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Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám 
trong xây dựng và phát triển Thủ đô

75năm trước, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản 

Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, cả dân tộc Việt Nam 
triệu người như một đã nhất tề 
vùng lên tiến hành cuộc tổng 
khởi nghĩa, đập tan ách thống 
trị của thực dân, phong kiến, 
giành chính quyền về tay Nhân 
dân, mở ra một kỷ nguyên mới 
cho đất nước Việt Nam, dân tộc 
Việt Nam. Th ắng lợi vĩ đại của 
Cách mạng tháng Tám và sự ra 
đời của nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa là thắng lợi của lòng 
yêu nước, ý chí quật cường, tinh 
thần đại đoàn kết toàn dân tộc; 
là thắng lợi của nghệ thuật biết 
giành lấy thời cơ cách mạng; 
của năng lực tổ chức và phát 
động sức mạnh vô địch của 

Nhân dân, quyết đem sức ta mà 
giải phóng cho ta. 

Đường lối, sách lược đúng 
đắn, bám sát những biến đổi 
mau lẹ của tình hình thế giới và 
trong nước, chủ động, kịp thời 
chuyển hướng chỉ đạo chiến lược 
cách mạng, chuẩn bị đón thời cơ, 
đồng thời lãnh đạo Nhân dân tận 
dụng thời cơ để giành thắng lợi. 
Đây là bài học nổi bật nhất về sự 
lãnh đạo của Đảng ta trong Cách 
mạng tháng Tám. Trong cuộc 
Cách mạng mùa Th u lịch sử ấy, 
ở thời điểm có tính chất quyết 
định, Xứ ủy Bắc Kỳ, Th ành ủy Hà 
Nội đã chủ động, táo bạo tìm ra 
phương thức khởi nghĩa phù hợp, 
tổ chức thành công các cuộc đấu 
tranh ngoại giao, vô hiệu hóa kẻ 
thù để giành được thắng lợi lớn 

nhất với tổn thất ít nhất. Th ành 
công của Cách mạng tháng Tám 
tại Hà Nội là tiền đề quan trọng, 
tạo sức lan tỏa để nhiều tỉnh, 
thành phố vùng lên khởi nghĩa và 
khởi nghĩa thành công.

Th ắng lợi của cuộc Tổng khởi 
nghĩa tháng Tám năm 1945 là 
một minh chứng hùng hồn khẳng 
định vai trò của quần chúng Nhân 
dân trong sự nghiệp cách mạng, 
khẳng định sức mạnh của khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc. Với các 
hình thức vận động, tập hợp quần 
chúng phù hợp, Đảng ta và Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã quy tụ, đoàn 
kết, phát huy cao độ sức mạnh của 
các tầng lớp Nhân dân cùng gánh 
vác công việc của đất nước.

Trong kho tàng di sản quý báu 
để lại cho toàn Đảng, toàn dân, 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh đã định 
nghĩa về khái niệm đại đoàn kết: 
“Đại đoàn kết tức là trước hết phải 
đoàn kết đại đa số Nhân dân, mà 
đại đa số Nhân dân là công nhân, 
nông dân và các tầng lớp Nhân 
dân lao động khác. Đó là nền gốc 
của đại đoàn kết. Nó cũng như 
cái nền của nhà, cái gốc của cây. 
Nhưng đã có nền vững, gốc tốt, 
còn phải đoàn kết các tầng lớp 
Nhân dân khác”. Đoàn kết đã trở 
thành một động lực to lớn, một 
triết lý nhân sinh và hành động để 
dân tộc ta vượt qua bao biến cố, 
thăng trầm của thiên tai, địch họa, 
để tồn tại và phát triển bền vững. 
Đó là sự đúc kết những đòi hỏi 
khách quan của sự nghiệp cách 
mạng do quần chúng tiến hành. 
Do đó, trong tiến trình lãnh đạo 
cách mạng, Người yêu cầu không 
được có bất cứ lúc nào lơ là nhiệm 
vụ xây dựng khối đại đoàn kết dân 
tộc. Xây dựng khối đại đoàn kết 
dân tộc không chỉ dừng lại trong 
nhận thức mà được cụ thể hóa 
trong mọi bước đi, giai đoạn phát 
triển của cách mạng.

Th ấm nhuần tư tưởng đại 
đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, những năm qua, dưới sự 
lãnh đạo của Th ành ủy, sự phối 
hợp của chính quyền, bám sát 
vào nhiệm vụ chính trị, yêu cầu 
của từng thời kỳ cách mạng, 
MTTQ Việ t Nam các cấp TP Hà 
Nội cùng với các tổ chức thành 
viên đã không ngừng đổi mới, 
vận động, tập hợp các tầng lớp 
Nhân dân, củng cố và phát huy 
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 
tộc thông qua các phong trào thi 
đua yêu nước, các cuộc vận động 
(CVĐ)... tiêu biểu như CVĐ 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh”, 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam”, phong trào 
“Đoàn kết sáng tạo, nâng cao 
năng suất, chất lượng, hiệu quả, 
hội nhập quốc tế”, các chương 
trình phối hợp được mở rộng 
và nâng cao hiệu quả; các hoạt 
động tập hợp vận động đồng 
bào các tôn giáo và kiều bào ta ở 
nước ngoài được đẩy mạnh, hoạt 
động vì người nghèo và công tác 
cứu trợ, cứu nạn ngày càng thiết 
thực qua đó, phát huy sức mạnh 
khối đại đoàn kết toàn dân, tính 
tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám 
làm, sáng tạo và hiệu quả, góp 
phần cùng TP giành được nhiều 
thành tựu trong phát triển kinh 
tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc 
phòng, an ninh, xây dựng hệ 
thống chính trị vững mạnh.

Trong bối cảnh khu vực, quốc 
tế và cả trong nước có diễn biến 
phức tạp, khó lường, các thế lực 
thù địch không từ bỏ âm mưu 
“diễn biến hòa bình”, “bạo loạn 
lật đổ”, lợi dụng các chiêu bài “dân 
chủ, nhân quyền” để chống phá 
cách mạng Việt Nam. Muốn giữ 

vững thành quả của Cách mạng 
tháng Tám, giữ vững Nhà nước 
của Nhân dân, do Nhân dân và 
vì Nhân dân, hơn bao giờ hết, 
chúng ta phải tiếp tục kiên định 
mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền 
với chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững 
chắc độc lập, chủ quyền, thống 
nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Những ngày tháng này, một 
lần nữa chúng ta nhớ về cuộc cách 
mạng “long trời lở đất” 75 năm về 
trước để trân trọng hơn những 
giá trị to lớn mà Cách mạng tháng 
Tám năm 1945 đã đem lại cho 
toàn dân tộc, để phát huy những 
bài học vô giá từ cuộc cách mạng, 
cùng nỗ lực trong công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm 
nay. Phát huy tinh thần của Cách 
mạng tháng Tám và Quốc khánh 
2/9, cùng với cả nước, Đảng bộ, 
chính quyền và Nhân dân Th ủ 
đô Hà Nội tiếp tục phát huy sức 
mạnh đại đoàn kết, đẩy mạnh 
toàn diện công cuộc đổi mới, xây 
dựng Th ủ đô ngày càng giàu đẹp, 
văn minh, hiện đại. 

Nguyễn Tâm

Mít  nh phát động khởi nghĩa giành chính quyền do Mặt trận Việt Minh tổ chức tại 
Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 19/8/ 1945.  Ả nh: S.T
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Nhữ ng thá ng đầ u năm 
2020, MTTQ Việ t Nam 
các cấp, các tổ chức 

thành viên đã chủ động xây dựng 
và triển khai thực hiện nhiệm 
vụ, kế hoạch công tác năm gắn 
với nhiệm vụ chính trị của địa 
phương, TP, với “mục tiêu kép” - 
vừa quyết liệt phòng chống dịch 
bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã 
hội đạt nhiều kết quả tích cực.

Mặ t trậ n cá c cấ p đã  là m tố t 
công tá c tuyên truyề n, vận động 
Nhân dân thực hiện các chủ 
trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, vận 
động đồng bào các dân tộc và 
đồng bào có đạo trên địa bàn 
thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ, 
trách nhiệm công dân, tham gia 
phát triển kinh tế - xã hội, góp 

phần tăng cường, củng cố khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Dấ u ấ n đặ c biệ t trong nhữ ng 
thá ng đầ u năm phả i kể  đế n là  
Mặ t trậ n cá c cấ p đã  tậ p hợ p, 
phá t huy sứ c mạ nh củ a khố i đạ i 
đoà n kế t toà n dân tộ c tham gia 
phò ng, chố ng dị ch COVID-19. 
Vớ i tinh thầ n “coi sứ c khỏ e và  
tí nh mạ ng củ a con ngườ i là  trên 
hế t”, MTTQ  và  cá c tổ  chứ c thà nh 
viên cá c cấ p đã  cố  gắ ng vượ t 
bậ c, tập trung cao độ, tham gia 
tí ch cự c, có  trá ch nhiệ m công 
tác phòng chống dịch, góp phần 
cùng Th ủ đô khống chế bướ c 
đầ u đại dịch COVID-19, tạo 
niềm tin lớn trong Nhân dân, 
được các cấp ủy Đảng, chính 
quyền ghi nhận, đánh giá cao. 
Trong giai đoạ n đầ u, 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 vớ i 
tổ ng trị  giá  228 tỷ  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 tì nh cả m củ a cá c tầ ng lớ p 
Nhân dân Th ủ  đô 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”. 
Ngay khi Hà  Nộ i có  trườ ng hợ p 
đầ u tiên dương tí nh vớ i virus 
SARS-CoV2 sau 105 ngà y không 
ghi nhậ n ca mắ c mớ i, Ủ y ban 
MTTQ Việ t Nam TP đã  kị p thờ i 
vậ n độ ng và  tổ  chứ c tiế p nhậ n 
ủ ng hộ  công tá c phò ng, chố ng 

Mặ t trậ n cá c cấ p Thà nh phố  
thự c hiệ n có  hiệ u quả  “MỤ C TIÊU KÉ P”

Đ/c Nguyễn Lan Hương 
- UVTV THành ủy, 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP chuyển 
kinh phí hỗ  trợ  38 tỷ 
đồng củ a TP Hà  Nộ i tới 
Bộ Tư lệnh Hải quân để 
xây dựng Nhà văn hóa 
đa năng trên huyện 
đảo Trườ ng Sa. 
Ả nh: Lê Phương
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dị ch COVID-19 giai đoạ n 3 trị  
giá  hơn 9 tỷ đồ ng.

Các hoạt động an sinh xã hội 
chăm lo cho người nghèo, đối 
tượng chính sách xã hội, chăm lo 
đời sống vật chất, tinh thần cho 
đoàn viên, hội viên được quan 
tâm. Dị p Tế t Nguyên đá n Canh 
Tý , Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP 
đã  phố i hợ p vậ n độ ng tặ ng 7.600 
suấ t quà , trị  giá  5,25 tỷ  đồ ng, Ủ y 
ban MTTQ Việ t Nam cá c quậ n, 
huyệ n, thị  xã  và  cơ sở  trí ch Quỹ  
“Vì  ngườ i nghè o” hỗ  trợ  tặ ng 
28.425 suấ t quà  trị  giá  trên 14 tỷ  
đồ ng cho hộ  nghè o, hộ  có  hoà n 
cả nh đặ c biệ t khó  khăn; trí ch 
2,095 tỷ  đồ ng từ  Quỹ  “Cứ u trợ ” 
TP để  thự c hiệ n cá c hoạ t độ ng 
cứ u trợ . Hướ ng tớ i kỷ  niệ m 90 
năm ngà y Truyề n thố ng MTTQ 
Việ t Nam, Ban Th ườ ng trự c Ủ y 
ban MTTQ Việ t Nam TP đã  tổ  
chứ c bà n giao kinh phí  hỗ  trợ  
xây dự ng công trì nh 90 nhà  ở  cho 
hộ  nghè o vớ i tổ ng số  tiề n 2,7 tỷ  
đồ ng. Các phong trào thi đua yêu 
nước và các cuộc vận động được 
Nhân dân quan tâm tham gia 
và hưởng ứng, có nhiều chuyển 
biến tích cực. 6 thá ng đầ u năm, 
đã  vậ n độ ng đượ c 2,96 tỷ  đồ ng 
ủ ng hộ  Quỹ  “Vì  ngườ i nghè o”; 
43 tỷ  đồ ng ủ ng hộ  Quỹ  “Vì  biể n, 
đả o Việ t Nam” - cao thứ  hai 
trong nhiề u năm vậ n độ ng ủ ng 
hộ  Quỹ . Đây là  kế t quả  đá ng ghi 
nhậ n trong bố i cả nh tì nh hì nh 
đạ i dị ch COVID-19 diễ n biế n 
phứ c tạ p, minh chứ ng rõ  né t 
cho niề m tin củ a Nhân dân đố i 
vớ i cá c hoạ t độ ng củ a Mặ t trậ n. 
Cuộ c vậ n độ ng “Toà n dân đoà n 
kế t xây dự ng nông thôn mớ i, đô 
thị  văn minh”, “Ngườ i Việ t Nam 
ưu tiên dù ng hà ng Việ t Nam” 
tiế p tụ c đượ c triể n khai bà i bả n, 

hiệ u quả , thu đượ c nhữ ng kế t 
quả  phấ n khở i. Vận động 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. 

Ban Th ườ ng trự c Ủ y ban 
MTTQ Việ t Nam cá c cấ p trên 
đị a bà n TP đã  tổ  chứ c 4.178 hộ i 
nghị  tiế p xú c cử  tri giữ a đạ i biể u 
Quố c hộ i và  HĐND cá c cấ p vớ i 
cử  tri; tổ  chứ c 406 hộ i nghị  vớ i 
4.335 lượ t ý  kiế n đó ng gó p và o 
văn kiệ n Đạ i hộ i Đả ng cá c cấ p. 
Ban Th ườ ng trự c Ủ y ban MTTQ 
Việ t Nam TP đã  tổ  chứ c 02 đoà n 
giá m sá t độ c lậ p về  công tá c 
phò ng chố ng dị ch, tổ  chứ c phả n 
biệ n xã  hộ i (PBXH) và  gó p ý  đố i 
vớ i 3 dự  thả o Nghị  quyế t củ a 
HĐND TP; Đồng thời, đã tranh 
thủ phá t huy tố t vai trò  củ a hộ i 
đồ ng tư vấ n TP để tham gia trự c 
tiế p và o cá c hoạ t độ ng giá m sá t, 
PBXH củ a MTTQ Việ t Nam các 
cấp. Đây là  né t mớ i cầ n tiế p tụ c 
phá t huy và  nhân rộ ng để  nâng 
cao hiệ u quả  công tá c giá m sá t, 
PBXH trong thờ i gian tớ i.

Bên cạ nh đó , Mặ t trậ n cá c cấ p 
tiế p tụ c đổ i mớ i phương thứ c 
hoạ t độ ng, thự c hiệ n kiệ n toà n tổ  
chứ c bộ  má y, cá n bộ  Mặ t trậ n cá c 
cấ p sau Đạ i hộ i Đả ng nhiệ m kỳ  
2020 - 2025 và  thự c hiệ n Đề  á n 
06 củ a Ban Th ườ ng vụ  Th à nh ủ y 
về  sắ p xế p tổ  dân phố  theo Nghị  
quyế t củ a HĐND TP. Sau sắ p 
xế p, toà n TP cò n 5.260 thôn, tổ  
dân phố , (giả m 2.708 đầ u mố i); 
sau Đại hội Đảng cơ sở 312 Chủ  
tị ch Ủ y ban MTTQ Việ t Nam 
cấ p xã  là  Ủ y viên Ban Th ườ ng 
vụ  Đả ng ủ y, tăng 71 đồ ng chí  so 
vớ i nhiệ m kỳ  trướ c. Vị  trí , vai trò , 

trá ch nhiệ m củ a độ i ngũ  cá n bộ  
Mặ t trậ n ở  cơ sở  tiế p tụ c đượ c 
khẳ ng đị nh.

Nhấ n mạ nh nhữ ng thá ng 
cuố i năm sẽ  diễ n ra nhiề u sự  
kiệ n trọ ng đạ i, đặ c biệ t là  lễ  kỷ  
niệ m cấ p quố c gia 90 năm Ngà y 
Truyề n thố ng MTTQ Việ t Nam, 
Đạ i hộ i đạ i biể u Đả ng bộ  TP lầ n 
thứ  XVII tiế n tớ i Đạ i hộ i đạ i biể u 
toàn quốc lầ n thứ  XIII củ a Đả ng, 
Chủ  tị ch Ủ y ban MTTQ Việ t 
Nam TP Nguyễ n Lan Hương đề  
nghị  cá c cấ p Mặ t trậ n cần thực 
hiện tốt việc tổ chức các hoạt 
động chào mừng 90 năm Ngày 
truyền thống MTTQ Việt Nam 
gắn vớ i việc thực hiện cá c công 
trì nh, phầ n việ c cụ  thể ; Th ực 
hiện tốt vai trò, trách nhiệm của 
mình trong tổ chức Đại hội Đảng 
bộ các cấp. Trong tổ chức hoạt 
động, Ủy ban MTTQ Việt Nam 
các cấp TP cần chú trọng công 
tác phối hợp nhằm tạo đồng 
thuận, nâng cao chất lượng, hiệu 
quả; tiếp tục đề cao vai trò gương 
mẫu của cán bộ Mặt trận, để mỗi 
cán bộ thực sự là tấm gương vì 
Nhân dân, biết lắng nghe Nhân 
dân và bảo vệ được quyền và lợi 
ích hợp pháp của Nhân dân.

Trướ c diễ n biế n phứ c tạ p củ a 
dị ch bệ nh COVID-19, đồ ng chí  
yêu cầ u Mặ t trậ n cá c cấ p chủ  độ ng 
giá m sá t, vậ n độ ng, tuyên truyề n 
sâu rộ ng trong cá c tầ ng lớ p Nhân 
dân về  cá c yêu cầ u phò ng, chố ng 
dị ch; quyế t tâm cù ng vớ i Đả ng bộ  
và  chí nh quyề n TP thự c hiệ n tố t 
nhiệ m vụ  ké p vừ a phò ng, chố ng 
dị ch vừ a phụ c hồ i, phá t triể n kinh 
tế ; tổ  chứ c thà nh công Đạ i hộ i 
Đả ng bộ  cấ p quậ n, huyệ n tiế n tớ i 
Đạ i hộ i Đả ng bộ  TP Hà  Nộ i lầ n 
thứ  XVII. 

