèo sẽ tiếp 
tục đồng hành cùng các địa phương bạn để chung 
tay giúp đỡ người nghèo trên địa bàn Th ủ đô được 
sống trong nhà mới vững chãi, chắc chắn. 

Sự quyết tâm cao của Ủy ban MTTQ Việt 
Nam các cấp trên địa bàn TP Hà Nội trong việc 
xây những ngôi nhà ấm áp, đượm tình đoàn 
kết, nhân ái sẽ là động lực tạo quyết tâm cao 
cho người nghèo vươn lên. Mặt khác, thông qua 
hoạt động “tương thân, tương ái” này, Mặt trận 
các cấp của Th ủ đô đã khơi dậy được tình yêu 
thương, đùm bọc trong cộng đồng, tiếp tục phát 
huy sức mạnh đại đoàn kết từ cộng đồng dân cư, 
củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính 
quyền Th ủ đô. 

Hiền Phương

tham ô, tham nhũng, lãng phí. 
Tiếp tục thực hiện Quy định 
số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 
của Ban Bí thư về “Giám sát của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
các tổ chức chính trị - xã hội 
và Nhân dân đối với việc tu 
dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối 
sống của người đứng đầu, cán 
bộ chủ chốt và cán bộ, đảng 
viên”. Mặt trận phải đoàn kết 
rộng rãi, chân thành mọi thành 
viên trong xã hội, không phân 
biệt quá khứ, thành phần giai 
cấp, dân tộc, tôn giáo, ở trong 
nước hay ở nước ngoài trên cơ 
sở mục tiêu chung là giữ vững 
độc lập, thống nhất chủ quyền 
và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. 
Đồng thời cần đa dạng hóa các 
hình thức tập hợp, động viên 

các tầng lớp Nhân dân để tạo 
sự đồng thuận, hiệp lực trong 
thực hiện chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước. Bên cạ nh đó , 
đẩy mạnh thực hiện các cuộc 
vận động, phong trào thi đua 
yêu nước, tổ chức động viên 
Nhân dân tham gia các phong 
trào thi đua làm kinh tế giỏi, 
phát triển kinh tế gắn liền với 
phát triển văn hoá - xã hội; nắm 
bắt kịp thời để phản ánh tâm 
tư, nguyện vọng của các tầng 
lớp Nhân dân và nỗ lực chăm 
lo lợi ích thiết thực, chính đáng, 
hợp pháp của các giai cấp, các 
tầng lớp Nhân dân. Tôn trọng 
và phát huy vai trò gương mẫu, 
dẫn dắt của những người tiêu 
biểu, có uy tín trong cộng đồng 

dân cư, các dân tộc, tôn giáo; 
bảo đảm công bằng và bình 
đẳng xã hội; kết hợp hài hòa lợi 
ích cá nhân với lợi ích của tập 
thể và toàn xã hội. Cùng với đó, 
cần đẩy mạnh và không ngừng 
bồi dưỡng, nâng cao tinh thần 
yêu nước, ý thức độc lập dân 
tộc, thống nhất Tổ quốc, tinh 
thần tự lực tự cường trong xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng 
cố và phát triển khối đại đoàn 
kết dân tộc, coi đó là những 
yếu tố quan trọng để không chỉ 
phòng và chống âm mưu, thủ 
đoạn “diễn biến hòa bình” của 
các thế lực thù địch mà còn góp 
phần ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong nội bộ.

Thu Thủ y

Khẳng định vai trò của Mặt trận...  (Tiếp theo trang 9)
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Đ/c Nguyễ n Lan Hương - UVTV Thà nh ủ y, Chủ  tị ch Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP tặng hoa 
chúc mừng Thành hội Phật Giáo Hà Nội và các tăng ni, phật tử Chùa Bà Đá nhân dịp 
Lễ Phật đản. Ả nh: L.P

Đ/c Vương Đình Huệ - 
Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Thành ủy, 
Trưởng đoàn đại biểu 
Quốc hội TP Hà Nội 
tặng hoa chú c mừ ng 
TW Giá o hộ i Phậ t giá o 
Việ t Nam.
Ảnh: Viết Thành
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Nhân dịp Lễ Phậ t đả n 
Phậ t lị ch 2564 - Dương 
lị ch 2020, lãnh đạo 

Th ành ủy, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP Hà Nội đã đi thăm, chú c 
mừ ng TW Giá o hộ i Phậ t giá o 
Việ t Nam, Giá o hộ i Phậ t giá o 
Việ t Nam TP Hà  Nộ i và  mộ t số  
chù a trên địa bàn TP. 

Tại các nơi đến thăm, lãnh 
đạo Th ành ủy, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP đã chúc các chư vị 
giáo phẩm cù ng toàn thể tăng, 
ni, phật tử trong và ngoài nước 
lời cầu chúc mạnh khỏe, an lạc 
trong mùa Phật đản. Cá c đồ ng 
chí  lã nh đạ o TP mong muốn, 
TW Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam và Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam TP Hà Nội tiếp tục phát 
huy mạnh mẽ khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc với tinh thần 
“hộ quốc, an dân”, nhất quán 
phương châm “Đạo pháp - Dân 
tộc - Chủ nghĩa xã hội”, tiếp tục 
đồng hành cùng Đảng bộ, chính 
quyền và Nhân dân Th ủ đô thực 
hiện tốt các nhiệm vụ đang đặt 

Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội 
thăm, chúc mừng Lễ Phậ t đả n 

ra, nhất là tiếp tục thực hiện tốt 
các giải pháp phòng, chống dịch 
COVID-19 và phục hồi phát 
triển kinh tế - xã hội, góp phần 
thực hiện mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, xã hội dân chủ, công 
bằng, văn minh, xây dựng Th ủ 
đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Cảm ơn sự quan tâm của 
lãnh đạo Th à nh ủ y, Ủy ban 

MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, 
TW Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam, Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam TP Hà Nội khẳ ng đị nh 
luôn tin tưởng và sát cánh cùng 
Đảng bộ, chính quyền và Nhân 
dân Th ủ đô; vận động tăng ni, 
phật tử làm mọi công việc “tố t 
đờ i, đẹ p đạ o”. 

Ban Tuyên giáo và Đối ngoại
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MTTQ Việ t Nam TP Hà Nội lấy ý kiến phản biện về 
mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với 
dự thảo  Nghị quyết của HĐND TP quy định một số cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù 
trong phòng, chống dịch COVID-19.  Ảnh: Lê Phương

Sáng ngày 12/5/2020, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Hà 
Nội đã tổ chức phản biện 

xã hội đối với dự thảo tờ trình 
của UBND TP và dự thảo Nghị 
quyết của HĐND TP quy định 
một số cơ chế, nội dung, mức chi 
đặc thù trong phòng, chống dịch 
COVID-19. 

Th eo Dự thảo Nghị quyết 
của HĐND TP về việc quy định 
một số cơ chế, nội dung, mức chi 
đặc thù trong phòng, chống dịch 
COVID-19, đối tượng áp dụng là: 
Người bị cách ly tại khu vực phong 
tỏa cách ly do Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch COVID-19 các cấp ra 
quyết định; người trực tiếp tham 
gia thực hiện việc khoanh vùng, 
phong tỏa cách ly ở từng mức 
độ theo cấp xã, cấp huyện, cấp 
tỉnh do Ban Chỉ đạo chống dịch 
COVID-19 các cấp ra quyết định; 
Cán bộ, người lao động thuộc 
bộ phận thu viện phí, phòng vật 
tư thiết bị y tế thực hiện vệ sinh 
trang thiết bị, máy móc, bơm tiêm 
điện; cán bộ phòng công nghệ 
thông tin trực chống dịch tại các 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đố i 
tượ ng thụ  hưở ng cò n bao gồ m 
cán bộ, người lao động trực tiếp 
tham gia các hoạt động mai táng 
và hỏa táng đối với người chết do 
mắc COVID-19; người bảo vệ địa 
điểm cách ly tại các địa bàn dân 
cư theo chỉ thị của cơ quan quản 
lý nhà nước; lực lượng tham gia 
các chốt kiểm soát, giám sát việc 
cách ly xã hội tại các cửa ngõ ra 
vào Th ủ đô, các tuyến đường giao 
thông liên tỉnh, liên huyện, địa 

bàn, khu vực giáp ranh.
Th eo đó, TP đề xuất mứ c chi 

cho cá c đối tượng chưa được quy 
định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP 
ngày 29/3/2020 của Th ủ tướng 
Chính phủ. Cụ  thể , đối với người 
bị cách ly tại khu vực phong tỏa 
cách ly do Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch COVID-19 các cấp ra 
quyết định sẽ được hỗ trợ tiền ăn 
mức tối đa 100.000 đồng/người/
ngày; chế độ bồi dưỡng đối với 
người tham gia phòng, chống 
dịch là 150.000 đồng/người/ngày; 
chế độ hỗ trợ tiền ăn cho người 
tham gia phòng, chống dịch là 
80.000 đồng/người/ngày. Dự kiến 
tổng kinh phí khoảng 59.600 triệu 
đồng, trong đó ngân sách TP là 
39.704 triệu đồng, ngân sách quận, 
huyện, thị xã 19.896 triệu đồng và 
trong khả năng cân đối của ngân 
sách các cấp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã 
thống nhất chủ trương xây dựng 

và ban hành Nghị quyết là hoàn 
toàn cần thiết để hỗ trợ người dân, 
doanh nghiệp gặp khó khăn, thiệt 
hại do dịch bệnh COVID-19 gây 
ra, sớm khôi phục và  phá t triể n 
kinh tế. Tuy nhiên, cá c đạ i biể u 
cũ ng nêu mộ t số  ý  kiế n đề  xuấ t 
HĐND TP cầ n nghiên cứ u, xem 
xé t như: cần rà soát thật kỹ những 
đối tượng bị ảnh hưởng, bị thiệt hại 
do dịch bệnh, chưa đượ c quy đị nh 
trong dự  thả o để có cơ chế hỗ trợ 
thích hợp trong thời gian tiếp theo; 
bổ sung thêm đối tượng được hỗ 
trợ như các cơ quan truyền thông, 
giáo viên... nhằm bảo đảm tính 
khách quan, công bằng. Về mức chi 
đặc thù, TP nên quy định rõ  nhó m 
tham gia trực tiếp và nhóm tham 
gia gián tiếp để có mức hỗ trợ phù 
hợp. Đồng thời, để việc triển khai 
Nghị quyết được đúng, trúng, đề 
nghị bổ sung Ủy ban MTTQ Việt 

(Xem tiếp trang 26)
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(Xem tiếp trang 35)

Chiều 25/6, Ban Th ường 
trực Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP Hà Nội tổ chức 

Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào 
Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội 
đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần 
thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

13 ý  kiế n phá t biể u tạ i hộ i 
nghị  đều nhậ n đị nh Dự thảo 
được chuẩn bị công phu, đầy đủ, 
sâu sắc và toàn diện. Nội dung 
báo cáo nêu lên được những 
thành tựu nổi bật trong lãnh đạo, 
chỉ đạo và kết quả thực hiện Nghị 
quyết Đạ i hội Đảng bộ TP khóa 
XVI và dự báo tình hình, đề ra 
mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng 
lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các 
nhiệm vụ của Đảng bộ TP khóa 
XVII. Các đại biểu cũng dành 
nhiều thời gian để góp ý vào từng 
vấn đề cụ thể như bố  cụ c, chủ  đề  
Đạ i hộ i, mục tiêu, nhiệm vụ, giải 
pháp, 3 khâu đột phá...

Nguyên Phó Chủ tịch Th ườ ng 
trự c HĐND TP Lê Văn Hoạt 

nhấn mạnh, trong phần bài học 
kinh nghiệm cần phát huy dân 
chủ, tăng cường đối thoại và thực 
hiện công khai minh bạch. Trong 
đó, các cấp ủy đảng, chính quyền 
và cán bộ lãnh đạo cần tăng cường 
đối thoại với Nhân dân, không 
hình thức và không đùn đẩy, né 
tránh. Việ c tăng cường đối thoại 
trực tiếp với Nhân dân là bài học 
quý rút ra từ thực tiễn...

Đề cập đến công tác tôn giáo 
trong báo cáo chính trị, GS Th ượng 
Mai Th anh, Trưởng ban cai quản 
Th ánh thất Cao Đài Hà Nội góp 
ý, công tác tôn giáo đã được chú 
trọng, đảm bảo cho các tổ chức 
tôn giáo hoạt động theo đúng quy 
định của pháp luật và hiến chương, 
điều lệ được nhà nước công nhận. 
Mong muốn của các tổ chức tôn 
giáo hoạt động theo đúng tôn chỉ, 
mục đích khi đã được nhà nước 
công nhận, đảm bảo đúng đạo 
luật, đạo đời...

