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Phấn đấu xây dựng Thủ đô 
phát triển nhanh, bền vững

“Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp, 
tạo tiền đề quan trọng để Đảng bộ và Nhân dân TP tiếp tục phấn đấu, xây dựng 
Thủ đô phát triển nhanh và bền vững”, đó là một trong những nội dung được Bí thư 
Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh khi phát biểu bế mạc Đại hội. Đồng thời cũng 
thể hiện những quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP trong việc sớm 
đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Diễn ra trong 3 ngày 
(từ 11 - 13/10), với 
tinh thần làm việc 

nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ 
và đồng thuận cao, Đại hội 
đại biểu lần thứ XVII (nhiệm 
kỳ 2020 - 2025) Đảng bộ 
TP Hà Nội đã hoàn thành 
toàn bộ nội dung, chương 
trình đề ra và thành công 
tốt đẹp. Đại hội đã đánh giá 
kiểm điểm việc thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
TP lần thứ XVI; quyết định 
phương hướng, nhiệm vụ, 
mục tiêu và các giải pháp 5 
năm 2020 - 2025. 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, 
vượt lên những khó khăn, 
thách thức, Đảng bộ, chính 
quyền và Nhân dân Thủ đô 
đã nỗ lực phấn đấu, thực 
hiện thắng lợi toàn diện 
Nghị quyết Đại hội XVI, đạt 
những kết quả nổi bật. Kinh 
tế Thủ đô tiếp tục được cơ 
cấu lại, nhất là trên các lĩnh 
vực trọng tâm, chuyển đổi 
mô hình tăng trưởng đạt kết 
quả tích cực. Kinh tế tăng 
trưởng khá, cao hơn bình 
quân chung cả nước. Cơ 
cấu kinh tế chuyển dịch tích 
cực theo hướng hiện đại, 

đóng góp quan trọng vào 
tăng trưởng kinh tế của cả 
nước. Diện mạo Thủ đô có 
nhiều thay đổi, ngày càng 
sáng, xanh, sạch, đẹp hơn; 
khang trang, văn minh, hiện 
đại hơn. Sự nghiệp văn hóa 
- xã hội; giáo dục - đào tạo; 
y tế; khoa học - công nghệ 
tiếp tục phát triển, đạt được 
nhiều kết quả quan trọng. 
Chăm lo cho con người 
và xây dựng người Hà Nội 
thanh lịch, văn minh có 
chuyển biến tích cực; các 
giá trị văn hóa truyền thống 
ngàn năm văn hiến được 

Ban Chấp hành 
Đảng bộ TP Hà 
Nội khóa XVII 
(nhiệm kỳ 2020 
- 2025) ra mắt 
Đại hội.
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Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội thay mặt Đoàn đại biểu các tầng lớp 
Nhân dân Thủ đô tặng hoa chúc mừng Đại hội.

gìn giữ và phát huy. Tiếp tục 
dẫn đầu cả nước nhiều chỉ 
tiêu về văn hóa, giáo dục - 
đào tạo, thể dục, thể thao. 
Năng lực y tế được nâng 
lên. Chất lượng cuộc sống 
của người dân Thủ đô được 
cải thiện rõ rệt. Chính trị - 
xã hội ổn định; quốc phòng, 
an ninh tiếp tục được củng 
cố; trật tự, an toàn xã hội có 
chuyển biến tốt hơn; quan 
hệ đối ngoại, hội nhập quốc 
tế được mở rộng, tạo dấu 
ấn quan trọng; phối hợp với 
các cơ quan TW, hợp tác, 
liên kết với các tỉnh, TP 
trong nước được đẩy mạnh. 
Vai trò, vị thế, uy tín của 
Thủ đô ngày càng được 
nâng cao cả trong nước và 
quốc tế. Công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng có nhiều 
đổi mới. Hiệu lực, hiệu 
quả hoạt động của chính 
quyền được tăng cường, có 
chuyển biến tích cực. Nội 
dung, phương thức hoạt 
động của MTTQ, các tổ 
chức chính trị - xã hội được 
đổi mới.

Trên tinh thần luôn cầu 
thị, lắng nghe và nhìn thẳng 
vào sự thật, Đại hội cũng chỉ 
ra những tồn tại, hạn chế 
trong nhiệm kỳ qua. Trong 
đó, lĩnh vực phát triển kinh 
tế chưa tạo được các “đột 
phá lớn” và chưa tương 
xứng với tiềm năng, thế 
mạnh của Thủ đô... Năng 
lực lãnh đạo, sức chiến đấu 
của một số cấp ủy, tổ chức 
Đảng còn chưa cao; cá biệt 
có cấp ủy mất vai trò lãnh 
đạo, chỉ đạo, đảng viên “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa”, 

vi phạm, kỷ luật và bị xử lý 
hình sự.

Với phương châm “Đoàn 
kết - Dân chủ - Kỷ cương - 
Sáng tạo - Phát triển”, Đại 
hội đã thảo luận và nhất trí 
thông qua Nghị quyết về 
phương hướng, mục tiêu 
và nhiệm vụ của Đảng bộ 
nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mục 
tiêu tổng quát đến năm 
2025, xây dựng Đảng bộ 
TP Hà Nội có năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu cao và 
hệ thống chính trị trong 
sạch, vững mạnh, tiêu biểu; 
phát triển nhanh và bền 
vững Thủ đô theo hướng 
đô thị xanh, TP thông 
minh, hiện đại, có sức cạnh 
tranh cao trong nước và 
khu vực; cơ bản hoàn thành (Xem tiếp trang 10)

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa XVII, gồm 71 đồng chí, Ban 
Thường vụ gồm 16 đồng chí, Bí thư Thành ủy và bốn Phó Bí thư 
Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ủy ban Kiểm tra gồm 
12 đồng chí. Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, 
Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI được  n nhiệm bầu 
giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 
2020 - 2025.

mục tiêu công nghiệp hóa, 
GRDP bình quân đầu người 
đạt từ 8.300 đến 8.500 
USD.
Để thực hiện những 

mục tiêu này, Đảng bộ TP 
xác định 5 định hướng lớn 
và nhiệm vụ trọng tâm, 14 
nhiệm vụ, giải pháp chủ 
yếu. Trong đó, tiếp tục tạo 
chuyển biến mạnh mẽ về 
công tác xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, xây dựng hệ 
thống chính trị thật sự trong 
sạch, vững mạnh, tiêu biểu, 
bộ máy tinh gọn, hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới 
mạnh mẽ mô hình tăng 
trưởng, cơ cấu lại nền kinh 
tế dựa trên ứng dụng khoa 
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Trên bản đồ Việt Nam, 
miền Trung được ví 
như chiếc đòn gánh, 

gánh hai đầu đất nước. Bởi 
yếu tố địa hình, Nhân dân 
miền Trung vốn quen với sự 
khắc nghiệt của thời tiết: Hết 
hạn hán, nắng nóng gay gắt 
lại mưa lũ thất thường. Vốn 
đã quen với mưa lũ, lụt lội, 
nhưng chưa năm nào, ở miền 
Trung, thiên tai lại tàn khốc, 
gây ảnh hưởng nặng nề với 
những thiệt hại, mất mát... 
quá sức tưởng tượng như 
năm nay. Mưa chồng mưa, lũ 
chồng lũ. Miền Trung ngập 
chìm trong nước. Nước phủ 
trắng trời, trắng đất. Nhân 
dân miền Trung oằn mình 
chống lũ. 

Các cấp chính quyền rốt 
ráo, tích cực vào cuộc, sát 

cánh cùng với Nhân dân 
chống lại sự khốc liệt của 
thứ thiên tai đứng đầu bảng 
“Thủy, Hỏa, Đạo, Tặc”. 
Những ngôi nhà ngập chìm 
trong nước. Những đôi mắt 
đỏ hoe mọng nước của 
người dân vì phút chốc, thiên 
tai đã lấy đi của họ những tài 
sản mà nhiều năm, thậm chí 
hàng chục năm chắt chiu, 
dành dụm mới có được. 
Đó là ngôi nhà, xe máy, là 
những vật dụng sinh hoạt 
hàng ngày, là sản phẩm 
nông nghiệp vừa mới thu 
về sau những tháng ngày 
một nắng hai sương... Nhiều 
người không còn nhà để về. 
Nhiều người cạn kiệt lương 
thực, nước uống. Nhiều gia 
đình mãi mãi mất đi người 
thân bởi dòng lũ dữ... Thiên 

tai tàn khốc đến mức dù đã 
quá quen với mưa lũ, nhiều 
người vẫn bật khóc.  

Không chỉ có người dân 
miền Trung rơi lệ. Những 
ngày này, người dân cả nước 
nói chung, người Hà Nội nói 
riêng, đã, đang và sẽ hướng 
về miền Trung với sự đồng 
cảm, xót thương và chia sẻ. 
Đã có rất nhiều những giọt 
nước mắt rơi xuống. Phát 
huy truyền thống “Tương 
thân, tương ái”, tinh thần 
“Hà Nội vì cả nước, cùng 
cả nước”, ngày 13/10/2020, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP Hà Nội đã ra lời kêu gọi 
“Toàn dân tham gia ủng hộ 
miền Trung bị ảnh hưởng 
do mưa lũ”  kêu gọi cán bộ, 
đảng viên và các tầng lớp 
Nhân dân trên địa bàn TP 

Tấm lòng Hà Nội hướng về miền Trung

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.
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cùng chung tay ủng hộ đồng 
bào miền Trung bị thiệt hại 
do bão lũ gây ra, góp phần 
giúp Nhân dân vượt qua khó 
khăn, nhanh chóng khắc 
phục hậu quả, sớm ổn định 
cuộc sống. 

Lời kêu gọi phát huy sức 
mạnh toàn dân trong công 
tác cứu trợ được các cấp, 
các ngành, các cơ quan, đơn 
vị tích cực hưởng ứng. Ngay 
tại Đại hội đại biểu Đảng 
bộ TP lần thứ XVII, các đại 
biểu đã quyên góp ủng hộ 
312.240.000 đồng. Thực 
hiện chỉ đạo của Thành ủy, 
để kịp thời ủng hộ Nhân dân 
miền Trung, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP đã trích Quỹ 
“Cứu trợ” TP hỗ trợ 2 đợt 
cho các tỉnh miền Trung bị 
thiệt hại do mưa lũ gây ra với 
tổng số tiền 9 tỷ đồng, trong 
đó, các tỉnh: Thừa Thiên 
Huế, Quảng Bình, Hà Tĩnh, 
Quảng Trị mỗi tỉnh 2 tỷ và  
tỉnh Quảng Nam 1 tỷ đồng; 
chuyển 5.760 hộp cá, 350kg 
gạo, 20 thùng bánh quy hỗ 

trợ đồng bào miền Trung. 
Cho đến nay, MTTQ Việt 
Nam TP đã tiếp nhận ủng 
hộ và đăng ký ủng hộ được 
22 tỷ 26 triệu đồng...

Trong hoạn nạn, gian 
khó, chúng ta càng thấy rõ 
“tình dân tộc, nghĩa đồng 
bào” có sức mạnh thật vĩ đại. 
Chân lý đó một lần nữa được 
Nhân dân Thủ đô bồi đắp 
bằng nhiều việc làm thiết 
thực để chia sẻ với đồng 
bào miền Trung. “Tất cả vì 
miền Trung thân yêu” - Câu 
nói đó đã trở thành phương 
châm, thành hành động cụ 
thể trong những tháng ngày 
này. Với truyền thống nhân 
ái, nghĩa tình, mỗi người dân 
Thủ đô đều đang chung sức, 
chung lòng, để giúp đỡ, chia 
sẻ, động viên Nhân dân 
miền Trung thân yêu gắng 
sức vượt qua sự khốc liệt 
của thiên tai.  Cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao 
động, lực lượng vũ trang... 
của Thủ đô cù ng chung tay 
đó ng gó p, chia sẻ , ủ ng hộ  

nhân dân vù ng bị  thiệ t hạ i 
do bã o lũ  gây ra. Những em 
học sinh dành dụm tiền ăn 
sáng để ủng hộ miền Trung. 
Những chuyến hàng với 
lương thực, thuốc men, tiền 
mặt... nhanh chóng được 
chuyển đến người dân các 
vùng bị thiệt hại thông qua 
nhiều hình thức, tiếp thêm 
sức mạnh cho đồng bào 
miền Trung.

Nhân dân tại nhiều địa 
phương trên địa bàn TP 
cũng đã quyên góp để mua 
nguyên, vật liệu gói bánh 
chưng ủng hộ Nhân dân miền 
Trung. Bánh chưng có nhiều 
chất dinh dưỡng, no lâu, phù 
hợp với người dân vùng lũ. 
Có những nơi, dù đã khuya 
nhưng không khí ở Nhà văn 
hóa vẫn rôm rả, khẩn trương. 
Người cắt lá dong, người vò 
nếp, người chuẩn bị nhân thịt 
đỗ, người gói, luộc bánh. Tất 
cả chung sức, dồn lòng để 
dành những gì tốt nhất cho 
bà con miền Trung đang oằn 
mình chống chọi với thiên tai. 