Thu Thủ y
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“Cầu nối”  ý Đảng, lòng dân
Xác định rõ nhiệm vụ, 
nhiều cán bộ Mặt trận ở 
cơ sở đã sáng tạo trong 
vận động, tập hợp khối đại 
đoàn kết toàn dân thực 
hiện chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước; đồng 
thời lắng nghe, chuyển tải 
nguyện vọng của Nhân 
dân tới cấp ủy Đảng, chính 
quyền. Họ thực sự đã trở 
thành những nhịp cầu kết 
nối ý Đảng với lòng dân.

TÂM HUYẾT VÀ TRÁCH NHIỆM
Năm nay đã 80 tuổi nhưng 

ông Nguyễn Phương Khánh 
vẫn nhiệt tình với công tác của 
địa phương. Là Trưởng Ban 
công tác Mặt trận (CTMT) 
của khu dân cư số 7, phường 
Bưởi (quận Tây Hồ), ông đã 
phát động và duy trì đều đặn 
phong trào giữ  gìn vệ sinh môi 
trường trong suốt nhiều năm 
qua. Ngoài ra, ông Khánh còn 
chú trọng đến công tác xóa 
đói, giảm nghèo, thực hiện các 
cuộc vận động. Giải pháp thoát 
nghèo được Ban CTMT hướng 
đến là tạo “cần câu” cho người 
nghèo vươn lên. Bằng cách hỗ 
trợ phương tiện làm ăn cho hộ 
nghèo nên đến năm 2017, khu 
dân cư không còn hộ nghèo và 
liên tục giữ vững thành tích này 
đến nay.

Trong vận động thực hiện 
việc tang văn minh, mỗi khi có 
người qua đời, ông Khánh cùng 
cán bộ địa phương tới thăm hỏi, 
hỗ trợ tổ chức tang lễ và vận 
động gia đình đưa người quá cố 
đi hỏa táng, hạn chế đốt vàng 
mã, không rải tiền thật, không 
để nhạc tang lễ quá 10h đêm... 
Từ năm 2015 đến nay, tất cả 
trường hợp qua đời ở khu dân 
cư số 7 phường Bưởi đều được 
hỏa táng.

Trưởng ban CTMT thôn Yên 
Mỹ, xã Bình Yên (huyện Th ạch 
Th ất) Vương Xuân Nội nhiều 
năm qua luôn là người tận tụy 
trong công việc, được Nhân dân 
tin yêu, kính trọng. Ông đã vận 
động thành lập 6 đội tự quản an 
ninh trật tự; động viên Nhân 
dân đóng góp 2,35 tỷ đồng, hiến 
1.850m2 đất, tham gia 2.950 

ngày công xây dựng các công 
trình, góp phần đưa xã Bình Yên 
đạt chuẩn nông thôn mới vào 
năm 2013. Bản thân ông và gia 
đình luôn gương mẫu, đi đầu 
các phong trào...

Đảm nhiệm chức danh 
Trưởng Ban Th anh tra Nhân 
dân (TTND) xã Chuyên Mỹ 
(huyện Phú Xuyên), anh Trần 
Hữu Th ắng cho biết, 9 thành 
viên trong Ban đều rất nhiệt 
tình, trách nhiệm trong công 
việc. Năm 2019 và 6 tháng đầu 
năm 2020, qua giám sát, Ban 
TTND đã phát hiện 2 hộ lấn 
chiếm đất công, 1 hộ sử dụng 
đất sai mục đích, 1 hộ nuôi gia 
cầm số lượng lớn trong khu dân 
cư gây mất vệ sinh môi trường. 
Các vụ việc trên được kiến nghị 
với xã giải quyết kịp thời.

Trong 6 thá ng đầ u năm, Ban 

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 
tại thị trấn Văn Điển.  Ảnh: MTTQ Thanh Trì
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Giám sát đầu tư của cộng đồng 
của các xã, thị trấn trên đị a bà n 
huyệ n Th anh Trì  đã giám sát 
62 công trình, dự án trên địa 
bàn, phát hiện 01 sai phạm, đổ 
cống không đúng với thiết kế 
tại công trình xây dựng đường 
ngõ xóm tại thôn 1 xã Vạn Phú. 
Ban GSĐTCCĐ đã kiến nghị 
sữa chữa kịp thời. Ban TTND 
các xã, thị trấn tổ chức 166 
cuộc giám sát, phát hiện 12 vụ 
vi phạm, kiến nghị với các cấp 
giải quyết 10 vụ, còn 02 vụ đang 
giải quyết.

TIẾP TỤC PHÁT HUY 
VAI TRÒ CẦU NỐI

Có thể nói, hầu hết các 
phong trào, cuộc vận động ở cơ 
sở đều có sự tham gia tích cực 
của đội ngũ cán bộ Mặt trận. 
Chia sẻ về thành công trong 
tuyên truyền xây dựng nông 
thôn mới tại địa phương mình, 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam huyện Quốc Oai Nguyễn 
Tiến Quý cho biết: Những năm 
qua, đội ngũ cán bộ Mặ t trậ n 

cấp huyện, cấp xã không ngừng 
được nâng cao chất lượng và 
mở rộng đối tượng. Nhờ đó, 
vai trò cầu nối giữa ý Đảng với 
lòng dân được cán bộ Mặt trận 
thực hiện ngày càng hiệu quả. 
Điển hình là cán bộ Mặt trận 
xã Phượng Cách đã thành công 
khi tuyên truyền, vận động 
Nhân dân di chuyển hai ngôi 
mộ tổ của hai dòng họ để mở 
rộng đường giao thông. Cán 
bộ Mặt trận thôn Đồng Lư (xã 
Đồng Quang) vận động Nhân 
dân chuyển 103 ngôi mộ để 

bàn giao mặt bằng xây dựng 
công trình công cộng của xã...

UVTV Th ành ủy, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP 
Hà Nội Nguyễn Lan Hương 
khẳng định: “Các cán bộ Mặt 
trận ở cơ sở hoạt động tích cực 
đã góp phần đẩy mạnh phong 
trào thi đua rộng khắp trong 
các tầng lớp Nhân dân, khơi 
dậy lòng yêu nước, nội lực của 
cộng đồng dân cư”. Trong 6 
tháng đầu năm 2020, MTTQ 

Việt Nam các cấp và các tổ chức 
thành viên thực hiện nhiệm vụ 
công tác năm gắn với nhiệm 
vụ chính trị của địa phương, 
của TP với “mục tiêu kép” vừa 
quyết liệt trong phòng, chống 
dịch bệnh vừa phát triển kinh 
tế - xã hội. Cùng với đó, Ủy 
ban MTTQ Việt Nam các cấp 
đã làm tốt vai trò phát huy dân 
chủ, đại diện, bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của Nhân dân; thực hiện giám 
sát và phản biện xã hội, tham 
gia xây dựng Đảng, xây dựng 
chính quyền. Việc thực hiện 
quy chế dân chủ ở cơ sở được 
mở rộng. Các ban TTND đã 
giám sát được 1.677 vụ việc, 
phát hiện 270 vụ việc vi phạm, 
kiến nghị xử lý 266 vụ việc (263 
vụ đã được giải quyết). Các ban 
GSĐTCCĐ đã giám sát 996 
công trình, dự án, phát hiện 52 
vụ việc vi phạm, kiến nghị khắc 
phục 51 công trình, dự án...

Công việc chính của cán bộ 
Mặt trận là tập hợp, vận động, 
thuyết phục xây dựng khối đại 
đoàn kết toàn dân. Và với mỗi 
người cán bộ Mặt trận, họ luôn 
ý thức được trách nhiệm cao cả 
đó, vì cộng đồng mà không quản 
ngày đêm, mưa nắng để hoàn 
thành tốt nhiệm vụ. Nhiều người 
trong số họ đã được cấp trên 
khen thưởng nhưng có lẽ phần 
thưởng lớn nhất chính là thành 
tích chung của địa phương, sự 
tin tưởng, yêu mến của cấp ủy, 
chính quyền và người dân. Dù 
vậy, mỗi cán bộ Mặt trận đang 
cần hơn nữa sự động viên, khích 
lệ để họ có thêm sức mạnh tiếp 
tục làm tốt vai trò “cầu nối” giữa 
ý Đảng và lòng dân. 

Hiền Phương

Thu gom phế liệu đổi cây xanh tại các khu dân cư ở phường Bưởi.  Ả nh: Hiề n Phương
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Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội 
giám sát thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đàm Văn Huân phát biểu tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm hoạt động của Ban TTND, 
Ban GSĐTCCĐ.  Ảnh: Ngọc Lâm

Để gói hỗ trợ 62 nghìn 
tỷ đồng theo tinh thần 
Nghị quyết 42/NQ-

CP ngày 9/4/2020 của Chính 
phủ được thực hiện công khai, 
minh bạch, đúng đối tượng, 
MTTQ Việ t Nam cá c cấ p TP 
Hà  Nộ i đã  nỗ lực vào cuộc, 
tham gia giám sát, đảm bảo 
thực hiện nhanh, hiệu quả 
chính sách hỗ trợ này.

Ban Th ường trực Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP đã chủ 
động báo cáo với Th ành ủy để 
chỉ đạo và ban hành 4 văn bản 
hướng dẫn Mặ t trậ n các quận, 
huyện, thị xã, xác định rõ mục 
đích, yêu cầu, nội dung giám 

sát, phương thức tổ chức thực 
hiện giám sát tại các cấp và tại 
mỗi khu dân cư phù hợp với 
tình hình thực tế ở cơ sở. Việc 
giám sát được cụ thể hóa theo 
từng nhóm đối tượng thuộc 
diện được hỗ trợ theo Nghị 
quyết 42/NQ-CP của Chính 
phủ. Cấp huyện giám sát việc 
hỗ trợ người lao động (NLĐ) 
tạm hoãn thực hiện hợp đồng 
lao động, nghỉ việc không 
lương; người có công với cách 
mạng đang hưởng trợ cấp ưu 
đãi hàng tháng và đối tượng 
bảo trợ xã hội đang hưởng trợ 
cấp xã hội hàng tháng. Cấp xã 
giám sát việc hỗ trợ hộ kinh 

doanh (có doanh thu khai thuế 
dưới 100 triệu đồng/năm, tạm 
ngừng kinh doanh từ ngày 01 
tháng 4 năm 2020); NLĐ bị 
chấm dứt hợp đồng lao động, 
hợp đồng làm việc nhưng 
không đủ điều kiện hưởng trợ 
cấp thất nghiệp; NLĐ không có 
giao kết hợp đồng lao động bị 
mất việc làm; người thuộc hộ 
nghèo, hộ cận nghèo. Ở các khu 
dân cư, các ban công tác Mặt 
trận kịp thời nắm bắt dư luận 
xã hội, phản ánh ngay những 
vướng mắc, ý kiến từ cộng 
đồng trong quá trình triển khai 
hỗ trợ tới chính quyền và Mặt 
trận cấp xã để được giải quyết 
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kịp thời, tránh tình trạng bức 
xúc trong Nhân dân.

Th eo đó , Ủ y ban MTTQ 
Việ t Nam TP đã  thành lập 02 
đoàn giám sát và hiệ p thương 
với cá c tổ  chứ c chính trị - xã 
hội thành lập 06 đoàn kiểm tra; 
MTTQ Việt Nam cấp huyện đã 
thành lập 83 đoàn giám sát, cấp 
xã thành lập 1.075 đoàn giám 
sát việc thực hiện các chính 
sách hỗ trợ người dân gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19. 
Kết quả giám sát cho thấy việc 
rà soát các đối tượng hưởng hỗ 
trợ được thực hiện chặt chẽ, 
nghiêm túc, công khai đảm bảo 
không để lọt, sót đối tượng. 
Danh sách các đối tượng được 
hưởng hỗ trợ đều được niêm 
yết tại các Nhà văn hóa, trụ sở 
UBND cấp xã, có nơi tới tại 
ngõ xóm, nơi tập trung đông 
dân cư, đảm bảo thời gian theo 
quy định để Nhân dân giám 
sát. Qua giám sát đã phát hiện, 
đưa ra khỏi danh sách các đối 
tượng đã chết, không còn ở địa 
bàn; các đối tượng bị trùng do 
đã hưởng hỗ trợ ở một mức 
cao nhất theo hướng dẫn. 

Việ c giá m sá t đã  phá t huy 
đượ c vai trò , trá ch nhiệ m củ a 
MTTQ Việ t Nam cá c cấ p cù ng 
hệ  thố ng chí nh trị  trong việ c 
tham gia phò ng, chố ng dị ch 
COVID-19 và  thự c hiệ n cá c 
chí nh sá ch hỗ  trợ , đặ c biệ t là  
phá t huy đượ c vai trò  giá m sá t 
củ a ngườ i dân tạ i đị a phương. 
Qua giám sát cũ ng ghi nhậ n 
một số khó khăn, vướng mắc 
trong quá  trì nh thự c hiệ n Nghị  
quyế t tạ i cơ sở , do lực lượ ng 
cá n bộ  mỏng, thời gian hoàn 
thành rất ngắn, rà soát bằng 
phương pháp thủ công nên mất 

thời gian và độ chính xác chưa 
cao, nên việc rà soát, lập danh 
sách các đối tượng tại một số 
nơi còn sai sót. Việc thẩm định 
các điều kiện để hỗ trợ chủ yếu 
dựa vào thông tin do NLĐ, 
người sử dụng lao động cung 
cấp nên khó  xác định đúng đối 
tượng, mức thu nhập của NLĐ; 
điều kiện hỗ trợ theo Quyết 
định số 15/2020/QĐ-TTg là 
các đối tượng mất việc, tạm 
hoãn HĐLĐ... từ 01/4/2020 
đến 15/6/2020 hoặc 30/6/2020 
nên đối tượng NLĐ mất việc 
làm trước thời điểm 01/4/2020 
không đủ điều kiện để nhận 
hỗ trợ; Một số đối tượng như: 
Giáo viên mầm non tại các 
trường tư thục, giáo viên hợp 
đồng tại các trường công lập, 
người đánh giầy, cắt tóc, gội 
đầu, sửa chữa xe máy, thợ điện, 
nước, thợ may... không phải 
đối tượng được hỗ trợ.

Để chính sách hỗ  trợ  sớm 
đến với đúng đối tượng cần trợ 
giúp, Ban Th ường trực Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP kiến nghị 
cá c cơ quan chứ c năng cầ n có  
quy định thời gian chậm nhất 
các đối tượng được hỗ trợ gửi 
hồ sơ, ghi rõ  thông tin để giải 
quyết hỗ trợ, quy định rõ thêm 
về gia cảnh của các đối tượng 
được hỗ trợ; bổ sung thêm 
một số đối tượng khác bị ảnh 
hưởng và  điều chỉnh thời gian 
chốt nhân khẩu hộ nghèo, hộ 
cận nghèo từ 31/12/2019 sang 
31/3/2020.

Vớ i sự  và o cuộ c tí ch cự c 
củ a MTTQ Việ t Nam cá c cấ p 
và  cả  hệ  thố ng chí nh trị , đế n 
nay, TP đã  hoà n thà nh việ c chi 
trả  cho 385.516 ngườ i thuộ c 
4 nhó m đố i tượ ng (ngườ i có  

công vớ i cá ch mạ ng; đố i tượ ng 
bả o trợ  xã  hộ i; ngườ i thuộ c hộ  
nghè o và  cậ n nghè o), vớ i kinh 
phí  474,2 tỷ  đồ ng (đạ t 99,9%) 
đả m bả o kị p thờ i, đú ng ngườ i, 
tạ o đượ c niề m tin củ a ngườ i 
dân. TP cũng đã chi trả  hỗ  trợ  
94,9 tỷ  đồ ng cho 93.900 đố i 
tượ ng; 3,47 tỷ  đồ ng cho 3.477 
hộ  kinh doanh thuộ c 05 nhóm 
đối tượng gồm: NLĐ tạm hoãn 
thực hiện hợp đồng lao động, 
nghỉ việc không lương; Hộ 
kinh doanh (có doanh thu khai 
thuế dưới 100 triệu đồng/năm 
tạm ngừng kinh doanh từ ngày 
01 tháng 4 năm 2020); NLĐ bị 
chấm dứt hợp đồng lao động, 
hợp đồng làm việc nhưng 
không đủ điều kiện hưởng trợ 
cấp thất nghiệp; NLĐ không có 
giao kết hợp đồng lao động bị 
mất việc làm; Người sử dụng 
lao động vay vốn để trả lương 
ngừng việc đối với NLĐ. Dự  
kiế n 5 nhóm đối tượng trên 
sẽ  hoà n thà nh việ c chi trả  giai 
đoạ n 2 trong thá ng 8.

Tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết số 42/NQ-CP ngày 
9/4/2020 của Chính phủ, thờ i 
gian tớ i, Ban Th ường trực Ủy 
ban MTTQ Việt Nam các cấp 
sẽ chủ động, thực hiện tốt công 
tác giám sát việc hỗ trợ các 
nhóm đối tượng còn lại đảm 
bảo chính xác, công khai, minh 
bạch, kịp thời hỗ trợ người dân 
gặp khó khăn do dịch bệnh 
vượt qua khó khăn, ổn định 
cuộc sống; đồng thời tuyên 
truyền để người dân nhận thức 
rõ được chính sách nhân đạo 
của Nhà nước, góp phần nâng 
cao hiệu quả công tác hỗ trợ 
cho Nhân dân. 

Dân Chung
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Đền ơn đáp nghĩa” là 
truyền thống tốt đẹp 
của dân tộc. Trong 

nhiều năm qua, Đảng bộ, chính 
quyền và Nhân dân Th ủ đô Hà 
Nội luôn quan tâm, chăm sóc 
tới thương binh, bệnh binh, gia 
đình liệt sỹ  và những người có 
công với cách mạng. Vớ i vai trò , 
vị  trí  củ a mì nh, MTTQ Việt 
Nam TP Hà Nội luôn xác định 
đây là trách nhiệm và là hoạt 
động thường niên.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 
70 năm Ngày Th ương binh - 
Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP 
phối hợp với UBND TP phát 
động đợt cao điểm Toàn dân 

ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, 
tập trung xây, sửa hơn 8.000 nhà 
ở cho người có công với Cách 
mạng trị giá hơn 46 tỷ đồng. 
Năm 2019, với sự ủng hộ của 
các tổ chức, cá nhân, Quỹ “Đền 
ơn đáp nghĩa” các cấp trên toàn 
TP đã vận động được số tiền là 
37,522 tỷ đồng; đã xây dựng và 
sửa chữa 458 nhà ở cho người 
có công với tổng kinh phí 17,761 
tỷ đồng; tặng sổ tiết kiệm cho 
4.790 người có công có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn, với số 
tiền 5,654 tỷ đồng; tu sửa nâng 
cấp 105 công trình ghi công liệt 
sỹ . Đây chính là động lực để 
người có công và gia đình người 
có công khắc phục khó khăn, 

tiếp tục phát huy tinh thần cách 
mạng, gương mẫu đi đầu trong 
các cuộc vận động, các phong 
trào thi đua yêu nước để đóng 
góp thiết thực vào thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương.