Quan tâm và đề cập đến lĩnh 

Nguyên Phó  Chủ  tị ch Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP Phạ m Ngọ c Thả o phá t biể u tạ i hộ i nghị . 
 Ả nh: Nguyên Nam

NHIỀ U Ý  KIẾ N TÂM HUYẾ T GÓP Ý VÀO DỰ THẢO 
BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ  NỘ I

vực văn hóa trong báo cáo chính 
trị, TS Nguyễn Viết Chức - nguyên 
Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, 
giáo dục, thanh thiếu niên và nhi 
đồng của Quốc hội cho rằng, báo 
cáo đã quan tâm nhiều đến văn 
hóa. Những nhận định, đánh giá 
có cơ sở thực tiễn và khoa học. 
TS Chức đặt vấn đề và tán thành 
với nhận định “Công tá c bả o tồ n, 
khai thá c, phá t huy vai trò  củ a văn 
hó a trong quá  trì nh công nghiệ p 
hó a, hiệ n đạ i hó a và  hộ i nhậ p, 
phá t triể n chưa tương xứng với 
tiềm năng, thế mạnh và vị thế của 
Th ủ đô” và  đề nghị cần thảo luận 
sâu sắc để có nhận thức đúng đắn 
trong toàn Đảng bộ, thấm sâu vào 
các cấp ủy Đả ng để biến nó thành 
hành động mang tính đột phá 
trong nhiệm kỳ mới...

Cho rằng, nội dung những hạn 
chế và yếu kém đã được nêu khá 
cụ thể, tuy nhiên nguyên Phó Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP 
Hà Nội Phạ m Ngọc Th ảo nhậ n 
đị nh, phần nguyên nhân của hạn 
chế và yếu kém còn chung chung, 
thiếu cụ thể. Tuy nhiên, ông cũ ng 
đánh giá cao 3 khâu đột phá đã  xá c 
đị nh trong Dự  thả o Bá o cá o và  đề  
xuấ t thêm 1 khâu đột phá nữa về 
môi trường và tài nguyên để thành 
4 khâu hoàn chỉnh và đầy đủ. Đây 
là vấn đề rất cấ p bách và được cả xã 
hội quan tâm.

Cù ng quan điể m vớ i ông Phạ m 
Ngọ c Th ả o, nguyên Phó Giám đốc 
Học viện Chính trị quốc gia Hồ 
Chí Minh Nguyễn Viết Th ảo đề 
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GIÁM SÁT ĐẢM BẢO KHOA HỌC, 
ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG

Ngày 15/6, Đoàn kiểm tra 
của Ủ y ban TW MTTQ 
Việt Nam do bà Bùi Th ị 
Hòa, Phó Chủ tịch Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam làm Trưởng đoàn 
kiểm tra việc giám sát 
thực hiện các chính sách 
hỗ trợ người dân gặp khó 
khăn do đại dịch COV-
ID-19 trên địa bàn TP Hà 
Nội. Ủy viên Ban Th ường 
vụ Th ành ủy, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP Hà Nội Nguyễn Lan 
Hương và Phó Chủ tịch 
UBND TP Ngô Văn Quý 
tiếp và làm việc với Đoàn.

Bá o cá o tạ i hộ i nghị , Phó Chủ 
tịch Ủ y ban MTTQ Việ t 
Nam TP Hà Nội Đàm Văn 

Huân cho biết, trong điều kiện kinh 
tế gặp nhiều khó khăn, khối lượng 
công việc nhiều, công tác tổ chức 
Đại hội Đảng các cấp đang diễn 
ra, nhưng với tinh thần quyết liệt, 
khẩn trương và kịp thời để chăm lo, 
quan tâm đến đời sống Nhân dân, 
nhất là những người gặp khó khăn 
do đại dịch COVID-19; công tác rà 
soát, chi trả cho nhóm đối tượng có 
công, bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo 
đã được các cấp triển khai đầy đủ, 
đúng đối tượng, đảm bảo công 
khai, công bằng, chính xác, khách 
quan, đúng quy định... Những kiến 
nghị, vướng mắc trong quá trình hỗ 
trợ chi trả được giải đáp thỏa đáng, 
không có bức xúc trong Nhân dân. 
Tới nay, TP cơ bả n đã  hoà n thà nh 

công tá c chi trả  cho 4 nhó m đối 
tượng: người có công, đối tượng 
bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo 
vớ i 385.516/385.683 người nhận hỗ 
trợ với kinh phí là 474,2 tỷ đồng, 
đạ t 99,97%, còn 167 đối tượng chưa 
nhận được hỗ trợ do vắng mặt tại 
nơi cư trú. Hiệ n TP đang tiế n hà nh 
giai đoạ n 2 triể n khai hỗ  trợ  cho 05 
nhó m đố i tượ ng gồ m: ngườ i lao 
độ ng (LĐ) tạ m hoã n hợ p đồ ng, 
nghỉ  việ c không lương; hộ  kinh 
doanh có  doanh thu khai thuế  dướ i 
100 triệ u đồ ng; ngườ i LĐ bị  chấ m 
dứ t hợ p đồ ng LĐ, hợ p đồ ng là m 
việ c nhưng không đủ  điề u kiệ n 
hưở ng trợ  cấ p thấ t nghiệ p; ngườ i 
LĐ không có  giao kế t hợ p đồ ng LĐ 
bị  mấ t việ c là m; ngườ i sử  dụ ng LĐ 
vay vố n để  trả  lương ngừ ng việ c đố i 
vớ i ngườ i LĐ; đồng thời tiếp tục rà 
soát các đối tượng bị ảnh hưởng để 

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việ t Nam Bùi Thị Hòa phát biểu tại hội nghị.  Ảnh: T.P
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không bị bỏ sót, lọt hoặc trùng đối 
tượng hỗ trợ, đảm bảo công khai, 
minh bạch, đúng đối tượng...

Để giám sát việc thực hiệ n 
Nghị quyết số 42/NQ-CP, Ủ y ban 
MTTQ Việ t Nam TP đã hiệp 
thương với các tổ chức chính trị 
- xã hội thành lập 6 đoàn kiểm 
tra đối với Ủ y ban MTTQ Việ t 
Nam cấp huyện, cấp xã trong việc 
giám sát thực hiện chính sách hỗ 
trợ người dân gặp khó khăn do 
đại dịch Covid-19. Đế n thờ i điể m 
bá o cá o, TP đã  thự c hiệ n 18 cuộ c 
kiể m tra và  dự  kiế n sẽ  hoà n thà nh 
trướ c ngà y 15/7. Ủ y ban MTTQ 
Việ t Nam cấp huyện cũng chủ 
động xây dựng Kế  hoạ ch, thành 
lập 83 đoàn giám sát; cấp xã cũng 
đã thành lập được 1.075 đoàn giám 
sát việc công khai tiêu chuẩn, các 
ngành nghề được hỗ trợ theo các 
nhóm đối tượng. Kết quả giám sát 
cho thấy việc rà soát các đối tượng 
được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo 
không để lọt, sót đối tượng; qua 
giám sát đã đưa ra khỏi danh sách 
các đối tượng đã chết, không còn 
trên địa bàn; các đối tượng bị trùng 
được xem xét đưa vào danh sách 
hưởng hỗ trợ ở mức cao nhất theo 
hướng dẫn. Việ c công khai danh 
sá ch đượ c thự c hiệ n đú ng quy 
đị nh, ngoài việc niêm yế t tại trụ 
sở UBND, nhà văn hóa, nơi sinh 
hoạt cộng đồng, trên các phương 
tiện thông tin đại chúng, một số 
địa phương còn niêm yết danh 
sách hỗ trợ tại các KDC, đầu ngõ, 
xóm, nơi tập trung đông dân cư để 
Nhân dân tham gia giám sát. Đây 
là cách làm sáng tạo đảm bảo công 
khai, minh bạch, đang đượ c TP 
xem xé t, đá nh giá  tí nh hiệ u quả .

Th eo Phó Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Đàm 
Văn Huân, việc giám sát đã phát 

huy được vai trò, trách nhiệm của 
MTTQ Việt Nam các cấp cùng hệ 
thống chính trị trong việc tham gia 
phòng, chống dịch COVID-19 và 
thực hiện các chính sách hỗ trợ 
theo chỉ đạo chung của Mặt trận 
TW; đặc biệt là việc phát huy vai 
trò giám sát của người dân tại địa 
bàn khu dân cư...

Từ thực tiễn giám sát,  Ban 
Th ường trực Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP Hà Nội đề nghị TW bổ 
sung thêm một số đối tượng khác 
bị ảnh hưởng bởi dịch Covid như: 
Giáo viên mầm non tại các trường 
tư thục, giáo viên hợp đồng tại các 
trường công lập, người đánh giầy, 
cắt tóc, thợ điện, thợ nước, thợ 
may... Đồng thời quy định rõ thêm 
gia cảnh cảnh của các đối tượng 
được hỗ trợ...

Th ay mặt lãnh đạo TP, Chủ 
tịch Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP 
Nguyễn Lan Hương khẳ ng đị nh, 
xuất phát từ trách nhiệm của từng 
tổ chức chính trị trong hệ thống, 
mặc dù thực hiện chủ trương theo 
yêu cầu của TW là rất khẩn trương 
và trong thời gian ngắn, song các 
cấp TP đã vào cuộc rất nhanh, 
đồng bộ; ý thức trách nhiệm được 
thể hiện rất rõ; những thông điệp 
quan trọng được truyền đạt một 
cách cụ thể. Ngoài ra, MTTQ 
Việt Nam các cấp còn thể hiện 
rõ vai trò đầu mối trong việc huy 
động và sử dụng nguồn kinh phí 
xã hội hóa, tạo được niềm tin của 
Nhân dân và các lực lượng hỗ trợ 
phòng, chống dịch... Việc hỗ trợ 
được hệ thống Mặt trận thực công 
khai, minh bạch, đúng đối tượng, 
tạo được niềm tin của người dân 
vào công tác phòng dịch. Đây là 
nét nổi bật cho thấy kinh nghiệm 
trong phối hợp thực hiện của Th ủ 
đô Hà Nội. 

Phát biểu tại buổi giám sát, bà 
Bùi Th ị Hòa, Phó Chủ tịch TW 
Hội LHPN Việt Nam đánh giá 
TP Hà Nội đã rất chủ động ban 
hành những văn bản giám sát các 
chính sách hỗ trợ người dân bị 
ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; 
việc triển khai các văn bản được 
thực hiện một cách dày dặn, ở các 
cấp. Đặc biệt, việ c giám sát được 
thực hiện đúng quy định, sát với 
hướng dẫn của TW MTTQ TP, 
ngay từ khâu xây dựng chính 
sách đã rõ trách nhiệm, rõ cách 
làm, rõ đối tượng... qua đó thể 
hiện rõ vai trò của Mặt trận. Với 
số lượng đối tượng lớn nhưng tới 
nay, Hà Nội không có đơn thư tố 
cáo, khiếu nại trong chi trả chính 
sách, đặc biệt Hà Nội đã ban hành 
chính sách riêng cho nhóm đối 
tượng nhóm giáo viên mầm non 
tư thục, chi trả cho trên 17 nghìn 
lượt người, thể hiện sự mạnh dạn, 
trách nhiệm của chính quyền. 
“Lần đầu tiên có sự giám sát đồng 
bộ, sự phân cấp rõ ràng, khoa học 
thể hiện vai trò của Mặt trận và các 
tổ chức đoàn thể. Qua giám sát, 
chúng ta đã nắm bắt được tâm tư, 
nguyện vọng của Nhân dân; thiết 
lập và xây dựng được cơ chế phối 
hợp đúng vai, đúng trách nhiệm”, 
đồ ng chí  Bùi Th ị Hòa nhấ n mạ nh. 

Ghi nhận và tiếp thu các ý kiến 
xác đáng, thực tiễn tại buổi kiểm 
tra, đồng chí Bùi Th ị Hòa đề nghị 
Mặ t trậ n TP Hà Nội tiếp tục làm tốt 
công tác tuyên truyền Nghị quyết 
42 và Nghị định 15; nhân rộng các 
mô hình, cách làm hay; phát huy 
vai trò của Mặt trận và các tổ chức 
chính trị - xã hội trong hoạt động 
giám sát; tiếp tục rà soát, sàng lọc, 
chi trả  cho các đối tượng còn lại 
theo Nghị quyết 42/NQ-CP.

Tuệ Phương
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Thự c hiệ n Nghị quyết số 
895/NQ-UBT VQH14 
ngày 11/2/2020 của Ủy ban 

Th ường vụ Quốc hội về việc sắp xếp 
các đơn vị hành chính cấp xã thuộc 
TP Hà Nội, quậ n Hai Bà  Trưng, 
huyệ n Phú c Th ọ  đã  thự c hiệ n việ c 
sắ p xế p, ra mắ t cá c đơn vị  hà nh 
chí nh mớ i.

Để  đả m bả o ổ n đị nh tổ  chứ c, 
triể n khai thự c hiệ n tố t cá c nhiệ m vụ  
công tá c Mặ t trậ n, trong thá ng 5, hai 
phườ ng Phạ m Đì nh Hổ , Nguyễ n 
Du thuộ c quậ n Hai Bà  Trưng đã  tổ  
chứ c thà nh công Đạ i hộ i đạ i biể u 
MTTQ Việ t Nam phườ ng, nhiệ m 
kỳ  2019 - 2024. Phường Nguyễn 
Du được thành lập sau khi nhập 
toàn bộ diện tích tự nhiên phường 
Bùi Th ị Xuân và một phần diện 
tích tự nhiên của phường Ngô Th ì 
Nhậm; Phườ ng Phạ m Đì nh Hổ  sá p 
nhậ p thêm mộ t phầ n diệ n tí ch củ a 
phườ ng Ngô Th ì  Nhậ m. Đạ i hộ i 
MTTQ Việ t Nam phườ ng Nguyễ n 
Du đã  tiế n hà nh cá c nộ i dung theo 
đú ng quy đị nh; hiệp thương cử 41 
vị vào Ủ y ban MTTQ Việt Nam 
phườ ng khóa X, nhiệm kỳ 2019 
- 2024. Bà Kiề u Th ị  Huyề n Nga - 
UVTV Đả ng ủ y phườ ng đượ c hiệp 
thương cử giữ  chứ c vụ  Chủ  tị ch Ủ y 
ban MTTQ Việ t Nam phườ ng.

Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn 
kết - Đổi mới và Hiệu quả”, Đại hội 
MTTQ Việt Nam phường Phạm 
Đình Hổ đã hiệp thương cử  39 
vị  vào Ủy ban MTTQ Việt Nam 
phường khó a XIV, nhiệm kỳ 2019 
- 2024, bầu 05 ông (bà) vào Ban 
Th ường trực Ủ y ban MTTQ Việt 
Nam phường. Ông Nguyễn Văn 
Hải - UVTV Đả ng ủ y phườ ng đượ c 
hiệp thương cử giữ  chứ c vụ  Chủ  tị ch 
Ủ y ban MTTQ Việ t Nam phườ ng.

Đạ i hộ i MTTQ Việ t Nam cá c xã , phườ ng sau sá p nhậ p

Ngà y 30/6, hai xã  củ a huyệ n Phú c Th ọ  gồ m: Xuân Đì nh (sá p nhậ p 
từ  hai xã  Xuân Phú  và  Cẩ m Đì nh), Sen Phương (sá p nhậ p từ  hai xã  Sen 
Chiể u và  Phương Độ ) đã  tổ  chứ c thà nh công Đạ i hộ i MTTQ Việ t Nam 
xã  nhiệ m kỳ  2019 - 2024. Vớ i tinh thầ n “Dân chủ  - Đoà n kế t - Đổ i mớ i 
và  hiệ u quả , xây dự ng xã  Xuân Đì nh phá t triể n, già u đẹ p, văn minh”, Đạ i 
hộ i đã  hiệ p thương cử  39 vị  tham gia Ủ y viên Ủ y ban MTTQ Việ t Nam 
xã  khó a I, nhiệ m kỳ  2019 - 2024. Đồ ng chí  Nguyễ n Th ị  Hiề n - Chủ  tị ch 
lâm thờ i Ủ y ban MTTQ Việ t Nam xã  hiệp thương cử giữ  chứ c danh 
Chủ  tị ch Ủ y ban MTTQ Việ t Nam xã  khó a I.

Đại hội MTTQ Việ t Nam xã  Sen Phương lầ n thứ  I, nhiệ m kỳ  2019 
- 2024 đã hiệp thương cử  43 vị  vào Ủy ban MTTQ xã . Ủy ban MTTQ 
Việ t Nam xã  khóa I đã họp phiên thứ Nhất, bầu các chức danh theo quy 
định. Ông Đà m Mạ nh Duyên - Đả ng ủ y viên, Chủ  tị ch lâm thờ i Ủ y ban 
MTTQ Việ t Nam xã  được hiệ p thương cử  làm Chủ tịch Ủ y ban MTTQ 
Việ t Nam xã  nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Nguyên Nam

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Nguyễ n Du, quận Hai Bà Trưng lầ n thứ  X, 
nhiệ m kỳ  2019 - 2024.  

Ả nh: MTTQ Việ t Nam quậ n Hai Bà  Trưng

Đ/c Nguyễn Tri Phương - UVTT, Trưởng Ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam TP 
tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ.  

Ảnh: Xuân Hương
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LAN TỎA NIỀM VUI 
TRONG THÁNG CÔNG NHÂN

LĐLĐ TP cùng Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tặng quà hỗ trợ công 
nhân khu nhà ở xã hội Khu công nghiệp Bắc Thăng Long.  Ảnh: H.P

“NĂNG SUẤT CAO - 
AN TOÀN LAO ĐỘNG - 

THU NHẬP TỐT”
Th eo Phó Chủ tịch Th ường 

trực phụ trách Liên đoàn Lao 
động (LĐLĐ) TP Hà Nội Đặng 
Th ị Phương Hoa, tiếp nối hiệu 
quả của những năm trước, kế 
hoạch tổ chức Th áng Công 
nhân năm 2020 được LĐLĐ 
TP xây dựng sớm với chủ đề 
“Năng suất cao - An toàn lao 
động - Th u nhập tốt”. Trong 
đó xác định 2 nhóm nội dung 
chính là tổ chức các hoạt động 
nhằm phát huy vai trò của giai 
cấp công nhân Việt Nam, đội 
ngũ công nhân, viên chức, LĐ 
trong sự nghiệp xây dựng, bảo 
vệ Th ủ đô và đất nước; đồng 
thời tiến hành các hoạt động 
chăm lo đời sống vật chất, tinh 
thần cho công nhân LĐ ngay từ 
cơ sở, hướng đến mục tiêu kép 
là “Vừa an toàn chống dịch, vừa 
duy trì sản xuất”. 

Trên cơ sở đó, các cấp công 
đoàn TP Hà Nội đã xây dựng kế 
hoạch triển khai các phong trào 
thi đua, vận động người LĐ nỗ 
lực vượt khó; lắng nghe tâm tư, 
nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ 
khó khăn của công nhân; thực 
hiện chính sách pháp luật bảo 
đảm quyền lợi của đoàn viên. 

Đặc biệt, đoàn viên, công nhân, 
viên chức, LĐ Th ủ đô luôn ấm 
lòng vì được các cấp công đoàn 
quan tâm, kịp thời thăm hỏi, 
hỗ trợ bằng những phần quà 
hết sức thiết thực trong Th áng 
Công nhân.

Trên cơ sở kế hoạch của 
LĐLĐ TP Hà Nội, LĐLĐ các 
huyện, quận: Phúc Th ọ, Gia 
Lâm, Cầu Giấy, Ba Đình... đã 
có kế hoạch triển khai Th áng 
Công nhân năm 2020, trong đó 
đẩy mạnh hoạt động chăm lo 
đời sống cho đoàn viên, người 
LĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, 
giám sát việc thực hiện chính 
sách pháp luật về LĐ. Cùng với 
đó là chủ động phối hợp với 

Phòng Lao động - Th ương binh 
và Xã hội, Phòng Y tế, Bảo hiểm 
xã hội tuyên truyền để công 
nhân, viên chức, LĐ thực hiện 
nghiêm quy định về phòng, 
chống dịch COVID-19 tại nơi 
ở, nơi làm việc.

HỖ TRỢ THIẾT THỰC 
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Dịch COVID-19 đã  ảnh 
hưởng trực tiếp đến hoạt động 
sản xuất kinh doanh của nhiều 
doanh nghiệp trong các khu 
công nghiệp của Hà Nội, đời 
sống công nhân LĐ gặp nhiều 
khó khăn. Trong dịp này, LĐLĐ 

Hiện nay, các cấp Công đoàn TP Hà Nội đã và đang triển khai Th áng Công nhân năm 2020 
(tháng 5/2020) với nhiều hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên, công nhân, viên chức, lao 
động (LĐ). Sự quan tâm, động viên của công đoàn ở mỗi đơn vị góp phần lan tỏa niềm vui, 
tạo sự gắn kết trong công nhân LĐ và tạo nên không khí làm việc hăng say, đem lại hiệu quả 
cao trong công việc.

(Xem tiếp trang 34)
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Mặ t trậ n cá c cấ p thà nh phố  Hà  Nộ i 
thự c hiệ n có  hiệ u quả  Chỉ  thị  05-CT/TW

Hàng năm, Ban Th ường 
trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP bám sát 

chủ đề, nội dung, chủ động xây 
dựng Kế hoạch triển khai nội 
dung thự c hiệ n Chỉ  thị  05-CT/
TW trong hệ thống Mặt trận và 
các tầng lớp Nhân dân. Th ường 
xuyên hướng dẫn MTTQ Việt 
Nam các cấp trên đị a bà n TP và 
Ban Công tác Mặt trận ở khu 
dân cư thực hiện nhữ ng chuẩn 
mực đạo đức, 02 Bộ  Quy tắ c 
ứ ng xử  củ a TP, gắn với thực 
hiện Nghị quyết TW 4 (khóa 
XII) về  tăng cườ ng xây dự ng, 
chỉ nh đố n Đả ng. Mặ t trậ n TP 
đã đưa nội dung cơ bản của tư 

tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh; về kết quả thực 
hiện Chỉ thị 05-CT/TW; tuyên 
truyền về gương “Người tốt, 
việc tốt”, tập thể, cá nhân điển 
hình tiêu biểu trong học tập 
và làm theo Bác; các mô hình 
hay, cách làm mới, sáng tạo 
trên Bả n tin Dân chủ  và  Đoà n 
kế t và trên trang thông tin điện 
tử (Website) của MT TP; biên 
soạ n, phá t hà nh 16.000 cuố n 
sá ch “Xây dự ng ngườ i Hà  Nộ i 
thanh lị ch, văn minh”, 18.600 
cuố n sá ch “Gương sá ng Mặ t 
trậ n Th ủ  đô”; phối hợp với 
các tổ chức thành viên, các cơ 
quan thông tấn, báo chí tuyên 

truyền, vận động đoàn viên, 
hội viên và Nhân dân; kịp thời 
tuyên truyền gương người tốt, 
việc tốt nhất là các điển hình 
tiêu biểu của các khu dân cư.

Đẩy mạnh việc “Học tập và 
làm theo tư tưở ng, đạo đức, 
phong cá ch Hồ Chí Minh”, Ủ y 
ban MTTQ Việ t Nam TP cũng 
đổ i mớ i mạ nh mẽ  phương thứ c 
là m việ c, hướ ng về  cơ sở . Ban 
Th ường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP đã tổ  chứ c đoà n 
công tá c đế n là m việ c với cá c 
quận, huyện, thị xã để nắm 
tình hình triển khai các chương 
trình công tác, trao đổi, định 
hướng, tháo gỡ khó khăn cho 

Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.  Ảnh: Ban TGĐN
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Nhận thức được 
tầm quan trọng và 
ý nghĩa của việc 
thực hiện Chỉ thị 
05-CT/TW của Bộ 
Chính trị, những 
năm qua, Mặt trận 
Tổ quốc (MTTQ) 
các cấp trên đị a bà n 
TP đã tích cực tuyên 
truyền, vận động các 
tầng lớp Nhân dân 
học tập và  là m theo 
tư tưở ng, đạ o đứ c, 
phong cá ch Hồ Chí 
Minh bằng nhiều 
việc làm thiết thực.
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cơ sở trong thực hiện công tác 
Mặt trận. Tại buổi làm việc, Ban 
Th ường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP và Ban Th ường 
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 
các quận, huyện, thị xã đã trao 
đổi kinh nghiệm công tác, giả i 
đá p thắ c mắ c, khó  khăn trong 
việc triển khai thực hiện nhiệm 
vụ. Từ đó, MTTQ Việt Nam 
các cấp đã chủ động hơn trong 
việc xây dựng chương trình, kế 
hoạch công tác; chủ động phối 
hợp thực hiện nhiệm vụ; cụ thể 
hóa nội dung, chương trình 
công tác; tổ chức hiệp thương 
với các tổ chức thành viên phân 
công cụ thể nhiệm vụ; gó p 
phầ n phát huy tinh thần sáng 
tạo và tự quản của Nhân dân, 
triển khai có  hiệ u quả  các CVĐ, 
các phong trào thi đua yêu 
nước. Điể n hì nh như, tham gia 
có  hiệ u quả  chương trì nh giả m 
nghè o bề n vữ ng, toàn TP đã  hỗ  
trợ  xây dự ng 4.964 nhà  cho hộ  
nghè o trị  giá  103,6 tỷ  đồ ng, sử a 
chữ a 2.710 nhà  trị  giá  20,36 tỷ  
đồ ng; hỗ  trợ  15.794 hộ  nghè o 
về  giố ng, vố n, vậ t tư phá t triể n 
sả n xuấ t trị  giá  23,7 tỷ  đồ ng; Tổ 
chức vận động ủng hộ quỹ “Vì 
Biển, đảo Việt Nam” hà ng năm 
đề u vượt kế hoạch đề ra. CVĐ 
“Ngườ i Việ t Nam ưu tiên dù ng 
hà ng Việ t Nam” có nhiều đổi 
mới với cách làm sá ng tạ o, là  
“đầ u tà u” củ a cả  nướ c, TP cũng 
luôn duy trì  hiệ u quả  Chương 
trì nh bì nh chọ n “Hà ng Việ t 
Nam đượ c ngườ i tiêu dù ng 
yêu thí ch”. Triể n khai có  hiệ u 
quả  CVĐ “Toà n dân đoà n kế t 
xây dự ng nông thôn mớ i, đô 
thị  văn minh”. Đế n nay, đã  có  6 
huyệ n và  356 xã  đạ t chuẩ n nông 
thôn mớ i, gó p phầ n hoà n thà nh 

sớ m 2 năm mụ c tiêu nhiệ m 
kỳ  Đạ i hộ i đả ng bộ  TP đề  ra. 
Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP 
cũ ng là  đơn vị  đầ u tiên trong 
cả  nướ c triể n khai ký  kế  hoạ ch 
liên tị ch với UBND TP về việc 
tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết 
toàn dân tộc ở khu dân cư, tạ o 
điề u kiệ n thuậ n lợ i để  Ngà y hộ i 
đượ c tổ  chứ c vớ i nhiề u hoạ t 
độ ng phong phú , đa dạ ng. Gần 
đây nhất, MTTQ Việ t Nam cá c 
cấ p đã  triể n khai nhiề u hoạ t 
độ ng tí ch cự c, kị p thờ i, chung 
sứ c phò ng và  đẩ y lù i dị ch bệ nh 
COVID-19. Tí nh từ  khi phá t 
độ ng ủ ng hộ  phò ng, chố ng dị ch 
đế n nay, MTTQ Việ t Nam cá c 
cấ p TP đã  tiế p nhậ n ủ ng hộ  và  
đăng ký  ủ ng hộ  bằ ng tiề n mặ t 
và  hiệ n vậ t trị  giá  hơn 171 tỷ  
đồ ng và  kị p thờ i chuyể n tớ i 
nhữ ng hộ  nghè o, hộ  có  hoà n 
cả nh khó  khăn, lự c lượ ng tuyế n 
đầ u phò ng chố ng dị ch..., đả m 
bả o “không ai bị  bỏ  lạ i phí a 
sau”. Công tác dân tộc, tôn giáo 
và tín ngưỡng trên địa bàn TP 
diễn ra ổn định. Đồng bào các 
dân tộc và đồng bào có đạo 
thực hiện tốt quyền và nghĩa 
vụ, trách nhiệm công dân, đã 
có những đóng góp nhất định 
đối với khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc. 