Ủy ban MTTQ Việ t 
Nam TP  ế p nhậ n 
ủ ng hộ  Nhân dân 
các tỉnh miề n Trung.
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CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Mọi sự ủng hộ xin gửi tới: 
Quỹ Cứu trợ Thành phố qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024.39346108; Fax: 024.39345384
- Chủ tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.
+ Số tài khoản: 3761.0.9057260.91049, tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội.
+ Số tài khoản: 1500201113838, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
   nông thôn Việt Nam, chi nhánh Hà Nội
+ Nội dung: Ủng hộ các tỉnh miền Trung
- Ủng hộ tiền mặt tại phòng Tài vụ - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
  thành phố Hà Nội, số 29 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Gần 1 tuần qua, các phật tử 
cùng các thầy chùa tại chùa 
Đình Quán (phường Phú 
Diễn, Quận Bắc Từ Liêm) đã 
gói được gần 10.000 chiếc 
bánh chưng chuyển vào hỗ 
trợ đồng bào miền Trung. 
10.000 chiếc bánh chưng 
cũng là số lượng mà 200 bà 
con xã La Phù, huyện Hoài 
Đức đã gửi ủ ng hộ. Bắt đầu 
gói bánh chưng từ đầu giờ 
chiều mỗi ngày, rồi canh nồi 
bánh chín đến sáng sớm hôm 
sau, đã đêm thứ ba liên tiếp 
thức thâu đêm, chị Nguyễn 
Thị Nhung (xóm Hoa Thám, 

xã La Phù) có chút mệt nhọc 
nhưng lúc này bà con miền 
Trung cần hơn bao giờ hết 
sự chung tay giúp đỡ của 
mọi người. “Những ngày như 
thế này không thấy mệt là 
gì, bởi bà con ai cũng thấy 
mình làm việc có ý nghĩa. 
Thương miền Trung lắm, 
năm nào cũng lũ lụt, mình ở 
Hà Nội có điều kiện tốt hơn 
nên cùng nhau chung tay 
giúp đỡ miền Trung ruột thịt” 
- chị Nhung nói. Suy nghĩ, 
tình cảm ấy của chị Nhung 
cũng là suy nghĩ, tình cảm, 
trăn trở của bao người dân 

Thủ đô. Những chiếc bánh 
chưng gói trong đó cả nghĩa 
tình, sự cảm thông, chia sẻ 
của người dân Hà Nội chắc 
chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh 
cho bà con vùng lũ. Thiên 
tai khắc nghiệt nhưng người 
dân miền Trung không cô 
đơn. Bên cạnh họ, luôn có 
những tấm lòng thơm thảo 
của người dân Hà Nội.

Lũ lụt rồi sẽ đi qua, dẫu 
biết rằng hậu quả mà nó 
để lại không thể khắc  phục 
trong một sớm một chiều. 
Nhưng lời kêu gọi “Toàn 
dân tham gia ủng hộ miền 
Trung bị ảnh hưởng do mưa 
lũ” nhận được sự hưởng ứng 
nhiệt tình của các cấp, các 
ngành, cơ quan, đơn vị, các 
tầng lớp Nhân dân là cơ sở 
để chúng ta tin tưởng, khi 
sức mạnh đoàn kết toàn dân 
tộc được khơi dậy, phát huy, 
Nhân dân miền Trung sẽ 
được tiếp thêm sức mạnh 
để vững vàng đứng dậy 
xây dựng cuộc sống sau lũ. 
Hàng triệu tấm lòng Hà Nội 
đang hướng về miền Trung 
để giúp miền Trung, mong 
miền Trung sớm ổn định 
cuộc sống.

Nguyễn Tâm

Người dân xã La Phù gói bánh chưng ủng hộ đồng bào miền Trung.
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Tỏa sáng 1010 năm 
Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội

Trong dòng chảy 1010 năm qua, Thăng Long - Hà Nội đã xác lập vị thế một vùng đất 
địa linh, nhân kiệt, hội tụ nhân tài bốn phương để bồi đắp, kiến tạo nên một Thăng 
Long - Đông Đô - Hà Nội rạng ngời trong lịch sử dân tộc. Trong dòng chảy vận động 
không ngừng nghỉ đó, Hà Nội hôm nay đã, đang và sẽ tiếp tục kết tinh những vẻ 
đẹp, phẩm chất văn hóa, từng bước hội nhập và phát triển trong thời đại 4.0, lan tỏa 
các giá trị tốt đẹp của Thủ đô ngàn năm văn hiến để trở thành trung tâm chính trị, 
hành chính, văn hóa, kinh tế và công nghệ của đất nước.

Xứng đáng vị trí đầu tàu
11 thế kỷ qua, từ khi Lý 

Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư 
(Ninh Bình) về kinh thành 
Thăng Long, Thủ đô Hà 
Nội đã trải qua nhiều thăng 
trầm của lịch sử. Từ một TP 
nghèo và nhỏ bé, Hà Nội 
hôm nay đang vươn mình 
để trở thành một đô thị 
rộng lớn với diện tích hơn 
3.300km2 và dân số hơn 8 
triệu người. Có không gian 
trải rộng, Hà Nội đang có 
nhiều thời cơ, vận hội phát 

triển nhưng khó khăn cũng 
luôn đan xen. Thế nhưng, 
với tầm nhìn chiến lược của 
lãnh đạo đất nước, lãnh đạo 
Thủ đô, những năm qua, 
kinh tế của Hà Nội liên tục 
tăng trưởng tốc độ cao, cơ 
cấu thay đổi theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, tạo sức vươn để trở 
thành một trong những đô 
thị thông minh đầu tiên của 
Việt Nam.
Điều đó được thể hiện 

bằng việc hàng loạt các dự 

án giao thông, khu đô thị 
mới trên địa bàn TP được 
hình thành, góp phần đưa 
vóc dáng của Hà Nội ngày 
càng khang trang, hiện đại 
hơn. Cùng với đó, Hà Nội có 
355/382 xã (chiếm 92,9% 
số xã) đạt chuẩn nông thôn 
mới - đứng đầu cả nước. 
Nhiều chính sách mới phù 
hợp với xu thế phát triển 
của Thủ đô tầm cỡ và hiện 
đại đang được lãnh đạo 
TP áp dụng trong quá trình 
kiến thiết Thủ đô. Đó là, Hà 
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Nội là địa phương đi đầu 
cả nước trong việc thu hút 
nhân tài và vật lực để xây 
dựng Thủ đô theo hướng 
văn minh, hiện đại. Từng 
là vùng đất hội tụ nhân tài 
bốn phương xưa kia và là 
nơi tập trung nhiều trường 
đại học, cơ quan nghiên 
cứu khoa học hàng đầu của 
Việt Nam, hôm nay, Hà Nội 
một lần nữa đang phát huy 
thế mạnh này để quy tụ các 
nhân tài, phát huy trí tuệ của 
những công dân ưu tú góp 
sức cống hiến tài năng, trí 
tuệ cho sự nghiệp xây dựng, 
bảo vệ Thủ đô và đất nước.

Hà Nội còn thực hiện có 
hiệu quả việc huy động các 
nguồn lực xã hội, đẩy mạnh 
xã hội hóa, mở rộng liên kết 
để phát triển. Năm 2019, 
vốn đầu tư nước ngoài đạt 
8,67 tỷ USD - cao nhất sau 
30 năm mở cửa và hội nhập 
và là năm thứ 2 liên tiếp 
dẫn đầu cả nước. Với việc 
chú trọng phát triển đô thị 
theo hướng bền vững, đô 
thị thông minh xanh - sạch 
- đẹp, TP đã hoàn thành 
việc trồng 1 triệu cây xanh 
trước 2 năm và đang trồng 
mới thêm 600.000 cây. Đặc 
biệt, trong giai đoạn phát 
triển và hội nhập, kinh tế 
của Thủ đô tiếp tục tăng 
trưởng khá, đóng góp quan 
trọng trong tăng trưởng của 
cả nước. Bình quân giai 
đoạn 2016 - 2020, tổng sản 
phẩm trên địa bàn (GRDP) 
ước tăng 7,39%, đạt mục 
tiêu đề ra. Năm 2020, quy 
mô GRDP ước đạt 1,06 
triệu tỷ đồng; GRDP bình 

quân đầu người đạt 5.420 
USD, tăng 1,5 lần so với 
năm 2015, gấp 1,8 lần bình 
quân cả nước… 

Mặt khác, lãnh đạo TP 
cũng đã có những quyết 
sách đúng về an sinh xã 
hội, phát huy tinh thần đại 
đoàn kết toàn dân tộc để 
xây dựng Thủ đô ngày càng 
giàu đẹp. Điều đó được thể 
hiện rõ nét nhất trong đại 
dịch COVID-19 vừa qua. 
Trước diễn biến phức tạp 
của dịch, hưởng ứng lời kêu 
gọi của Chủ tịch Ủy ban TW 
MTTQ Việt Nam, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam các cấp 
TP Hà Nội và các tổ chức 
thành viên đã vận động các 
tổ chức, cá nhân chung tay 
ủng hộ công tác phòng, 
chống dịch COVID-19. Tính 
đến ngày 18/9, MTTQ Việt 
Nam các cấp đã tiếp nhận 
ủng hộ được 243 tỷ đồng, 
trong đó 144,6 tỷ đồng tiền 
mặt và 98,4 tỷ đồng hàng 
hóa. Từ nguồn kinh phí này, 
hơn 44,9 tỷ đồng tiền mặt 
và hàng hóa nhu yếu phẩm 
trị giá gần 91,6 tỷ đồng đã 
được Ủy ban MTTQ Việt 
Nam các cấp TP hỗ trợ 
công tác phòng, chống dịch 
và các hoạt động an sinh xã 
hội. Ở nhiều tuyến phố xuất 
hiện các cây ATM miễn phí 
phát gạo, thực phẩm… cho 
người dân đã mang thông 
điệp lớn về tinh thần đoàn 
kết, chung sức đồng lòng 
trong khó khăn, hoạn nạn.

Không ngừng lớn mạnh
Phát huy thế mạnh của 

vùng đất địa linh, nhân kiệt, 

Hà Nội ngàn năm văn hiến, 
Thủ đô Hà Nội hôm nay 
đang thực hiện quyết liệt 
Chương trình số 04-CTr/TU 
ngày 26/4/2016 của Thành 
ủy về “Phát triển văn hóa - 
xã hội, nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực Thủ đô, xây 
dựng người Hà Nội thanh 
lịch, văn minh giai đoạn 
2016 - 2020”, trong đó coi 
văn hóa là nền tảng tinh 
thần, sức mạnh mềm, trung 
tâm trong chính sách phát 
triển bền vững. Hà Nội cũng 
là địa phương đi đầu trong 
cả nước trở thành thành 
viên mạng lưới các “Thành 
phố sáng tạo” của Tổ chức 
Giáo dục, Khoa học và Văn 
hóa của Liên hợp quốc 
(UNESCO), xây dựng hình 
ảnh hấp dẫn mới. Bên cạnh 
đó, công tác an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội, 
tiềm lực quốc phòng, an 
ninh… tiếp tục được giữ vững 
ổn định. Hà Nội chỉ chiếm 
1% về diện tích, 8,5% về 
dân số nhưng đóng góp 
trên 6% GDP, chiếm 18,5% 
thu ngân sách của cả nước, 
xứng đáng là trung tâm 
lớn về kinh tế và giao dịch 
quốc tế.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí 

thư Thành ủy, Trưởng đoàn 
đại biểu Quốc hội TP Hà 
Nội Vương Đình Huệ khẳng 
định: “TP sẽ chỉ đạo, điều 
hành theo tinh thần khai 
thác triệt để các nguồn lực 
của mỗi quận, huyện, thị xã 
với phương châm “góp gió 
thành bão” để đạt kết quả 
cao nhất các chỉ tiêu kinh tế 
- xã hội năm 2020”. 
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Trong đó, mục tiêu hàng 

đầu của Hà Nội từ nay 
đến cuối năm là thực hiện 
“nhiệm vụ kép” vừa phòng, 
chống dịch hiệu quả vừa 
phục hồi phát triển kinh tế 
- xã hội. Ngoài ra, mục tiêu 
tổng quát đến năm 2025 
mà TP đề ra là phát triển 
nhanh, bền vững Thủ đô 
theo hướng đô thị xanh, TP 
thông minh, hiện đại, có 
sức cạnh tranh cao trong 
nước và khu vực; cơ bản 
hoàn thành mục tiêu công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Thủ đô phấn đấu đến năm 
2030 trở thành TP xanh 
- thông minh - hiện đại; 
phát triển năng động, hiệu 
quả, có sức cạnh tranh 
khu vực và quốc tế; hoàn 
thành công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa; GRDP/người 
đạt 12.000 - 13.000 USD. 
Cùng với đó, Đảng bộ TP 
xác định sẽ chú trọng công 
tác xây dựng Đảng với mục 
tiêu xây dựng Đảng bộ có 
năng lực lãnh đạo, sức 

chiến đấu cao và hệ thống 
chính trị trong sạch, vững 
mạnh, tiêu biểu.

Việc xác định mục tiêu, 
tầm nhìn chính xác, cụ thể 
cho từng giai đoạn sẽ là 
cơ sở để Đảng bộ, chính 
quyền và Nhân dân Hà Nội 
chung sức, đồng lòng để 
xây dựng và phát triển Thủ 
đô không ngừng lớn mạnh, 
xứng đáng với vị trí, vai trò 
trái tim của cả nước.

Hiền Phương

học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo gắn với thực hiện 
đồng bộ ba đột phá chiến 
lược. Phát triển nhanh và 
bền vững. Quản trị xã hội 
hiệu quả; bảo đảm an sinh 
xã hội, không ngừng nâng 
cao phúc lợi xã hội, chất 
lượng cuộc sống của người 
dân Thủ đô, giảm chênh 
lệch mức sống giữa khu 
vực đô thị và nông thôn. Đổi 
mới, nâng cao chất lượng 
công tác quy hoạch, quản lý 
quy hoạch, tăng cường hiệu 
lực, hiệu quả quản lý đô thị, 
dân cư, trật tự xây dựng, an 
toàn giao thông, bảo đảm kỷ 
cương, văn minh đô thị. Xây 
dựng thế trận quốc phòng, 
an ninh Nhân dân vững 
chắc, không để bị động, bất 
ngờ trong mọi tình huống; 
giữ vững ổn định chính trị, 
bảo đảm an ninh, an toàn 
xã hội trên địa bàn.
Đại hội cũng đã đề ra 3 

khâu đột phá là: Ưu tiên hiện 

đại hóa, phát triển nhanh và 
đồng bộ hệ thống kết cấu 
hạ tầng kinh tế, xã hội, xây 
dựng các công trình tiêu 
biểu, không gian kiến trúc 
cảnh quan đặc sắc, mang 
đặc trưng của Thủ đô; tạo 
chuyển biến mạnh mẽ về 
kỷ luật, kỷ cương, ý thức, 
trách nhiệm, chất lượng và 
hiệu quả phục vụ doanh 
nghiệp và Nhân dân của 
đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức; phát triển nguồn 
nhân lực, nhất là nhân lực 
chất lượng cao… 

Xác định nhiệm vụ, trên 
tinh thần quyết tâm cao, phát 
biểu bế mạc Đại hội, Ủy viên 
Bộ Chính trị, Bí thư Thành 
ủy Hà Nội khóa XVII Vương 
Đình Huệ yêu cầu: Tập thể 
Ban Chấp hành Đảng bộ 
khóa XVII và từng đồng chí 
đại biểu, đại diện cấp ủy, tổ 
chức Đảng các cấp và lãnh 
đạo các quận, huyện, thị xã, 
cơ quan, đơn vị bắt tay ngay 

vào việc cụ thể hóa và chỉ 
đạo, triển khai tổ chức thực 
hiện đồng bộ, kịp thời và có 
hiệu quả Nghị quyết Đại hội 
lần thứ XVII. Vừa là vinh dự 
cũng là trách nhiệm, các cấp 
ủy Đảng, sở, ban, ngành, 
địa phương cần khẩn trương 
xây dựng chương trình, kế 
hoạch cụ thể để triển khai 
thực hiện Nghị quyết Đại hội 
XVII Đảng bộ TP. Mỗi cán 
bộ, đảng viên, nhất là người 
đứng đầu các cơ quan, đơn 
vị, địa phương phải có tầm 
nhìn và tư duy đổi mới, dám 
nghĩ, dám làm, dám chịu 
trách nhiệm vì sự phát triển 
bền vững của Thủ đô. Trong 
trách nhiệm chung ấy, các 
tầng lớp Nhân dân Thủ 
đô cần đoàn kết một lòng 
cùng Đảng bộ, chính quyền 
TP có những việc làm thiết 
thực góp phần đưa Nghị 
quyết Đại hội XVII vào cuộc 
sống.