Năm nay, dị p kỷ niệm 73 
năm Ngày Th ương binh - Liệt 
sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), Ban 
Th ường trực Ủ y ban MTTQ Việt 
Nam TP Hà Nội đã chủ động 
xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh 
các hoạt động tuyên truyền từ 
TP đến cơ sở, các khu dân cư, 
tạo sự thống nhất về nhận thức 
và hành động trong hệ thống 
Mặt trận đến các tổ chức thành 
viên, đoàn viên, hội viên và các 

“

MTTQ các cấp TP Hà Nội 
thự c hiệ n tố t phong trào 

   “Đền ơn đáp nghĩa”

Đ/c Nguyễn Lan Hương 
- UVTV Thành ủy, Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP thăm, tặng quà 
thương binh Hoàng Văn 
Đào. 

Ảnh: BTG
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tầng lớp Nhân dân để đẩy mạnh 
các hoạt động chăm sóc, giúp 
đỡ người có công trên địa bàn. 

Nhằm huy động nguồn lực 
của cộng đồng xã hội tiếp tục 
cùng với Nhà nước chăm lo tốt 
hơn các mặt đời sống cho người 
có công với cách mạng, Ủ y ban 
MTTQ Việt Nam TP phối hợp 
với Sở Lao động, Th ương binh 
và Xã hội, các tổ chức thành 
viên vận động các cơ quan, đơn 
vị, doanh nghiệp, các tổ chức xã 
hội, các tầng lớp Nhân dân tích 
cực tham gia ủng hộ Quỹ “Đề n 
ơn đá p nghĩ a”. Tính đến ngày 
31/7/2020, toàn TP đã vận động 
được 31,060 tỷ đồng. Trong 
đó, cấp TP vận động được 1,11 
tỷ đồng. Các quận, huyện vận 
động Quỹ đạt kết quả cao như: 
Gia Lâm, Đống Đa, Long Biên, 
Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hà Đông, 
Th ường Tín...

Cũng trong dịp này, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP cùng với 
Th ành ủy, HĐND, UBND TP đi 
thăm, tặng quà các thương binh, 

gia đình liệt sỹ trên địa bàn Th ủ 
đô. Đến thăm, tặng quà thương 
binh Trần Quang Tuấn (thôn 
1, xã  Đông Mỹ, huyện Th anh 
Trì) và  thương binh Hoàng Văn 
Đào (thôn 1 xã Vạn Phúc, huyện 
Th anh Trì), Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Nguyễn 
Lan Hương - Trưởng một đoàn 
công tác của TP đã bày tỏ sự 
tri ân và biết ơn sâu sắc đối với 
những cống hiến, hy sinh của 
các thương binh và gia đình đối 
với sự nghiệp đấu tranh và giải 
phóng dân tộc, thống nhất đất 
nước, đồng thời, đề nghị cấp ủy, 
chính quyền Th anh Trì và các xã 
tiếp tục thực hiện tốt công tác 
đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo đến 
các gia đình chính sách, người 
có công trên địa bàn. Cũng 
trong dịp này, Ủ y ban MTTQ 
Việ t Nam TP Hà  Nộ i đã  tổ  chứ c 
03 đoà n thăm, tặ ng quà  cá c 
chứ c sắ c, chứ c việ c, nhà  tu hà nh 
là  thân nhân liệ t sỹ  tiêu biể u 
trên đị a bà n quậ n Hoà n Kiế m, 
Hai Bà  Trưng, Đố ng Đa và  

huyệ n Th ườ ng Tí n. Đồng thời, 
trích 30 triệu đồng từ Quỹ “Vì 
người nghèo” TP để hỗ trợ 30 
hội viên Hội Cựu chiến binh có 
hoàn cảnh khó khăn. Các quận, 
huyện, thị xã đã hỗ trợ xây dựng, 
sửa chữa 292 nhà ở cho người có 
công với cách mạng, tổng kinh 
phí hỗ trợ hơn 11 tỷ đồng, tặng 
gần 2.600 sổ tiết kiệm với số tiền 
trung bình 1,3 triệu đồng/sổ; tu 
sửa, nâng cấp 63 công trình ghi 
công liệt sỹ ...

Phong trà o “Đề n ơn đá p 
nghĩ a” đượ c Ủ y ban MTTQ 
Việt Nam các cấp và các tổ chức 
thành viên triể n khai mạ nh mẽ  
vớ i nhiề u hoạ t độ ng ý  nghĩ a: 
thăm hỏi, tri ân các gia đình 
liệt sỹ ,  thương binh, bệnh binh, 
Anh hùng lực lượng vũ trang 
Nhân dân, Mẹ Việt Nam anh 
hùng, người có công với nước; 
phối hợp với các đơn vị tổ chức 
khám bệnh và cấp thuốc miễn 
phí cho các thương binh, thân 
nhân liệt sỹ, người có công; tổ  
chứ c Đoàn đến viếng, dâng 
hương tại các nghĩa trang liệt sỹ ; 
phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam 
Anh hùng. 

Tri ân người có công bằng 
những việc làm cụ thể, thiết 
thực, MTTQ Việt Nam các cấp 
TP đã và đang góp phần cùng 
cộng đồng sẻ chia những khó 
khăn, mất mát, nâng cao đời 
sống vật chất và tinh thần cho 
gia đình thương binh, liệt sỹ, gia 
đình có công. Trong thời gian 
tới, MTTQ Việt Nam các cấp sẽ 
tiếp tục đẩy mạnh phong trào 
“Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần 
làm sáng mãi truyền thống, đạo 
lý “Uống nước nhớ nguồn” của 
dân tộc. 

 Hà Phương

Đ/c Nguyễn Lan Hương - UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP thăm, tặng 
quà thương binh Trần Quang Tuấn.
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Phát huy vai trò các tôn giá o 
tham gia cá c phong trà o, 

các cuộc vận động của Mặt trận

Thực hiện nhất quán quan 
điểm của Đảng, tôn giáo 
và công tác tôn giáo là vấn 

đề chiến lược có tầm quan trọng 
đặc biệt đối với công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, những 
năm qua, MTTQ phối hợp các 
đoàn thể chính trị - xã hội trên 
địa bàn Th ủ đô luôn quan tâm 
tuyên truyền, hướng dẫn, triển 
khai, thực hiện tốt công tác tôn 
giáo với tinh thần tôn trọng và 
bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, 
tôn giáo của người dân theo quy 
định của pháp luật. Đã triển khai 
tổ chức nhiều hoạt động thiết 
thực, nhằm tuyên truyền, vận 
động, các chức sắc, tín đồ thực 
hiện phương châm sống “Tốt đời, 
đẹp đạo” đồng hành cùng dân 

tộc trong đồng bào các tôn giáo, 
vận động các tín đồ, chức sắc 
hưởng ứng tham gia các phong 
trào thi đua yêu nước, các cuộc 
vận động, đưa ứng dụng tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, 
đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa 
đói giảm nghèo, tích cực tham 
gia các phong trào thi đua yêu 
nước tại địa phương; phối hợp 
triển khai một số mô hình bảo vệ 
môi sinh, môi trường sinh thái, 
ứng phó với biến đổi khí hậu; 
xây dựng nếp sống văn hóa văn 
minh tại các cơ sở thờ tự, như: 
Mô hình “Xây dựng nếp sống 
văn hóa văn minh, hạn chế đốt 
vàng mã” trong các cơ sở thờ tự 
trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, 
huyện Sóc Sơn; mô hình “Tác hại 

của việc đốt rơm rạ và các giả i 
pháp hạn chế đốt rơm rạ bằng 
chế phẩm sinh học, xử lý rơm rạ 
làm phân hữu cơ cung cấp chất 
dinh dưỡng cho đất” trên địa bàn 
huyện Đông Anh, Đan Phượng; 
mô hình “Hạn chế sử dụng bếp 
than tổ ong bảo vệ môi trường” 
trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Ba 
Đình; mô hình thí điểm “Chùa 
xanh” bảo vệ môi trường, ứng 
phó với biến đổi khí hậu tại chùa 
Xuân Trạch, huyện Đông Anh; 
phối hợp tổ chức Lễ phát động và 
ra quân bảo vệ môi trường, ứng 
phó với biến đổi khí hậu, nhằm 
hưởng ứng “Th áng hành động 
vì môi trường” năm 2018, 2019, 
2020 tại huyện Phú Xuyên, thị xã 
Sơn Tây, huyện Đông Anh. 

Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung  
- Phó Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP tặng 
quà các hộ nghèo, hộ có 
hoàn cảnh khó khăn tại 
huyện Thạch Thất. 

Ảnh: BTG
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Tích cực tuyên tuyền giúp 
cho đồng bào hiểu rõ những chủ 
trương, chính sách, sự quan tâm 
của Đảng, Nhà nước đối với đồng 
bào các tôn giáo, cảnh giác trước 
âm mưu “diễn biến hòa bình” của 
các thế lực thù địch nhằm chia rẽ 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây 
dựng thế trận quốc phòng toàn 
dân gắn với thế trận an ninh Nhân 
dân, đấu tranh xóa bỏ các tà đạo, 
các luận điệu tuyên truyền trái 
phép của các tổ chức bất hợp pháp 
vào địa phương.

Đặc biệt, MTTQ Việt Nam 
các cấp phát huy vai trò của các tổ 
chức tôn giáo, huy động các nguồn 
lực xã hội và kêu gọi sự đóng góp, 
ủng hộ của các chức sắc, tín đồ tôn 
giáo giúp đỡ các hộ nghèo ở các địa 
phương điều kiện kinh tế - xã hội 
còn khó khăn, góp phần nâng cao 
đời sống vật chất, tinh thần cho 
Nhân dân. Trong dịp Tết Nguyên 
đán 2019 - 2020, Ban Th ường trực 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP phối 
hợp với Từ thiện - Xã hội, Th ành 
hội Phật giáo và Quỹ Th iện Tâm, 
Tập đoàn Vingroup tặng 500 suất 
quà trị giá 600.000 đồng/suất với 
tổng số tiền 300 triệu đồng cho 
các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó 
khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số tại các huyện: Sóc Sơn, Ba Vì, 
Mỹ Đức, Quốc Oai, Th ạch Th ất; 
phối hợp Giáo hội các Th ánh hữu 
ngày sau của Chúa Giêsu Kyto trao 
500 suất quà cho các hộ nghèo tại 
huyện Ba Vì trị giá 175 triệu đồng. 
Gần đây nhất, hưởng ứng lời kêu 
gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam 
cả nước cùng chung tay chống 
dịch COVID-19 các tổ chức tôn 
giáo đã ủng hộ hiện vật và tiền mặt 
trị giá hơn 2,026 tỷ đồng; cụ thể: 
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam TP Hà Nội ủng hộ 02 phòng 



Các tôn giáo huyện Đông Anh tham gia trồng cây, bảo vệ môi trường.
Ảnh: Ban Tôn giáo

áp lực âm trị giá 1,3 tỷ đồng, Giáo 
hội các Th ánh hữu ngày sau của 
Chúa Giêsu Kyto ủng hộ 50.000 
khẩu trang trị giá 300 triệu đồng, 
Nhóm Tin Lành Lời sự sống Việt 
Nam ủng hộ 100 triệu đồng, Ủy 
ban ĐKCG Việt Nam TP Hà Nội 
ủng hộ 10,3 triệu đồng...

Nhìn lại, hoạt động của các 
tôn giáo trên địa bàn TP thời 
gian qua đã có nhiều chuyển 
biến tích cực, nhất là trong tuyên 
truyền, vận động các tín đồ tôn 
giáo tham gia công tác bảo vệ 
môi trường, ứng phó với biến 
đổi khí hậu; tham gia đóng góp 
nguồn lực thực hiện các chương 
trình an sinh xã hội của TP. 

Để tiếp tục phát huy vai trò của 
tôn giáo tham gia phát triển kinh 
tế - xã hội của Th ủ đô, thời gian 
tới, MTTQ và các tổ chức đoàn 
thể các cấp cần tập trung thực 
hiện tốt việc tuyên truyền sâu rộng 
chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà 
nước về tôn giáo và tín ngưỡng 
tôn giáo cho các chức sắc, tín đồ 
các tôn giáo và các tầng lớp Nhân 
dân; củng cố niềm tin của đồng 
bào tôn giáo đối với sự lãnh đạo 
của Đảng, điều hành của các cấp 

chính quyền; tạo sự đồng thuận, 
gắn kết giữa đồng bào theo tôn 
giáo và đồng bào không theo tôn 
giáo, giữa đồng bào theo tôn giáo 
khác nhau.

Chủ động đổi mới nội dung, 
phương thức hoạt động của 
MTTQ và các đoàn thể chính 
trị - xã hội trong công tác tôn 
giáo; phát huy thế mạnh trong 
khai thác nguồn lực các tổ chức 
tôn giáo để tham gia các phong 
trào thi đua yêu nước, các cuộc 
vận động của Mặt trận; làm tốt 
vai trò chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan chức năng của cấp ủy, 
chính quyền, các đoàn thể chính 
trị - xã hội trong việc vận động, 
tập hợp chức sắc, nhà tu hành 
và xây dựng cốt cán phong trào 
trong các tôn giáo; phát huy vai 
trò của người có uy tín, chức sắc, 
chức việc trong công tác tuyên 
truyền, vận động Nhân dân, nhất 
là trong việc tạo tiếng nói chính 
thống để đấu tranh chống lại 
các hoạt động lợi dụng tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo để hành nghề 
mê tín dị đoan, kích động chia 
rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây 
mất an ninh trật tự tại địa bàn. 

Thu Vân
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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TP PHÁT ĐỘNG “NHÂN DÂN THỦ ĐÔ 
ĐEO KHẨU TRANG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH”

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương cùng các văn, nghệ sĩ Thủ đô 
hưởng ứng đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID 19.  Ả nh: Lê Phương

Hưởng ứng thông điệp 
“Bạn vẫn đẹp khi đeo 
khẩu trang” của Bộ Y tế, 

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà 
Nội tổ chức chương trình phát 
động “Nhân dân Th ủ đô đeo khẩu 
trang, phòng, chống dịch bệnh”; 
tiếp nhận ủng hộ phòng, chống 
dịch và tặng quà cho học sinh 
giỏi là con y, bác sỹ có hoàn cảnh 
khó khăn đang thực hiện công tác 
phòng chống dịch COVID-19.  
Ủy viên Ban Th ường vụ Th ành 
ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP Nguyễn Lan Hương chủ 
trì chương trình phát động. Dự và 
hưởng ứng chương trình có nhiều 
văn, nghệ sĩ của Th ủ đô.

Phát biểu tại Chương trình, 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương 
nhấ n mạ nh, việc đeo khẩu trang 
thường xuyên đúng cách cùng với 
việc dùng nước rửa tay sát khuẩn 
tuy là hành động nhỏ nhưng tạo 
thành một thói quen tốt thì sẽ vô 
cùng ý nghĩa, thể hiện ý thức bảo 
vệ sức khỏe cho chính bản thân, 
gia đình và những người xung 
quanh. Hành động nà y còn thể 
hiện sự đoàn kết, tinh thần quyết 
tâm chống dịch của mỗi người 
dân Th ủ đô. Với thông điệp “Hãy 
đeo khẩu trang - hành động nhỏ 
của bạn, an toàn cho cộng đồng”, 
thay mặ t Ban Th ườ ng trự c Ủ y ban 
MTTQ Việ t Nam TP, đồ ng chí  
Nguyễ n Lan Hương kêu gọi mỗi 
người dân Th ủ đô thường xuyên 
đeo khẩu trang đúng cách khi đi ra 
ngoài, đến nơi công cộng, đi trên 
các phương tiện giao thông; dùng 
khẩu trang vải trong điều kiện bình 

thường và dùng khẩu trang y tế khi 
đến những cơ sở y tế.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP Nguyễn Lan Hương cũng 
đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam 
các cấp TP, các tổ chức thành viên 
tăng cường tuyên truyền, khuyến 
cáo, hướng dẫn người dân nâng cao 
ý thức, chủ động thực hiện các biện 
pháp phòng, chống dịch bệnh cho 
gia đình, người thân...

Tại chương trình, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã 
tiếp nhận từ Quỹ “Trái tim Việt 
Nam” 3 máy xét nghiệm chữa trị 
bệnh COVID-19 trị giá 3,9 tỷ đồng; 
Giáo hội các Th ánh hữu Ngày sau 
của Chúa Giê su Ki tô 1.000 test 
sinh phẩm COVID-19 trị giá 400 
triệu đồng; Hiệp hội các nhà Trung 
Quốc - ASEAN 100.000 chiếc khẩu 
trang trị giá 190 triệu đồng; Hiệp 
hội Th ương mại Mỹ tại Hà Nội và 
Công ty Mondelez Kinh đô Việt 
Nam 450 thùng bánh trị giá 90 triệu 
đồng; Cán bộ nhân viên Trung tâm 
thông tin triển lãm Hà Nội 5 triệu 

đồng; Công ty Cổ phần EROSEA 
5.000 cặp gội đầu và dầu xả trị giá 
150 triệu đồng.

Nhân dịp năm học mới 2020 
- 2021, Ban Th ường trực Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trích 
31 triệu đồng từ Quỹ “Cứu trợ” 
phòng chống dịch COVID-19 TP 
tặng 31 cháu học sinh giỏi vượt khó 
là con em của đội ngũ y, bác sỹ tại 5 
bệnh viện: Đống Đa, Hà Đông, Đức 
Giang, Bắc Th ăng Long, Th anh 
Nhàn mỗi cháu 1 triệu đồng; tặng 
31 hộp khẩu trang y tế cho 31 cháu 
học sinh giỏi vượt khó; tặng 450 
thùng bánh cho các cháu học sinh 
giỏi và cán bộ, nhân viên tại 5 bệnh 
viện trên địa bàn.

Đây là hoạt động thiết thực, thể 
hiện tình cảm, trách nhiệm và sự 
quan tâm của các tổ chức, doanh 
nghiệp, của hệ thống MTTQ Việt 
Nam các cấp TP đối với công tác 
phòng, chống dịch bệnh, góp phần 
bảo vệ sức khỏe, tính mạng của 
Nhân dân. 

Lê Phương
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XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN

Phát huy vai trò giám sát của Nhân dân
Ban Th anh tra Nhân dân 

(TTND) và Ban Giám 
sát đầu tư của cộng đồng 

(GSĐTCCĐ) đã giám sát hàng 
nghìn kỳ cuộc khác nhau. Tuy 
nhiên, để hoạt động giám sát tốt 
hơn nữa, hiệu quả hơn nữa rất cần 
tạo điều kiện, sự giúp đỡ của các 
cấp chính quyền. Đó là ý kiến của 
các đại biểu tại hội nghị tọa đàm 
nâng cao chất lượng hoạt động 
của Ban TTND; sơ kết 6 tháng 
đầu năm 2020 hoạt động của Ban 
TTND, Ban GSĐTCCĐ, công tác 
tuyên truyền, phổ biến giáo dục 
pháp luật do Ủ y ban MTTQ Việ t 
Nam TP Hà Nội tổ chức. 