Công tá c giá m sá t và  phả n 
biệ n xã  hộ i đượ c đẩ y mạ nh ở  
cá c cấ p. Hoạ t độ ng đố i thoạ i 
giữ a ngườ i đứ ng đầ u cấ p ủ y, 
chí nh quyề n vớ i cá c tầ ng lớ p 
Nhân dân đượ c tăng cườ ng. 
Th ự c hiệ n tố t quy chế  dân chủ  
ở  cơ sở , hà ng năm, Ban Th ườ ng 
trự c Ủ y ban MTTQ Việ t Nam 
TP đề u tổ  chứ c cá c đoà n kiể m 
tra tạ i cá c quậ n, huyệ n, thị  xã và  
xã , phườ ng, thị  trấ n đố i vớ i việ c 

thự c hiệ n công tá c Mặ t trậ n 
tham gia phò ng, chố ng tham 
nhũ ng, hoạ t độ ng giá m sá t củ a 
Ban Th anh tra Nhân dân, Ban 
Giá m sá t đầ u tư củ a cộ ng đồ ng.

Có  thể  nó i, việ c là m tố t công 
tá c quán triệt, tuyên truyền học 
tập và làm theo tư tưở ng, đạo 
đức, phong cá ch Hồ Chí Minh 
trong hệ thống MTTQ và các 
tầng lớp Nhân dân đã góp phần 
nâng cao vai trò, trách nhiệm 
của cán bộ Mặt trận; bướ c đầ u 
phá t huy đượ c vai trò  gương 
mẫ u củ a cá n bộ  lã nh đạ o, ngườ i 
đứ ng đầ u, tạ o chuyển biến tích 
cực trong nhận thức và hành 
động của người dân. Trong 
thời gian tới, để việc “Học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh” theo 
tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW 
đạt hiệu quả tích cực hơn nữa, 
mỗ i cá n bộ  Mặ t trậ n cần phát 
huy kết quả đã đạt được trong 
thờ i gian qua, tiếp tục tăng 
cường học tập, thấm nhuần sâu 
sắc tư tưởng, đạo đức, phong 
cách của Người thể hiện qua 
những hành động hàng ngày 
trong công tác; đổi mới phương 
pháp công tác, lối sống và cách 
ứng xử; Xây dựng tổ chức Mặt 
trận các cấp, các tổ chức thành 
viên ngày càng vững mạnh, 
thực sự là cơ sở chính trị vững 
chắc của chính quyền Nhân 
dân, là trung tâm đoàn kết và 
thống nhất hành động; phá t 
huy hiệ u quả  cá c CVĐ, những 
phong trào, hành động cách 
mạng thi đua yêu nước, góp 
phần thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội, xây dựng và  củ ng cố  khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc... 

Thu Thủ y
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Đẩy mạnh kết nối cung cầu, 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Nhằ m nỗ  lự c giả m thiể u 
ả nh hưở ng từ  sự  giá n 
đoạ n chuỗ i cung ứ ng 

toà n cầ u, triể n khai cá c giả i phá p 
khôi phụ c, thú c đẩ y phá t triể n 
kinh tế  - xã  hộ i gắ n vớ i thự c 
hiệ n cuộ c vậ n độ ng “Ngườ i 
Việ t Nam ưu tiên dù ng hà ng 
Việ t Nam, vừa qua Cụ c Xú c tiế n 
Th ương mạ i - Bộ  Công thương, 
Sở  Công thương Hà  Nộ i và  Hiệ p 
hộ i Doanh nghiệ p nhỏ  và  vừ a 
Hà  Nộ i đã  phố i hợ p tổ  chứ c hộ i 
nghị  kế t nố i cung cầ u, thú c đẩ y 
tăng trưở ng kinh tế  2020”. Hội 
nghị thu hút sự tham gia của 200 
doanh nghiệp (DN) công nghiệp 
chủ lực, sản xuất hàng tiêu dùng, 
vườn ươm, khởi nghiệp sáng tạo, 
thủ công mỹ nghệ, nông sản thực 
phẩm, du lịch, dịch vụ, bảo hiểm, 
ngân hàng...

DOANH NGHIỆP NỖ LỰC 
VƯỢT KHÓ

Th eo Ủy viên Th ường vụ 
Th ành ủy, Phó Chủ tịch Th ường 
trực UBND TP Hà Nội Nguyễn 
Văn Sửu, trong những tháng đầu 
năm 2020, ảnh hưởng của dịch 
COVID-19 đã khiến các DN cả 
nước và Hà Nội gặp rất nhiều khó 
khăn, ảnh hưởng lớn đến tốc độ 
tăng trưởng công nghiệp, thương 
mại, du lịch trên địa bàn TP.

Trao đổi và chia sẻ thông tin 
với các đại biểu và DN, ông Vũ Bá 
Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến 
thương mại (Bộ Công thương) 
cho biết: do ảnh hưởng của dịch 
đã tác động tiêu cực tới nhiều 

Ủ y viên TW Đả ng, Chủ  tị ch UBND TP Nguyễ n Đứ c Chung, Thứ  trưở ng Bộ  Công thương 
Đỗ  Thắ ng Hả i cù ng cá c đạ i biể u tham dự  Lễ  khai mạ c Thá ng Khuyế n mạ i tậ p trung TP 
Hà  Nộ i năm 2020.  Ả nh: Thanh Hiề n

mặt hàng thiết yếu khiến cho 
nhiều DN gặp khó khăn không 
chỉ trong thị trường thương mại 
nội địa mà còn tác động rất lớn 
tới thị trường xuất khẩu của 
hàng hóa Việt Nam. Trong tháng 
4/2020, thị trường hàng hóa xuất 
khẩu với các nước đối tác lớn 
của Việt Nam đều bị sụt giảm 
so với tháng trước. Trong đó, thị 
trường EU giảm 28,6%, Hoa Kỳ 
giảm 24,1%, ASEAN giảm 20%; 
Hàn Quốc giảm 13,7%, Nhật Bản 
giảm 9,3%, Trung Quốc giảm 
2,9%,... Để nhanh chóng hỗ trợ 
các DN trong bối cảnh mới, Bộ 
Công Th ương đã bám sát diễn 
biến tình hình dịch bệnh và có 
chỉ đạo sát sao các đơn vị triển 
khai công tác phòng chống dịch 
bệnh và tháo gỡ khó khăn cho 
sản xuất, kinh doanh. Cục đã 
tích cực phối hợp rất chặt chẽ với 
các đại sứ quán, thương vụ và tổ 
chức xúc tiến thương mại triển 

khai hiệu quả các hoạt động giao 
thương trực tuyến hỗ trợ các DN 
nối lại các hoạt động xuất khẩu 
và tìm kiếm thị trường và khách 
hàng mới.

Về phía DN, ông Bạch Th ăng 
Long, Phó Tổng giám đốc Tổng 
công ty May 10 - CTCP cho biết, 
hiện kim ngạch xuất khẩu của 
đơn vị bị giảm khoảng 40% so với 
thời điểm trước khi có dịch. Để 
giảm rủi ro, May 10 xác định đẩy 
mạnh phát triển thị trường nội 
địa nhằm khắc phục những khó 
khăn trước mắt, đồng thời về lâu 
dài phải tìm kiếm nguồn nguyên 
liệu thay thế ngoài Trung Quốc, 
mở rộng thị trường xuất khẩu.

Nói về những khó khăn của 
các làng nghề thủ công mỹ nghệ, 
nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn 
Tĩnh - Ủy viên Ban chấp hành 
Hiệp hội Th ủ công mỹ nghệ mây 
tre đan Chương Mỹ cho biết, ảnh 
hưởng của dịch COVID-19 đã 
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Cá c doanh nghiệ p trao biên bả n hợ p tá c kế t nố i  êu thụ .  Ả nh: BTG

khiến phần lớn các cơ sở sản xuất 
của làng nghề phải đóng cửa hoặc 
sản xuất cầm chừng do khó khăn 
về “đầu ra”.

Mở hướng kết nối cho DN sản 
xuất, bà Nguyễn Th ùy Dương, 
Phó Tổng giám đốc Công ty 
TNHH bán lẻ BRG thông tin, 
nhằm phục vụ chiến lược mua 
tập trung, hỗ trợ các nhà cung cấp 
trong việc phân phối sản phẩm 
hàng hóa, Tập đoàn đã giao cho 
Công ty TNHH Bán lẻ BRG là 
đầu mối duy nhất mua hàng hóa 
từ các nhà cung cấp để phục vụ 
nhu cầu của các công ty thành 
viên trong Tập đoàn. Ngoài ra, 
hàng hóa nông sản Việt như gạo, 
hạt tiêu, điều, cà phê... và hàng 
thủ công mỹ nghệ chất lượng 
cao sẽ được mua nhiều hơn theo 
chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu 
của BRG. Tổng giá trị mua hàng 
của BRG Retail khoảng 15.000 tỷ 
đồng/năm với mức tăng trưởng 
dự kiến 20%/năm.

ĐẨY MẠNH KẾT NỐI, 
XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Hà Nội hiện có 284.484 DN và 

mạng lưới phân phối phát triển 

đồng bộ, hiện đại hàng đầu cả 
nước (gồm 26 trung tâm thương 
mại, 145 siêu thị, 455 chợ, khoảng 
1.400 cửa hàng tiện lợi, 768 cửa 
hàng kinh doanh trái cây an toàn, 
trên 65 chuỗi kinh doanh các 
hàng nông sản, thực phẩm...). Với 
dân số 10,3 triệu người dân đang 
sinh sống, học tập làm việc trên 
địa bàn, có thể nói Hà Nội là thị 
trường tiêu thụ hàng hóa lớn, có 
khả năng tập trung, đưa luồng 
hàng tới các vùng, miền trong cả 
nước và xuất khẩu, có nhiều cơ 
hội hợp tác, giao thương để phát 
triển sản xuất, kinh doanh, tiêu 
thụ sản phẩm bền vững và bình 
ổn thị trường.

Để đưa được hàng vào hệ 
thống phân phối, bà Nguyễn Th ùy 
Dương, Phó Tổng giám đốc Công 
ty TNHH bán lẻ BRG cho rằng, 
các nhà cung cấp phải cam kết sản 
xuất và cung cấp ra thị trường các 
sản phẩm chất lượng theo đúng 
quy định của pháp luật. Đặc biệt, 
các mặt hàng tươi sống phải bảo 
đảm các quy trình nghiêm ngặt từ 
khâu trồng trọt, chăn nuôi, sơ chế, 
bảo quản... theo đúng Pháp lệnh 
về An toàn vệ sinh thực phẩm.

Đánh giá chất lượng hàng 
hóa nông sản nói chung của TP 
Hà Nội và cả nước đã có sự tiến 
bộ rõ rệt, ông Choi Dong Chul - 
Phó Giám đốc Cơ quan Xúc tiến 
thương mại - đầu tư Hàn Quốc 
tại Việt Nam cho biết, 50 doanh 
nghiệp Hàn Quốc tham dự hội 
nghị kết nối cung cầu do UBND 
TP Hà Nội tổ chức mong muốn 
kết nối chặt hơn với các DN Việt 
Nam để chế biến sản phẩm sâu 
hơn nhằm đẩy mạnh xuất khẩu 
hàng hóa ra thị trường thế giới.

Còn theo ông Hồ Tỏa Cẩm - 
Th am tán Công sứ Đại sứ quán 
Trung Quốc tại Việt Nam, bình 
quân mỗi năm Trung Quốc 
nhập khẩu khoảng 150 tỷ USD 
hàng nông sản. Năm 2019, tổng 
kim ngạch nhập khẩu mặt hàng 
này của Trung Quốc từ Việt 
Nam đạt 1,6 tỷ USD, như vậy 
còn rất nhiều dư địa cho DN 
Việt Nam khai thác. Đặc biệt, 
Việt Nam đang sản xuất rất 
nhiều nông sản như vải, cà phê, 
hạt điều... được người tiêu dùng 
Trung Quốc ưa chuộng. Đại sứ 

Tại hội nghị đã diễn 
ra lễ ký kết biên bản ghi 
nhớ hợp tác giữa Công 
ty TNHH Mega Market 
Việt Nam với 17 doanh 
nghiệp cung ứng;  Công 
ty TNHH Bán lẻ BRG ký 
kết với 8 doanh nghiệp… 
với mục  êu cụ thể hóa, 
tăng cường mối liên kết 
trong việc kết nối, khai 
thác,  êu thụ và xuất 
khẩu hàng Việt.