BBT

Phấn đấu xây dựng Thủ đô...  (Tiếp theo trang 4)
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Tưng bừng các hoạt động kỷ niệm 
1010 năm Thăng Long-Hà Nội

Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương tại đền Ngọc Sơn. 

T   háng 10/2020, hàng 
loạt các sự kiện 
từ âm nhạc, chiếu 

phim, lễ hội, triển lãm, 
tọa đàm… đã diễn ra tại 
các nhà hát, ngoài đường 
phố, di tích, nhà văn hóa 
các quận, huyện của Thủ 
đô để chào mừng 1010 
năm Thăng Long - Hà Nội 
(1010 - 2020), 66 năm 
Ngày Giải phóng Thủ đô 
(10/10/1954 - 10/10/2020) 
và chào mừng Đại hội đại 
biểu Đảng bộ TP Hà Nội 
lần thứ XVII (nhiệm kỳ 
2020 - 2025). 

TP đã tổ chức: Triển lãm 
chuyên đề “1010 năm vua 

Lý Thái Tổ dời đô về Thăng 
Long”; Xuất bản sách ảnh 
“Văn hiến Thăng Long 
bằng chứng khảo cổ học”; 
Ra mắt phim “1010 năm 
Thăng Long - Hà Nội”; Hội 
sách “Văn hiến Thăng Long 
- Hà Nội”; Liên hoan du lịch 
làng nghề, phố nghề 2020; 
Liên hoan văn hóa ẩm thực 
Hà Nội 2020...

Dịp này, hàng loạt triển 
lãm về Hà Nội cũng được 
tổ chức tại nhiều không 
gian di sản, không gian đi 
bộ hồ Hoàn Kiếm. Hà Nội 
cũng biên soạn và xuất 
bản một số ấn phẩm như: 
Văn hiến Thăng Long - 

bằng chứng khảo cổ học; 
Quận, huyện xưa và nay; 
Định đô Thăng Long - Tầm 
nhìn thiên niên kỷ... Tại 
nhiều điểm đến di sản văn 
hóa Hà Nội đã diễn ra các 
hoạt động mang chủ đề 
“Thăng Long - Hà Nội ngời 
sáng truyền thống văn 
hiến - anh hùng” như: Hội 
thảo khoa học “Ngô Quyền 
- vị Tổ Trung hưng của đất 
nước Việt Nam”; Trao giải 
Cuộc vận động sáng tạo 
văn học, nghệ thuật tiến tới 
kỷ niệm 1010 năm Thăng 
Long - Hà Nội; Cuộc thi 
tìm hiểu 1010 năm Thăng 
Long - Hà Nội...  
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Múa Rồng tại hồ Hoàn Kiếm chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội. 

Đặc biệt, sáng 10/10, 
đoàn đại biểu Thành ủy, 
HĐND, UBND, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Hà 
Nội do Bí thư Thành ủy Hà 
Nội Vương Đình Huệ dẫn 
đầu đã đến dâng hương 
tại Điện kính thiên Hoàng 
thành Thăng Long,  Tượng 
đài vua Lý Thái Tổ, đền 
Ngọc Sơn, Tượng đài vua 
Lê Thái Tổ (Di tích lịch sử 
văn hóa đình Nam Hương) 
tưởng nhớ đức Thái tổ triều 
Lý đã định đô ở Thăng 
Long vào mùa thu năm 
1010, các triều đại kế tiếp 
mở mang dựng xây bờ cõi, 
bồi đắp lịch sử văn hiến 
nghìn năm. Tiếp đó, Bí thư 
Thành ủy Hà Nội Vương 
Đình Huệ cùng lãnh đạo 
TP Hà Nội đã trực tiếp gắn 
biển công trình xây dựng, 
cải tạo, chỉnh trang khu 
vực xung quanh hồ Hoàn 
Kiếm là công trình kỷ niệm 
1010 năm Thăng Long - 
Hà Nội, chào mừng Đại hội 

đại biểu Đảng bộ TP Hà 
Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 
2020 - 2025.

Tối 10/10, tại vườn hoa 
Lý Thái Tổ (quận Hoàn 
Kiếm), Thành ủy, HĐND, 
UBND, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP Hà Nội long trọng 
tổ chức Lễ kỷ niệm 1010 
năm Thăng Long - Hà Nội 
(1010 - 2020). Tới dự có 
các đồng chí lãnh đạo TW, 
TP Hà Nội; đại sứ các nước 
tại Việt Nam; đại diện lãnh 
đạo một số tỉnh, TP trong 
cả nước.
Đây là sự kiện có ý nghĩa 

lịch sử to lớn, khơi dậy trong 
Nhân dân Thủ đô và cả 
nước niềm tự hào về truyền 
thống lịch sử, văn hóa của 
Thăng Long - Hà Nội ngàn 
năm văn hiến. Kể từ khi vua 
Lý Thái Tổ quyết định dời 
đô về thành Đại La, sau đổi 
tên là thành Thăng Long, 
nơi đây luôn là kinh đô, là 
thủ đô của Việt Nam, là đầu 
mối quan trọng của các 

hoạt động chính trị, kinh tế, 
văn hóa của đất nước.
Đọc diễn văn tại Lễ kỷ 

niệm, đồng chí Vương Đình 
Huệ nhấn mạnh vai trò to 
lớn, tầm nhìn thiên niên kỷ 
khi vua Lý Thái Tổ quyết 
định dời đô từ Hoa Lư ra 
Thăng Long. Từ mốc son 
lịch sử đó tới thời đại Hồ Chí 
Minh quang vinh, trải qua 
1010 năm với bao thăng 
trầm của Thủ đô và đất 
nước, Thăng Long - Hà Nội 
luôn là hình tượng tiêu biểu 
nhất cho “khí phách cha 
ông, hồn thiêng sông núi”, 
vẫn luôn vững vàng, hiên 
ngang, xứng đáng là kinh đô 
của các vương triều; là Thủ 
đô nghìn năm văn hiến, anh 
hùng, là trung tâm đầu não 
chính trị - hành chính quốc 
gia, trung tâm lớn về văn 
hóa, giáo dục, khoa học, 
công nghệ, kinh tế và giao 
dịch quốc tế của cả nước. 
Đồng chí Vương Đình 

Huệ khẳng định, kỷ niệm 
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Cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì Hòa bình”.

1010 năm Thăng Long - 
Hà Nội là dịp để Đảng bộ, 
chính quyền và Nhân dân 
TP tiếp tục khẳng định 
những phẩm chất cao quý 
và truyền thống tốt đẹp 
của Thủ đô: Văn hiến - 
Anh hùng - Hòa bình - Hữu 
nghị - Sáng tạo; thể hiện 
quyết tâm giữ gìn, kế thừa 
xứng đáng những giá trị 
tinh thần thiêng liêng, phát 
triển lên một tầm cao mới. 

Suốt chiều dài lịch sử, 
Thăng Long - Hà Nội luôn 
tiêu biểu cho khát vọng hoà 
bình, chủ nghĩa nhân văn 
của dân tộc, luôn làm hết 

sức vì hòa bình, tiến bộ và 
hạnh phúc của nhân loại. 
Hà Nội cũng từng bước trở 
thành trung tâm kết nối các 
giá trị toàn cầu, tham gia 
tích cực, có trách nhiệm 
tại nhiều diễn đàn quốc tế 
quan trọng.

Với sự quan tâm chỉ 
đạo, giúp đỡ to lớn của 
TW Đảng, Quốc hội, Chính 
phủ, các ban, bộ, ngành 
TW, các tỉnh, TP trong cả 
nước và bạn bè quốc tế, 
Hà Nội đã đạt được những 
thành tựu rất to lớn. Quy 
mô, tầm vóc, vị thế của TP 
đã mạnh lên nhiều; hình 

ảnh, uy tín của Thủ đô 
không ngừng được nâng 
cao trên trường quốc tế. 
Đúng vào dịp kỷ niệm 

1010 năm Thăng Long - Hà 
Nội, Hà Nội tổ chức Đại hội 
Đảng bộ TP lần thứ XVII. 
Đây là sự kiện chính trị 
đặc biệt quan trọng đối với 
Đảng bộ và Nhân dân Thủ 
đô. Đảng bộ và các tầng 
lớp Nhân dân Hà Nội đoàn 
kết, nhất trí, đem tất cả tinh 
thần và sức lực, trí tuệ và tài 
năng, xây dựng Thủ đô ngày 
càng giàu đẹp, văn minh, 
hiện đại, sánh vai cùng thủ 
đô các nước trên thế giới; 
góp phần xây dựng Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa, 
hòa bình, thống nhất, độc 
lập, vì mục tiêu “dân giàu, 
nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh”, xứng đáng 
với truyền thống ngàn năm 
văn hiến, Thủ đô Anh hùng, 
Thành phố Vì hòa bình, 
Thành phố Sáng tạo...

Có thể nói, chuỗi các 
hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 
1010 năm Thăng Long - 
Hà Nội đã tạo bầu không 
khí vui tươi, phấn khởi, 
khơi dậy trong các tầng lớp 
Nhân dân niềm tự hào về 
truyền thống lịch sử của 
Thăng Long - Hà Nội; đồng 
thời, nêu bật định hướng 
phát triển lâu dài của Hà 
Nội trên nền tảng lịch sử, 
văn hóa, truyền thống 
ngàn năm văn hiến; thể 
hiện ý chí, khát vọng vươn 
lên của Đảng bộ và Nhân 
dân Thủ đô trong xu thế 
hội nhập quốc tế. 

BBT
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Sáng 3/10, trong 
không khí chào 
mừng kỷ niệm 1010 

năm Thăng Long - Hà Nội, 
66 năm Ngày Giải phóng 
Thủ đô và chào mừng Đại 
hội lần thứ XVII Đảng bộ 
TP (nhiệm kỳ 2020 - 2025), 
Thành ủy, HĐND, UBND, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP 
Hà Nội tổ chức trọng thể 
Đại hội thi đua yêu nước TP 
giai đoạn 2020 - 2025 với 
chủ đề “Đoà n kế t, sá ng tạ o, 
đổ i mớ i, thi đua xây dự ng 
Thủ  đô văn hiến, văn minh, 
hiện đạ i”. Ủy viên Bộ Chính 
trị, Thủ tướng Chính phủ, 
Chủ tịch Hội đồng Thi đua 
Khen thưởng TW Nguyễn 
Xuân Phúc dự hội nghị.

Cùng dự có các đồng 
chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí 
thư TW Đảng, Trưởng Ban 
Tuyên giáo TW Võ Văn 
Thưởng; Ủy viên Bộ Chính 
trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội 
Vương Đình Huệ; Bí thư 
TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban 
TW MTTQ Việt Nam Trần 
Thanh Mẫn; lãnh đạo một 
số bộ, ngành, địa phương; 
các Mẹ Việt Nam Anh 
hùng, Anh hùng Lực lượng 
vũ trang Nhân dân; các tổ 
chức và cá nhân điển hình 
tiên tiến.

Báo cáo kết quả phong 
trào thi đua và công tác 

Hà Nội cần tiếp tục là ngọn cờ đầu 
trong phong trào thi đua yêu nước

khen thưởng giai đoạn 2015 
- 2020, phương hướng, 
nhiệm vụ giai đoạn 2020 
- 2025, Chủ tịch UBND 
TP, Chủ tịch Hội đồng Thi 
đua - Khen thưởng TP 
Chu Ngọc Anh cho biết: 
Thự c hiệ n lờ i dạ y củ a Chủ  
tị ch Hồ  Chí  Minh “Thi đua 
là  yêu nướ c, yêu nướ c thì  
phả i thi đua”, “Cà ng khó  
khăn thì  cà ng phả i thi đua”, 
Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ 
Chính trị về “Tiếp tục đổi 
mới công tác thi đua, khen 
thưởng”, trong 5 năm qua 
(2015 - 2020), Thà nh ủ y, 
HĐND, UBND, Ủy ban 
MTTQ Việ t Nam TP Hà Nội 
luôn quan tâm ban hành 
kịp thời các chương trình, 

kế hoạch chỉ đạo về công 
tác thi đua khen thưởng. 
Theo đó, phong trào thi 
đua yêu nước và công tác 
khen thưởng của TP giai 
đoạn 2015 - 2020 đã có sự 
đổi mới về chất, góp phần 
quan trọng cùng các cấp 
ủy Đảng, chính quyền TP 
hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ chính trị, kinh tế, xã hội, 
an ninh, quốc phòng của 
Thủ đô.