GIÁM SÁT THU HỒI 
HÀNG TRĂM M2 ĐẤT

Trong 6 tháng đầu năm, các 
Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ  xã, 
phường, thị trấn trên địa bàn TP 
đã xây dựng kế hoạch, chương 
trình, tổ chức triển khai thực hiện 
giám sát tập trung vào những vấn 
đề trọng tâm, theo từng nhóm nội 
dung. Th ông qua việc giám sát, các 
Ban giám sát đã phát hiện và kiến 
nghị với chính quyền cơ sở ban 
hành và tổ chức thực hiện các Nghị 
quyết, quyết định phù hợp với thực 
tiễn của địa phương.

Các Ban TTND đã tổ chức 
3.131 cuộc giám sát, phát hiện 
534 vụ việc vi phạm, kiến nghị với 
chính quyền các cấp, các cơ quan 
có thẩm quyền 511 vụ việc, được 
các cấp chính quyền và cơ quan 
chức năng xem xét, giải quyết 488 
vụ việc. Ban GSĐTCCĐ đã tham 

gia giám sát 1.497 công trình, dự 
án. Th ông qua hoạt động giám sát, 
Ban GSĐTCCĐ đã phát hiện 93 
vụ vi phạm, kiến nghị với cơ quan 
có thẩm quyền xử lý kịp thời 89 vụ 
vi phạm; qua đó đã  giúp cho việc 
đầu tư phù hợp với quy hoạch được 
duyệt, phù hợp với mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra Ban 

TTND và Ban GSĐTCCĐ còn 
phối hợp giám sát trên các lĩnh vực 
quản lý trật tự xây dựng được 2.309 
vụ việc; quản lý đất đai 514 vụ; thực 
hiện dân chủ ở cơ sở được 878 vụ 
và 3.077 vụ việc ở các lĩnh vực khác. 

Tiêu biểu như huyện Th ạch 
Th ất, qua giám sát của Ban TTND 
xã Tiến Xuân đã phát hiện công 
trình nhà văn hóa thôn 1 xây 
dựng vật liệu không đảm bảo, 
gạch không đúng chủng loại. Ban 
TTND xã Hạ Bằng phát hiện hai 
vụ xây dựng trái phép, lấn chiếm 
đất công. Hiện các vụ việc trên đã 
được kiến nghị và xử lý kịp thời.

Ban TTND phường Xuân La, 
quận Tây Hồ đã phát hiện vụ việc 
xây dựng không phép hai tầng 
tại tổ 37, khu dân cư 5 đường Võ 
Chí Công với diện tích vi phạm 
185m2. Ban TTND đã kiến nghị 
cưỡng chế dỡ bỏ và đề xuất dựng 
vườn hoa cây xanh, tạo cảnh 
quan đô thị được chính quyền từ 

quận tới phường tiếp thu và xử lý 
kịp thời. 

Ban GSĐTCCĐ phường 
Th anh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 
qua giám sát công trình xây dựng 
nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp 
nhà vệ sinh công cộng tại địa bàn 
dân cư số 7. Trước khi nghiệm 
thu, Ban GSĐTCCĐ phát hiện 
còn thiếu cột chống sét và quạt 
khử mùi nhà vệ sinh công cộng, 
phát hiện một số lỗi như tủ nhôm 
kính gầm cầu thang làm sai thiết 
kế, không có quạt treo tường. Ban 

Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ xã Dương Xá, huyện Gia Lâm giám sát chất lượng các 
công trình ở địa phương.  Ảnh: Nguyễn Phượng

Hà Nội: 

(Xem tiếp trang 19)
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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TP HÀ NỘI 
KIẾ N NGHỊ  07 VẤN ĐỀ NÂNG CAO 

ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN

 Đ/c Nguyễ n Lan Hương - UVTV Thà nh ủ y, Chủ  tị ch Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP bá o cá o 
tạ i kỳ  họ p thứ 15, HĐND TP.   Ảnh: BTG

Báo cáo về tâm tư, nguyện 
vọng chung của cử tri 
và Nhân dân Th ủ đô, 

Chủ tịch Nguyễn Lan Hương 
khẳng định, cử tri và Nhân dân 
Th ủ đô rất tin tưởng, đồng tình 
ủng hộ thực hiện các biện pháp 
quyết liệt, khẩn cấp, đồng bộ 
của Chính phủ, TP, sự vào cuộc 
của cả hệ thống chính trị để 
ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh 
COVID-19. Đồng thời, đánh 
giá cao việc thực hiện mục tiêu 
kép vừa phòng, chống dịch, vừa 
triển khai các nhiệm vụ, giải 
pháp nhằm tháo gỡ khó khăn 
cho sản xuất, kinh doanh, đảm 
bảo an sinh xã hội và đời sống 
Nhân dân, nhất là việc chăm lo 
kịp thời đối với người có công, 
đối tượng bảo trợ xã hội, người 
nghèo, người có hoàn cảnh khó 
khăn do ảnh hưởng của dịch 
bệnh COVID-19.

Cử tri và Nhân dân cũng 
bày tỏ sự đồng tình, tin tưởng 
và ủng hộ công tác phòng 
chống tham nhũng của Đảng, 
từ đó tích cực tham gia góp ý 
xây dựng Đảng, góp phần vào 
thành công bước đầu trong 

Kỳ họp lần thứ 15, HĐND TP Hà Nội khóa XV (từ  06 - 07/7/2020) đã thành công tốt đẹp. 
Tại kỳ họp, HĐND TP đã xem xét, thảo luận và thông qua 12 báo cáo,13 nghị quyết vớ i tỷ  
lệ  thố ng nhấ t cao; trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng, tác động trực tiếp đến đời sống 
xã hội. Cũng tại kỳ họp này, thay mặt các tầng lớp Nhân dân Th ủ đô, đồng chí Nguyễn Lan 
Hương - UVTV Th ành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã báo cáo Th ông báo của 
MTTQ Việt Nam TP tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân Th ủ đô và công tác tham 
gia xây dựng chính quyền trong 06 tháng đầu năm 2020.

công tác tổ chức Đại hội Đảng 
các cấp tiến tới Đại hội đại 
biểu Đảng bộ TP lần thứ XVII, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đối với công tác tham gia 
xây dựng chính quyền của 
MTTQ Việt Nam các cấp trên 
địa bàn TP, đồng chí Nguyễn 
Lan Hương cho biết, Mặt trận 
các cấp đã phối hợp với các tổ 
chức thành viên tuyên truyền, 
vận động các tầng lớp Nhân 
dân thực hiện tốt các chủ 
trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước, các 
phong trào thi đua yêu nước, 
các cuộc vận động, nhằm thực 
hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh 
tế - xã hội 6 tháng đầu năm 
2020.  

Về hoạt động giám sát, Ban 
Th ường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP đã thành lập nhiều 
đoàn giám sát, kiểm tra việc 
Giám sát thực hiện các chính 
sách hỗ trợ người dân gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 
Mặt trận cấp huyện thành lập 
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83 đoàn giám sát, cấp xã thành 
lập 1.075 đoàn giám sát. Kết 
quả kiểm tra, giám sát bước đầu 
cho thấy chính quyền các cấp 
đã thực hiện nghiêm túc, khẩn 
trương Nghị quyết, Quyết định 
của Chính phủ và UBND TP, 
việc thực hiện hỗ trợ cho người 
dân đảm bảo kịp thời, đúng đối 
tượng, công khai, minh bạch. 

Về hoạt động phản biện xã 
hội (PBXH): Mặt trận TP đã tổ 
chức PBXH đối với 03 dự thảo 
Nghị quyết của HĐND TP với 
các nội dung: Mức chi đặc thù 
phục vụ phòng chống và khắc 
phục hậu quả do dịch, bệnh 
COVID-19; Chính sách hỗ trợ 
di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi 
khu vực không được phép chăn 
nuôi; Mức hỗ trợ đối với cán 
bộ, công chức cấp xã; người 
hoạt động không chuyên trách 
cấp xã, thôn, tổ dân phố do sắp 
xếp đơn vị hành chính cấp xã, 
thôn, tổ dân phố. Mặt trận cấp 
huyện tổ chức 168 hội nghị; cấp 
xã tổ chức 637 hội nghị PBXH 
với các nội dung: Dự thảo 
Nghị quyết về phát triển kinh 
tế - xã hội, các chương trình 
liên quan đến quyền và lợi ích 
của Nhân dân ở địa phương. 
Hoạt động phản biện xã hội 
của MTTQ Việt Nam các cấp 
được thực hiện đúng quy trình, 
ý kiến phản biện tại các Hội 
nghị được cơ quan tham mưu 
soạn thảo dự thảo giải trình và 
nghiêm túc tiếp thu. Qua đó, 
các quyết sách khi ban hành có 
tính khả thi và nhận được sự 
đồng thuận cao của Nhân dân.

Trong thời gian tổ chức Đại 
hội Đảng bộ các cấp, tiến tới 
Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 
XVII và Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ủ y ban 
MTTQ Việt Nam và các đoàn 
thể chính trị - xã hội các cấp đã 
tổ chức 406 hội nghị góp ý kiến 
vào dự thảo các văn kiện đại 
hội Đảng các cấp; có 4.335 lượt 
ý kiến tham gia vào Dự thảo 
báo cáo chính trị; 4.392 lượt ý 
kiến tham gia vào báo cáo đánh 
giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội 5 
năm (2015 - 2020). Các ý kiến 
góp ý đã được các cấp ủy Đảng 
tiếp thu, qua đó, góp phần nâng 
cao chất lượng các văn kiện 
phục vụ Đại hội Đảng các cấp. 

Về những vấn đề cử tri và 
Nhân dân quan tâm, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP 
Nguyễn Lan Hương cho biết, 
cử tri và Nhân dân bất bình 
và lên án hành động cán bộ ở 
một số địa phương lợi dụng 
việc đấu thầu, mua sắm thiết 
bị y tế để trục lợi, gây thiệt hại 
tài sản của Nhà nước. Đề nghị 
các cơ quan chức năng khẩn 
trương làm rõ trách nhiệm của 
những cán bộ có liên quan, xử 
lý nghiêm các hành vi vi phạm. 
Cử tri và Nhân dân còn lo lắng 
về an toàn thực phẩm và chất 
lượng không đảm bảo của một 
số loại thuốc chữa bệnh. Tình 
trạng ô nhiễm môi trường, xả 
thải chưa qua xử lý vẫn diễn ra 
ở nhiều đô thị, làng nghề, cơ sở 
sản xuất, kinh doanh; lượng rác 
thải sinh hoạt, nhất là rác thải 
nhựa trong các khu dân cư còn 
nhiều; việc thu gom, xử lý rác, 
chất thải rắn còn nhiều khó 
khăn, bất cập...

Cử tri và Nhân dân mong 
muốn TP có các giải pháp khẩn 
trương, đồng bộ để tháo gỡ  

khó khăn cho doanh nghiệp, 
duy trì và mở rộng thị trường 
việc làm, ổn định thu nhập cho 
người lao động trong bối cảnh 
dịch COVID-19 đang diễn 
biến phức tạp. Cử tri và Nhân 
dân Th ủ đô cũng quan tâm đến 
những vấn đề về đô thị như việc 
xây dựng các không gian ngầm 
để giải quyết vấn đề giao thông; 
giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự 
án đường sắt đô thị Cát Linh 
- Hà Đông; đề nghị TP kiên 
quyết xử lý và xử lý triệt để các 
vụ việc vi phạm về đất đai, xây 
dựng sai phép; thu hồi các dự 
án có sử dụng đất nhiều năm 
không triển khai; đẩy nhanh 
tiến độ các công trình giao 
thông như đường vành đai và 
các tuyến đường kết nối Th ủ đô 
với các tỉnh lân cận...

 Tạ i kỳ  họ p, Chủ  tị ch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP cũ ng kiến 
nghị vớ i HĐND TP và  UBND 
TP 07 nhó m vấn đề. Trong đó, 
đề nghị TP đẩy mạnh tuyên 
truyền và chuẩn bị các điều 
kiện tốt nhất để thực hiện thí 
điểm chính quyền đô thị; Có 
phương án bố trí nhân sự tham 
gia chính quyền các cấp phù 
hợp với nhân sự Đại hội Đảng 
và nhân sự là đại biểu HĐND 
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
TP tiếp tục điều hành quyết liệt 
để thực hiện thành công nhiệm 
vụ kép vừa phòng chống dịch 
bệnh, vừa phát triển kinh tế; 
sớm có các giải pháp đồng bộ, 
đẩy mạnh cải cách hành chính 
để cải thiện các chỉ số PAPI và 
SIPAS; tiếp tục đầu tư để 100% 
các xã của TP sớm hoàn thành 
chương trình xây dựng nông 
thôn mới. Bên cạnh đó, TP 
cần tiếp tục đẩy mạnh công tác 
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tuyên truyền về nguy cơ dịch 
bệnh và các giải pháp phòng 
chống dịch COVID-19, dịch 
bệnh mùa hè; tiếp tục thực 
hiện công tác đảm bảo an sinh 
xã hội, trong đó có các hướng 
dẫn cụ thể, mở rộng đối tượng 
khó khăn được thụ hưởng 

từ gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ của 
Chính phủ đảm bảo hiệu quả, 
kịp thời; tăng cường giải quyết 
đơn, thư khiếu nại, tố cáo, các 
vụ việc tồn đọng kéo dài; tích 
cực giải quyết các vấn đề dân 
sinh bức xúc, không để thành 
điểm nóng, góp phần ổn định 

tình hình, đảm bảo an ninh, 
chính trị, trật tự, an toàn xã 
hội, chuẩn bị tốt cho tổ chức 
Đại hội Đảng các cấp, công tác 
bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 
2021 - 2026. 

Ngọ c Quỳ nh

GSĐTCCĐ đã kiến nghị UBND phường yêu cầu đơn 
vị thi công kịp thời bổ sung. Đến nay các công trình đã 
được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CÁC BAN GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG
Mặc dù hoạt động của nhiều Ban TTND và Ban 

GSĐTCCĐ đã đạt được kết quả nổi bật.Tuy nhiên, 
các Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ cần được tạo 
điều kiện thuận lợi hơn nữa. Ông Phạm Minh Th ân, 
Trưởng Ban TTND phường Xuân Phương, quận 
Nam Từ Liêm cho rằng, theo quy định của Luật thì 
Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm tạo điều kiện 
để Ban TTND thực hiện nhiệm vụ của mình hay là 
UBND cấp xã yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
liên quan cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin, 
tài liệu cần thiết cho Ban TTND. Tuy nhiên, trên thực 
tế hoạt động của Ban TTND chưa thực sự được quan 
tâm, hoạt động khó khăn nên hiệu quả chưa cao.

Cũng bày tỏ băn khoăn, lo lắng trong quá trình 
hoạt động, ông Hoàng Văn Chương, Trưởng Ban 
TTND phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm lại 
cho rằng, qua thực tiễn hoạt động Ban TTND còn 
gặp nhiều khó khăn do trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ không đồng đều. Có những Ban TTND được 
bầu và cử đi các tổ dân phố là những người có uy tín 
trong các KDC nhưng một số thành viên còn tuổi 
cao do đó đôi lúc nắm bắt tình hình chưa thực sự 
nhanh nhạy. Việc giám sát ở một số nội dung chưa 
thực sự tốt bởi khi giám sát những nội dung này cần 
phải có chuyên môn nghiệp vụ về giám sát các lĩnh 
vực tài chính, đất đai, các công trình điện lực...

Chia sẻ kinh nghiêm trong công tác đền bù, giải 
phóng mặt bằng tại cơ sở  hiện nay, ông Bùi Văn 
Tuyến, Trưởng Ban TTND phường Ngọc Lâm, quận 
Long Biên cho rằng, hiện nay công tác giải phóng 

mặt bằng tại đường 40m trên địa bàn phường Ngọc 
Lâm chưa hợp lý, gây bức xúc trong Nhân dân. Toàn 
bộ gần 250 hộ phải di dời để làm đường nhưng hiện 
nay còn khoảng 6 hộ không chịu nhận tiền đền bù 
để bàn giao mặt bằng. Lý do là 6 hộ này không được 
hưởng chính sách đền bù tái định cư vì đã có miếng 
đất khác trên địa bàn. Chính quyền đưa ra lý do này 
có phần không đúng vì nhà cửa, đất đai cả đời họ 
tích cóp mới có được; khi thu hồi thì phải có chính 
sách thỏa đáng, phải đảm bảo quyền lợi để người 
dân bớt tâm tư. 

“Dân vận chính quyền ở góc độ nào đó làm chưa 
tốt, chưa đảm bảo được quyền lợi cho người dân. 
Đây là bất cập liên quan đến trách nhiệm của chính 
quyền các cấp. Đề nghị Mặt trận TP có tiếng nói để 
dự án này được thực hiện tốt hơn, góp phần giải 
quyết những bức xúc, tránh điểm nóng có thể phát 
sinh trên địa bàn”, ông Tuyến bày tỏ. 

Ông Đàm Văn Huân, Phó Chủ tịch  Ủ y ban 
MTTQ Việ t Nam TP đánh giá hoạt động của Ban 
TTND và Ban GSĐTCCĐ trên địa bàn TP đã làm 
rất tốt vai trò thanh tra, vai trò giám sát của mình 
để nâng cao chất lượng, nâng cao “tuổi thọ” các công 
trình. Tại địa bàn dân cư, những công trình, những 
phần việc và những bất cập tại cơ sở các Ban TTND 
và Ban GSĐTCCĐ đều nắm được và cũng đã có ý 
kiến gửi tới cấp ủy, góp phần ổn định tình hình địa 
phương. Đồ ng chí  khẳ ng đị nh, Mặt trận là cấu nối 
giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân cho nên Mặt 
trận phải lắng nghe tâm tư, thấu hiểu nguyện vọng 
của Nhân dân. Do đó, trách nhiệm của MTTQ và 
Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ là phải giúp chính 
quyền, tham mưu để cùng giải quyết để tránh những 
điểm nóng mới có thể phát sinh. 