(Xem tiếp trang 29)
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Có một Trường Sa trong 
lòng Hà Nội và có một Hà 
Nội hiện hữu, được gọi 

tên nơi cột mốc chủ quyền thiêng 
liêng của Tổ quốc giữa ngàn khơi. 
Mối tình thiêng liêng ấy được 
đong dệt bởi tình yêu biển đảo 
Tổ quốc, bởi sự gắn bó nghĩa tình 
thắm thiết giữa Th ủ đô Hà Nội với 
Trường Sa thân yêu.

Không phải ngẫu nhiên giữa 
đảo tiền tiêu lại có Nhà văn hóa 
Th ủ đô trên đảo Trường Sa lớn... 
cùng rất nhiều công trình ý nghĩa 
mang dấu ấn Hà Nội như Nhà 
văn hóa Trường Sa tại đảo Song 
Tử Tây; Nhà văn hóa đa năng 
trên đảo Tốc Tan, Tiên Nữ, Len 
Đao, Đá Th ị... hiện diện. Trường 
Sa là một phần máu thịt, với Hà 
Nội, tình yêu và trách nhiệm luôn 
song hành. Cho biết lý  do đầu tư 
cơ sở vật chất cho những đảo kể 
trên, lãnh đạo TP Hà Nội cho biết, 
TP quyết định xây dựng Nhà văn 
hóa đa năng tại cá c đả o để góp 
phần nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trên 
đảo. Sau khi hoàn thành, nơi đây 
sẽ trở thành điểm tránh bão, tiếp 
nhiên liệu trong trường hợp khẩn 
cấp... cho tàu thuyền của ngư dân 
hoạt động trên biển, cũng như các 
chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ 
quyền Tổ quốc. Và 6 Nhà văn hóa 
mang tình cảm Th ủ đô đã hiện 
hữu giữa biển khơi.

Trong nhiều năm qua, đông 
đảo cán bộ, Nhân dân Th ủ đô đã 
ủng hộ cho Quỹ “Vì Trường Sa 
thân yêu” nay là Quỹ “Vì Biển, 
đảo Việt Nam” với những con số 

  Tình cảm Thủ đô 
                   hiện hữu giữa biển khơi

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương chuyển kinh phí hỗ  trợ  
38 tỷ đồng củ a TP Hà  Nộ i tới Bộ Tư lệnh Hải quân để hỗ trợ xây dựng một Nhà văn hóa 
đa năng trên huyện đảo Trườ ng Sa.   Ả nh: Lê Phương

ấn tượng. Trong vòng mười năm 
trở lại đây, Hà Nội đã ủng hộ cho 
Trường Sa lên tới hơn 380 tỷ đồng. 
Không đong đếm bằng vật chất 
nhưng ân tình được Đảng bộ, 
chính quyền, quân, dân Hà Nội 
đồng lòng xây đắp bằng tinh thần 
“Vì Trường Sa thân yêu” và được 
cụ thể hóa bằng những việc làm, 
hành động cụ thể.  

Đảng bộ, chính quyền và 
Nhân dân Th ủ đô luôn tin tưởng 
vào ý chí vươn lên, khắc phục mọi 
khó khăn, gian khổ của cán bộ, 
chiến sĩ và Nhân dân huyện đảo 
Trường Sa, nhà giàn DK1 để bảo 
vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo 
thiêng liêng của Tổ quốc. Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân Th ủ 
đô sẽ tiếp tục quan tâm, chia sẻ 
và bằng những hành động thiết 
thực để chung tay hành động vì 
Trường Sa thân yêu.

Lãnh đạo Tư lệnh Quân 
chủng Hải quân cho biết, “Những 

công trình, món quà mà Đảng bộ, 
chính quyền và Nhân dân Th ủ đô 
dành tặng cho quân, dân huyện 
đảo Trường Sa là biểu tượng 
của tinh thần yêu nước, của tình 
quân dân; là pháo đài sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân tộc; là cột 
mốc chủ quyền biển đảo của 
Việt Nam”.

Xác định vai trò, vị trí của biển, 
đảo đối với sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước 
ta đã có Nghị quyết Trung ương 
4 khóa X về “Chiến lược biển đảo 
Việt Nam đến năm 2020”. Nhiều 
năm qua, Đảng bộ, chính quyền 
và Nhân dân Th ủ đô luôn đồng 
hành cùng quân và dân cả nước 
bằng những việc làm thiết thực, 
hiệu quả, góp sức để hỗ trợ, giúp 
đỡ về vật chất cũng như tinh thần 
đối với cán bộ, chiến sĩ đang làm 
nhiệm vụ và Nhân dân trên các 
đảo tiền tiêu của Tổ quốc, đặc biệt 
là với huyện đảo Trường Sa.
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Đặc biệt, mười năm gần đây, 
TP Hà Nội thường tổ chức đoàn 
công tác do các đồng chí trong 
Th ường trực Th ành ủy dẫn đầu đi 
thăm cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân 
huyện đảo Trường Sa. Th eo chia 
sẻ từ đại diện lãnh đạo TP, đây là 
một trong hàng loạt chương trình 
nhằm thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa X về “Chiến lược Biển 
đảo Việt Nam đến năm 2020”.

Th ông qua chương trình, Hà 
Nội mong muốn tuyên truyền sâu 
rộng, nâng cao nhận thức cho cán 
bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân 
dân Th ủ đô, đặc biệt là giới trẻ về 
chiến lược biển đảo, nhất là chủ 
quyền tại quần đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết đã rõ, trách nhiệm 
của Hà Nội cũng rất cụ thể. Suốt 
những năm qua, Đảng bộ, chính 
quyền và Nhân dân Th ủ đô đã 
dành sự quan tâm đặc biệt, hỗ trợ 
đầu tư xây dựng nhiều công trình 
cho huyện đảo Trường Sa phục vụ 
cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu 
và nâng cao đời sống vật chất, tinh 
thần cho quân, dân trên các đảo.

Từng dẫn đầu đoàn công tác 
ra thăm Trường Sa gần đây, Phó 

Bí thư Th ành ủy, Chủ tịch HĐND 
TP Hà Nội Nguyễn Th ị Bích Ngọc 
chia sẻ: Hướng ra Trường Sa, hà ng 
năm, TP Hà Nội đều tổ chức các 
đoàn đến thăm, tặng quà quân, 
dân trên các đảo, nhà giàn DK1... 
Đồng chí tin rằng, mỗi người 
con Hà Nội nói riêng, cả nước 
nói chung đều tâm nguyện, sẽ nỗ 
lực để có những hành động thiết 
thực xứng đáng với những hi sinh 
của bộ đội để giữ vững chủ quyền 
biển, đảo.

Lãnh đạo TP Hà Nội cũng nhìn 
nhận, đến Trường Sa để tri ân và 
sẻ chia những khó khăn, gian khổ. 
Rời Trường Sa để chúng ta tiếp tục 
quan tâm chăm lo cho các quần 
đảo của Việt Nam thêm vững chãi.

Sự chu toàn của Th ủ đô còn 
thể hiện rõ ở mỗi việc làm hướng 
về tiền tiêu Tổ quốc với tinh thần 
nhân văn sâu sắc. Mỗi chuyến đi 
chở nặng những yêu thương. Hà 
Nội mang ra Trường Sa những 
món quà hết sức thiết thực, từ 
những sản vật, đặc sản quê hương, 
những kỷ vật mang biểu tượng 
văn hóa Th ăng Long - Hà Nội; đến 
những trang thiết bị quan trọng 
phục vụ sinh hoạt, công tác của 
cán bộ, chiến sĩ như: máy lọc nước 
biển thành nước ngọt, máy bơm 

nước, máy ép rác,  máy vi tính, máy 
in, máy lọc nước, tivi, tủ cấp đông... 
Nhìn vào những gì Hà Nội dành 
cho Trường Sa, sự chăm lo ở mọi 
phương diện không chỉ thể hiện 
tinh thần của một chủ trương lớn 
mà nó còn chứa đựng tình cảm và 
trách nhiệm của Th ủ đô.

Nếu với mỗi người lính nơi tiền 
tiêu Tổ quốc, biển đảo là nhà thì 
với Hà Nội, Trường Sa như khúc 
ruột mềm. Bằng những việc làm 
của mình, thành phố Hà Nội đã 
tạo ra được phong trào vì Trường 
Sa thân yêu với tinh thần trách 
nhiệm cao; thôi thúc mỗi người 
hãy hành động nhiều hơn nữa vì 
biển đảo quê hương.

Lãnh đạo TP Hà Nội khẳng 
định, Đảng bộ, chính quyền, Nhân 
dân và lực lượng vũ trang Th ủ đô 
luôn có một Trường Sa trong lòng 
Hà Nội. Những tình cảm Hà Nội 
với Trường Sa và Trường Sa với Hà 
Nội luôn luôn gắn kết, trở thành 
khối đoàn kết thống nhất để giữ 
vững chủ quyền thiêng liêng của 
Tổ quốc. Năm 2020, Hà Nội lại tiếp 
tục ra với Trường Sa, đồng hành 
cùng Trường Sa mang những điều 
tốt đẹp đến với Trường Sa, quần 
đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Trần Tuấn

Nam TP tham gia giám sát trong 
quá trình thực hiện...

Phát biểu kết luận hội nghị, 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương 
đánh giá cao các ý kiến sâu sắc, xác 
đáng của các chuyên gia, nhà khoa 
học. Cơ bản các ý kiến đều thống 
nhất với việc ban hành Nghị quyết, 
đề nghị điều chỉnh về câu chữ, phụ 
lục và một vài nội dung, đặc biệt 

yêu cầu bổ sung vai trò giám sát 
của MTTQ trong các khâu thực 
hiện Nghị quyết. Về các mức chi, 
Hà Nội xác định có mức chi cao 
hơn so với cả nước, mức chi này 
đảm bảo việc cân đối ngân sách 
của TP và không phụ thuộc vào 
nguồn xã hội hóa; không trùng 
đối tượng chi cũng như mức chi.

Tiếp thu ý kiến các đại biểu, 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 

Nam TP cho biết, tại kỳ họp tới 
đây của HĐND TP, Mặ t trậ n TP 
sẽ đề xuất bổ sung thêm đối tượng 
thụ hưởng; đề xuất nghiên cứu 
tên mới cho Nghị quyết, đảm bảo 
Nghị quyết mang tính kế thừa và 
bổ sung. Đồ ng thờ i đề nghị các cơ 
quan truyền thông tiếp tục tuyên 
truyền vận động để Nghị quyết đi 
vào cuộc sống.

Ngọ c Lâm

MTTQ Việ t Nam TP Hà Nội...  (Xem tiếp trang 15)
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(Xem tiếp trang 31)

“Làng văn hóa kiểu mẫu” 
ở Thanh Oai 

Đời sống văn hóa tinh 
thần của Nhân dân 
lành mạnh và phong 
phú, cảnh quan môi 
trường xanh, sạch, đẹp, 
người dân chấp hành 
tốt chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà 
nước... Đó là những nội 
dung chính đang được 
huyện Th anh Oai đẩy 
mạnh trong phong trào 
xây dựng “Làng văn 
hóa kiểu mẫu”.

Trao đổi về phong trào, Trưởng phòng Văn 
hóa - Th ông tin huyện Th anh Oai Trần 
Văn Lợi cho biết: Trên cơ sở các tiêu chí 

xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa theo quy định 
của thành phố, từ năm 2018, huyện Th anh Oai 
đã có kế hoạch xây dựng mô hình “Làng văn hóa 
kiểu mẫu”. Huyện đã chọn 4 thôn, tổ dân phố tiêu 
biểu để làm điểm, đó là: Th ôn Minh Kha (xã Bình 
Minh), thôn Hưng Giáo (xã Tam Hưng), thôn 
Th ị Nguyên (xã Cao Dương); Tổ dân phố Kim 
Bài (thị trấn Kim Bài). Đây cũng là những đơn vị  
được công nhận danh hiệu Làng/Tổ dân phố văn 
hóa nhiều năm liền.

Để xây dựng các “Làng văn hóa kiểu mẫu”, 
huyện đã đề ra tiêu chí cao hơn so với “Làng văn 
hóa” thông thường. Trong đó, nhiều tiêu chí đã 
được lượng hóa, bổ sung, cao hơn so với chỉ tiêu 
xây dựng làng văn hóa như: 100% đường làng 
được đổ bê tông, trải nhựa hoặc lát gạch; 100% 
nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, các điểm tập trung 
đông người... được niêm yết công khai Quy tắc 
ứng xử nơi công cộng (quy định của thành phố 

Hà Nội); có ít nhất 2 bãi đỗ xe tĩnh, 2 tuyến đường 
hoa dài 200 - 500m, 1 bãi tập kết vật liệu xây 
dựng... “Tất cả nhằm xây dựng thôn, làng ổn định 
an ninh chính trị, đời sống vật chất và tinh thần 
của người dân được nâng cao, lưu giữ các nét đẹp 
trong văn hóa truyền thống phù hợp yêu cầu mới 
của xã hội...”.