Trong 5 năm qua, hàng 
vạn tập thể, cá nhân thuộc 
TP đã được Đảng, Nhà 
nước, Thủ tướng Chính phủ 
và UBND TP Hà Nội khen 
thưởng. Cụ thể, 3.721 tập 
thể, cá nhân được Chủ tịch 
nước và Thủ tướng khen 

Hà Nội vinh danh 10 công dân Thủ đô ưu tú năm 2020.
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thưởng; 2.108 trường hợp 
được phong tặng danh 
hiệu “Bà mẹ Việt Nam 
anh hùng”; 2 tập thể được 
phong tặng danh hiệu Anh 
hùng Lao động; 3 cá nhân 
được tặng danh hiệu Chiến 
sỹ Thi đua toàn quốc; 296 
tập thể, 141 cá nhân được 
tặng thưởng Huân chương 
các loại; 203 lượt đơn vị 
xuất sắc được tặng Cờ Thi 
đua của Chính phủ; 387 
tập thể, 490 cá nhân được 
Thủ tướng Chính phủ tặng 
Bằng khen. Cùng với đó, 
UBND TP Hà Nội đã khen 
thưởng 42.556 tập thể, 
cá nhân trong các phong 
trào thi đua yêu nước. Đặc 
biệt, đã có 59 cá nhân tiêu 
biểu được tặng danh hiệu 
“Công dân Thủ đô ưu tú” 
trong 5 năm 2015 - 2019. 
“Với chủ đề Đại hội thi 
đua yêu nước TP Hà Nội 
giai đoạn 2020 - 2025 là 
“Đoà n kế t, sá ng tạ o, đổ i 
mớ i, thi đua xây dự ng Thủ  
đô văn hiến, văn minh, 
hiệ n đạ i”, Đảng bộ, chính 
quyền và Nhân dân Thủ 
đô sẽ tiếp tục đoàn kết, 
nhất trí, chung sức, đồng 
lòng nêu cao ý chí, năng 
động sáng tạo, vượt qua 
khó khăn thách thức tiếp 
tục đẩy mạnh các phong 
trào thi đua yêu nước, 
quyết tâm thực hiện thắng 
lợi các nhiệm vụ chính trị, 
các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát 
triển kinh tế, văn hóa, xã 
hội 5 năm (2020 - 2025) và 
những năm tiếp theo, xứng 
đáng với truyền thống Thủ 
đô văn hiến, anh hùng, 

“TP vì hòa bình” - Chủ tịch 
TP nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại 
Đại hội, đồng chí Nguyễn 
Xuân Phúc, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Thủ tướng Chính 
phủ, Chủ tịch Hội đồng 
Thi đua - Khen thưởng TW 
nêu rõ: “Nhìn lại giai đoạn 
2015 - 2020, Thủ đô Hà 
Nội của chúng ta đã làm 
tốt vai trò trung tâm đầu 
não chính trị - hành chính 
quốc gia, trung tâm lớn về 
văn hóa, khoa học, giáo 
dục, kinh tế và giao dịch 
quốc tế. Những nỗ lực và 
kết quả đạt được về kinh 
tế - xã hội của TP Hà Nội 
đã góp phần quan trọng 
vào ổn định chính trị - xã 
hội, bảo đảm quốc phòng, 
an ninh, giữ vững trật tự an 
toàn xã hội trên địa bàn TP 
và cả nước. Hà Nội xứng 
đáng là địa phương đi đầu 
trong công tác thi đua, 
khen thưởng của cả nước”.  

Thủ tướng đề nghị, từng 
ngành, từng địa phương, 
tổ chức, cơ quan, đơn vị 
của TP tiếp tục phát động 
và chỉ đạo các phong trào 
thi đua với những nội dung 
cụ thể, thiết thực. Công tác 
thi đua phải bám sát nhiệm 
vụ chính trị, thực hiện mục 
tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội 
của TP, phải tạo động lực 
góp phần giải quyết tốt 
các nhiệm vụ của từng sở, 
ngành, địa phương, đơn vị. 
Đặc biệt, TP cần có những 
cuộc vận động (CVĐ), 
phong trào thi đua xây 
dựng văn hóa người Hà 

Nội thanh lịch, văn minh; 
tạo dấu ấn văn hóa người 
Hà Nội tiêu biểu cho văn 
hóa của dân tộc; khơi dậy 
niềm tự hào và tình yêu Hà 
Nội trong mỗi người.

Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc cũng yêu cầu Hà Nội 
tiếp tục đổi mới công tác 
thi đua, khen thưởng để 
khen đúng, trúng, kịp thời; 
bảo đảm công khai, minh 
bạch, dân chủ; tránh khen 
thưởng tràn lan làm suy 
giảm giá trị khen thưởng; 
kiên quyết chống bệnh 
thành tích. Thủ tướng tin 
tưởng rằng, sau Đại hội, 
Đảng bộ, chính quyền, lực 
lượng vũ trang và Nhân 
dân Thủ đô tiếp tục phát 
động và thực hiện có hiệu 
quả các CVĐ, các phong 
trào thi đua nhằm huy 
động mọi nguồn lực, đẩy 
mạnh toàn diện công cuộc 
đổi mới, xây dựng Thủ đô 
ngày càng giàu đẹp, văn 
minh, hiện đại, xứng đáng 
với vị thế, vai trò gương 
mẫu như Bác Hồ đã dạy, 
giữ vững là ngọn cờ đầu 
trong phong trào thi đua 
yêu nước của cả nước 
trong giai đoạn mới.

Tại Đại hội, Chủ tịch 
UBND TP Chu Ngọc Anh 
đã phát động phong trào 
thi đua giai đoạn 2020 - 
2025 với chủ đề: “Đoàn 
kết, đổ i mớ i, sáng tạo, thi 
đua xây dựng Thủ  đô văn 
hiế n, văn minh, hiện đạ i” 
đề ra 5 nội dung cần tập 
trung thực hiện.

(Xem tiếp trang 18)
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Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP Hà Nội 
Nguyễn Lan Hương 

cho biết, trong 5 năm qua, 
MTTQ Việ t Nam cá c cấ p 
TP Hà  Nộ i đã  chủ  độ ng, tổ  
chứ c có  hiệ u quả  cá c cuộ c 
vậ n độ ng (CVĐ), cá c phong 
trà o thi đua yêu nướ c do 
TW và  TP phá t độ ng; huy 
độ ng đông đả o cá c tầ ng lớ p 
Nhân dân Thủ  đô hưở ng 
ứ ng tham gia, đó ng gó p tí ch 
cự c và o thự c hiệ n nhiệ m vụ  
phá t triể n kinh tế  - xã  hộ i 
củ a Thủ  đô, đấ t nướ c. Mặt 
trận các cấp TP triển khai 
các biện pháp hiệu quả để 
nâng cao chấ t lượ ng cá c 

CVĐ, cá c phong trà o thi 
đua, đặ c biệ t là  CVĐ “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh”, 
“Ngườ i Việ t Nam ưu tiên 
dù ng hà ng Việ t Nam”; tuyên 
truyền, vận động khuyến 
khích khởi nghiệp sáng tạo 
trong sản xuất, kinh doanh, 
đào tạo và nghiên cứu khoa 
học… nhất là thế hệ trẻ; 
phá t huy tinh thầ n đoàn kết, 
sáng tạo và tiết kiệm để 
nâng cao năng suất, chất 
lượng, hiệu quả và sức cạnh 
tranh của các doanh nghiệp, 
hợp tác xã và hộ sản xuất 
kinh doanh, hội nhập quốc 
tế thắng lợi; giảm nghèo 

bền vững, làm giàu chính 
đáng; đảm bảo vệ sinh an 
toàn thực phẩm trong sản 
xuất và tiêu dùng của mỗi 
hộ; đảm bảo trật tự, an toàn 
xã hội tại mỗi khu dân cư; 
thực hiện nếp sống văn 
minh và gia đình văn hóa 
tại các gia đình; chăm lo sự 
nghiệp giáo dục và chăm 
sóc sức khỏe cho Nhân 
dân; tích cực bảo vệ môi 
trường và thích ứng với biến 
đổi khí hậu; tiếp tục truyền 
thống đền ơn đáp nghĩa và 
nhân đạo từ thiện. 

Bên cạnh đó, tiế p tụ c 
đổ i mớ i mạ nh mẽ  công 
tá c thi đua khen thưở ng 

Quyết tâm thực hiện có hiệu quả 
phong trào thi đua yêu nước

Đ/c Nguyễn Lan Hương - UVTV Thành ủy,  Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP Hà Nội phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam giai đoạn 
2020 - 2025. 

Tại Đại hội Thi đua yêu 
nước MTTQ Việt Nam giai 
đoạn 2020 - 2025, đồng 
chí Nguyễn Lan Hương 
- Phó Chủ tịch không 
chuyên trách Ủy ban TW 
MTTQ Việt Nam, UVTV 
Thành ủy, Chủ tịch Ủy 
ban MTTQ Việt Nam TP 
Hà Nội đã thay mặt  MTTQ 
các tỉnh, TP và đội ngũ 
cán bộ Mặt trận cả nước 
bày tỏ quyết tâm, hưởng 
ứng những nội dung thi 
đua do Chủ tịch Ủy ban 
TW  MTTQ Việt Nam Trần 
Thanh Mẫn phát động. 
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theo hướ ng thiế t thự c, hiệ u 
quả , thườ ng xuyên và  liên 
tụ c; kị p thờ i phá t hiệ n, 
biể u dương, khen thưở ng, 
nhân rộ ng cá c tậ p thể , cá  
nhân tiêu biể u trong hoạ t 
độ ng công tá c Mặ t trậ n vớ i 
phương châm “lấ y xây để  
chố ng, lấ y cá i tố t để  đẩ y 
lù i cá i xấ u”, đả m bả o đú ng 
ngườ i, đú ng việ c, công 
khai, minh bạ ch.

Cùng với đó, tăng cườ ng 
công tá c quy hoạ ch, đà o 
tạ o, bồ i dưỡ ng, rè n luyệ n, 
xây dự ng độ i ngũ  cá n bộ  
Mặ t trậ n có  quan điể m 
vữ ng và ng, có  khá t vọ ng 
vươn lên, tậ n tâm, hế t lò ng 
vớ i công việ c, giữ  gì n phẩ m 
chấ t đạ o đứ c cá ch mạ ng; 
có  phong cá ch gầ n dân, 
sá t dân, họ c dân; gương 
mẫ u, thự c sự  là  tấ m gương 
vì  Nhân dân, lắ ng nghe 
Nhân dân, bả o vệ  quyề n 
và  lợ i í ch hợ p phá p, chí nh 
đá ng củ a Nhân dân. 

Trong thờ i gian tớ i, Ủ y 
ban MTTQ Việ t Nam TP 
Hà  Nộ i sẽ  tiế p tụ c đổi mới 
mạ nh mẽ  phương thức 
tuyên truyền, vận động, 
nắ m tì nh hì nh và  đị nh 
hướ ng dư luậ n Nhân dân, 
tạo sự đồng thuận cao trong 
hệ thống chính trị và trong 
các tầng lớp Nhân dân 
trên địa bàn TP thự c hiệ n 
Nghị  quyế t Đạ i hộ i Đả ng 
bộ  cá c cấ p, Nghị  quyế t Đạ i 
hộ i MTTQ Việ t Nam đã  đề  
ra; chủ động xây dựng kế 
hoạch, chương trình hành 
động vậ n độ ng cá c tầ ng 
lớ p Nhân dân hưởng ứng 
tích cực phong trào thi đua 
bằng những công việc cụ 
thể, thiết thực, phù hợp 
với điều kiện thực tiễn của 
từng đơn vị, địa phương, 
tổ chức; phân công rõ  vai, 
rõ  trá ch nhiệ m, rõ  việ c, 
tạo sức mạnh tổng hợp để 
phong trào thi đua đạt kết 
quả cao nhất; vậ n độ ng 

đồng bào Việt Nam ở nước 
ngoài đoàn kết và sáng 
tạo, giữ  gìn, phát huy bản 
sắc văn hóa dân tộc, nâng 
cao vị thế của Việt Nam, 
góp trí, góp sức để phát 
triển và bảo vệ Thủ  đô, 
Tổ quốc.

“Tự  hà o vớ i truyề n thố ng 
vẻ  vang 90 năm củ a MTTQ 
Việ t Nam, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP Hà  Nộ i bày 
tỏ quyết tâm và niềm tin 
sâu sắc vào phong trào thi 
đua mà Chủ  tị ch Ủy ban 
TW MTTQ Việ t Nam Trầ n 
Thanh Mẫ n vừa phát động 
sẽ được cá n bộ  cá c cấ p 
Mặ t trậ n hưở ng ứ ng nhiệt 
liệt và biến thành hà nh 
độ ng, gó p phầ n phá t huy 
sứ c mạ nh khố i đạ i đoà n kế t 
toà n dân tộ c, xây dự ng và  
phá t triể n Tổ  quố c” - đồng 
chí Nguyễn Lan Hương 
khẳng định. 

  BBT

Hà Nội cần tiếp tục là ngọn cờ đầu...  (Tiếp theo trang 15)

Ủy viên Ban Thường 
vụ Thành ủy, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP Nguyễn Lan Hương 
đã phát biểu hưởng ứng 
phát động phong trào 
thi đua, kêu gọi các cấp, 
các ngành, các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị, doanh 
nghiệp, doanh nhân, cán 
bộ, công nhân, viên chức, 
người lao động, các tầng 
lớp Nhân dân tiếp tục phát 
huy truyền thống đoàn 

kết, chung sứ c, đồ ng lò ng, 
hưởng ứng các phong trào 
thi đua yêu nước bằng 
những hành động cụ thể, 
tiếp tục quán triệt sâu sắc 
và thực hiện nghiêm túc 
tư tưởng thi đua yêu nước 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 
đổi mới nội dung, hình 
thức, phương pháp tổ chức 
các phong trào thi đua yêu 
nước, bám sát nhiệm vụ 
chính trị của TP mà trọng 
tâm là triển khai thực hiện 

có hiệu quả Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ TP đề ra.

Nhân dịp này, TP Hà Nội 
đã vinh danh 10 Công dân 
Thủ đô ưu tú năm 2020. 
Ngoài ra, nhiều tập thể, 
cá nhân có thành tích xuất 
sắc trong các phong trào 
thi đua của TP giai đoạn 
2015 - 2020 đã được nhận 
Bằng khen của Chủ tịch 
UBND TP Hà Nội. 