Phương Liên

Hà Nội: Phát huy vai trò giám sát...  (Tiếp theo trang 16)
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Chuẩn bị thật tốt nhân sự 
cho Đại hội Đảng bộ các cấp

Ngay từ đầu năm 2020, Ban Th ường trực Ủy 
ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã xác 
định một trong những nhiệm vụ trọng tâm 

của Mặt trận là tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng bộ 
các cấp. Với vai trò là tổ chức liên minh chính trị - 
xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã chỉ 
đạo hướng dẫn Mặ t trậ n các cấp tích cực tham gia 
vào công tác đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện, 
tham gia vào công tác nhân sự, đóng góp ý kiến về 
tiêu chuẩn của cán bộ cấp ủy... MTTQ Việ t Nam 
các cấp đã tổ chức các buổi tập huấn công tác chuẩn 
bị Đại hội. Đến thời điểm hiện tại, 100% Đảng bộ 
cấp cơ sở, cấp quận huyện đã hoàn thành tổ chức 
Đại hội, bầu ra BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới. Đến 
nay có thể khẳng định, chất lượng nhân sự tham gia 
cấp ủy thuộc Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 
2025 đã được nâng lên một bước đáng kể cả về trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như lý luận chính 
trị so với nhiệm kỳ trước. Trong đó, tín hiệu đáng 
mừng là cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ... ở nhiều tổ 
chức cơ sở Đảng đạt và vượt tỷ lệ so với quy định 
của Trung ương và Th ành ủy Hà Nội. MTTQ Việ t 
Nam các cấp đã tích cực tham gia vào công tác nhân 

sự bằng những ý kiến đóng góp xác đáng về tiêu 
chuẩn đội ngũ cán bộ, cơ cấu của lãnh đạo cấp ủy...

Kết quả bầu cử nhân sự cấp ủy đã có những 
bước tiến so với nhiệm kỳ trước. Tại Đảng bộ huyện 
Phúc Th ọ, Bí thư Huyện ủy Lê Th ị Th u Hằng cho 
biết, 45/45 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc đã tổ 
chức thành công Đại hội, bầu 369 cấp ủy viên. Tỷ 
lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy cơ sở là 86 đồng chí, 
chiếm 23%, tăng 2,9% so với nhiệm kỳ trước. Tiêu 
biểu như Đảng ủy các xã: Th ượng Cốc, Võng Xuyên, 
Xuân Đình, Tích Giang, Tam Hiệp. Ngoài ra, tỷ lệ 
cấp ủy viên cơ sở của huyện Phúc Th ọ có trình độ 
từ đại học trở lên cũng tăng 27,6%, đạt 94%. Th eo Bí 
thư Đảng ủy xã Võng Xuyên, huyện Phúc Th ọ, ông 
Khuất Văn Th ảo, công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 
Đảng bộ xã được thực hiện chặt chẽ, đầy đủ 5 bước 
nhân sự tái cử và lần đầu tham gia cấp ủy theo đúng 
quy định, hướng dẫn. Đề án nhân sự cấp ủy được 
chuẩn bị kỹ càng, được thảo luận dân chủ, đúng quy 
trình. Phương án nhân sự cấp ủy được Ban Th ường 
vụ Huyện ủy phê duyệt trước khi trình ra Đại hội... 
“Tôi được biết, để có kết quả tích cực, không chỉ 
Đảng ủy xã Võng Xuyên, trước Đại hội, nhiều cấp ủy 

Đ/c Nguyễn Lan Hương - UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tặng 
hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên khóa IV.

Cho đến thời điểm này, các tổ 
chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ 
TP Hà Nội đã tổ chức xong Đại 
hội; cá c quận, huyện cũng đã 
hoàn thành bầu ra BCH Đảng 
bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Th ực tế 
cho thấy, công tác cán bộ có nhiều 
đổi mới: Tỷ lệ cán bộ cấp ủy có 
trình độ đại học trở lên chiếm tỷ 
lệ lớn, tỷ lệ cán bộ nữ tăng cao, 
trình độ lý luận của cán bộ bảo 
đảm, được đảng viên, Nhân dân 
tín nhiệm... Th ành công này có 
sự tham gia của MTTQ tham 
gia công tác nhân sự của Đại hội 
các cấp.
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cơ sở tại Phúc Th ọ đã chủ động kiện toàn, bố trí, sắp 
xếp cán bộ theo cơ cấu cấp ủy khóa mới”, ông Khuất 
Văn Th ảo thông tin thêm.

Đảng bộ huyện Hoài Đức cũng có kết quả nhân sự 
cấp ủy cơ sở rất tích cực. Cụ thể, Đại hội 44 tổ chức cơ 
sở Đảng trực thuộc đã bầu 351 đồng chí vào cấp ủy; 
trong đó, dưới 35 tuổi là 41 người, chiếm tỷ lệ 12,35%; 
78 cấp ủy viên nữ, chiếm tỷ lệ 22,2%. Trong khi đó, 49 
tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ quận Long Biên 
đã bầu ra 399 cấp ủy viên khóa mới và 100% trúng 
cử theo phương án đã được Ban Th ường vụ Quận ủy 
phê duyệt. 

Bà Vũ Th ị Th ành, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam quận Long Biên cho biết, trình độ chuyên môn 
và lý luận chính trị của cấp ủy viên nhiệm kỳ 2020 
- 2025 được nâng lên so với giai đoạn trước. Trong 
kỳ Đại hội Đảng bộ quận Long Biên kỳ này, công tác 
nhân sự được đặc biệt coi trọng. MTTQ Việ t Nam 
các cấp trên đị a bà n quậ n đã chủ động phối hợp tham 
gia các ý kiến góp ý về công tác xây dựng Đề án nhân 
sự cấp ủy cùng cấp; phối hợp thực hiện công tác giám 
sát đối với đảng viên, cán bộ công chức ở địa bàn khu 
dân cư nơi cư trú, nhất là đối với những đồng chí cán 
bộ giữ chức vụ lãnh đạo các cấp về việc gương mẫu 
thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước và các quy định của địa phương; về 
giữ mối liên hệ với Nhân dân ở địa phương; về phẩm 
chất, đạo đức, lối sống của các đồng chí đảng viên, 
cán bộ công chức và gia đình; về tính tích cực trong 
tham gia các hoạt động, các phong trào ở địa phương 
nơi cư trú... Trên cơ sở đó tổng hợp gửi đến cấp ủy các 
cấp xem xét. Vì  vậ y, nhân sự tham gia cấ p ủ y không 
những đảm bảo về số lượng, cơ cấu thành phần mà 
chất lượng cũng được đảm bảo. Kết quả đổi mới 
nhân sự cấp ủy cơ sở cũng chính là sản phẩm của quá 
trình đổi mới công tác cán bộ, coi đây là khâu đột phá 
từ TP đến các địa phương thời gian qua. 

Kết quả nhân sự cấp ủy cơ sở của Đảng bộ các 
quận, huyện: Cầu Giấy, Th anh Xuân, Th anh Trì, Đan 
Phượng... đều được nâng cao về chất lượng. Trong đó, 
cùng với sự nâng lên về trình độ chuyên môn, lý luận 
chính trị, hầu hết các Đảng bộ bảo đảm cơ cấu cán bộ 
nữ, một số nơi đạt tỷ lệ cao như quận Th anh Xuân đạt 
hơn 40%, quận Cầu Giấy đạt hơn 32%, huyện Th anh 
Trì đạt 29,1%, huyện Đan Phượng đạt hơn 22%...

Th eo Trưởng ban Tổ chức Th ành ủy Vũ Đức Bảo, 
ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Th ành ủy Hà Nội 

đã xác định chỉ tiêu phấn đấu 100% cán bộ chủ chốt 
cấp xã, phường, thị trấn có trình độ chuyên môn đại 
học và đạt trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. 
Đây là động lực vừa thúc đẩy cấp ủy cấp trên cơ sở 
quan tâm, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
gắn với quy hoạch; vừa thôi thúc đội ngũ cán bộ cơ sở 
chủ động học tập, rèn luyện nâng cao trình độ... Bên 
cạnh đó, phải tập trung tham mưu làm tốt công tác 
nhân sự Đại hội, nắm chắc tình hình ở các cơ sở, nhất 
là những nơi có vấn đề phức tạp, tuyệt đối không lơ 
là, chủ quan. 

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

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

Tuệ Phương
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Hỏi bất cứ ai ở Khu dân 
cư (KDC) 14 phường 
Phú Th ượng, quận Tây 

Hồ, chẳng ai là không biết bà 
Chuyên “Mặt trận”. Năm nay bà 
đã 72 tuổi, cái tuổi chẳng còn 
dẻo dai nhưng lúc nào người ta 
cũng thấy bà tất bật đủ việc, khi 
đôn đáo thăm nom người già 
đau ốm, lúc lặn lội trao từ thiện 
tận Hà Giang, Lào Cai, Sơn 
La. Với bà, hoạt động xã hội là 
nguồn năng lượng giúp bà sống 
vui, sống khỏe.

KÊU GỌI ỦNG HỘ 230 TRIỆU 
ĐỒNG CHỐNG COVID-19 

TRONG 3 NGÀY
Khi Ủy ban Trung ương 

MTTQ Việ t Nam, Ủ y ban 
MTTQ Việ t Nam TP Hà Nội có  
thư kêu gọi toàn dân tham gia 
ủng hộ, phòng chống dịch COV-
ID-19, với cương vị Trưởng ban 
Công tác Mặt trận (CTMT), bà 
Phạm Th ị Hồng Chuyên thấy 
cần phải hành động ngay. Nghĩ 
là làm, bà tỉ mỉ nhắn thông báo 
zalo kêu gọi ủng hộ COVID-19 
đến các Chi hội trưởng, các tổ 
trưởng dân phố. Tối 2/4/2020, 
từ 19 - 24 giờ, với hình thức 
nhận tiền vào tài khoản và trực 
tiếp đến các hộ gia đình nhận 
tiền mặt, bà Chuyên và các cán 
bộ trong Ban vận động đã nhận 
được 130 triệu đồng. Th eo bà 
Chuyên kể, đó là một kỳ tích, 
một đêm lịch sử của KDC 14. 
Ba ngày sau, số tiền ủng hộ có 

thêm 100 triệu đồng. Cả Ban 
vận động xúc động, cùng chung 
suy nghĩ: “Chúng tôi đi vận 
động ủng hộ Tổ quốc trong thời 
điểm đỉnh dịch mà hạnh phúc 
như bắt được vàng”.

Ngày 7/4, Ban vận động đã 
đem 80 triệu đồng ủng hộ Ủy 
ban MTTQ Việ t Nam TP Hà 
Nội, ủng hộ MTTQ Việ t Nam 
quận Tây Hồ 30 triệu đồng, 
MTTQ Việ t Nam phườ ng Phú 
Th ượng 30 triệu đồng; ủng hộ 
các bác sĩ bệ nh việ n Nhiệt đới 
Trung ương 2 ở Đông Anh 90 
triệu đồng. 

Sau đó, bà Chuyên tiếp tục 
vận động cư dân ủng hộ cho 
các chiến sĩ áo xanh. Ở đợt 2, 
ngày 21/4/2020, số tiền hỗ trợ 
thu được 85.120.000 đồng, bà 
Chuyên cùng Ban vận động 
KDC 14 mua nhu yếu phẩm 
trao tặng Ban chỉ đạo phòng 
chống COVID-19 Quân khu 2 
ở TP Việt Trì, Phú Th ọ. Đây là 
“đầu mối” phụ trách các chiến 
sĩ ở chốt chống dịch COVID-19 
trên tuyến biên giới phía Bắc: 
Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, 
Cao Bằng, Lào Cai...

Làm việc gì bà Chuyên cũng 
công khai, minh bạch với toàn 
thể 340 hộ dân. Danh sách các 
hộ đóng tiền, danh sách những 
địa chỉ đến ủng hộ cùng hóa 
đơn của 5 đơn vị nhận tiền... 
được bà Chuyên công khai gửi 
đến các gia đình kèm bức thư 
cảm ơn chân thành và giản dị.   

Công tác Mặt trận không dành cho    
người thiếu “lửa”

Bà Phạm Thị Hồng Chuyên - Trưởng ban CTMT 
KDC 14, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.

Những hoạt động ý nghĩa 
trong 2 đợt ủng hộ chống dịch 
COVID - 19 của Ban CTMT 
KDC 14 đã được Chủ tịch 
UBND quận Tây Hồ tặng giấy 
khen.

ĐÃ LÀM PHẢI LÀM HẾT MÌNH, 
KHÔNG THÌ THÔI

Th eo bà Chuyên, Ban CTMT 
có vai trò quan trọng là trung tâm 
đầu mối giữa cấp ủ y và các đoàn 
thể trong việc chủ trì, phối hợp 
để triển khai các cuộc vận động, 
các phong trào thi đua yêu nước, 
tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết 
toàn dân tộc” và thực hiện tốt 
các chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước cũng như Nghị quyết 
của Đảng bộ - HĐND- UBND- 
Ủy ban MTTQ và kế hoạch của 

(Xem tiếp trang 24)
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Nhằm tôn vinh các sản 
phẩm Việt Nam tốt, 
uy tín, chất lượng, 

phù hợp với thị hiếu người tiêu 
dùng, Ban chỉ  đạ o cuộ c vậ n 
độ ng (CVĐ) “Ngườ i Việ t Nam 
ưu tiên dù ng hà ng Việ t Nam” 
TP Hà  Nộ i tiế p tụ c giao Sở Công 
thương Hà Nội chủ  trì  tổ chức 
Chương trình bình chọn “Hàng 
Việt Nam được người tiêu dùng 
yêu thích” năm 2020. Chương 
trình là hoạt động tiêu biểu 
trong chuỗi hoạt động hưởng 
ứng CVĐ “Người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, 
gó p phầ n tuyên truyền nâng 
cao nhận thức cho các doanh 
nghiệ p (DN) có ý thức sản xuất 
hàng hóa chất lượng cao, khẳng 
định thương hiệu. Đồng thời 
nâng cao niềm tự hào về hàng 
Việt trong Nhân dân.

Chương trình bình chọn 
“Hàng Việt Nam được người 
tiêu dùng yêu thích” năm 2020 
được triển khai trong 12 nhóm 
sản phẩm, dịch vụ gồm: Ngành 
hàng tiêu dùng; sản phẩm công 
nghiệp; xây dựng, trang trí nội 
thất; dược phẩm, hóa mỹ phẩm; 
giáo dục, đào tạo; thủ công 
mỹ nghệ; hàng nông sản thực 
phẩm; các sản phẩm OCOP 
(mỗi xã một sản phẩm). Nhóm 
dịch vụ bao gồm: Dịch vụ; 
ngân hàng; du lịch, nhà hàng, 
khách sạn, nghỉ dưỡng; truyền 
thông, viễn thông - công nghệ  
thông tin; vận chuyển. Mỗi 
doanh nghiệp được đăng ký tối 
đa 03 sản phẩm, dịch vụ. Các 

Khởi động Chương trình bình chọn 
“Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, 
Phó Trưởng ban chỉ đạo CVĐ “Người Việt Nam ưu  ên dùng hàng Việt Nam” TP 
phá t biể u tạ i buổ i họ p bá o Chương trì nh bì nh chọ n  Ả nh: Lê Phương

sản phẩm, dị ch vụ  được bình 
chọn sẽ được Ban tổ chức trao 
giấy chứng nhận, được sử dụng 
danh hiệu “Hàng Việt Nam 
được người tiêu dùng yêu thích” 
trong việc truyền thông, quảng 
bá cho sản phẩm và được tham 
gia các gian hàng, trưng bày, 
giới thiệu trên các ấn phẩm, các 
hội chợ, triển lãm thương mại 
của TP.

Điể m mớ i củ a chương trì nh 
năm nay là  ngoài việc tăng 
thêm nhóm hàng các sản phẩm 
OCOP và mở rộng phạm vi 
của một số nhóm sản phẩm/
dịch vụ so với năm 2019, quy 
chế bình chọn cũ ng đượ c điề u 
chỉ nh để  bảo đảm tính khách 
quan và phù hợp với xu hướng 
phát triển của xã hội. Các sản 
phẩm, dịch vụ tham gia chương 
trình phải là sản phẩm, dịch 
vụ mới và không bao gồm các 
sản phẩm đã được bình chọn 

qua các năm. Đối với lĩnh vực 
du lịch: Các DN phải có quyết 
định công nhận hạng cơ sở lưu 
trú, du lịch; quyết định công 
nhận cơ sở kinh doanh du lịch 
đạt tiêu chuẩn phục vụ khách 
du lịch; giấy phép kinh doanh 
lữ hành nội địa; giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Về biểu điểm xét bình chọn 
cho DN và sản phẩm, vẫn giữ 
nguyên cách tính thang điểm 
100 với 14 tiêu chí chấm điểm, 
trong đó 7 tiêu chí cho DN và 
7 tiêu chí cho sản phẩm/dịch 
vụ. Biểu điểm bình xét DN điều 
chỉnh tỷ lệ mức tăng doanh 
thu, nộp ngân sách, lợi nhuận 
sau thuế, thu nhập bình quân/
người/tháng là tăng 5% được 1 
điểm thay vì 10% được 1 điểm 
như năm 2019. Biểu điểm bình 
xét về sản phẩm điều chỉnh 2 
nội dung gồm: Các yếu tố về 
chất lượng, giá cả, bao bì đóng 
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gói thân thiện môi trường và 
sức ảnh hưởng thị trường của 
sản phẩm, dịch vụ được đánh 
giá tối đa 10 điểm so với mức 05 
điểm của năm 2019; Các yếu tố 
về dịch vụ chăm sóc khách hàng 
và các chứng nhận giải thưởng 
được quy định tối đa 5 điểm 
thay vì 10 điểm của năm 2019.

Từ  thá ng 8 đế n hế t ngà y 
30/9, Ban Tổ  chứ c sẽ  công bố  
danh sá ch sả n phẩ m, dị ch vụ  
bì nh chọ n và  tổ  chứ c bì nh 
chọ n trự c tuyế n qua website: 
binhchonhangviet.com.vn.  Từ  
thá ng 9/2020, sẽ  tổ  chứ c bì nh 
chọ n trự c tiế p tạ i cá c điể m công 
cộ ng, cá c hộ i chợ , đồ ng thờ i, tổ  
chứ c giả i đá p thông tin chương 
trì nh trên tổ ng đà i 024.1081. Từ  
ngà y 5-9/10, Ban Giá m khả o 
sẽ  chấ m điể m và  trì nh kế t quả  
bì nh chọ n để  Ban chỉ  đạ o CVĐ 
TP công nhậ n.