Có mặt tại thôn Minh Kha (xã Bình Minh) sau 
2 năm địa phương triển khai xây dựng “Làng văn 
hóa kiểu mẫu”, những tuyến đường hoa, cây xanh 
được trồng ngày một nhiều hơn, tô đẹp cho làng 
quê trù phú. Minh Kha hôm nay mỗi ngôi nhà 
đều được gắn số, mỗi ngõ xóm đều có biển chỉ dẫn 
khoa học như khu phố. Đặc biệt, dọc các tuyến 
đường đều có thùng rác công cộng nên đường 
làng luôn sạch sẽ. Nhà văn hóa khang trang, đạt 
chuẩn không chỉ là nơi hội họp mà còn thu hút 
đông đảo người dân tới tham gia các hoạt động 
văn hóa, thể thao. Ngoài ra, thôn còn có 1 sân vận 
động và nhiều điểm vui chơi, giải trí được lắp đặt 

Thôn Hưng Giáo (xã Tam Hưng) được công nhận Làng/Tổ dân phố văn hóa.  Ảnh: T.A
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GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY TINH THẦN 
“TƯƠNG THÂN TƯƠNG ÁI”

Tương thân tương ái là 
truyền thống đạo lý tốt 
đẹp, nét đẹp văn hóa, 

niềm tự hào của người Việt 
Nam nói chung, người Hà 
Nội nói riêng. Truyền thống 
đó được biểu hiện ở tình yêu 
thương, giúp đỡ, chia sẻ, cảm 
thông với nhau những lúc khó 
khăn, hoạn nạn. 

Tục ngữ, thành ngữ, ca dao 
Việt Nam có nhiều câu nói về 
truyền thống đạo lý tốt đẹp này: 
“Lá lành đùm lá rách”, “Th ương 
người như thể thương thân”, 
“Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy 
rằng khác giống nhưng chung 
một giàn”, “Nhường cơm sẻ áo”, 
“Một miếng khi đói bằng một 
gói khi no”... Trong suốt chiều 
dài lịch sử, truyền thống “Tương 
thân tương ái” được lớp lớp 
người Việt thể hiện bằng hàng 

loạt nghĩa cử, hành động cao 
đẹp, chứa đựng tính nhân văn 
sâu sắc. Nó là nguồn sức mạnh 
giúp chúng ta “Rũ bùn đứng dậy 
chói lòa”, chiến thắng hai kẻ thù 
xâm lược, xây dựng đất nước, xây 
dựng Th ủ đô ngày càng giàu đẹp, 
văn minh. Là nguồn động lực 
giúp những người yếu thế trong  
xã hội thêm quyết tâm, nghị lực 
để vươn lên, xây dựng cuộc sống 
tốt đẹp hơn. Nó cũng là những 
chân giá trị khiến bạn bè quốc 
tế thêm khâm phục, ngưỡng mộ 
bản lĩnh, cốt cách của người Việt 
Nam, người Hà Nội.

Người Hà Nội vốn có tinh 
thần “Tương thân tương ái”. 
Tinh thần đó được thể hiện bằng 
nhiều hành động, việc làm cụ 
thể hàng ngày. Đợt nắng nóng 
cao điểm năm 2019, trên nhiều 
tuyến đường, phố của Th ủ đô 

đã xuất hiện rất nhiều điểm có 
đặt bình nước uống miễn phí. 
Trên đó có tấm biển “Nước 
uống miễn phí. Xin mời”. Khi 
dịch COVID-19 xuất hiện ở Hà 
Nội, người qua đường lại thấy 
ấm lòng trước những điểm phát 
khẩu trang, nước rửa tay miễn 
phí, những cây ATM Gạo miễn 
phí, những điểm phát mỳ tôm, 
trứng, dầu ăn, những quầy chia 
sẻ thực phẩm miễn phí... cho 
người lao động gặp khó khăn khi 
mất việc làm. Những em nhỏ, 
cụ già  “mổ lợn tiết kiệm”, dành 
dụm từ tiền lương hưu... để ủng 
hộ chiến sỹ trên tuyến đầu chống 
dịch COVID-19. Nhiều người 
hăng hái hiến máu tình nguyện. 
Khi nông sản của bà con bị ù n ứ 
do không có thị trường tiêu thụ, 
người Hà Nội lại thể hiện tinh 
thần “giải cứu” củ cải, dưa hấu, 

Ngườ i dân 
tớ i nhậ n hà ng tạ i 
“siêu thị  0 đồ ng”. 
Ả nh: Sưu tầ m
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thanh long... Những khi Nhân 
dân các tỉnh, thành gặp khó 
khăn do thiên tai, người Hà Nội 
đều dang rộng vòng tay nhân ái, 
ủng hộ vật chất, tiếp thêm sức 
mạnh giúp đồng bào mình vượt 
qua khó khăn.

Cuộc sống ngày càng hiện đại 
hơn nhưng tình làng nghĩa xóm 
vẫn luôn được người Hà Nội 
trân trọng. Hàng xóm láng giềng 
tối lửa tắt đèn có nhau là một nét 
đẹp trong cuộc sống hàng ngày 
của người Th ủ đô. Mỗi khi có 
gia đình trong khu phố, ngõ xóm 
gặp khó khăn, hoạn nạn hay có 
người ốm đau, qua đời đều nhận 
được sự thăm hỏi, chia sẻ, động 
viên, giúp đỡ việc tổ chức lễ tang 
chu đáo, từ hàng xóm láng giềng. 

Nhiều mạnh thường quân đã 
nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng trẻ em 
mồ côi, khó khăn trong địa bàn 
dân cư. 

Tinh thần ấy, tấm lòng ấy của 
người Hà Nội chính là một trong 
những yế u tố  quan trọng để các 
quỹ “Vì người nghèo”, “Vì biển, 
đảo Việt Nam”, “Đền ơn đáp 
nghĩa”, Ủng hộ đồng bào bị thiên 
tai, bão lụt, hạn hán, xâm nhập 
mặn... của TP luôn đạt mức cao. 
Bên cạnh một Hà Nội năng động 
trong phát triển kinh tế - xã hội, 
còn có một Hà Nội nhân ái, 
nghĩa tình. Một Hà Nội luôn vì 
cả nước.

Trong xã hội hiện nay, nhiều 
người dần mất đi lòng trắc ẩn, 
cảm thông, thờ ơ trước những 

nỗi bất hạnh, khó khăn của 
người khác. Chính bởi vậy, tinh 
thần “Tương thân tương ái” của 
người Hà Nội, sự chia sẻ của 
người Hà Nội với đồng bào mình 
những lúc họ đối diện với khó 
khăn, vất vả, mất mát, những 
thử thách do dịch bệnh, thiên 
tai... thật đáng quý, đáng trân 
trọng bởi nó xuất hiện đúng lúc, 
đúng chỗ và chứa đựng cả cái 
tâm, cái tình của người Hà Nội. 
Tinh thần đó thật đáng quý, cần 
được giữ gìn và phát huy trong 
cuộc sống hàng ngày để cùng 
làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp 
hơn. Th ời gian trôi, dịch bệnh, 
bão lũ, khó khăn... rồi cũng sẽ đi 
qua, chỉ tình người là còn mãi! 

Ngọc Am

Bí  thư Đả ng ủ y Khố i cá c cơ quan TP Nguyễ n 
Doã n Hoà n đề  nghị  Đả ng bộ  cơ quan Ủ y ban 
MTTQ Việ t Nam TP tiế p tụ c là m tố t công tá c xây 
dự ng Đả ng, trọ ng tâm là  công tá c giá o dụ c chí nh 
trị , tư tưở ng; tậ p trung lã nh đạ o, chỉ  đạ o tố t công 
tá c tuyên truyề n, vậ n độ ng xây dự ng và  phá t huy 
khố i đạ i đoà n kế t toà n dân, tí ch cự c hưở ng ứ ng, 
thự c hiệ n cá c cuộ c vậ n độ ng, cá c phong trà o thi 
đua yêu nướ c. Đả ng ủ y cơ quan Ủ y ban MTTQ 
Việ t Nam TP tiế p tụ c đổ i mớ i, nâng cao hơn nữ a 
chấ t lượ ng sinh hoạ t cấ p ủ y và  chi bộ , thự c hiệ n 
nghiêm tú c kiể m điể m tự  phê bì nh; đổ i mớ i nộ i 
dung, phương thứ c lã nh đạ o, nâng cao sứ c chiế n 
đấ u củ a cá c tổ  chứ c Đả ng, xây dự ng Đả ng bộ  phả i 
kế t hợ p chặ t chẽ  vớ i xây dự ng chí nh quyề n và  cá c 
đoà n thể  vữ ng mạ nh...

Đại hội đã  bầ u 5 đồ ng chí  và o Ban Chấp hành 
Đảng bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việ t Nam TP khóa 
II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồ ng chí  Đà m Văn Huân - 
Phó  Chủ  tị ch Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP đượ c tí n 
nhiệ m bầ u giữ  chứ c vụ  Bí  thư Đả ng ủ y. 

Thu Thủ y

Tổ chức thành công...  
(Xem tiếp trang 11)

Đẩy mạnh kết nối...  
(Xem tiếp trang 24)

quán Trung Quốc tại Việt Nam sẵn sàng phối hợp 
với Bộ Công thương, chính quyền các địa phương 
đẩy mạnh xúc tiến hàng nông sản Việt Nam sang 
Trung Quốc.

Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần 
Th ị Phương Lan khẳng định, hội nghị là một trong 
những hoạt động khôi phục phát triển kinh tế trong 
giai đoạn mới phòng chống dịch của TP Hà Nội, 
nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN, kích cầu tiêu 
dùng nội địa. Đây cũng là cơ hội để các DN, hợp 
tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, các địa phương, 
tổ chức xúc tiến thương mại của nước ngoài tại Việt 
Nam gặp gỡ, kết nối tiêu thụ hàng Việt Nam tại thị 
trường trong nước và xuất khẩu. Trong thời gian 
tới, TP Hà Nội sẽ giao Sở Công thương, Du lịch, 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm 
Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch TP triển khai 
nhiều chương trình kích cầu nội địa, đẩy mạnh xuất 
khẩu góp phần tái khởi động, thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế trong năm 2020 phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng 
trưởng kinh tế của TP đã đề ra. 

Thu Thủ y
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DẠY CON TỪ THUỞ CÒN THƠ...
Tôi còn nhớ như in hồi 

còn nhỏ, mỗi khi ra khỏi 
nhà anh em chúng tôi 

thường phải khoanh tay xin 
phép, chào hỏi ông bà, bố mẹ. 
Khi đi đâu về  cũng vậy. Th ấy 
có khách đến nhà, nếu bố mẹ đi 
vắng, phải mau mắn chào hỏi, 
rót nước bê lên bằng hai tay, 
lễ phép mời khách uống. Khi 
bố mẹ về, phải tự động rút lui, 
đi chỗ khác cho người lớn nói 
chuyện. Không được phép ngồi 
cùng, nói leo, nói góp... Tất cả 
những việc đó, đã thành luật bất 
thành văn, khắc cốt ghi tâm để 
thực hành hàng ngày, không cần 
phải ai nhắc nhở. 

Khi ăn cơm cũng có quy 
định riêng. Đó là phải chờ 
người lớn tuổi ngồi xuống, ăn 
trước rồi mới được ngồi, được 
ăn, tuyệt đối không có chuyện 
tự tiện bưng bát cơm ăn trước. 
Mà khi ăn, cũng phải mời đàng 
hoàng. Mời từ trên xuống dưới 
theo vai vế. Khi ăn, uống, tuyệt 
đối không được phát ra tiếng 
động, nhất là việc nhai thức ăn, 
tránh nhồm nhoàm, phồng má 
trợn mắt, nhai thành tiếng tóp 
tép. Có miếng gì ngon, món gì 
ngon thì phải mời người lớn 
tuổi trước...

Các con tôi cũng được dạy 
những điều đó. Khi  chúng lập 
gia đình, rồi có con, chúng lại 
giáo dục con. Ân cần chỉ bảo, 
nhắc nhở con trong đi đứng, nói 
năng, ăn uống, trong giao tiếp 
với những người xung quanh; 
cách quan tâm, chia sẻ, giúp 
đỡ mọi người, cách giữ gìn môi 

trường sống trong sạch. Các 
cháu tôi còn được dạy cách ăn 
uống bằng dao, dĩa, ăn tiệc buf-
fet, cách cầm ly uống rượu... Bạn 
bè đến nhà, có người khen giữ 
được nếp xưa, có người bảo, cần 
gì phải cầu kỳ thế. Cuộc sống 
hiện đại, con người đã du lịch 
trên Sao Hỏa, Mặt trăng rồi... 
phiên phiến thôi. Đến bữa, ai 
về thì ăn, không cần cầu kỳ như 
vậy. Th ậm chí, có người còn bảo, 
nhà họ, cứ đến bữa thì mấy đứa 
cháu cho hết thức ăn vào một 
bát to, mang lên phòng riêng, 
vừa ăn vừa xem phim, chơi trò 
chơi trên máy tính, điện thoại... 
Có thấy sao đâu. Gia đình tôi 
cười, giữ hòa khí “Nếp nhà phải 
giữ chứ. Các thứ khác, thôi thì 
có thời gian, cứ dạy các cháu, 
biết đâu sau này chúng cần đến”. 