BBT
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ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN  
KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤ T VIỆT NAM - 

NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (18/11/1930 - 18/11/2020)

NHỮ NG DẤ U MỐ C LỊ CH SỬ  CỦ A 
MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT 

VIỆT NAM 
Cách đây 90 năm, ngày 18/11/1930 Ban 

Thường vụ Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị 
thành lập Hội Phản đế đồng minh - tiền 
thân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mặt 
trận ra đời đã gây được cao trào phản đế 
mạnh mẽ trong cả nước, có ảnh hưởng sâu 
rộng trong các tầng lớp quần chúng, đánh 
dấu sự trưởng thành về nhận thức và chỉ 
đạo thực tiễn của Đảng ta trong quá trình 
tổ chức và xây dựng. 

Các hình thức tổ chức hoạt động của 
Mặt trận như: Hội Phản đế đồng minh 

(1930), Phản đế liên minh (1935), Mặt 
trận Thống nhất dân chủ Đông Dương 
(1938), Mặt trận Dân tộc thống nhất phản 
đế (1940), Mặt trận Việt Nam độc lập đồng 
minh (1941), Hội Liêp hiệp quốc dân Việt 
Nam (1946), Mặt trận Liên - Việt (1951), 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1955, 1977), 
Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam 
Việt Nam (1960) và Liên minh các lực 
lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt 
Nam (1968), là sự vận dụng mềm dẻo, linh 
hoạt, sáng tạo phù hợp với từng thời kỳ 
đấu tranh của cách mạng Việt Nam. Trong 
mọi hoàn cảnh khó khăn, thách thức, Mặt 
trận luôn là nơi khơi dậy và phát huy lòng 

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thấ m nhuầ n 
sâu sắ c tư tưở ng và  lờ i dạ y củ a Bá c Hồ  kí nh yêu: “Đoà n kế t, đoà n kế t, đạ i đoà n kế t; 
Thà nh công, thà nh công, đạ i thà nh công”, để ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, 
Ban Biên tập xin gửi đến độc giả những nội dung chính của “Đề cương tuyên truyền 
Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và Phó Trưởng ban 
Thường trực Quốc hội 
Tôn Đức Thắng chụp 
ảnh kỷ niệm với các 
đại biểu dự Đại hội 
trước cửa hội trường. 
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yêu nước của người Việt Nam; tập hợp và 
tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn 
dân tộc để giành độc lập, tự do cho Tổ 
quốc và  xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh 
phúc cho Nhân dân. 

Sau khi thống nhất đất nước về mặt 
nhà nước năm 1975, từ ngày 31/01 đến 
04/02/1977, tại thành phố Hồ Chí Minh, 
Đại hội Mặt trận dân tộc thống nhất Việt 
Nam quyết định hợp nhất ba tổ chức: Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc 
Giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh 
các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình 
miền Nam Việt Nam, lấy tên là Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam. Đây là Đại hội lịch sử, biểu 
dương thắng lợi to lớn của khối đại đoàn kết 
dân tộc, đánh dấu bước phát triển mới của 
Mặt trận dân tộc thống nhất trong giai đoạn 
mới của cách mạng. 

Từ khi thành lập đến nay, Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam đã trả i qua 09 lần Đại hội. 
Trong mỗi giai đoạn lịch sử Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam đều thể hiện vai trò và 
sức mạnh đại đoàn kết của mình. Trong 
sự nghiệp đổi mới ngày nay, MTTQ Việt 
Nam tăng cường đoàn kết, tạo sự đồng 
tâm, hiệp lực toàn dân, mang tinh thần 
quyết tâm, nghị lực, trí tuệ và tài năng để 
đạt được những mục tiêu xây dựng và bảo 
vệ đất nước mà Đảng, Nhà nước và Nhân 
dân ta đã xác định. 

SỰ  RA ĐỜ I VÀ  PHÁ T TRIỂ N MẶ T TRẬ N 
TỔ  QUỐ C VIỆ T NAM TP HÀ  NỘ I 
VÀ  TỈ NH HÀ  TÂY (1930 - 2008)

Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt 
Nam ra đời; hơn tháng sau, ngà y 17/3/1930, 
Thành ủy lâm thời Hà Nội được thành lập. 
Mặt trận Phản đế đồng minh một số nơi ở 
Hà Nội, Hà Đông, Sơn Tây đã hình thành 
các tổ chức chính trị - xã hội trong các tầng 
lớp Nhân dân. Đảng đã đi sâu tổ chức vận 
động, quyết định lấy lực lượng cách mạng 
quần chúng, trước hết là quần chúng công 
nông làm nền tảng để lập Mặt trận. 

Tháng 9/1939, sau chiến tranh thế giới 
thứ hai bùng nổ; Hội nghị Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng lần thứ VI (tháng 11/1939) 
chủ trương chuyển hướng chiến lược quyết 
định thành lập Mặt trận Dân tộc phản đế 
phù hợp với tình hình nhiệm vụ mới. 

Tháng 5/1941, Hội nghị Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng lần thứ VIII họp ở Pắc Bó 
(Cao Bằng) do đồng chí Nguyễn Ái Quốc 
chủ trì quyết định thành lập Việt Nam độc 
lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh). Mặt 
trận Việt Minh ở Hà Nội, Hà Đông, Sơn Tây 
thực sự tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn 
dân; Mặt trận Việt Minh là nhân tố quyết 
định thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 
năm 1945 vớ i sự  ra đờ i củ a nướ c Việ t Nam 
Dân chủ  Cộ ng hò a.

Ngày 28/5/1946, Hội Liên hiệp Quốc dân 
Việt Nam (gọi tắ t là Liên Việt) được thành 
lập. Giữa năm 1946, Mặt trận Liên Việt ở 
Hà Nội, Hà Đông, Sơn Tây được thành lập, 
Mặt trận dồn sức vào xây dựng khối đoàn 
kết toàn dân, thực hiện nhiệm vụ chính trị, 
củng cố bảo vệ chính quyền cách mạng.

Ngày 03/03/1951, Đại hội thống nhất 
Việt Minh - Liên Việt họp tại Việt Bắc hợp 
nhất thành một Mặt trận lấy tên chung là 
Mặt trận Liên Việt nhằm đảm bảo sự đoàn 
kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân yêu 
nước. Sau khi sáp nhập, Mặt trận Liên Việt 
của Hà Nội, Hà Đông và Sơn Tây bám 
sát cơ sở, vận động, tổ chức quần chúng, 
khối đoàn kết toàn dân được củng cố, vận 
động Nhân dân góp sức người, sức của cho 
kháng chiến. 

Ngà y 10/10/1954, miề n Bắ c hoà n toà n 
giả i phó ng, Hà  Nộ i trở  thà nh Thủ  đô - trá i 
tim củ a cả  nướ c. Để đáp ứng yêu cầu tiếp 
quản, phục hồi phát triển kinh tế Thủ đô, 
tháng 10/1955, Đại hội Mặt trận Tổ  quố c 
Việ t Nam thành phố Hà  Nộ i lần thứ I đã 
được tổ chức và thành công rực rỡ với việc 
tán thành Cương lĩnh của MTTQ Việt Nam 
và thống nhất thành lập MTTQ Việt Nam 
thành phố Hà Nội. Năm 1957, Mặ t trậ n Tổ  
quố c Việ t Nam tỉ nh Sơn Tây và  tỉ nh Hà  
Đông tổ  chứ c Đạ i hộ i lầ n thứ  nhấ t. 
Để  xây dự ng và  phá t triể n đấ t nướ c, 

ngà y 10/4/1965, Bộ  Chí nh trị  ra Nghị  
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quyế t số  113 quyế t đị nh hợ p nhấ t 2 tỉ nh 
Hà  Đông và  Sơn Tây thà nh tỉ nh Hà  Tây. 
Trong nhữ ng năm từ  1965 đế n 1975, khi 
đế  quố c Mỹ  gây chiế n tranh phá  hoạ i 
miề n Bắ c, Mặ t trậ n Tổ  quố c Việ t Nam 
thà nh phố  Hà  Nộ i, Hà  Tây trong thời điểm 
này đã vận động các tầng lớp Nhân dân 
tham gia thực hiện thắng lợi cuộc cách 
mạng giả i phó ng miề n Nam, thố ng nhấ t 
Tổ  quố c, 30/4/1975.

Thá ng 9/1975, Bộ  Chí nh trị  ra Nghị  
quyế t số  245 sá p nhậ p tỉ nh Hà  Tây và  tỉ nh 
Hò a Bì nh thà nh tỉ nh Hà  Sơn Bì nh. Hộ i nghị  
hợ p nhấ t Mặ t trậ n Tổ  quố c Việ t Nam tỉ nh 
Hà  Sơn Bì nh diễ n ra và o thá ng 3/1976. 

Thá ng 8/1991, kỳ  họ p thứ  9 Quố c hộ i 
khó a VII quyế t đị nh tá ch tỉ nh Hà  Sơn Bì nh 
thà nh hai tỉ nh Hà  Tây và  Hò a Bì nh. Trong 
giai đoạ n nà y, Đả ng và  Nhà  nướ c đặ c biệ t 
quan tâm lã nh đạ o, nâng cao vai trò  củ a 
Mặ t trậ n Tổ  quố c trong tì nh hì nh mớ i. Mặ t 
trậ n Tổ  quố c Việ t Nam thà nh phố  Hà  Nộ i 
và  tỉ nh Hà  Tây cù ng cá c tổ  chứ c thà nh viên 
đã  phá t huy vai trò , vị  trị , chứ c năng nhiệ m 
vụ  củ a mì nh, tổ  chứ c thự c hiệ n nhiệ m vụ  
già nh nhiề u thắ ng lợ i.

MẶ T TRẬ N TỔ  QUỐ C VIỆ T NAM 
TP HÀ NỘI THỜ I KỲ  HỢ P NHẤ T VÀ  

PHÁ T TRIỂ N (2008 - 2020)
Ngày 1/8/2008 đã đi vào lịch sử phát 

triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành 
phố Hà Nội khi thực hiện Nghị quyết số 
15 Quốc hội khóa 12 về mở rộng địa giới 
hành chính Thủ đô Hà Nội, hợp nhất thành 
phố Hà Nội với tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh 
(tỉnhVĩnh Phúc) và 4 xã thuộc huyện Lương 
Sơn (tỉnh Hòa Bình). Dưới sự lãnh đạo, chỉ 
đạo của Thành ủy Hà Nội, ngày 2/8/2008, 
Hội nghị hợp nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam 
thành phố Hà Nội và Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh Hà Tây được tổ chức.

Nhiệm kỳ đầu tiên (2009 - 2014) của 
MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sau 
hợp nhất đã ghi dấu sự đổi mới mạnh mẽ 
nội dung, phương thức hoạt động củ a 
Mặ t trậ n trong thự c hiệ n Chương trì nh 
hà nh độ ng củ a Ủ y ban Trung ương MTTQ 
Việ t Nam; đặ c biệ t, với việc Thường trực 
HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam 
thành phố Hà Nội ký kết Quy chế phối 
hợp tổ chức phản biện xã hội trên đị a bà n 
thà nh phố . 

Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khóa XVII ra mắt Đại hội.
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Đến nay, trải qua 17 kỳ Đại hội ở những 
thời điểm khác nhau của lịch sử với không 
ít thuận lợi, thách thức đặt ra từ bối cảnh 
tình hình thế giới, khu vực và trong nước, 
song MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội 
đã không ngừng nỗ lực đổi mới nội dung 
phương thức hoạt động, bám sát nhiệm 
vụ chính trị của Thành phố trong từng giai 
đoạn cách mạng, nối dài và mở rộng tầm 
hoạt động của Mặt trận đến từng địa bàn 
dân cư, tăng cường quan hệ mậ t thiết giữa 
Mặt trận với Nhân dân.
Đạ i hộ i lần thứ XVII MTTQ Việ t Nam thà nh 

phố  Hà  Nộ i nhiệ m kỳ  2019 - 2024 diễ n ra và o 
ngà y 24, 25/7/2019 với chủ đề “Phá t huy sứ c 
mạ nh đạ i đoà n kế t toà n dân tộ c, tăng cườ ng 
dân chủ , tiế p tụ c đổ i mớ i nộ i dung, phương 
thứ c, nâng cao chấ t lượ ng, hiệ u quả  hoạ t 
độ ng củ a Mặ t trậ n, gó p phầ n xây dự ng, bả o 
vệ  Thủ  đô già u đẹ p, văn minh, hiệ n đạ i”, Đại 
hội đã  thố ng nhấ t đánh giá việc thực hiện 
Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVI, 
nhiệm kỳ 2014 - 2019; Đạ i hộ i cũ ng định ra 
phương hướng, nhiệm vụ và chương trình 
hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
Thành phố nhiệm kỳ 2019 - 2024.

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 
CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 

TP HÀ  NỘ I TRONG THỜI GIAN TỚI
Trong những năm tới, bên cạnh những 

thuận lợi còn tiềm ẩn nhiều khó khăn về 
cả tình hình trong nước và thế giới. Xứng 
đáng với truyền thống vẻ vang của Mặt trận 
Dân tộc thống nhất Việt Nam, thự c hiệ n 
nhiệ m vụ  chí nh trị  mà  Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việ t Nam và  Thà nh ủ y giao, Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam thà nh phố  Hà  Nộ i 
quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, 
chỉ tiêu cơ bản, 5 Chương trình hành động, 
3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm mà 
Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 
2024 đã đề ra với mục tiêu chung là: 

Tiếp tục xây dựng và củng cố vững chắc 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh 

mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa 
dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, 
kịp thời tổng hợp và định hướng dư luận xã 
hội theo quan điểm của Đảng; thực hiện tốt 
chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng 
cường dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản 
biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng 
phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính 
quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường 
đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh, xây dựng Thủ đô Hà Nội giàu 
đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần giữ vững 
hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tậ p trung thự c hiệ n tố t cá c nhiệ m vụ  
trọ ng tâm sau:

Một là, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, 
xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, 
tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng đối 
ngoại Nhân dân góp phần xây dựng và phát 
triển Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Hai là, Đẩy mạnh các phong trào thi đua 
yêu nước, các cuộc vận động. 

Ba là, Nâng cao chấ t lượ ng giá m sá t, 
phả n biệ n xã  hộ i, bả o vệ  quyề n và  lợ i í ch 
hợ p phá p, chí nh đá ng củ a Nhân dân; tham 
gia xây dự ng Đả ng, xây dự ng chí nh quyề n.