Dự  kiế n, lễ tôn vinh các sản 
phẩm “Hàng Việt Nam được 
người tiêu dùng yêu thích” 
năm 2020 và kỷ niệm 90 năm 
Ngày truyền thống MTTQ 
Việt Nam sẽ diễn ra tại Quảng 
trường tượng đài Vua Lý Th ái 
Tổ (quận Hoàn Kiếm) tố i ngà y 
07/11/2020. Trong khuôn khổ 
chương trình, từ ngày 6 đến 
ngày 8/11, tại khu nhà Bát 
Giác (Vườn hoa Lý Th ái Tổ) 
sẽ tổ chức trưng bày, giới thiệu 
các sản phẩm, dịch vụ được 
người tiêu dùng yêu thích bình 
chọn, với quy mô khoảng 50 
gian hàng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - 
Phó Chủ tịch Th ường trực Ủy 
ban MTTQ Việt Nam TP Hà 
Nội, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 
CVĐ TP cho biết, năm 2020 
là năm thứ 10 TP tổ chức kết 
nối triển khai bình chọn “Hàng 

Việt Nam được người tiêu dùng 
yêu thích”. Năm nay, Chương 
trì nh đượ c tổ  chứ c gắn với sự 
kiện chính trị có ý nghĩa của 
TP, đó là kỷ niệm 90 năm Ngày 
truyền thống MTTQ Việt Nam. 
Trong quá trình triển khai, Ban 
tổ chức đã liên tục cải tiến, đổi 
mới chương trình bình chọn từ 
quy mô, cách làm cho đến sự 
tham gia hưởng ứng của đông 
đảo các DN. Qua nhiều năm 
tổ chức, đến nay đã có gần 800 
lượt sản phẩm được bình chọn. 
Việc này giúp cho các doanh 
nghiệp tiếp tục đẩy mạnh và 
phát triển sản xuất, quảng bá 
thương hiệu, góp phần tích cực 
phát triển kinh tế trên địa bàn 
TP và  giúp người tiêu dùng tiếp 
cận mặt hàng, sản phẩm hàng 
hóa có chất lượng cao. 

Thu Thủ y

cấp ủy Chi bộ KDC 14. Do vậy, 
bà luôn cố gắng để Ban CTMT 
phát huy được chức năng cầu nối 
giữa cấp ủy với Chính quyền, các 
đoàn thể, thu hút được đông đảo 
người dân tham gia. Tất cả các 
phong trào đều được bà Chuyên 
và các cán bộ trong Ban CTMT 
tổ chức nghiêm túc, có biểu 
dương, khen thưởng các tập thể, 
cá nhân tiêu biểu. Ngày hội đoàn 
kết toàn dân tộc, KDC tổ chức 
bữa cơm đoàn kết để tăng cường 
tình cảm và tạo điều kiện cho 
cư dân gặp gỡ, trao đổi, thể hiện 
tình làng xóm. 

Ngoài những hoạt động 
ý nghĩa tại địa phương, bà 
Chuyên còn tích cực tổ  chứ c các 

hoạ t độ ng từ thiện ở  mọi miền 
Tổ quốc. Năm 2019, bà ủng hộ 
các cháu mẫu giáo, tiểu học, gia 
đình nghèo khó ở tỉnh Sơn La 
số tiền hơn 110 triệu đồng cùng 
gần 3.000 vỉ sữa (tương đương 
hơn 67 triệu đồng). 

Nhiều năm qua, Ban CTMT 
KDC 14 được Ủy ban MTTQ 
Việ t Nam TP Hà Nội, Ủy ban 
MTTQ Việ t Nam quận khen 
thưở ng “có thành tích xuất sắc 
trong công tác Mặ t trậ n”. Cá 
nhân bà Chuyên được tặng 
nhiều bằng khen, giấy khen. 
Năm 2018, bà được Ủy  ban  
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội 
tặng bằng khen vì có thành 
tích trong 15 năm thực hiện 

Ngày hội đoàn kết toàn dân 
tộc ở KDC và 3 năm thực hiện 
CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh”. Năm 2019, bà được 
BCH Đảng bộ Quận Tây Hồ 
tặng Giấy khen đảng viên hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 
liền (2015 - 2019).

Bà Chuyên thực sự là 
một tấm gương sáng, cán bộ 
Mặt trận tiêu biểu của quận, 
phường, luôn sẵn sàng nhận 
nhiệm vụ với tinh thần nhiệt 
huyết, trách nhiệm cao, có bản 
lĩnh, có ý thức chính trị và luôn 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở 
mọi cương vị được giao. 

Việt Đan

Công tác Mặt trận không dành cho...  (Tiếp theo trang 22)
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Trong khi thế giới còn đang căng mình chiến đấu 
với đại dịch COVID-19 thì đất nước ta đã có 
một thời gian vô cùng bình yên với 99 ngày liên 

tiếp không có ca mắc mới dịch COVID-19. Có được 
thành quả đó, chúng ta đã phải đánh đổi, hy sinh lợ i 
í ch kinh tế  để  thực hiện nghiêm ngặt các yêu cầu về 
phòng dịch. Nhưng với sự xuất hiện của nhiều ca 
bệnh mới, Việt Nam đang phải trả i qua giai đoạ n mớ i 
củ a phò ng, chố ng dị ch COVID-19, trong nướ c đã  có  
người tử vong vì COVID-19, cũng như số người lây 
nhiễm loại vi-rút trên đang diễn biến phức tạp.

Đất nước ta có hơn 3.000km đường ven biển và 
hàng ngàn km đường biên giới trên bộ với 3 nước: 
Lào, Campuchia và Trung Quốc. Tại những nơi phên 
dậu của Tổ quốc đều có lực lượng canh gác ngày đêm. 
Tuy nhiên, lợi dụng lực lượng mỏng, lúc đêm tối, một 
số đối tượng đã đưa người trái phép vào Việt Nam. 
Việc làm này đã không chỉ gây mất trật tự xã hội mà 
còn mang mầm bệnh, nhất là virut SARS-CoV-2 vào 
nước ta.

Liên tiếp những ngày qua, trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, thông tin về tình hình các lực 
lượng chức năng bắt được những đối tượng nhập 
cảnh trái phép. Th eo thông tin từ Bộ Công an, từ đầu 
năm đến nay, 27/63 địa phương có người Trung Quốc 
nhập cảnh trái phép với tổng số 504 người. Riêng từ 
đầu tháng 6 đến mùng 3/8, lực lượng công an và các 
địa phương đã phát hiện 21 vụ với 177 người Trung 
Quốc nhập cảnh trái phép, khởi tố 5 vụ với 19 đối 
tượng Việt Nam và 1 đối tượng Trung Quốc tổ chức 
cho người khác nhập cảnh trái phép. Th ủ tướng Chính 
phủ đã chỉ đạo các lực lượng chức năng cần xử lý sớm 
các đối tượng tại Đà Nẵng, Quảng Nam đã móc nối 
đưa người nước ngoài vào Việt Nam, thông tin rộng rãi 
trong Nhân dân đề cao cảnh giác, ngăn chặn loại hình 
tội phạm “rước bệnh vào nhà” này.

Tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý 
cho biết, thời gian qua đã phát hiện 19 trường hợp 
người nước ngoài nhập cảnh trái phép, cư trú trên 
địa bàn TP. Những trường hợp này được người dân, 

cơ quan chức năng phát hiện, đồng thời tổ chức cách 
ly kịp thời. Rất may là các trường hợp này không phát 
hiện ca nào nhiễm bệnh. Tất cả những người này đã 
được giao cho lực lượng công an xử lý theo quy định.

Những thông tin trên cho thấy, hà nh vi đưa người 
nước ngoài trái phép vào nước ta rấ t manh động, liều 
lĩnh, chỉ cần tiền, bất chấp nguy cơ gieo rắc bệnh tật 
cho đất nước và dân tộc mình. Cũng phải nhìn nhận ở 
một khía cạnh khác, không chỉ có những kẻ tội phạm 
liều lĩnh đưa người trái phép vào Việt Nam mà có thể 
những cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát biên giới cũng 
bật đèn xanh, nhấc ba-ri-e cho người nước ngoài trái 
phép vào Việt Nam để thu lợi cá nhân. Qua đấu tranh 
của cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận với số tiền 
từ 10 đến 15 triệu đồng/người là có thể thực hiện hành 
vi đưa người trái phép vào Việt Nam.

Đây là  nhữ ng hà nh vi vô cùng nguy hiểm cho sức 
khỏe của cộng đồng. Bất cứ ai không qua kiểm soát về y 
tế đều có thể mang mầm bệnh gây lây nhiễm cho cộng 
đồng. Vì vậy, những người nhập cảnh trái phép, tiếp tay 
cho nhập cảnh trái phép, trốn khai báo y tế chính là “tội 
đồ” cần xử lý nghiêm.

Th eo luật sư Giang Hồng Th anh, văn phòng Luật sư 
Giang Th anh tại Hà Nội, theo Điều 348 Bộ luật Hình sự 
năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội tổ chức, 
môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở 
lại Việt Nam trái phép quy định: Người nào vì vụ lợi 
mà tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép thì bị 
phạt tù từ 1 - 5 năm; còn hành vi đưa nhiều người nhập 
cảnh trái phép có thể bị phạt tới 15 năm tù. Trong bố i 
cả nh đại dịch COVID-19 có  tốc độ lây lan nhanh, cả 
thế giới chạm ngưỡng 26 triệu ca mắc và nhiều người 
tử vong, trong khi đó chưa có vắc xin phòng bệnh. Vì  
vậ y, việ c tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái 
phép vào Việt Nam là hành vi cực kỳ nguy hiểm, cần 
thiết phải áp dụng tình tiết tăng nặng hình phạt lợi 
dụng tình trạng dịch bệnh để phạm tội. “Để đảm bảo 
tính răn đe, nghiêm minh của pháp luật, các đối tượng 

Cần xử lý nghiêm việ c 
NHẬ P CẢ NH TRÁ I PHÉ P

(Xem tiếp trang 34)
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Các ban Công tác Mặt trận 
tại phường Ngọc Lâm (quận 
Long Biên) vận động Nhân 
dân tham gia tổng vệ sinh 
môi trường.  
Ảnh: MTTQ quận Long Biên

Bả o vệ  môi trườ ng đang 
là  mộ t trong nhữ ng vấ n 
đề  đượ c xã  hộ i và  TP 

Hà  Nộ i đặ c biệ t quan tâm. Với 
trách nhiệm của mình, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội 
đã phối hợp với chính quyền, 
các tổ chức thành viên tổ chức 
các hoạ t độ ng thực hiện hiệu 
quả cuộc vận động (CVĐ) 
“Toàn dân không vứt, đổ rác ra 
đường, phố và nơi công cộng” 
gắn với thực hiện CVĐ “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh”.  

Năm 2009, UBND, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam, Liên đoàn 
Lao động, Hội Liên hiệp Phụ 
nữ, Th ành Đoàn, Hội Cựu chiến 
binh, Hội Nông dân TP đã ký 

kết kế hoạch liên tịch phối hợp 
thực hiện CVĐ. Từ  đó  đế n nay, 
các cấp chính quyền, MTTQ 
và các tổ chức thành viên đã 
tăng cường công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo; tuyên truyền sâu rộng 
những quy định về vệ sinh môi 
trường đến cá c cơ quan, đơn vị 
và  cá c tầng lớp Nhân dân.

Để  thay đổi nhận thức, ý 
thức của Nhân dân ngay từ 
cộng đồng dân cư về bảo vệ 
môi trường, hàng năm, Ủy 
ban MTTQ Việ t Nam các cấp 
TP xây dựng kế hoạch và triển 
khai tổ chức Hội nghị đại biểu 
Nhân dân bàn việc xây dựng 
đời sống văn hóa ở khu dân 
cư (KDC) tạ i 100% các KDC, 
thôn, làng, tổ dân phố và xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn. 
Trong đó, Nhân dân đượ c bàn 
nhữ ng nộ i dung liên quan đế n 
việ c thực hiện các quy ước, 
hương ước của địa phương, 
bảo vệ môi trường, cảnh quan, 
không vứt, đổ rác ra đường, 
phố và nơi công cộng, gắn với 
việc thực hiện Quy tắc ứng xử 
nơi công cộng, thự c hiệ n “Tang 
văn minh tiến bộ”, xây dựng 
“Người Hà Nội thanh lịch, văn 
minh”, tổ  chứ c ký  cam kế t thự c 
hiệ n đế n từ ng gia đì nh... 

Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP cũ ng triển khai cá c “Mô 
hình điểm KDC tự quản bảo 
vệ môi trường”. Tổ dân phố 
10 phường Việt Hưng, quận 
Long Biên là  điể n hì nh. Đây 

MTTQ Việt Nam các cấp TP Hà Nội 
thực hiện CVĐ “Toàn dân không vứt, 
đổ rác ra đường, phố và nơi công cộng”
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là KDC có địa bàn rộng, dân 
cư đông, sát đường quốc lộ 1, 
có nhiều cơ quan, công ty, cửa 
hàng, chợ, buôn bán sầm uất. 
Hệ thống thoát nước xuố ng 
cấ p, úng, lụt khi trời mưa gây 
ô nhiễ m môi trường. Ban Công 
tác Mặt trận (CTMT) KDC đã 
phối hợp chặt chẽ với tổ dân 
phố, các chi hội đoàn thể, tổ 
liên gia tuyên truyền, vận động 
Nhân dân thông qua các cuộc 
họp, sinh hoạt tại KDC để  bàn 
bạc, thảo luận thống nhất cá ch 
là m cụ thể. Từ  đó , các gia đình 
đã  tự  giá c cam kết thự c hiệ n 
giữ gìn vệ sinh môi trường; duy 
trì  vệ sinh hà ng tuầ n, thự c hiệ n 
xó a những tụ điểm tập kết rác 
không đúng nới quy định tồ n 
đọ ng trướ c đây và không để  
phát sinh điể m rá c mớ i.

Hay như tại xã Liên Ninh, 
huyện Th anh Trì, sau khi tiến 
hành khảo sát, tổng hợp ý kiến 
của các tầng lớp Nhân dân 
tham gia đóng góp vào việc bảo 
vệ môi trường, Ủ y ban MTTQ 
Việ t Nam xã đã  thà nh lậ p các 
tổ tự quản ở 9 ngõ xóm để trực 
tiếp tuyên truyền, vận động 
Nhân dân tham gia ký cam kết, 
thực hiện các biện pháp bảo 
vệ môi trường. Cuối tuần, vào 
các chiều thứ 6 và sáng thứ 7, 
từng tổ tự quản cùng Nhân dân 
tổng vệ sinh và duy trì việc là m 
này thành nền nếp, tạ o thói 
quen trong Nhân dân. Nhờ 
sự vào cuộc tích cực của cả hệ 
thống chính trị, cả nh quan môi 
trường của xã Liên Ninh nhữ ng 
năm gầ n đây đã khởi sắc, là xã  
nông thôn mới củ a huyệ n.

 Nhằm phát huy vai trò các 
tổ chức tôn giáo, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP, Sở Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội và 08 tổ 
chức tôn giáo trên địa bàn TP 
triể n khai ký kế hoạch liên tịch 
về công tác bảo vệ môi trường 
và ứng phó biến đổi khí hậu 
giai đoạn 2016 - 2020.  Các hoạt 
động tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức cộng đồng và tín đồ, 
chứ c sắ c, chứ c việ c các tổ chức 
tôn giáo về bảo vệ môi trường, 
ứng phó biến đổi khí hậu được 
đẩ y mạ nh. Đến nay, 30/30 
quận, huyện, thị xã đã tổ chức 
ký kết tại địa phương, 100% 
xã, phường, thị trấn tổ chức ký 
cam kết thực hiện công tác bảo 
vệ môi trường và ứng phó biến 
đổi khí hậu đến từng khu dân 
cư và tại các nơi thờ tự của tôn 
giáo. Các tổ chức tôn giáo trên 
đị a bà n TP đã xây dựng thông 
điệp, cam kết tham gia hà nh 
độ ng bảo vệ môi trường và ứng 
phó biến đổi khí hậu.

Cá c tổ  chứ c thà nh viên củ a 
MTTQ Việ t Nam cá c cấ p cũ ng 
tí ch cự c tham gia vậ n độ ng 
đoà n viên, hộ i viên thự c hiệ n 
CVĐ vớ i nhiề u mô hì nh đạ t 
hiệ u quả , như: Th à nh đoà n Hà  
Nộ i xây dự ng mô hình “Gia 
đình tình nguyện, cộng đồng 
tình nguyện” với 4 nội dung 
(Hà Nội xanh, Hà Nội an toàn, 
Hà Nội văn minh, Hà Nội nghĩa 
tình), ra mắt 186 đội tự quản 
3+ đảm bảo trật tự văn minh 
đô thị tại các tuyến phố, xóa bỏ 
các điểm tồn đọng rác thải, bóc 
xóa quảng cáo rao vặt. Hộ i Phụ  
nữ  phá t độ ng CVĐ “Phụ  nữ  vớ i 
công tá c bả o vệ  môi trườ ng” 
gắ n vớ i CVĐ “Gia đì nh 5 không 
3 sạ ch”; xây dự ng cá c tuyế n 
đườ ng phụ  nữ  tự  quả n. Hội 
Nông dân tích cực vận động 
hội viên nông dân tham gia thu 

gom rác thải ngoài đồng ruộng, 
bao bì thuốc bảo vệ  thực vật về 
nơi tập kết để xử lý.

Vớ i việ c triể n khai sâu rộ ng 
CVĐ, đến nay, toà n TP đã  có  
4.924 KDC có mô hình bảo vệ 
môi trường vớ i cá c loạ i hì nh 
khá c nhau như: “Khu dân cư 
tự  quả n bả o vệ  môi trườ ng”, 
“Tuyế n đườ ng tự  quả n”; duy 
trì  tổ ng vệ  sinh đườ ng là ng, 
ngõ  xó m, khu dân cư và o thứ  
7 hà ng tuầ n. Toàn TP cũ ng có 
428 đoạn đường nở hoa, 2.144 
đoạn đường xanh - sạch - đẹp. 
Việc tập kết rác thải và thu gom 
rác thải đã trở thành nền nếp 
trong các KDC.

Để tiếp tục phát huy hiệu 
quả của CVĐ, xây dự ng Hà Nội 
ngày càng đẹp hơn trong mắt 
bạn bè trong nướ c và  quốc tế, 
thời gian tới, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam và các tổ chức thành 
viên các cấp của TP sẽ  tiếp 
tục phối hợp vận động, tuyên 
truyền sâu rộng hơn nữa đến 
cán bộ, đảng viên, hội viên, 
đoàn viên và các tầng lớp Nhân 
dân; tổ chức Hội nghị Đại biểu 
Nhân dân hà ng năm, hoạt động 
đối thoại, bàn việc xây dựng 
đời sống văn hóa ở cơ sở;  về 
công tác vệ sinh môi trường tại 
địa phương tạ o sự  đồ ng thuậ n 
trong Nhân dân. Xây dựng 
KDC tự quản về bảo vệ môi 
trường, thực hiện tổng vệ sinh 
hàng tuần vào thứ 6, thứ 7 hàng 
tuần tại các cơ quan, đơn vị và 
KDC; nâng cao trách nhiệm 
của Ban CTMT tại cơ sở, làm 
tốt và huy động đông đảo lực 
lượng địa phương, các hộ gia 
đình cùng tích cực giữ gìn vệ 
sinh chung.