Th ời gian thấm thoát trôi 
đi. Các cháu tôi tiếp thu những 

điều được dạy, làm ông bà, bố 
mẹ hài lòng.  Chúng đi hỏi, về 
chào, ăn uống, nói năng đều 
cố gắng giữ ý tứ, lịch sự.  Học 
hành chăm ngoan, chưa một 
lần để cô giáo phải nhắc nhở về 
ý thức kỷ luật... Nhiều lần đến 
cơ quan, bố, mẹ, chúng đều chủ 
động chào hỏi người lớn chứ 
không để phải giục. Những bữa 
cơm trong gia đình luôn diễn ra 
trong không khí ấm cúng, hạnh 
phúc. Bên bàn nước, những 
tiếng cười, những chia sẻ với 
nhau về công việc, về một món 
ăn ngon, bài tập thể dục mới... 
khiến cho những bậc làm cha 
làm mẹ như tôi thực sự thấy ấm 
lòng. Hạnh phúc gia đình chỉ 
đơn giản là vậy! Rồi các cháu tôi 
cũng đã tốt nghiệp đại học, có 
đứa học lên thạc sỹ. Chúng được 
đi công tác nước ngoài, giao 
lưu, làm việc với đối tác nước 
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ngoài... Điều tôi mừng hơn cả là 
tất cả các cháu đều cảm ơn về 
những điều đã được ông bà, bố 
mẹ dạy bảo. Đứa cháu gái lớn 
bảo, may mà được dạy các ăn 
bằng dĩa, dao của người phương 
Tây chứ không thì  ngại. Hôm 
rồi, sếp công ty nó chiêu đãi đối 
tác. Khách toàn người Tây, đâu 
có ăn đũa, bát như mình. Một 
số người trong công ty không 
biết cách xếp sắp, dùng dao, 
dĩa... May mà còn thông minh, 
chờ người khác sử dụng rồi học 
theo. “Đúng là có học có hơn bà 
ạ”. Nó phán một câu chắc như 
đinh đóng cột! 

Hàng xóm láng giềng đều 
khen “Số bà sướng nhé. Về 

già tha hồ hưởng lộc từ con 
cháu. Mà bà có mấy đứa cháu 
tuyệt quá, đúng chất Hà Nội. 
Con gái thì vừa xinh đẹp, giỏi 
giang, lại nhẹ nhàng, tinh tế 
trong giao tiếp. Con trai thì học 
giỏi, thành đạt, lại ngoan ngoãn, 
hiếu thuận”. 

Tôi thì nghĩ, chẳng phải số 
phận gì đâu. Các cụ bảo, “gieo 
nhân nào, gặt quả nấy”. Một 
phần là ở tố chất sẵn có của các 
con, cháu, phần nữa là do sự 
giáo dục từ gia đình. Mỗi một 
cá nhân đều chịu ảnh hưởng từ 
môi trường bên ngoài, từ xã hội. 
Trách nhiệm của mỗi gia đình là 
không để những cái xấu, cái tiêu 
cực len lỏi, ngấm vào trong con, 

cháu mình; để những cái tốt, cái 
hay được phát huy, tỏa sáng. Hà 
Nội đang ngày càng phát triển. 
Trong dòng chảy sôi động ấy, 
mỗi gia đình đều có trách nhiệm 
kế thừa, phát huy những giá trị 
văn hóa truyền thống đồng thời 
phải biết gạn đục, khơi trong 
khi tiếp nhận những yếu tố văn 
hóa mới. Để sau này con, cháu 
thành những người Hà Nội 
thanh lịch, văn minh, hãy dạy 
chúng từ những việc nhỏ như 
đi hỏi, về chào, rộng hơn là dạy 
cách ăn, nết ở, thái độ giao tiếp 
đúng mực, biết yêu thương, chia 
sẻ với mọi người... Dạy con từ 
thuở còn thơ! 

Ngọc Am

“Làng văn hóa kiểu mẫu”...      (Tiếp theo trang 27)

dụng cụ thể dục, thể thao... tạo 
điều kiện cho người dân tham 
gia tập luyện.

Đối với thôn Hưng Giáo (xã 
Tam Hưng), từ khi xây dựng 
“Làng văn hóa kiểu mẫu”, các 
đám cưới trong thôn đều được 
tổ chức tại nhà văn hóa, theo 
nếp sống mới, 100%  đám tang 
đã được hỏa táng. Ông Bùi Th ế 
Việt, Trưởng thôn Hưng Giáo 
tự hào: “Nhà văn hóa được xây 
dựng từ năm 2013. Mới đây, 
nhờ nguồn từ xã hội hóa lắp 
đặt hơn 30 ghế đá tại khuôn 
viên, tạo nơi vui chơi, thư giãn 
cho mọi lứa tuổi. Vệ sinh môi 
trường được bảo đảm hơn, toàn 
bộ hệ thống rãnh thoát nước 
thải đã được địa phương làm 
nắp đậy. Đặc biệt, ở thôn này, 
tình làng nghĩa xóm được vun 
đắp, không hề có chuyện người 
dân cãi nhau, to tiếng”. Cũng 

theo ông Việt, đạt kết quả đó, 
trước hết nhờ sự vào cuộc của 
cả hệ thống chính trị, đặc biệt 
làm tốt công tác tuyên truyền, 
qua đó, người dân hiểu và tự 
giác thực hiện.

Quá trình triển khai xây 
dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu”, 
huyện Th anh Oai đã thành lập 
ban chỉ đạo, phân công nhiệm 
vụ cho các thành viên thường 
xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng 
dẫn cơ sở thực hiện các tiêu chí 
theo lộ trình, bước đi cụ thể. 
Ban chỉ đạo phong trào “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa” huyện đã nhiều 
lần xuống các thôn, tổ dân phố 
cùng cơ sở họp bàn chỉ ra những 
tồn tại, khó khăn, vướng mắc và 
giải pháp thực hiện. Huyện cũng 
bố trí quỹ đất công để các thôn 
khai thác làm sân chơi, điểm 
sinh hoạt văn hóa, tập luyện thể 

dục, thể thao; hỗ trợ mỗi thôn, 
tổ dân phố 250 triệu đồng đầu 
tư các công trình hạ tầng. Ngoài 
ra, các thôn vận động xã hội hóa, 
tạo thêm nguồn lực trong đầu tư 
xây dựng công trình công cộng... 

Với những kết quả đã đạt 
được, huyện Th anh Oai đã có 
2/4 thôn được công nhận “Làng 
văn hóa kiểu mẫu” là thôn 
Minh Kha và Hưng Giáo; 2/4 
thôn, tổ dân phố còn lại tiếp 
tục phấn đấu hoàn thành trong 
năm 2020. 

“Kết quả xây dựng Làng/Tổ 
dân phố kiểu mẫu là mô hình 
để các địa phương tham quan, 
học tập. Đồng thời, làm cơ sở 
để huyện nhân rộng mô hình 
trên toàn địa bàn trong giai 
đoạn mới...” - Chủ tịch UBND 
huyện Th anh Oai Bùi Văn Sáng 
khẳng định. 

Nguyễn Mai



32 DÂN CHỦ VÀ ĐOÀN KẾT  SỐ 90 - THÁNG 6/2020

NGƯỜI HÀ NỘI THANH LỊCH, VĂN MINH

32 DÂN CHỦ VÀ ĐOÀN KẾT  SỐ 90 - THÁNG 6/2020

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc Khu dân cư số 7.

Ban CTMT KDC số 7 
đoàn kết xây dựng KDC văn hóa

Bằng ý chí, sự đoàn kết và 
quyết tâm cao, những năm 
qua, Ban Công tác Mặt trận 

(CTMT) Khu dân cư (KDC) số 7 
phường Th ịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai đã triển khai có hiệu quả các 
cuộc vận động (CVĐ), phong trào 
thi đua yêu nước, góp phần xây 
dựng quận Hoàng Mai ngày càng 
phát triển.

Với 04 tổ dân phố, gần 2.500 
nhân khẩu, địa bàn rộng, trong 
những năm qua, để triển khai 
thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, 
Ban Công tác Mặt trận KDC luôn 
xác định rõ những mặt thuận lợi 
và mặt khó khăn để xây dựng Kế 
hoạch triển khai thực hiện nhiệm 
vụ. Đặc biệt, Ban CTMT luôn phát 
huy tinh thần dân chủ trong Nhân 
dân, mọi chủ trương, kế hoạch, 
chương trình hành động hoặc 
công trình thực hiện trên địa bàn 
đều lấy ý kiến Nhân dân mới triển 

khai thực hiện; phối hợp với các chi 
hội đoàn thể tích cực tuyên truyền, 
vận động cán bộ và Nhân dân chấp 
hành tốt chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, các phong trào thi đua 
do phường phát động. 

Với 14 thành viên trong Ban 
CTMT, trong đó, cán bộ nữ 
chiếm đa số. Vì thế, các cô, các 
chị đã đến từng nhà, từng gia 
đình, gần gũi, trò chuyện, trao 
đổi và vận động, lắng nghe ý kiến 
của Nhân dân, qua đó, nắm bắt 
được dư luận cũng như tâm tư 
nguyện vọng của Nhân dân để 
cùng họp bàn đưa ra hướng giải 
quyết hợp tình hợp lý. Bằng sự 
tâm huyết, nhiệt tình giúp đỡ bà 
con khu phố, những thành viên 
trong Ban CTMT luôn tạo được 
niềm tin trong Nhân dân, là cầu 
nối thắt chặt tình đoàn kết, chung 
tay xây dựng đời sống kinh tế ổn 

định, từng bước phát triển, xây 
dựng đô thị văn minh. 

Th ực hiện CVĐ “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh”, Nhân dân hăng 
hái tham gia xây dựng đời sống 
văn hóa, tinh thần lành mạnh, 
phong phú, giữ gìn và phát huy 
bản sắc văn hóa dân tộc. Số hộ 
đạt Gia đình văn hóa hàng năm 
đạt 95,82%; nhiều gia đình đạt 
“Gia đình văn hoá tiêu biểu, ông 
bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”. 
Công tác an sinh xã hội được quan 
tâm. Năm 2019, Ban CTMT đã 
phối hợp với các tổ dân phố, Chi 
hội Phụ nữ, Chi hội Cựu chiến 
binh giúp hội viên vay vốn với tổng 
số tiền 790 triệu đồng bằng nguốn 
vốn của Ngân hàng chính sách xã 
hội để phát triển kinh tế gia đình. 
Ngoài ra, Chi hội phụ nữ duy trì 
4 nhóm tiết kiệm không lấy lãi 
để giúp nhau có thêm vốn kinh 
doanh. Vì thế, đời sống Nhân dân 
trong KDC ổn định, đời sống vật 
chất, tinh thần được cải thiện. 95% 
hộ gia đình có đời sống từ khá trở 
lên, trong năm không phát sinh 
hộ nghèo mới. Các gia đình chính 
sách, hộ nghèo, hộ khó khăn, 
người kém may mắn đều được 
Ban CTMT cùng các chi hội đoàn 
thể tổ chức thăm hỏi nhân dịp lễ, 
Tết..., đảm bảo “không ai bị bỏ lại 
phía sau”.

 Th ực hiện tốt nếp sống văn 
minh trong việc cưới, việc tang và 
lễ hội, Quy tắc ứng xử nơi công 

(Xem tiếp trang 35)
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Nữ cán bộ 
Mặt trận 
năng động, 
trách nhiệm



Về thôn Chử Xã, xã Văn 
Đức những ngày này, 
chúng tôi thật ngạc 

nhiên trước Ngôi làng bích họa 
tuyệt đẹp nằm bên con sông 
Hồng đỏ nặng phù sa với những 
cánh đồng rau xanh mướt. 
Những đổi thay của quê hương 
Chử Xá hôm nay, bên cạnh sự 
đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, 
sự đoàn kết, phấn đấu không 
ngừng của cán bộ và Nhân dân 
trong thôn, còn có sự đóng góp 
không nhỏ của nữ Trưởng Ban 
Công tác Mặt trận (CTMT) 
thôn Trần Th ị Th u Hà.

Th am gia các hoạt động 
đoàn thể của thôn ngay từ khi 
con ngồi trên ghế nhà trường 
và trải qua nhiều vị trí công 
tác, đảm nhiệm nhiều công việc 
khác nhau ở địa phương, song 
ở bất kỳ cương vị nào, bà Trần 
Th ị Th u Hà cũng luôn hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao. 
Năm 2013, bà được Nhân dân 
tín nhiệm bầu làm Trưởng ban 
CTMT thôn Chử Xá, Chủ tịch 
Hội Chữ thập đỏ xã Văn Đức.