Bốn là, Xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam các cấp đáp ứng yêu cầu và nguyện 
vọng của các tầng lớp Nhân dân. 

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền 
thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúng ta 
càng tự hào về truyền thống yêu nước, vẻ 
vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt 
Nam, kế thừa và phát huy sức mạnh của 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đó là 
nhân tố cơ bản để thực hiện thắng lợi công 
cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế 
vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh, xây dựng Thủ  đô anh 
hù ng, Thà nh phố  vì  hò a bì nh. 
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Chăm lo tốt công tác an sinh xã hội

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trao kinh phí hỗ trợ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn 
tại Lễ phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2020.

Bằng nhiều việc làm cụ 
thể, thiết thực, những 
năm qua, Ủy ban 

MTTQ Việt Nam các cấp 
TP Hà Nội đã thực hiện tốt 
chính sách an sinh xã hội, 
qua đó phát huy tinh thần 
“tương thân, tương ái” của 
cộng đồng, củng cố vững 
chắc khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc.

THIẾT THỰC, HIỆU QUẢ
Hơn 2 tháng qua được 

sống trong căn nhà Đại 
đoàn kết do Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP Hà Nội và 
huyện Ứng Hòa xây tặng, bà 
Dư Thị Phúc, hộ nghèo đơn 
thân ở thôn Đặng Giang, xã 
Hòa Phú (huyện Ứng Hòa) 
vẫn chưa hết vui mừng. 
Ngôi nhà Đại đoàn kết của 
bà Phúc rộng hơn 50m2, 

trị giá gần 150 triệu đồng, 
trong đó Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP ủng hộ 40 triệu 
đồng, huyện Ứng Hòa và 
xã Hòa Phú ủng hộ 10 triệu 
đồng, còn lại do người thân, 
dòng họ hỗ trợ...

Phấn khởi khi được nhận 
1 chiếc xe máy, ông Lê Văn 
Năm, xã Việt Hùng (huyện 
Đông Anh) cho biết: “Hoàn 
cảnh gia đình tôi còn nhiều 
khó khăn. Nay được Ủy 
ban MTTQ Việt Nam huyện 
Đông Anh và xã Việt Hùng 
tặng phương tiện để đi lại, 
tôi rất vui và sẽ cố gắng tìm 
cách sớm thoát nghèo”.

Không chỉ quan tâm đến 
hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh 
khó khăn, những người 
không may gặp hoạn nạn 
cũng được Ủy ban MTTQ 
Việt Nam các cấp TP Hà Nội 

quan tâm. Điển hình, trong 
tháng 8/2020, khi xảy ra vụ 
tai nạn lao động sập giàn 
giáo công trình xây dựng 
ở 16A Nguyễn Công Trứ 
(quận Hai Bà Trưng) khiến 4 
người thiệt mạng, lãnh đạo 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP 
và huyện Chương Mỹ đã 
đến thăm hỏi, động viên, 
chia sẻ mất mát với các gia 
đình bị nạn. Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP đã hỗ trợ mỗi 
gia đình 5 triệu đồng, Ủy 
ban MTTQ Việt Nam huyện 
Chương Mỹ hỗ trợ mỗi gia 
đình 3 triệu đồng.
Đặc biệt, trước diễn biến 

phức tạp của dịch COVID-19, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam các 
cấp TP Hà Nội và các tổ chức 
thành viên đã vận động các tổ 
chức, cá nhân chung tay ủng 
hộ công tác phòng, chống 



24 DÂN CHỦ VÀ ĐOÀN KẾT  SỐ 92 - THÁNG 10/2020 

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



Mọi sự ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” xin gửi về:
Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
Địa chỉ: 29 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tên tài khoản: Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội - 
Quỹ “Vì người nghèo”
Số tài khoản: 3761.0.9057259.91046 tại Kho bạc 
Nhà nước Hà Nội

dịch. Tính đến hết tháng 
9/2020, Mặt trận các cấp đã 
tiếp nhận 243 tỷ đồng, trong 
đó 144,6 tỷ đồng tiền mặt và 
98,4 tỷ đồng hàng hóa.

Chị Nguyễn Thị Lan, 
bệnh nhân đang chạy thận 
nhân tạo tại Bệnh viện Đa 
khoa Nông nghiệp, ở trọ 
tại xã Ngọc Hồi (huyện 
Thanh Trì) chia sẻ: “Dịch 
COVID-19 diễn biến phức 
tạp, lại bị bệnh nặng nên 
tôi không thể về quê. Tôi 
được Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP Hà Nội hỗ trợ 1 
triệu đồng và nhiều nhu 
yếu phẩm nên phần nào 
vơi bớt khó khăn, có thêm 
động lực để tiếp tục chiến 
đấu với bệnh tật”.

ĐỒNG HÀNH SÁT SAO
Ủy viên Ban Thường vụ 

Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Hà 
Nội Nguyễn Lan Hương 
cho biết, để thực hiện tốt 
công tác an sinh xã hội, từ 
nhiều năm nay, các cuộc 
vận động quyên góp ủng 
hộ do Ủy ban MTTQ Việt 
Nam các cấp TP Hà Nội 
phát động đều nhận được 
sự tham gia nhiệt tình của 
các tầng lớp Nhân dân và 
nhiều doanh nghiệp. Trong 
5 năm 2014 - 2019, Quỹ 
“Vì người nghèo” 3 cấp vận 
động được 268,908 tỷ đồng, 
Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 
được 188,832 tỷ, Quỹ “Cứu 
trợ” được 102,731 tỷ đồng.

Từ nguồn tài chính trên, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam 
các cấp TP đã hỗ trợ xây, 
sửa 6.528 nhà Đại đoàn kết 
với tổng giá trị gần 123,4 tỷ 
đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ 
nghèo của toàn TP xuống 
còn 0,4% vào cuối năm 
2019, đưa Hà Nội là đơn vị 
tiêu biểu trong công tác giảm 
nghèo của cả nước.
Đặc biệt, trong 9 tháng 

đầu năm 2020, Quỹ “Vì người 
nghèo” TP đã tiếp nhận được 
trên 15 tỷ đồng. Từ nguồn 
quỹ này, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam các cấp đã xây dựng 
được gần 400 nhà Đại đoàn 
kết, cho hàng nghìn hộ 
nghèo vay vốn, hỗ trợ giống, 
phương tiện sản xuất, khám 
chữa bệnh kịp thời.

“Cùng với việc chăm lo 
cho những hộ nghèo, cận 
nghèo, 9 tháng đầu năm 
2020, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP đã trích trên 2,3 
tỷ đồng từ Quỹ “Cứu trợ” 
để thăm hỏi, hỗ trợ các gia 
đình không may bị thiên 
tai, hỏa hoạn, gặp biến cố 
trong cuộc sống. Điều đó đã 
mang lại sự động viên, khích 
lệ, vơi đi nỗi đau, tăng thêm 
niềm tin của Nhân dân với 
Đảng, Nhà nước”, đồng chí 
Nguyễn Lan Hương nhấn 
mạnh.

Hướng các hoạt động về 
người nghèo, ngay trong tối 
6/10, UBND TP và Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội 
đã tổ chức Lễ phát động 
Tháng cao điểm “Vì người 
nghèo” và an sinh xã hội 

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” TW 5 tỷ đồng.

(Xem tiếp trang 33)
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(Xem tiếp trang 29)

Đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong 
tổ chức các hoạt động công tác Mặt trận

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường 
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn 
Anh Tuấn cho biết, trong quý III, với tinh 

thần, trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm 
vụ, Mặt trận các cấp Thủ đô đã chủ động thực 
hiện nghiêm túc các Kế hoạch, chương trình 
công tác đề ra; tuyên truyền, vận động Nhân 
dân tích cực tham gia thực hiện các CVĐ, các 
phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ 
chính trị của địa phương, đơn vị; đã làm tốt công 
tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực 
hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. 
Tính đến ngày 18/9/2020, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng 
hộ bằng tiền và hiện vật trị giá hơn 243 tỷ đồng 
cho công tác phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp đã tham gia 
có hiệu quả công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ 
cấp trên cơ sở, xác định trách nhiệm trong việc 
lấy ý kiến Nhân dân tham gia góp ý vào văn 
kiện Đại hội Đảng bộ, được cấp ủy ghi nhận. 
CVĐ “Xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn 
minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam” được triển khai hiệu quả. Các hoạt động 
an sinh xã hội chăm lo cho người nghèo, đối 
tượng chính sách xã hội được quan tâm. Ủy ban 

MTTQ Việt Nam TP đã trích 140 triệu đồng từ 
Quỹ “Vì người nghèo” để hỗ trợ xây dựng nhà 
cho hộ nghèo và hỗ trợ các đối tượng hộ cận 
nghèo, đặc biệt khó khăn; trích 48 triệu từ Quỹ 
“Cứu trợ” để hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân 
bị đuối nước, tai nạn lao động. Công tác giám 
sát, phản biện xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo 
tiếp tục được triển khai bài bản, có trọng tâm, 
trọng điểm.

Phá t biể u tạ i hộ i nghị , Chủ  tị ch Ủ y ban 
MTTQ Việ t Nam TP Nguyễ n Lan Hương đã  
ghi nhậ n, biểu dương nhữ ng nỗ  lự c, cố  gắ ng 
củ a độ i ngũ  cá n bộ  Mặ t trậ n cá c cấ p trong 
quý III năm 2020. Mặ t trậ n cá c cấ p đã  đổ i 
mớ i phương thứ c hoạ t độ ng, sâu sá t cơ sở , 
tí ch cự c, chủ  độ ng thự c hiệ n cá c nhiệ m vụ  
đượ c giao, gó p phầ n xây dự ng Đả ng, xây 
dự ng chí nh quyề n và  cả  hệ  thố ng chí nh trị . 
Nhấ n mạ nh 3 thá ng cuố i năm là  thờ i gian 
diễ n ra nhiề u sự  kiệ n ý  nghĩ a, trong đó  có  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, kỷ niệm 1010 năm Thăng 
Long - Hà Nội, là thời gian cao điểm tăng tốc 

Đ/c Nguyễn Lan Hương - UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội 
phát biểu tại hộ i nghị .  

Sáng 8/10, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP 
Hà Nội tổ chức hội 
nghị giao ban công 
tác Mặt trận quý III, 
triển khai nhiệm vụ 
trọng tâm công tác 
quý IV năm 2020. 
Đồng chí Nguyễn 
Lan Hương - UVTV 
Thành ủy, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP Hà Nội 
chủ trì hội nghị.
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Nhân rộng mô hình
Thực hiện Chương trình 

phối hợp phát huy vai trò của 
các tôn giáo tham gia bảo 
vệ môi trường, ứng phó biến 
đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 
2020, từ 3 mô hình điểm cấp 
TP, đến nay các địa phương 
đã triển khai thêm nhiều mô 
hình bảo vệ môi trường, môi 
trường sinh thái, ứng phó với 
biến đổi khí hậu tại các cơ 
sở thờ tự; vận động các tín 
đồ tôn giáo chung tay bảo 
vệ môi trường, cảnh quan 
thiên nhiên… Tiêu biểu 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, hay mô hình 
“Tác hại của việc đốt rơm rạ 
và các giải pháp hạn chế đốt 
rơm rạ bằng chế phẩm sinh 
học, xử lý rơm rạ làm phân 
hữu cơ cung cấp dưỡng chất 
cho đất” trên địa bàn huyện 
Đông Anh và Đan Phượng. 
Đặc biệt mô hình “Hạn chế 
sử dụng than tổ ong trên 
địa bàn quận Hoàn Kiếm 
và quận Ba Đình” đã thật sự 
phát huy tác dụng. 

Quận Hoàn Kiếm là quận 
được TP thí điểm xóa bếp 
than tổ ong. Thông qua 
công tác tuyên truyền về 
mức độ nguy hại đối với sức 

khỏe người sử dụng và môi 
trường, đồng thời tổ chức các 
ngày hội đổi bếp than lấy 
bếp gas và khám sức khỏe 
cho người sử dụng bếp than 
tổ ong, nhiều hộ gia đình 
đã không còn sử dụng loại 
bếp này. Trưởng phòng Tài 
nguyên và Môi trường quận 
Hoàn Kiếm Lê Đỗ Phương 
cho biết, thống kê cuối năm 
2017, toàn quận có 2.525 
bếp than tổ ong hoạt động, 
thì đến nay đã xóa được 
1.436 bếp...

Là địa phương có diện 
tích trồng rau lớn nhất huyện 
Mê Linh (hơn 250ha), trước 
đây, nhiều người dân ở xã 

Nêu cao vai trò của tôn giáo 
trong bảo vệ môi trường

Đồng bào Lương - Giáo quận Đống Đa ra quân bảo vệ môi trường.

Qua 5 năm thực hiện Kết 
luận số 01/KL-ĐCT, Kết luận 
số 02/KL-ĐCT của Đoàn Chủ 
tịch Ủy ban TW MTTQ Việt 
Nam về đổi mới nội dung, 
phương thức hoạt động của 
MTTQ Việt Nam trong công 
tác dân tộc, tôn giáo và 
Chương trình phối hợp phát 
huy vai trò của các tôn giáo 
tham gia bảo vệ môi trường, 
ứng phó biến đổi khí hậu 
giai đoạn 2016 - 2020, các 
tôn giáo trên địa bàn TP Hà 
Nội đã có nhiều cách làm 
hay, sáng tạo trong bảo vệ 
môi trường, chống biến đổi 
khí hậu. 
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Tiền Phong có thói quen 
vứt vỏ thuốc bảo vệ thực vật 
ngay tại ruộng. Để thay đổi 
thói quen xấu này, Thượng 
tọa Thích Chiếu Tạng, trụ trì 
chùa Trung Hậu (huyện Mê 
Linh) đã kiên trì tuyên truyền 
cho phật tử hiểu rõ hành vi 
trên làm ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến môi trường sống. 
Nhà chùa còn gương mẫu 
trồng nhiều cây xanh, lắp đặt 
hơn 30 thùng rác để giữ gìn 
cảnh quan môi trường. Nhờ 
đó, ý thức người dân trong 
bảo vệ môi trường đã được 
nâng lên một bước đáng kể. 