Hà  Phương
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GIỮ GÌN, PHÁT HUY nét đẹp văn hóa trong ứng xử
   à Nội - Th ủ đô 
ngàn năm văn hiến, 
mảnh đất giàu 

truyền thống thanh lịch, chứa 
đựng nhiều tầng sâu văn hóa, 
đặc biệt văn hóa ứng xử từ lâu 
nay được nhắc đến là sự thanh 
lịch, văn minh. 

Trên bản đồ du lịch, bạn bè 
trong nước và quốc tế rất cảm 
phục, ca ngợi  tính lịch sự, tinh 
tế trong cách ứng xử, giao tiếp 
của người Hà Nội. Sự tinh tế ấy 
được thể hiện qua lời nói, trang 
phục thanh nhã, hài hòa, qua 
ứng xử giữa con người với con 
người, giữa con người với xã 
hội và với môi trường. 

Dù là đi học, đi làm, đi chơi 
hay thậm chí là ở nhà, thì hàng 
ngày, mỗi người đều phải giải 
quyết nhiều tình huống, sự việc, 
thậm chí là va chạm với người 
khác. Có cách ứng xử phù hợp 
có thể hóa giải mâu thuẫn, biến 
sự việc nghiêm trọng trở thành 
đơn giản và ngược lại, cách ứng 
xử không đúng có thể khiến 
“cái sảy này cái ung”, từ sự việc 
nhỏ biến thành vụ việc phức 
tạp. Để giải quyết ổn thỏa mọi 
tình huống có thể gặp hàng 
ngày, điều cốt lõi trong ứng xử 
là phải giữ được sự bình tĩnh, 
chủ động, mềm dẻo. 

Điều đầu tiên, đó là phải 
chú ý đến lời nói. Người Hà 
Nội xưa vốn được ca ngợi bởi 

sự thanh lịch, chuẩn mực trong 
sử dụng ngôn từ. “Ăn có nhai, 
nói có nghĩ... Người thanh, 
tiếng nói cũng thanh. Chuông 
kêu, khẽ đánh bên thành cũng 
kêu”, “Lời nói chẳng mất tiền 
mua, Lựa lời mà nói cho vừa 
lòng nhau”... là những câu quen 
thuộc khuyên con người ta 
cân nhắc, thận trọng trong nói 
năng. Nói sao để giữ được thế 
tự trọng của bản thân, không 
hạ thấp mình mà vẫn tôn trọng 
người khác; nói sao không nịnh 
bợ người khác, có lý mà lại có 
tình... là điều phải trau dồi, học 
hỏi hàng ngày. Một điều cần 
lưu ý là không nói tục, chửi thề.  

Hà Nội đã mở rộng hơn về 
địa lý cùng với sự du nhập của 
các nền văn hóa, ngôn ngữ 
khác. Khi làm việc với đối tác, 

gặp gỡ bạn bè... là người nước 
ngoài, nên tìm hiểu văn hóa, 
phong tục, tập quán của họ để 
có cách giao tiếp, ứng xử phù 
hợp. “Biết mình, biết người” để 
không lâm vào các tình huống 
khó xử, dở khóc dở cười bởi 
có những điều ở nước mình là 
chuyện bình thường  nhưng lại 
trở thành điều cấm kỵ với quốc 
gia nào đó.

Để bắt đầu một câu chuyện, 
để giải quyết các tình huống 
phát sinh... có lẽ sẽ thuận lợi 
nhất nếu biết cách thể hiện một 
nụ cười thân thiện, hiếu khách. 
Nụ cười xuất hiện giống như 
một lời chào và là một phần 
quan trọng trong thói quen 
giao tiếp của người Việt, là vẻ 

(Xem tiếp trang 30)

NGƯỜI HÀ NỘI THANH LỊCH, VĂN MINH

H
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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN SÓC SƠN 
PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN 
DÂN TỘC TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Là huyện ngoại thành, 
giáp ranh với cá c tỉnh: 
Bắ c Giang, Bắ c Ninh, 

Vĩ nh Phú c, Th á i Nguyên, nơi 
có cảng hàng không Quốc 
tế Nội Bài, là cửa ngõ kết nối 
giao thông đường bộ giữa Hà 
Nội với các tỉnh nên công tác 
phòng chống dịch COVID-19 
tạ i Só c Sơn tiề m ẩ n nguy cơ 
lây nhiễ m cao và  gặp rất nhiều 
khó khăn. Tuy nhiên, vớ i sự  nỗ  
lự c, cố  gắ ng củ a cả  hệ  thố ng 
chí nh trị , trong đó  có  Ủ y ban 
MTTQ Việ t Nam huyệ n, công 
tá c phò ng, chố ng dị ch bệ nh 
trên đị a bà n huyệ n đã  đạ t đượ c 
nhiề u kế t quả  đá ng khí ch lệ .

Ngay khi dị ch bù ng phá t, 
thự c hiệ n chỉ  đạ o củ a Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư, Chỉ thị 

của Th ủ tướ ng Chính phủ về 
thực hiện các biện pháp phòng 
chống dịch bệnh COVID-19, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam 
huyện Sóc Sơn đã chủ động 
tham mưu với cấ p ủy có Chỉ 
thị lãnh đạo, đồng thời phối 
hợp với Ban chỉ đạo phòng 
chống dịch của huyện có kế 
hoạch chi tiết hướng dẫn các 
cơ quan, đơn vị, các xã, thị 
trấn triển khai nghiêm túc các 
biện pháp phòng chống dịch. 
Ban Th ường trực MTTQ Việ t 
Nam huyện đã chủ động thiết 
lập mạng lưới tuyên truyền 
từ ban Công tác Mặt trận 
các thôn, khu dân cư, kết nối 
chặt chẽ với các chi hội cơ sở 
để  tuyên truyền về công tác 
phòng chống dịch; thiết lập 

nhóm Zalo nội bộ giữa các tổ 
chức thành viên với các đoàn 
viên, hội viên để cập nhật 
những thông tin mới nhất liên 
quan đến các biện pháp phòng 
chống dịch, đặc biệt chú trọng 
tuyên truyền về các biện pháp 
giữ gìn vệ sinh cá nhân, thực 
hiện nghiêm giãn cách xã hội 
trong cá c tầ ng lớ p Nhân dân, 
tuân thủ các Chỉ thị của Th ủ 
tướng. Đế n nay, trên địa bàn 
không có ca nhiễm nào. Các ca 
nghi ngờ lây nhiễm đều được 
tổ chức cách ly theo đúng quy 
định. Các biện pháp vệ sinh 
khử trùng tại các cơ quan, đơn 
vị, trường học được thực hiện 
một cách đồng bộ. 

Ủy ban MTTQ Việ t Nam 
huyện cò n phát động ủng hộ 

Ủ y ban MTTQ Việ t 
Nam huyệ n Só c Sơn 
 ế p nhậ n hà ng hó a 
ủ ng hộ  phò ng, chố ng 
dị ch COVID-19. 
Ả nh: Văn Nhung
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Giữ gìn, phát huy nét đẹp văn hóa...      (Tiếp theo trang 28)


Quỹ  phòng, chống dịch trên 
địa bàn huyện. Sau hơn 3 thá ng 
phá t độ ng, Ủy ban MTTQ Việ t 
Nam huyện đã tiếp nhận trên 3 
tỷ đồng; kêu gọi các tổ chức, cá 
nhân, các doanh nghiệp ủng hộ 
hàng nghìn khẩu trang, hàng 
nghìn chai nước sát khuẩn hỗ 
trợ cho các hộ khó khăn, các 
hộ nghèo trên địa bàn huyện. 
Điể n hì nh như: Ban trị sự phật 
giáo huyện Sóc Sơn  và  cá nhân 
Đại đức Th ích Trí Th uần đã ủng 
hộ trên 29 tấn gạo cho các hộ 
nghèo trong huyện. Song song 
với cá c hoạ t độ ng trên, MTTQ 
Việ t Nam huyện đã làm tốt công 
tác giám sát các cơ sở y tế trong 

việc cung cấp các trang thiết bị 
y tế, khẩu trang phục vụ phòng 
chống dịch; chi trả hỗ trợ cho 
người dân gặp khó khăn theo 
Nghị quyết 42. Ngay khi Hà  Nộ i 
có  bệ nh nhân đầ u tiên nhiễ m 
COVID-19 sau 105 ngà y không 
ghi nhậ n ca nhiễ m mớ i, Ủ y ban 
MTTQ Việ t Nam huyệ n đã  kị p 
thờ i triể n khai tuyên truyề n, 
vậ n độ ng Nhân dân chấ p hà nh 
nghiêm Chỉ  thị  củ a Th ủ  tướ ng 
Chí nh phủ  và  Chủ  tị ch UBND 
TP về  thự c hiệ n cá c biệ n phá p 
phò ng, chố ng dị ch trong giai 
đoạ n 3; phố i hợ p vậ n độ ng 
ngườ i dân vừ a đi từ  vù ng dị ch 
Đà  Nẵ ng thự c hiệ n kê khai, xé t 

nghiệ m; nắ m và  đị nh hướ ng dư 
luậ n Nhân dân.

Với chức năng và nhiệm 
vụ của mình, trong thờ i gian 
tớ i, Ủy ban MTTQ Việt Nam 
huyện Sóc Sơn sẽ tiếp tục thực 
hiện sứ mệnh là nơi tập hợp 
khối đại đoàn kết toàn dân, 
cùng với chính quyền khuyế n 
khí ch, độ ng viên Nhân dân 
tiế p tụ c thự c hiệ n “nhiệ m vụ  
ké p” vừ a phò ng chố ng, dị ch 
vừ a phá t triể n kinh tế , quyết 
tâm đưa huyện Sóc Sơn trở 
thành huyện nông thôn mới, 
vùng phát triển và đô thị vệ 
tinh của TP Hà Nội. 

Văn Nhung

đẹp riêng của văn hóa ứng xử 
dân tộc, luôn được bạn bè quốc 
tế đánh giá cao.

Sự tinh tế, lịch thiệp trong 
ứng xử của người Hà Nội còn 
bộc lộ ở tinh thần hiếu khách; 
ở thái độ tôn trọng người xung 
quanh, đặc biệt là ở những 
không gian công cộng: Nghiêm 
chỉnh xếp hàng chờ đến lượt. 
Không chen lấn, xô đẩy, không 
nói to, ầm ĩ hoặc cãi nhau nơi 
công cộng. Tôn trọng không 
gian chung... 

Trong bộn bề cuộc sống, 
nhiều gia đình Hà Nội dù bận 
rộn mưu sinh vẫn chú trọng 
giáo dục con cháu giữ gìn sự 
thanh lịch trong tiếng nói, biết 
cách mời, chào, xin lỗi hoặc cảm 
ơn. Noi gương ông bà, nhiều 
bậc làm cha, làm mẹ  đã duy trì 
việc thường xuyên dạy dỗ, uốn 
nắn con cái từng chút một. Ông 
bà, cha mẹ luôn giữ gìn lời ăn 

tiếng nói đúng mực, không bao 
giờ “nhỡ nhời”, văng tục một 
câu trước mặt con cháu. Khi ra 
đường, gặp sự cố khi tham gia 
giao thông cũng phải biết kiềm 
chế, không nặng lời, không 
hùng hổ quát tháo, không ăn 
vạ... đặc biệt là khi thấy tai nạn 
giao thông thì phải giúp đỡ 
người bị nạn, bằng cách gọi xe 
cấp cứu, gọi lực lượng Công an 
giao thông đến giải quyết, tuyệt 
đối không thờ ơ, vô cảm. Nhờ 
vậy, những nét đẹp văn hóa ứng 
xử của người Hà Nội được trao 
truyền, tiếp nối qua các thế hệ, 
góp phần xây dựng Th ủ đô ngày 
càng thanh lịch, văn minh.

Ứng xử có văn hóa là hành 
vi ứng xử, cách ứng xử của con 
người đạt giá trị chuẩn mực 
văn hóa chân - thiện - mỹ của 
một cộng đồng xã hội. Giao 
tiếp ứng xử văn hóa có tầm 
quan trọng trong cuộc sống 

hàng ngày. Văn hóa ứng xử thể 
hiện rõ rệt về năng lực trí tuệ, 
khả năng tư duy và trình độ 
văn hóa của con người. Nó là 
cơ sở để có những mối quan 
hệ thân thiện trong cộng đồng, 
trong hợp tác quốc tế hay trong 
những mối quan hệ tình nghĩa 
gia đình, xóm làng... là cơ sở để 
tạo ra môi trường xã hội lành 
mạnh, văn minh và làm nên 
nét đẹp dân tộc. Th ông qua 
cách ứng xử, ta hiểu được bản 
chất của con người đó. 

Sự chuẩn mực trong ứng 
xử của người Tràng An đã tạo 
ra một nét riêng, gây ấn tượng 
mạnh với người đối diện. Nét 
đẹp đó là niềm tự hào nhưng 
cũng đòi hỏi mỗi người Th ủ đô 
phải nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, ý thức tự giác để giữ 
gìn, phát huy trong cuộc sống 
hàng ngày. 

Ngọc Minh
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Anh Nguyễn Mạnh Hùng chủ nhân của cây ATM gạo và người dân nhận gạo miễn phí từ cây 
ATM gạo đầu  ên tại Hà Nội.  Ảnh: Nguyễn Huệ

TẤM GƯƠNG VÌ CỘNG ĐỒNG

Ấn tượng đầu tiên của 
tôi về anh Nguyễn 
Mạnh Hùng, (Chủ tịch 

Hội đồng quản trị Công ty cổ 
phần sách Th ái Hà), đó là sự 
tâm huyết với những số phận 
có hoàn cảnh khó khăn khi cả 
nước chống dịch COVID-19 
với tinh thần “Chống dịch như 
chống giặc”. 

Tôi gặp anh Hùng vào thời 
điểm khá đặc biệt: Cây ATM 
gạo đầu tiên ở Th ủ đô do anh  
làm chủ chính thức đi vào hoạt 
động. Anh Hùng bảo, từ khi cả 
nước có dịch bệnh, anh đã cảm 
nhận được những ảnh hưởng to 
lớn của nó đối với nền kinh tế 
cũng như sinh hoạt của Nhân 
dân. Doanh nghiệp lao đao, 

người lao động bị ảnh hưởng 
nặng nề do không có việc làm. 
“Mình đã từng nghèo đói nên 
rất thương những người chịu 
ảnh hưởng nặng nề bởi dịch 
bệnh khi mất việc, nguồn thu 
hàng ngày không còn”. Anh 
Hùng chia sẻ khi chúng tôi bắt 
đầu câu chuyện. 

Bởi đồng cảm với những 
người lao động nên khi dịch 
bệnh gây ảnh hưởng lớn đến 
miếng cơm manh áo của người 
lao động, anh Hùng đã mua 
gạo về đóng vào bao rồi phát 
miễn phí. Nhưng do chưa có 
kinh nghiệm, người dân kéo 
đến quá đông, lộn xộn, không 
đảm bảo an toàn khi chống 
dịch... nên anh đành dừng việc 

phát gạo. Cơ duyên đến khi 
qua Đài truyền hình Việt Nam, 
anh Hùng biết tại thành phố 
Hồ Chí Minh có cây ATM gạo. 
Người dân trực tiếp lấy gạo từ 
máy, không tiếp xúc với người 
phát nên hạn chế nguy cơ lây 
nhiễm dịch bệnh trong cộng 
đồng. “Mê” cây ATM gạo quá, 
anh Hùng chia sẻ ý tưởng chế 
tạo cây ATM gạo lên facebook. 
Chỉ trong vài giờ, ý tưởng của 
anh đã nhận được rất nhiều 
lượt ủng hộ của những người 
nổi tiếng, của bạn bè trên 
mạng. Anh Hùng bảo đó chính 
là cơ sở, là động lực để anh 
thêm quyết tâm hoàn thành 
cây ATM gạo đầu tiên ở Hà 
Nội để giúp đỡ người nghèo. 
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Một  nhóm xây dựng cây ATM 
được hình thành gồm những 
anh em thân thiết, cùng chung 
tâm huyết, giàu lòng nhân ái, 
sẻ chia. Một mặt, anh đi tìm 
nguyên vật liệu, liên hệ nơi đặt 
máy. Hệ thống bồn chứa gạo và 
điều khiển được đặt trên tầng 
2, gạo được đưa bằng đường 
ống nhựa xuống tầng 1 để mọi 
người nhận gạo. Th ay vì dùng 
tay, người dân dùng chân rút 
gạo từ máy ATM để phòng 
tránh lây lan dịch COVID-19. 
Người đến nhận gạo sẽ được 
lưu lại thông tin để giúp ích 
cho việc phòng chống dịch 
COVID-19. 

Kỹ thuật thì do Tùng, một 
người em trong nhóm đảm 
nhiệm. Điều quan trọng mà 
anh lưu ý với Tùng khi chế tạo 
máy đó là không sử dụng tay 
để bấm nút mà bấm nút bằng 
chân để hạn chế nguy cơ lây lan 
dịch bệnh. Các phần việc phục 
vụ cho việc phát gạo cũng được 
anh Hùng và các anh em trong 
nhóm chuẩn bị chu đáo: Tiếp 
nhận ủng hộ, mua gạo. Chuẩn 
bị khẩu trang y tế phát cho bà 
con đến nhận gạo nhưng chưa 
có khẩu trang. Dung dịch sát 
khuẩn tay khô để bà con sử 
dụng trước khi vào nhận gạo. 
Đánh dấu vị trí người nhận gạo 
theo đúng quy định của Bộ Y 
tế (cách nhau 2m). Sử dụng 
túi đựng gạo bằng nguyên liệu 
thân thiện với môi trường.

Anh Hùng chia sẻ, làm từ 
thiện là tốt nhưng bên cạnh đó 
cần phải tuân thủ đúng các quy 
định của Chính phủ, Bộ Y tế và 
thành phố Hà Nội đã ban hành 
trong phòng chống dịch bệnh 
đồng thời nêu cao ý thức bảo vệ 

môi trường. Khi đăng tải thông 
tin trên facebook, các thành 
viên trong nhóm cũng đã dặn 
mọi người đến nhận gạo mang 
theo túi. Bà con nào quên mang 
túi thì nhóm tặng túi bằng giấy 
để đựng, hạn chế việc dùng túi 
nilon gây ảnh hưởng đến môi 
trường. Sau nhiều nỗ lực, cây 
ATM gạo đầu tiên đã có được 
địa điểm đặt đó là Trung tâm 
Văn hóa phường Nghĩa Tân, 
quận Cầu Giấy. Anh Hùng chia 
sẻ: “Việc chọn địa điểm đặt 
máy cũng không dễ dàng như 
mình nghĩ lúc đầu. Tôi hỏi thuê 
địa điểm nhưng nhiều người từ 
chối vì sợ lộn xộn, tụ tập đông 
người, gây phức tạp về an ninh 
trật tự... Th ật may khi liên hệ 
với UBND phường Nghĩa Tân 
thì các lãnh đạo phường đã 
nhiệt tình ủng hộ, cho đặt máy 
miễn phí”. 