Cương vị mới, trọng trách 
càng nặng hơn, bà Hà đã nỗ lực 
học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, 
hoàn thiện bản thân để trưởng 
thành. 7 năm làm công tác 
Mặt trận, bà luôn đi đầu tuyên 
truyền vận động bà con Nhân 
dân, triển khai thực hiện các 
cuộc vận động (CVĐ), các 
phong trào thi đua yêu nước 
ở địa phương; hà ng năm, chủ 
động tham mưu cho cấp ủy, 
chính quyền thôn triển khai 
thực hiện hiệu quả CVĐ “Toà n 
dân đoà n kế t xây dự ng nông 
thôn mới, đô thị văn minh”; 
vận động Nhân dân thực hiện 
công tác dồn điền đổi thửa và 
tự nguyện hiến trên 4.000m2 
đất để làm kênh mương nội 
đồng, 2.000m2 để làm giếng 
đình của thôn; xây dựng 04 
tuyến đường tự quản, 2 tuyến 
đường nở hoa dài 300m... Đặc 
biệt, trong phong trào xây 
dựng nông thôn mới, với Dự 
án tranh tường “Nông nghiệp 
sạch - Th ành phố xanh”, bà đã 
cùng Ban CTMT vận động xã 

hội hoá thực hiện 15 bức tranh 
tường có tổng kinh phí trên 405 
triệ u đồng. Dự án đã tạo nhiều 
ấn tượng tốt, tạo hướng đi, 
tiềm năng mới để Chử Xá phát 
triển du lịch trải nghiệm. Cùng 
với đó, Ban CTMT đã vận động 
Nhân dân tích cực chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng theo quy 
hoạch vùng chuyện canh được 
105ha (vượt chỉ tiêu UBND xã 
giao 200%), tích cực đưa tiến 
bộ KHKT vào sản xuất, chăn 
nuôi góp phần tăng năng suất, 
chất lượng của cây trồng, vật 
nuôi, tạo thu nhập ngày càng 
tăng cho nhân dân, góp phần 
giảm tỉ lệ hộ nghèo, tăng tỷ lệ 
hộ khá, giàu, hiện thôn không 
còn hộ nghèo.

Bên cạ nh đó , Ban CTMT 
thôn đã vận động Nhân dân 
tích cực ủng hộ các quỹ từ thiện 
nhân đạo, chăm lo sự nghiệp 
giáo dục, công tác an sinh xã hội 
và xây dựng đời sống văn hóa ở 
khu dân cư; tuyên truyền, vận 
động Nhân dân đẩy mạnh các 
hoạt động văn hóa văn nghệ, thể 

Ban CTMT thôn Chử Xã bàn giao Nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách.
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dục thể thao, giữ gìn phát huy 
bản sắc văn hóa truyền thống, 
thực hiện việc cưới, việc tang, lễ 
hội văn minh. Từ đầu năm 2020 
đến nay, thôn có 6/7 trường hợp 
gia đình có người mất thực hiện 
hỏa táng... Hàng năm, thôn có 
trên 95% hộ gia đình đạt Gia 
đình văn hóa và thôn nhiều 
năm đạt Th ôn văn hóa. 

Năm 2019, bà Trần Th ị Th u 
Hà được tín nhiệm bầu giữ chức 
vụ Phó Chủ tịch Ủ y ban MTTQ 
Việ t Nam xã Văn Đức nhiệm kỳ 
2019 - 2024. Ở  cương vị mới, bà 
luôn tâm niệm “Muốn tạo được 
sự đồng thuận trong Nhân dân 

thì người cán bộ làm công tác 
Mặt trận trước hết phải năng 
động, trách nhiệm, nhiệt tình 
với công việc, luôn bám sát cơ 
sở, gần dân, nói đi đôi với làm 
thì dân mới tin và làm theo”. 
Trong những ngày cả nước 
chung tay phòng chống đại dịch 
COVID-19, Ủ y ban MTTQ Việt 
Nam xã đã luôn sát cánh cùng 
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 
xã Văn Đức vận động 624 tập 
thể, cá nhân ủng hộ công tác 
phòng chống dịch địa phương 
được trên 184 triệu đồng, 1.030 
kg gạo, 2.180 khẩu trang, 10 lít 
nước sát khuẩn...

Gắn bó 7 năm với công tác 
Mặt trận, cái được của bà Hà 
không chỉ là những tấm Bằng 
khen, giấy khen của các cấp, 
các ngành, mà lớn hơn, đó là 
đời sống của bà con Nhân dân 
trong thôn, trong xã đã có nhiều 
chuyển biến tích cực; mọi tâm 
tư, nguyện vọng của Nhân dân 
luôn được bà lắng nghe và phản 
ánh kịp đến cấp ủy Đảng, chính 
quyền địa phương. Bà thực sự 
là một người cán bộ Mặt trận 
gương mẫu, tận tụy được dân 
quý, dân yêu.

MTTQ huyện Gia Lâm

Lan tỏa niềm vui...     (Xem tiếp trang 20)

TP phối hợp với Công đoàn Các Khu công nghiệp 
và chế xuất Hà Nội đã tới thăm, tặng gạo, tiền 
mặt, hỗ trợ 51 công nhân tại khu nhà ở xã hội Khu 
công nghiệp Bắc Th ăng Long và nhiều hoàn cảnh 
khó khăn khác.

Nhận được sự quan tâm, động viên kịp thời 
của tổ chức công đoàn, anh Nguyễn Văn Đức 
(Công ty TNHH SWCC Showa Việt Nam) cho 
biết: “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, con bị 
khuyết tật bẩm sinh nên sự hỗ trợ của công đoàn 
rất thiết thực”.

Tại Công ty TNHH Daiwa Plastics Th ăng 
Long, Chủ tịch Công đoàn Công ty Tạ Đức Khôi 
cho biết, bên cạnh việc hỗ trợ cho người lao động 
phòng chống dịch, Ban Chấp hành Công đoàn 
công ty đã đối thoại, thương lượng trực tiếp với 
Tổng Giám đốc công ty để đưa nhiều nội dung 
có lợi cho người LĐ vào thỏa ước LĐ tập thể của 
doanh nghiệp, như: Ngoài những ngày nghỉ theo 
quy định, trong năm người LĐ còn được nghỉ 
thêm 1 ngày. Đặc biệt, LĐ nữ, nhất là LĐ có thai, 
nuôi con nhỏ còn được hưởng nhiều quyền lợi cao 
hơn theo quy định.

Tại Công ty TNHH Điện tử Asti, Công đoàn 
công ty cũng tăng cường các hoạt động tư vấn 
pháp luật qua ứng dụng công nghệ thông tin cho 

công đoàn cơ sở, đoàn viên, người LĐ các vấn đề 
liên quan đến quyền lợi của người LĐ, như: Việc 
làm, tiền lương, trợ cấp thất nghiệp; tham gia giám 
sát bảo đảm chế độ lương, thưởng cho người LĐ. 
Hiện, người LĐ được tăng 8% lương so với cùng kỳ 
năm 2019. Trong bối cảnh dịch COVID-19, tất cả 
người LĐ đều được hỗ trợ 200.000 đồng/người... 

Cũng nhân dịp Th áng Công nhân năm 2020, 
Quỹ trợ vốn công nhân viên chức LĐ nghèo Th ủ 
đô phát triển kinh tế gia đình đã trao 53 suất quà 
cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Cảm động 
trước tình cảm và sự động viên giúp đỡ kịp thời 
này, anh Nguyễn Văn Bảo - công nhân gác chắn 
đường ngang, thuộc Công ty cổ phần Quản lý và 
xây dựng đường bộ I Hà Tây cho biết: “Trong khó 
khăn càng thấm câu “Ở đâu công nhân khó, ở đó 
có công đoàn”. Đây là động lực để tôi vươn lên, yên 
tâm công tác và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Phó Chủ tịch Th ường trực phụ trách LĐLĐ TP 
Hà Nội Đặng Th ị Phương Hoa cho biết thêm, các 
hoạt động chăm lo người lao động sẽ không mang 
tính thời điểm mà được duy trì thường xuyên, 
nhằm chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh 
thần của công nhân lao động, góp phần xây dựng 
giai cấp công nhân Th ủ đô vững mạnh. 

Hà  Phong
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1. Luật trẻ em quy định trẻ em có những quyền nào?
Trả lời: Th eo quy định của Luật, trẻ em có các quyền 

sau:
- Quyền sống.
- Quyền được khai sinh và có quốc tịch.
- Quyền được chăm sóc sức khỏe.
- Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng.
- Quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng 

khiếu.
- Quyền vui chơi, giải trí.
- Quyền giữ gìn, phát huy bản sắc.
- Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
- Quyền về tài sản.
- Quyền bí mật đời sống riêng tư.
- Quyền được sống chung với cha, mẹ.
- Quyền được đoàn tụ, liên hệ và tiếp xúc với cha, mẹ.
- Quyền được chăm sóc thay thế và nhận làm 

con nuôi.
- Quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục.
- Quyền được bảo vệ để không bị bóc lột sức lao động.

- Quyền được bảo vệ để không bị bạo lực, bỏ rơi, 
bỏ mặc.

- Quyền được bảo vệ để không bị mua bán, bắt cóc, 
đánh tráo, chiếm đoạt.

- Quyền được bảo vệ khỏi chất ma túy.
- Quyền được bảo vệ trong tố tụng và xử lý vi phạm 

hành chính.
- Quyền được bảo vệ khi gặp thiên tai, thảm họa, 

ô nhiễm môi trường, xung đột vũ trang.
- Quyền được bảo đảm an sinh xã hội.
- Quyền được tiếp cận thông tin và tham gia hoạt 

động xã hội.
- Quyền được bày tỏ ý kiến và hội họp.

2. Trẻ em có bổn phận gì?
Trả lời: Trẻ em có các bổn phận sau:
- Bổn phận đối với gia đình.
- Bổn phận đối với cộng đồng, xã hội.
- Bổn phận của trẻ em đối với quê hương, đất nước. 

Ngọc Quỳnh

TÌM HIỂU VỀ LUẬT TRẺ EM 
NHÂN THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM

cộng, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, 
trong năm qua, 100% đám tang tại KDC đều thực 
hiện hỏa táng. Nhân dân tham gia các lễ hội truyền 
thống với tinh thần yêu quê hương, giữ gìn phong 
tục địa phương. Công tác tuyên truyền phòng chống 
dịch bệnh, vệ sinh môi trường được Ban CTMT đẩy 
mạnh; duy trì tổng vệ sinh vào chiều thứ 6 và sáng 
thứ 7 hàng tuần, tuyên truyền Nhân dân không lấn 
chiếm vỉa hè lòng đường. Qua đó, cảnh quan môi 
trường được giữ gìn xanh - sạch - đẹp. 

Việc phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong 
Nhân dân đã giúp KDC luôn đạt được danh hiệu 
văn hoá và luôn dẫn đầu trong các hoạt động phong 
trào tại địa phương. Trong thời gian tới, Ban CTMT 
cùng Nhân dân KDC số 7 tiếp tục phát huy khối đại 
đoàn kết, tích cực thực hiện tốt hơn nữa các CVĐ, 
các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng 
quận Hoàng Mai ngày càng văn minh, giàu đẹp. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai

Ban CTMT KDC số 7... 
(Xem tiếp trang 32)

Nhiều ý kiến tâm huyết... 
(Xem tiếp trang 16)

nghị cần đánh giá rõ hơn 5 năm qua Hà Nội đã làm được 
đến đâu với vai trò là Th ủ đô cả nước và cần chỉ rõ  nguyên 
nhân củ a nhữ ng hạ n chế , yế u ké m. Vớ i vai trò  là  Th ủ  đô, 
Hà Nội hộ i tụ  tất cả các tinh hoa của đất nước. Do đó, về 
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, Hà Nội cần nêu rõ phải làm 
gì để đi đầu, dẫn dắt cả nước, tiên phong trên các lĩ nh vự c.

Đá nh giá  cao những ý kiến tâm huyết, thể hiện trách 
nhiệm và tình cảm với Th ủ đô, góp phần nâng cao chất 
lượng báo cáo chính trị của Đảng bộ TP Hà Nộ i, Phó 
Chủ tịch Th ường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà 
Nội Nguyễn Anh Tuấn khẳ ng đị nh sẽ  tiếp thu và  tổ ng 
hợ p tất cả ý kiến củ a cá c đại biểu để gửi đến tiể u ban Văn 
kiệ n Đạ i hộ i Đả ng bộ  TP. Đồng chí  cũ ng đề  nghị  Ủ y ban 
MTTQ Việ t Nam cá c quậ n, huyệ n, thị  xã  triể n khai lấ y 
ý  kiế n gó p ý  và o Dự  thả o Bá o cá o chí nh trị  Đạ i hộ i đạ i 
biể u Đả ng bộ  TP lầ n thứ  XVII tạ i đơn vị  mì nh theo Kế  
hoạ ch, qua đó , tuyên truyề n kế t quả , thà nh tự u TP đạ t 
đượ c trong 5 năm qua tớ i cá c tầ ng lớ p Nhân dân. 

Thu Thủ y
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Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Sỹ Trường trao quà hỗ trợ 
giáo viên ngoài công lập có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. 
 Ảnh: BTG

Chủ  tị ch Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP Nguyễ n Lan Hương thăm, tặ ng quà  
cá c chá u Trườ ng Phổ  thông cơ sở  dân lậ p dạ y trẻ  câm điế c Hà  Nộ i. 

Ả nh: Linh Vy

Đ/c Ngô Thị Thanh Hằng -
Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư 
Thường trực Thành ủy 
phát biểu tại buổi làm việc 
với Ban Thường trực Ủy ban 
TW MTTQ Việt Nam về việc 
phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 
90 năm Ngày Truyền thống 
MTTQ Việt Nam.
Ả nh: BTG

Ban Thườ ng trự c Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP gặ p mặ t phó ng viên, cộ ng tá c 
viên nhân kỷ  niệ m 95 năm Ngà y bá o chí  Cá ch mạ ng Việ t Nam (21/6/1925 - 
21/6/2020). Ả nh: L.P 

Đ/c Nguyễ n Lan Hương - UVTV Thà nh ủ y, Chủ  tị ch Ủ y ban MTTQ Việ t Nam 
TP trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 90 nhà Đại đoàn kết cho 8 huyện. 

Ả nh: Lê Phương