Ngoài ra, Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam TP Hà Nội còn 
đưa hoạt động bảo vệ môi 
trường vào chương trình Phật 
sự hàng năm để triển khai 
đến toàn thể tăng, ni, phật 
tử, thực hiện việc trồng cây, 
tiết kiệm nước, dọn vệ sinh, 
trồng hoa, sử dụng bếp gas 
thay bếp củi… Điển hình như 
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam các quận, huyện: 
Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Sóc 
Sơn… vận động Nhân dân 
giảm đốt vàng mã; các xã, thị 
trấn của huyện Phú Xuyên 
trồng các tuyến đường hoa; 
người dân huyện Mê Linh đặt 
các thùng rác ở khu dân cư; 
huyện Đông Anh vận động 
Nhân dân thực hiện hỏa táng 
đạt 86,3%…

Nhận thức được tầm quan 
trọng của bảo vệ môi trường 
và ứng phó với biến đổi khí 
hậu, từ nhiều năm nay Giáo 
hội các Thánh hữu ngày sau 
của Chúa Giê Su Ky Tô xác 
định việc bảo vệ môi trường, 
ứng phó với biến đổi khí hậu 

là trách nhiệm của mỗi tín 
đồ. Do đó, Giáo hội luôn chú 
trọng tuyên truyền đến từng 
cá nhân, từng lớp học, từng 
nhóm sinh hoạt của các tín 
hữu. Ông Hoàng Văn Tùng 
- Trưởng ban Điều phối Giáo 
hội các Thánh hữu ngày sau 
của Chúa Giê Su Ky Tô cho 
biết, trong mỗi nhà hội Giáo 
hội đều có các thùng rác tái 
chế và rác hữu cơ được đặt 
trước cửa ra vào; đồng thời tổ 
chức tuyên truyền, vận động 
về cách ứng xử nơi công 
cộng cũng như có ý thức 
trong việc giữ gìn, bảo vệ 
môi trường xung quanh… nên 
ý thức của các tín hữu trong 
bảo vệ môi trường có sự thay 
đổi cơ bản. 

Tiếp tục tuyên truyền 
nâng cao ý thức 

Thực hiện Kết luận số 01/
KL-ĐCT, Kết luận 02/KL-
ĐCT về công tác dân tộc, tôn 
giáo, MTTQ Việt Nam các 
cấp trên địa bàn TP đã đổi 
mới nội dung, phương thức 
tiếp cận đối với đồng bào các 
dân tộc thiểu số và đồng bào 
công giáo. 

5 năm qua, Mặt trận các 
địa phương đã vận động hỗ 
trợ xây, sửa 365 nhà cho bà 
con vùng đồng bào dân tộc 
tại 5 huyện với tổng kinh phí 
hơn 13 tỷ đồng. Chủ động 
đề xuất với TP có cơ chế, 
chính sách ưu đãi khuyến 
khích các tổ chức kinh tế, 
các nguồn vốn để đầu tư 
sản xuất, phát triển dịch 
vụ ở các vùng có đồng bào 
dân tộc. Bên cạnh đó, TP 
cũng đã tổ chức 3.350 lượt 

thăm hỏi, tiếp xúc với chức 
sắc các tôn giáo nhằm nắm 
bắt tâm tư, nguyện vọng 
của chức sắc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP Nguyễn Lan 
Hương cho biết, MTTQ Việt 
Nam các cấp, Sở Tài nguyên 
- Môi trường và các tổ chức 
tôn giáo ở các địa phương đã 
đẩy mạnh tuyên truyền Kết 
luận 01, Kết luận 02 về công 
tác dân tộc và tôn giáo một 
cách sâu rộng, nhất là đối với 
vùng xa, vùng dân tộc thiểu 
số, đồng bào có đạo. Đa 
dạng hóa các hình thức tập 
hợp quần chúng trong khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc, 
thu hút ngày càng đông đảo 
đồng bào các tôn giáo tham 
gia sinh hoạt, hoạt động 
trong các tổ chức đoàn thể, 
hội quần chúng. 

Tuy nhiên, để hoạt động 
này hiệu quả hơn nữa, Mặt 
trận các cấp cần thực hiện 
công khai, dân chủ về chính 
sách dân tộc, tôn giáo; tổ 
chức thực hiện có hiệu quả 
các chương trình phối hợp 
và những chính sách về tôn 
giáo; nâng cao hiệu quả 
công tác vận động quần 
chúng tôn giáo thực hiện 
tốt quyền và nghĩa vụ công 
dân. Cán bộ Mặt trận cần 
tăng cường gặp gỡ, thăm 
hỏi, động viên các chức sắc, 
chức việc, người tiêu biểu 
trong tôn giáo; thường xuyên 
tiếp xúc, đối thoại, nắm bắt 
tâm tư, nguyện vọng của 
các chức sắc, chức việc và 
tín đồ tôn giáo, người dân 
tộc thiểu số... 

Phương Liên
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GIÁM SÁT ĐÃ 
ĐI VÀO ĐỜI SỐNG

Thực hiện Quyết định số 
217 và Quyết định 218-QĐ/
TƯ của Bộ Chính trị quy định 
các hoạt động giám sát (GS) 
và phản biện xã hội (PBXH), 
hệ thống Mặt trận các cấp 
trên địa bàn  thành phố (TP) 
đã đạt được nhiều kết quả nổi 
bật. Trong đó, hệ thống Mặt 
trận cơ sở cũng đưa ra những 
hoạt động GS, PB của riêng 
mình để triển khai thực hiện.  

Bà Nguyễn Thị Thắm - 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện Thanh Trì 
cho biết, thông qua hoạt 
động GS, PB, nhiều ý kiến, 
kiến nghị của Mặt trận các 
cấp đã được các cơ quan, 
đơn vị tiếp thu. Điển hình là 
nhờ GS tốt việc thực hiện 
Quy chế dân chủ ở các xã, 
thị trấn nên chính quyền cơ 
sở đều công khai các danh 
mục thủ tục hành chính, nâng 
cao hiệu quả hoạt động của 
bộ phận “một cửa”; công tác 
tiếp dân tại trụ sở được thực 
hiện nghiêm túc, đơn thư 
khiếu nại, tố cáo của công 
dân được giải quyết nhanh, 
không để tồn đọng kéo dài 
hoặc vượt cấp. 

Thời gian gần đây, bà 
Nguyễn Thị Hải, đang sinh 
sống tại thị trấn Ngọc Hồi, 
huyện Thanh Trì rất phấn 
khởi trước những thay đổi 
mang tính đột phá trong cải 
cách thủ tục hành chính. Với 
sự giám sát chặt chẽ của 
MTTQ Việt Nam các cấp 

nên khi đến giải quyết các 
công việc tại thị trấn, bà con 
đều nhận được thái độ ứng 
xử của cán bộ, công chức rất 
văn minh, hồ sơ giải quyết 
nhanh, gọn. 

Ở góc độ khác, ông Nguyễn 
Văn Tiến - Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam huyện 
Thường Tín lại cho rằng, để 
nâng cao các hoạt động GS 
và PBXH, UBND huyện cần 
có những giải pháp cụ thể để 
giải quyết tình trạng ruộng bỏ 
hoang; tập trung xử lý các vi 
phạm trong quản lý đất đai, 
môi trường; khắc phục tình 
trạng chậm giải phóng mặt 
bằng, giải ngân đầu tư công, 
cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất cho Nhân dân. 
Bên cạnh đó cần tạo điều 
kiện để các hoạt động GS 
và PBXH thuận lợi hơn trong 
hoạt động.

Với kinh nghiệm hoạt động 
của mình, Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam xã Thạch 
Hòa, huyện Thạch Thất 
Phùng Văn Thành kiến nghị, 
Mặt trận cần chọn nội dung 
GS và PB có trọng tâm, trọng 
điểm, đi sâu vào những việc 
cấp bách, bức xúc của TP mà 
lãnh đạo và quần chúng đang 
quan tâm”. 

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy 
ban MTTQ Việt Nam huyện 
Thạch Thất Nguyễn Thị Bích 
lại cho rằng, Mặt trận các cấp 
của huyện đã phối hợp với 
các tổ chức thành viên góp 
ý thường xuyên, định kỳ và 
đột xuất bằng nhiều hình thức 
khác nhau với các cấp ủy 
Đảng, chính quyền, từ đó tạo 
chuyển biến tích cực trong 
xây dựng hệ thống chính trị 
cơ sở. Tuy nhiên, để các hoạt  
động GS và PB hiệu quả 
hơn rất cần sự giúp sức, tạo 
điều kiện của các cấp chính 
quyền; sự phối hợp của các 
tổ chức đoàn thể. 

Hà Nội: 
Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì giám sát việc triển khai các biện pháp 
phòng, chống dịch COVID-19 tại thị trấn Văn Điển.  
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CẦU NỐI GIỮA ĐẢNG 
VỚI NHÂN DÂN

Thực hiện Quyết định 
số 217 và 218-QĐ/TƯ của 
Bộ Chính trị (khóa XI) về 
“Quy chế GS và PBXH của 
MTTQ Việt Nam và các 
đoàn thể chính trị - xã hội”, 
từ năm 2013 đến nay, từ TP 
đến cơ sở đã chủ trì tổ chức 
6.326 đoàn GS, với 2.594 
hội nghị PBXH. Trong đó, 
TP tổ chức 19 hội nghị, cấp 
huyện 204 hội nghị và cấp 
xã 2.371 hội nghị. Riêng 
trong năm 2019, các Ban 
thanh tra nhân dân, Ban 
giám sát đầu tư của cộng 
đồng đã tổ chức 4.017 cuộc 
GS đối với các công trình, 
dự án triển khai trên địa bàn 
các xã, phường, thị trấn; đề 
nghị thu hồi về ngân sách 
Nhà nước hơn 58 triệu đồng  
và 5.699m2 đất. 

Bên cạnh các hoạt động 
GS và PBXH, các hoạt động 
góp ý xây dựng Đảng, xây 
dựng chính quyền cũng 
được hệ thống Mặt trận các 

cấp quan tâm. Ông Đàm 
Văn Huân - Phó Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP 
cho biết: “Mặt trận sẽ có giải 
pháp cụ thể để nâng cao 
nhận thức, tạo sự đồng thuận 
của cán bộ, đảng viên, Nhân 
dân trong việc tham gia góp 
ý xây dựng Đảng, xây dựng 
chính quyền, lấy mục tiêu 
phát huy quyền làm chủ của 
Nhân dân gắn với nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội ở 
địa phương lên hàng đầu. 
Mặt trận các cấp sẽ tích cực 
tham mưu với người đứng 
đầu cấp ủy Đảng tổ chức 
các cuộc đối thoại chuyên 
đề với Nhân dân, người lao 
động... Với kết quả đạt được 
trong tham gia góp ý xây 
dựng Đảng, chính quyền 
trong sạch, vững mạnh, 
MTTQ Việt Nam các cấp TP 
Hà Nội tiếp tục khẳng định 
vai trò, vị trí của mình trong 
hệ thống chính trị, là cầu nối 
giữa Đảng, chính quyền với 
Nhân dân”.

Để nâng cao hơn nữa 
chất lượng của các hoạt 

động góp ý xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền cũng 
như các hoạt động GS và 
PBXH, theo Phó Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP Hà Nội Đàm Văn Huân, 
yếu tố quan trọng là sự phối 
hợp đồng bộ, nhịp nhàng 
giữa cấp ủy, chính quyền 
với Mặt trận đồng cấp. Thời 
gian tới, Mặt trận các cấp 
sẽ tích cực đổi mới quy 
trình thực hiện PBXH, nâng 
cao năng lực GS cũng như 
công tác chuẩn bị để các 
cuộc GS, PBXH đạt hiệu 
quả cao hơn. Bên cạnh đó, 
MTTQ Việt Nam các cấp 
sẽ sát sao hơn trong việc 
giải quyết các ý kiến sau 
PB, nâng cao năng lực tổng 
hợp, kiến nghị và phản hồi 
kết quả sau GS...

Với những kết quả đạt 
được trong các hoạt động 
GS và PBXH đã cho thấy 
bước đi đúng đắn trong triển 
khai thực hiện của hệ thống 
Mặt trận các cấp trên địa 
bàn TP. 

Tuệ Phương

hoàn thành các nhiệm vụ Kế hoạch công tác 
năm, đồng chí đề nghị Mặt trận các cấp rà 
soát đầy đủ các nội dung, chương trình, kế 
hoạch công tác năm để hoàn thiện, triển khai 
thực hiện, tránh để sót việc; đổi mới, sáng 
tạo, linh hoạt trong các hoạt động, đặc biệt 
trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân 
tham gia các phong trào thi đua, các cuộc 
vận động, đề cao tính thiết thực, hiệu quả, 
chất lượng của mỗi phong trào, trước mắt là 
hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu vận 
động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp. 
Đồng chí lưu ý, trong quá trình tổ chức các 
hoạt động, phải làm tốt công tác phối hợp 
với các tổ chức thành viên, các ban, phòng, 

ngành thông qua các chương trình, kế hoạch 
liên tịch, hiệp thương thống nhất hành động, 
phân công rõ vai, rõ người, rõ việc, rõ trách 
nhiệm; chú trọng biểu dương gương cá nhân, 
tập thể, mô hình điển hình với các hình thức 
phù hợp. Trước mắt, Mặt trận các cấp tập 
trung tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ 
TP lần thứ XVII, tổ chức tốt tháng cao điểm kỷ 
niệm 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt 
Nam với các hoạt động phù hợp để mỗi người 
dân cảm nhận được tinh thần tự hào là chủ 
thể khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hăng hái 
thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng 
Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.  

Thu Thủy

Đổi mới, sáng tạo, linh hoạt... (Tiếp theo trang 25)
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Các kênh bán lẻ hiện đại như siêu thị, các trang thương mại điện tử, sàn giao 
dịch hàng hóa… đang chiếm hơn 22% thị phần, trong khi các kênh bán lẻ 
truyền thống chiếm toàn bộ phần còn lại, với 1,5 triệu cửa hàng tạp hóa, đại lý 
bán lẻ và hơn 9.000 chợ truyền thống. Điều đó cho thấy, các cửa hàng tạp hóa 
luôn là kênh phân phối hàng hóa quan trọng cho tất cả doanh nghiệp (DN) 
Việt Nam.