Sau nhiều công đoạn chuẩn 
bị, đúng 8h30 ngày 11/4, ATM 
gạo đầu tiên đã chính thức hoạt 
động. Hệ thống bồn chứa gạo và 
điều khiển được đặt trên tầng 2, 
gạo được đưa bằng đường ống 
nhựa xuống tầng 1 để mọi người 
nhận gạo. Th ay vì dùng tay, 
người dân dùng chân rút gạo từ 
máy ATM để phòng tránh lây 
lan dịch COVID-19. Mỗi lần 
ấn sẽ được 3kg gạo. Mỗi người 
được nhận gạo 1 lần/ngày. Nhìn 
bà con đứng xếp hàng ngay 
ngắn, trật tự, đúng khoảng cách 
theo quy định của Bộ Y tế và 
chiếc máy vận hành trơn tru, 
anh Hùng không giấu được vui 
mừng. Trả lời câu hỏi của tôi 
về số lượng gạo, anh Hùng cho 
biết, cây ATM gạo tại thành phố 
Hồ Chí Minh cho trọng lượng 
là 1,5kg/lần. “Nếu người nhận ở 

xa, phải xếp hàng mất thời gian 
mà nhận được có chừng ấy thì 
hơi mất công, nên tôi đề nghị 
bạn Tùng tăng lên 3kg”. Ủng hộ 
việc làm mang ý nghĩa nhân văn 
sâu sắc của Hùng, nhiều mạnh 
thường quân, người có tấm lòng 
nhân ái đã ủng hộ kinh phí để 
mua gạo.

Vui mừng, xúc động cũng 
là cảm xúc của nhiều người 
sau khi nhận gạo miễn phí. 
Họ là những người bán hàng 
rong (bán chổi, đồ nhựa, mua 
đồng nát, nhặt rác...) khi dịch 
bệnh bùng phát đã không thể 
đi làm, cuộc sống gặp rất nhiều 
khó khăn. “Cảm ơn anh Hùng, 
cảm ơn những tấm lòng nhân 
ái đã giúp đỡ chúng tôi trong 
lúc khó khăn này. Một miếng 
khi đói bằng một gói khi no. 
Hy vọng dịch bệnh sớm được 
đẩy lùi để chúng tôi lại đi bán 
hàng, trang trải cuộc sống”. Chị 
M. một người bán hàng rong, 
đã rất xúc động bày tỏ. 

Th ành công từ cây ATM gạo 
ở Nghĩa Tân khiến anh Hùng 
quyết định mở thêm cây ATM 
gạo tại Trung tâm Văn hóa, 
Th ông tin và Th ể thao quận 
Bắc Từ Liêm. Đã có khoảng 
chục tấn gạo được phát đến 
đúng địa chỉ, góp phần thiết 
thực giúp đỡ người nghèo. 
Dịch bệnh rồi sẽ qua đi nhưng 
tấm gương vì cộng đồng của 
anh Nguyễn Mạnh Hùng còn 
lưu lại mãi trong ký ức của 
người dân Hà Nội trong những 
ngày chống dịch chưa từng có 
tiền lệ. Mới đây, anh Hùng đã  
được UBND TP Hà Nội trao 
tặng danh hiệu “Người tốt, 
việc tốt” năm 2020! 

Minh Huệ
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Chi tiết mức phạt 13 hành vi vi phạm 
quy định phòng chống COVID-19 tại Hà Nội
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Không đeo khẩu trang 
nơi công cộng bị phạt tiền 
tối đa đến 300.000 đ.

Không thực hiện quyết định áp dụng 
biện pháp hạn chế tập trung đông người 
hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, 
dịch vụ tại nơi công cộng thì bị phạt tiền 
tối đa đến 10.000.000đ (đối với cá nhân), 
20.000.000đ (đối với tổ chức).

Trốn khỏi nơi cách ly; không tuân thủ quy định 
về cách ly; từ chối, trốn tránh các biện pháp 
cách ly, cưỡng chế cách ly có thể bị xử phạt 
hành chính tối đa đến 10.000.000đ hoặc bị xử lý 
theo Điều 240 Bộ luật Hình sự trong trường hợp 
gây truyền dịch bệnh cho người khác.

Khai báo y tế không đầy đủ hoặc 
khai báo gian dối gây lây truyền 
dịch bệnh COVID-19 cho người khác 
bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự.

Có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc 
thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ 
trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thì bị 
xử lý theo Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Có hành vi lợi dụng sự khan hiếm hoặc 
tạo sự khan hiếm giả tạo trong tình hình 
dịch bệnh COVID-19 để mua vét hàng hóa 
đã được công bố là mặt hàng bình ổn giá 
hoặc hàng hóa được Nhà nước định giá 
nhằm bán lại để thu lợi bất chính thì bị 
xử lý về tội đầu cơ theo quy định 
tại Điều 196 Bộ luật Hình sự.

Đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, 
thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch 
bệnh COVID-19 có thể bị phạt tiền tối đa đến 15.000.000đ 
hoặc bị xử lý theo Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Chủ cơ sở, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ 
vẫn hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định 
tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng chống 
dịch bệnh COVID-19, gây thiệt hại từ 100.000.000đ trở lên 
do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh thì bị 
xử lý theo Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Trốn khỏi nơi cách ly, không tuân thủ 
quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh 
việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế 
cách ly mà gây thiệt hại từ 100.000.000đ 
trở lên do phát sinh chi phí phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19 thì bị xử lý 
theo Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Không thực hiện quyết định 
kiểm tra, giám sát, xử lý y tế 
trước khi ra vào vùng có dịch 
bị phạt tiền tối đa đến 20.000.000đ.

Vứt khẩu trang đã sử dụng 
không đúng nơi quy định 
tại nơi công cộng bị phạt tiền 
tối đa đến 5.000.000đ. 

Nếu vứt ra vỉa hè, đường phố 
bị phạt tối đa đến 7.000.000đ.

Che giấu tình trạng bệnh của 
mình hoặc của người khác 
khi mắc bệnh COVID-19 bị phạt 
tiền tối đa đến 2.000.000đ

Không thực hiện biện pháp tạm 
dừng hoạt động dịch vụ ăn uống tại 
vùng có dịch thì bị phạt tiền tối đa 
đến 10.000.000đ (đối với cá nhân), 
20.000.000đ (đối với tổ chức).
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Hỏi: Tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV ngày 
22/11/2019, Quốc hội đã biểu quyết thông qua “Luật 
xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam” số 
49/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. 
Nội dung của Luật có điểm gì mới trong thủ tục làm hộ 
chiếu phổ thông?

Trả lời: Có 6 điểm mới trong thủ tục làm hộ chiếu từ 
ngày 01/7/2020.

1. Chỉ còn 4 loại giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh
Th eo Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam, 

giấy tờ xuất nhập cảnh chỉ gồm 04 loại sau: Hộ chiếu 
ngoại giao; Hộ chiếu công vụ; Hộ chiếu phổ thông; 
Giấy thông hành.

2. Có Căn cước công dân sẽ được cấp hộ chiếu ở 
bất cứ đâu

Người có thẻ Căn cước công dân đề nghị cấp hộ chiếu 
lần đầu được thự c hiệ n tạ i Cơ quan Quản lý xuất nhập 
cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợ i. Đồng thời, người 
đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông từ lần thứ 02 cũng sẽ 
được thực hiện tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh 
Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi thuận lợi 
hoặc cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

3. Hộ chiếu được cấp riêng cho từng người
Hộ chiếu phổ thông được cấp cho mọi công dân Việt 

Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh 
quốc tịch và Nhân thân. Th ời hạn sử dụng của hộ chiếu 
phổ thông đượ c quy đị nh cụ thể:

- Hộ chiếu cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có thời 
hạn 10 năm và không đượ c gia hạn;

- Hộ chiếu cấp cho người chưa đủ 14 tuổi có thời hạn 
05 năm và không được gia hạn.

4. Hộ chiếu của người từ đủ 14 tuổi trở lên có gắn 
chíp điện tử

Người từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền lựa chọn cấp 
hộ chiếu có gắn chíp điện tử hoặc hộ chiếu không 
gắn chíp điện tử. Người đề nghị cấp hộ chiếu có 
gắn chíp điện tử lần đầu sẽ phải chụp ảnh, thu thập 
vân tay.

5. 4 trường hợp cấp hộ chiếu theo thủ tục rút gọn
Hộ chiếu phổ thông được cấp theo thủ tục rút gọn 

cho các đối tượng sau:
- Người ra nước ngoài có thời hạn bị mất hộ chiếu 

phổ thông, có nguyện vọng về nước ngay;
- Người có quyết định trục xuất bằng văn bản của 

cơ quan có thẩm quyền nước sở tại nhưng không có 
hộ chiếu;

- Người phải về nước theo điều ước quốc tế hoặc 
thỏa thuận giữa Việt Nam với nước sở tại về việc nhận 
trở lại công dân;

- Người được cấp hộ chiếu phổ thông vì lý do quốc 
phòng, an ninh.

Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn có thời 
hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn. Hộ 
chiếu không gắn chíp điện tử cũng sẽ được cấp theo 
thủ tục rút gọn.

6. Được quyền tùy chọn nơi trả hộ chiếu
Người đề nghị cấp hộ chiếu có quyền lựa chọn nơi 

trả hộ chiếu, nế u khác với cơ quan nơi thực hiện cấp 
hộ chiếu thì phải trả phí dịch vụ chuyển phát. Điều 
này tạo thuận lợi tối đa cho người dân không phải đi 
lại nhiều.

Ngọc Quỳnh

TÌM HIỂU VỀ LUẬT XUẤT NHẬP CẢNH

này cần phải bị xử lý hình sự ở mức hình phạt cao nhất. 
Cùng với đó, phía cơ quan công an cần tiếp tục điều tra 
mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan là 
những kẻ tiếp tay, che giấu... cho người phạm tội, chứa 
chấp những đối tượng người nước ngoài nhập cư trái 
phép”, luật sư Giang Hồng Th anh kiến nghị.

Cùng với việc tăng hình phạt đủ sức răn đe thì 
các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ canh giữ biên 
giới cũng cần nâng cao trách nhiệm, đề cao cảnh giác, 
đặt nhiệm vụ bảo vệ đất nước, dân tộc lên trên hết. 

Ở  Hà Nội, theo Phó Giám đốc Công an TP Trần Ngọc 
Dương, sau khi Chủ tịch UBND TP có công điện số 
5 về phòng, chống dịch COVID-19, Công an TP đã 
kích hoạt các phương án, biện pháp phòng chống 
dịch như đợt cao điểm vừa qua. Công an TP đã yêu 
cầu các quận, huyện, xã phường kiểm soát chặt chẽ, 
rà soát các trường hợp nhập cảnh. Đối với các trường 
hợp nhập cảnh trái phép, Công an TP đang củng cố 
hồ sơ để xử lý. 

Mạnh Khánh

Cần xử lý nghiêm việ c nhậ p cả nh trái phép...  (Tiếp theo trang 25)
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* MTTQ Việ t Nam huyện Chương Mỹ phối hợp 
với các ngành tổ chức tốt công tác hòa giải ở cơ sở, 
với phương châm ở đâu có mâu thuẫn, thắc mắc giải 
quyết ngay tại đó, không để tình trạng Nhân dân gửi 
đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người.

* MTTQ Việ t Nam quận Cầu Giấy vận động 
Nhân dân thực hiện văn minh đô thị, thực hiện 
công tác tự quản về trật tự đô thị. Th ực hiện giám 
sát việc giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị của cử 
tri, giải quyết các đơn thư khiếu nại của công dân, 
công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa 
bàn các phường.

* MTTQ Việ t Nam quận Ba Đình tiếp tục chỉ 
đạo các phường tổ chức thực hiện Đề án 02-212 về 
“Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động chấp 
hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”; xây dựng 
các “KDC tự quản đảm bảo vệ sinh môi trường”, lồng 
ghép thực hiện kế hoạch  về quản lý quảng cáo rao vặt 
trên địa bàn quận.

* MTTQ Việ t Nam quận Bắc Từ Liêm thường 
xuyên nắm bắt tình hình dư luận xã hội trên địa bàn; 
tổng hợp và phản ánh tư tưởng, dư luận của các tầng 
lớp Nhân dân với lãnh đạo cấp trên và cơ quan có 
thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

* MTTQ Việ t Nam huyện Gia Lâm tiến hành 
thẩm định các hộ nghèo tại 22 xã, thị trấn có nhu cầu 
hỗ trợ xây, sửa nhà, tư liệu sản xuất, hỗ trợ khó khăn 
đặc biệt... để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Phối hợp 
với nhóm Hoa Tâm Hà Nội 3 tổ chức tặng 90 chiếc xe 
đạp cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn (trị 
giá 153 triệu đồng), hỗ trợ 02 hộ nghèo có người qua 
đời hỏa táng 2 triệu đồng.

* MTTQ Việ t Nam quận Đống Đa phối hợp kiểm 
tra rà soát việc thực hiện các nội dung về xây dựng 
nếp sống văn minh đô thị, việc đăng ký xây dựng tổ 
dân phố văn hóa, gia đình văn hóa năm 2020.

* MTTQ Việ t Nam quận Hai Bà Trưng tặng 50 
suất quà cho hội viên Hội cựu Th anh niên xung  
phong có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất 500.000đ). 

* MTTQ Việ t Nam quận Long Biên duy trì thực 
hiện có hiệu quả Mô hình “Cộng đồng chung sức 
giúp đỡ nhau giảm nghèo bền vững”, tạo điều kiện 
giúp các hộ thoát nghèo trong năm 2020.

* MTTQ Việ t Nam huyện Phú Xuyên thành lập 
2 tổ khảo sát các hộ đăng ký xây, sửa nhà đối với hộ 
nghèo năm 2020 ở các xã, thị trấn nhân dịp kỷ niệm 

90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; hoàn 
thiện 17 hồ sơ xây nhà Đại đoàn kết. 

* MTTQ Việ t Nam huyện Quốc Oai tổ chức hội 
nghị sơ kết đánh giá kết quả công tác phòng chống 
dịch COVID-19. Ủy ban MTTQ huyện đã tiếp nhận 
với tổng số tiền là 618 triệu đồng, 63 nghìn khẩu 
trang, 2.150 chai nước sát khuẩn, 2.800kg gạo. Ủy 
ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tiếp nhận được 
810, 1 triệu đồng; 18.793 kg gạo, 1.972 chai nước sát 
khuẩn, 56.800 khẩu trang, 2.470 mũ che mặt, 611 
thùng mỳ tôm và một số nhu yếu phẩm khác. 

* MTTQ Việ t Nam thị  xã  Sơn Tây tổ chức học 
tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính 
trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh” cho khoảng 400 đại biểu; 
phối hợp với Hội Nông dân thị xã tổ chức đoàn giám 
sát công tác kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực 
vật trên địa bàn thị xã năm 2020. Phối hợp kiểm tra, 
giám sát về thực hiện việc thay thế và loại bỏ hoàn 
toàn việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong 
sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ tại các xã, phường.

* MTTQ Việ t Nam huyện Th ạch Th ất  tổ chức lấy 
ý kiến hài lòng về kết quả xây dựng huyện nông thôn 
mới của 37.300 hộ  (đạt tỷ lệ 66% tổng số hộ gia đình 
thuộc huyện). Tỷ lệ hộ dân được lấy ý kiến hài lòng 
về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới đạt 99%. 

* MTTQ Việ t Nam huyện Th anh Trì tổ chức 
Hội nghị tuyên truyền thực hiện cuộc vận động  
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”  
tại xã Ngọc Hồi;  Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về 
Luật giao thông cho  đoàn viên, hội viên và nhân 
dân xã Tứ Hiệp.

* MTTQ Việ t Nam huyện Ứng Hòa  đẩy mạnh  
công tác vận động mọi tầng lớp Nhân dân, các doanh 
nghiệp, doanh nhân, các vị chức sắc tôn giáo, nhà hảo 
tâm, con em huyện Ứng Hòa hiện đang sinh sống, 
công tác trên mọi miền Tổ quốc chung tay góp sức, 
tiết kiệm chi tiêu ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người 
nghèo” huyện Ứng Hòa để hỗ trợ 595 hộ nghèo, hộ 
có hoàn cảnh khó khăn.

* MTTQ Việ t Nam huyện Đan Phượng tổ chức 
tọa đàm “Tang văn minh” với 185 đại biểu tham dự. 
Các ý kiến tập trung vào việc vận động hỏa táng, 
giảm vòng hoa, không lễ bằng đồ mã... 

K.H

Hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp TP Hà Nội
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NGƯỜI HÀ NỘI THANH LỊCH, VĂN MINH

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương chúc mừng bà Dư Thị 
Phúc (xã  Hò a Phú , huyệ n Ứ ng Hò a) khánh thành nhà Đại đoàn kết.

Ả nh: Lê Phương

Đ/c Nguyễ n Lan Hương - UVTV Thà nh ủ y, Chủ  tị ch Ủ y ban MTTQ Việ t 
Nam TP tặ ng quà  Hò a thượ ng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Hội đồng 
Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Quán Sứ nhân dịp kỷ niệm 73 năm 
Ngày Thương binh, Liệt sỹ.  Ả nh: Vũ  Hoà n

Ủ y viên Bộ  Chí nh trị , Bí thư 
Thành ủy Vương Đình Huệ 
cù ng cá c đồ ng chí  lã nh đạ o 
HĐND, UBND, Ủ y ban MTTQ 
Việ t Nam TP trao tặng xe đạp 
cho học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn trên địa bàn huyện 
Ứng Hòa. 

Ả nh: Thanh Hải

Chủ  tị ch Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP Nguyễ n Lan Hương tặ ng quà  cho cá c chá u 
họ c sinh giỏ i là  con y, bá c sỹ  có  hoà n cả nh khó  khăn đang thự c hiệ n công tá c 
phò ng, chố ng dị ch COVID-19.  Ả nh: Lê Phương

Phó  Chủ  tị ch Thườ ng trự c Ủ y ban MTTQ Việ t Nam TP Nguyễ n Anh Tuấ n tặ ng 
hoa chú c mừ ng Công an TP Hà  Nộ i nhân dị p kỷ  niệ m 75 năm Ngà y Truyề n 
thố ng Công an Nhân dân Việ t Nam.  Ả nh: Lê Phương