Các doanh nghiệp cần 
đẩy mạnh kết nối với hệ 
thống cửa hàng tạp hóa 
để tăng khả năng tiêu 
thụ sản phẩm. 
Trong ảnh: Khách mua 
hàng tại một cửa hàng tạp 
hóa trên địa bàn phường 
Trung Tự (quận Đống Đa). 

CỬA HÀNG TẠP HÓA:

Kênh phân phối của hàng Việt Nam

Giá trị riêng của 
cửa hàng tạp hóa

Với lượng khách hàng 
trăm lượt ra, vào mỗi ngày 
khiến bà Nguyễn Thị Hạnh, 
chủ một cửa hàng tạp hóa 
trong ngõ 108, phố Lò Đúc 
(quận Hai Bà Trưng) không 
lúc nào ngơi tay. Cửa hàng 
tuy không lớn nhưng có đủ 
các mặt hàng thiết yếu phục 
vụ nhu cầu sinh hoạt hằng 
ngày của người dân, đồng 
thời cũng là nguồn thu nhập 
không nhỏ của gia đình. Bà 
Nguyễn Thị Hạnh cho biết, 

hàng hóa hầu hết do các 
đại lý phân phối của nhà 
sản xuất giao tận nơi nên 
yên tâm về nguồn gốc, chất 
lượng. Giá bán cũng thường 
thấp hơn hệ thống siêu thị.

Cửa hàng tạp hóa của 
bà Nguyễn Thị Hạnh chỉ 
là một trong 1,5 triệu cửa 
hàng nằm trong những con 
phố, ngõ nhỏ, chợ trên khắp 
cả nước, có chỗ đứng vững 
chắc khi chiếm đến 78% thị 
phần trong cơ cấu bán lẻ của 
hàng Việt Nam. Theo số liệu 
từ Vụ Thị trường trong nước 

(Bộ Công thương), đến nay 
kênh bán lẻ hiện đại (siêu thị, 
cửa hàng tiện lợi, trung tâm 
thương mại…) mới chỉ chiếm 
được hơn 22% tổng doanh 
thu thị trường bán lẻ. Còn lại 
phần doanh thu lớn nhất vẫn 
thuộc về hệ thống cửa hàng 
tạp hóa, đại lý bán lẻ và hơn 
9.000 chợ truyền thống.

Sống tại Hà Nội, nơi được 
“phủ sóng” bởi hệ thống 
siêu thị hiện đại nhưng chị 
Nguyễn Hà Thu, ở khu tập 
thể 108, phường Thanh 
Lương (quận Hai Bà Trưng) 
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chỉ đi siêu thị vào cuối tuần 
để mua những vật dụng quan 
trọng cho gia đình. Còn nhu 
yếu phẩm hằng ngày, chị 
thường ra chợ truyền thống 
hoặc đến cửa hàng tạp hóa 
gần nhà mua. “Cửa hàng ở 
ngay đầu ngõ cũng có đầy 
đủ từ rau, củ, quả cho tới các 
đồ dùng thiết yếu hằng ngày 
với nguồn gốc, xuất xứ rõ 
ràng nên tôi cũng yên tâm. 
Chưa kể chủ tiệm nhiều năm 
nay đã thân quen nên có 
thể mua hàng trước trả tiền 
sau; hoặc gọi qua điện thoại, 
hàng được đưa đến tận nhà”, 
chị Nguyễn Hà Thu chia sẻ.

Có thể thấy, kênh bán lẻ 
truyền thống, trong đó có 
các cửa hàng tạp hóa, vẫn có 
sức sống rất bền bỉ vì những 
lợi thế và giá trị riêng. Theo 
Phó Giám đốc phụ trách Sở 
Công thương Hà Nội Trần 
Thị Phương Lan: “Khách 
hàng dễ dàng tiếp cận tiệm 
tạp hóa để mua hàng do các 
cửa hàng này thường nằm 
trong khu dân cư, người dân 
có thể đi mua một hay nhiều 
lần trong ngày. Mô hình bán 
lẻ này cũng phản ứng nhanh 
nhạy với nhu cầu của người 
tiêu dùng. Cùng với đó, các 
tiệm tạp hóa thường có mối 
quan hệ chặt chẽ với khách 
hàng và thường đưa ra mức 
giá tốt nhất nên thu hút rất 
đông khách hàng mua sắm”.

Kênh phân phối hiệu quả 
Thực tế cho thấy, các 

DN Việt Nam sản xuất thực 
phẩm, hàng tiêu dùng, thực 
phẩm công nghệ... rất coi 
trọng vai trò của chợ truyền 

thống và cửa hàng tạp hóa. 
Với hơn 30 năm kinh doanh 
trong ngành thực phẩm, 
Công ty TNHH Tùng Hương 
(trụ sở tại quận Hai Bà 
Trưng) vẫn làm theo cách 
truyền thống là bắt tay với 
các đại lý phân phối, vận 
chuyển hàng tới các cửa 
hàng tạp hóa tiêu thụ. Giám 
đốc Công ty TNHH Tùng 
Hương Nguyễn Thanh 
Tùng chia sẻ: “Kênh bán 
lẻ là những cửa hàng tạp 
hóa vẫn được lòng người 
tiêu dùng nhất, trong khi 
chi phí để hàng hóa vào kệ 
không cao. Đặc biệt, trước 
tình trạng một số siêu thị 
đột ngột nâng chiết khấu 
và các chi phí khác làm cho 
hàng hóa của nhiều DN 
trong nước khó vào siêu thị, 
thì việc nhiều DN đưa hàng 
vào hệ thống cửa hàng tạp 
hóa để giới thiệu, phân phối 
là kênh tiêu thụ hết sức 
quan trọng”.

Tương tự, bên cạnh việc 
đưa sản phẩm vào siêu thị 
để giới thiệu, nhiều DN đã 
xây dựng kênh phân phối 
riêng cho mình. Thương hiệu 
Vissan của Công ty cổ phần 
Việt Nam kỹ nghệ súc sản 
(Vissan), lâu nay vẫn được 
nhiều người tiêu dùng nghĩ 
chủ yếu tiêu thụ tại các siêu 
thị, trung tâm thương mại, 
cửa hàng tiện lợi. Nhưng 
theo thống kê, kênh bán 
hàng truyền thống, như các 
cửa hàng tạp hóa ở khu vực 
vùng sâu, vùng xa chiếm 
đến 70% cơ cấu phân phối 
của Vissan với hơn 13.000 
điểm bán hàng. Tổng Giám 

đốc Vissan Văn Đức Mười 
cho biết: “Sản phẩm sản 
xuất ra sẽ chuyển sang 
những nhà phân phối. Nhà 
phân phối sẽ giám sát các 
trung tâm phân phối và dưới 
đó có hệ thống bán lẻ. Cơ 
cấu phân phối của DN là 
30% cho kênh siêu thị, còn 
lại 70% cho hệ thống bán lẻ 
tại các vùng sâu, vùng xa - 
nơi có nhiều tiềm năng, việc 
này giúp DN có hướng phát 
triển rất bền vững”.
Đánh giá về hiệu quả 

của hệ thống cửa hàng tạp 
hóa, Phó Giám đốc phụ 
trách Sở Công thương Hà 
Nội Trần Thị Phương Lan 
cho biết, những cửa hàng 
tạp hóa mới vẫn đang 
tiếp tục ra đời nhằm phục 
vụ nhu cầu tiêu dùng của 
người dân. Để giữ được vị 
trí “thống trị” trong tương 
lai, mô hình bán lẻ truyền 
thống cần tiếp tục tận dụng 
tốt lợi thế sẵn có, trang bị 
thêm kiến thức, đồng thời 
cập nhật, ứng dụng công 
nghệ mới trong việc quản 
lý hàng hóa, cắt giảm bớt 
khâu trung gian... Bên 
cạnh đó, các cửa hàng tạp 
hóa cũng phải biết giữ uy 
tín, bảo đảm chất lượng 
hàng hóa, “nói không” với 
hàng nhái, hàng giả, hàng 
kém chất lượng. “Ngành 
Công thương thành phố 
Hà Nội sẽ đồng hành cùng 
doanh nghiệp, tổ chức kết 
nối với hệ thống cửa hàng 
tạp hóa để đẩy mạnh tiêu 
thụ sản phẩm”, bà Trần Thị 
Phương Lan khẳng định. 

Thanh Hiền
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Vụ việc HS Trường quốc tế Gateway tử 
vong trên xe đưa đón của trường đã tạo 
làn sóng dư luận mạnh mẽ, bên cạnh 

đó chính quyền và ngành chức năng cũng đã 
vào cuộc rốt ráo để rà soát, chấn chỉnh cũng 
như triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an toàn 
giao thông đối với xe ô tô đưa đón HS. Phiên 
tòa xét xử những người có liên quan đến 
vụ việc cũng đã diễn ra với các mức án đã 
tuyên... Thế nhưng tại sao, những vụ việc bỏ 
quên HS vẫn xảy ra đang là nỗi lo lắng của 
các bậc phụ huynh có con nhỏ đang hàng 
ngày gửi gắm sự an toàn tính mạng của con 
cái mình vào nhà trường, trong đó có nhân 
viên đưa đón.

Rất may, trường hợp HS lớp 3 Trường 
Tiểu học Đoàn Thị Điểm bị bỏ quên trên xe 
đã không xảy ra hậu quả đáng tiếc bởi HS 
đã tự tìm cách mở cửa xe để vào lớp. Theo 
bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng Phòng Giáo 
dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), 
ngay khi có thông tin về sự cố HS bị bỏ quên 
trên xe đưa đón, Phòng Giáo dục và Đào tạo 
quận đã xuống làm việc với nhà trường, yêu 
cầu nhà trường xử lý nghiêm những người 

liên quan và rút kinh nghiệm nghiêm khắc về 
vấn đề này. Tuy nhiên, qua sự việc trên cho 
thấy, quy trình đưa đón HS ở các trường gọi 
là trường “điểm”, trường “tiêu chuẩn quốc tế” 
vẫn còn những lỗ hổng “chết người”.

Thông tin mới đây từ Thanh tra Giao thông 
Vận tải (GTVT) Hà Nội, sáng 14/9, trong quá 
trình tuần tra, kiểm soát trên đường Đinh Núp 
(quận Cầu Giấy), Đội Thanh tra GTVT đường 
bộ đã phát hiện và lập biên bản xử phạt vi 
phạm hành chính đối với 3 ô tô tham gia hoạt 
động vận chuyển, đưa đón HS của Trường 
Trung học cơ sở Lương Thế Vinh do lỗi không 
ký hợp đồng vận chuyển. Với lỗi này, mỗi lái 
xe và chủ xe bị phạt 8,5 triệu đồng; doanh 
nghiệp không có hợp đồng với nhà trường bị 
phạt 15,5 triệu đồng. 

Ông Hoàng Xuân Dư - Đội trưởng Đội 
Thanh tra GTVT Đường bộ cho biết, đơn vị đã 
làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường, yêu 
cầu nhà trường chấn chỉnh hoạt động đưa 
đón HS; ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân 
tham gia vận chuyển. Đồng thời, yêu cầu đơn 
vị vận chuyển khi hoạt động trên đường, lái xe 
phải dừng đỗ xe gọn gàng để HS lên xuống 

Bịt “lỗ hổng” trong dịch vụ 
xe đưa đón học sinh

Dư âm sự việc đau lòng 
về vụ việc học sinh (HS)
Trường quốc tế Gateway 
tử vong trên xe đưa đón 
của trường ngày 6/8/2019 
còn chưa kịp lắng thì mới 
đây một HS lớp 3 Trường 
Tiểu học Đoàn Thị Điểm 
lại bị bỏ sót trên xe do sự 
tắc trách của cô phụ trách 
đưa đón và lái xe đã không 
đi xuống cuối xe để kiểm 
tra khi HS xuống xe. Xe đưa, đó n họ c sinh tạ i mộ t điể m trườ ng ở  Hà  Nộ i.
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xe bảo đảm an toàn giao thông. Cùng đó, nhà 
trường phải nhắc nhở lái xe, nhân viên theo 
xe và HS bảo đảm các yêu cầu về phòng, 
chống dịch COVID-19.

Trước đó, Sở GTVT đã ban hành Văn bản 
số 4520/SGTVT - QLVT về việc quản lý hoạt 
động vận chuyển đưa đón HS trên địa bàn 
thành phố Hà Nội. Theo đó Sở GTVT đề nghị 
Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học 
sử dụng xe đưa đón HS không ký hợp đồng 
vận chuyển đối với các đơn vị vận tải không 
đủ điều kiện; chấm dứt hợp đồng vận chuyển 
đối với phương tiện, người lái xe ô tô không đủ 
điều kiện theo quy định. Sở cũng yêu cầu các 
nhà xe, lái xe tuyệt đối không chở quá tải cho 
phép, không sử dụng xe hết hạn đăng kiểm, 
không có phù hiệu “Xe hợp đồng” hoặc phù 
hiệu hết hạn, lái xe không có giấy phép lái xe 
phù hợp với loại xe đang điều khiển... Ngoài 
ra, chấm dứt hợp đồng và phối hợp với các cơ 
quan liên quan xử lý nghiêm các lái xe, chủ xe 
không tuân thủ các quy định pháp luật về an 
toàn giao thông và trách nhiệm đã được xác 
định trong hợp đồng đưa đón HS bằng xe ô 
tô. Bên cạnh đó, Sở GTVT cũng yêu cầu lực 
lượng Thanh tra Sở chỉ đạo các đội Thanh tra 
phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, 
Cảnh sát trật tự - Công an TP và chính quyền 
địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát để 
phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi 
phạm các quy định trong tổ chức và quản lý 
hoạt động vận tải đặc biệt đối với hoạt động 
đưa đón HS bằng xe ô tô.

Sở GTVT cũng yêu cầu các đơn vị vận 
tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng 
thường xuyên duy trì và thực hiện tốt chế 
độ bảo dưỡng, sửa chữa, đảm bảo các điều 
kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
của phương tiện. Song song với đó, nghiêm 
cấm đưa các phương tiện không đủ điều kiện 
an toàn vào hoạt động; bố trí thời gian làm 
việc của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe 
theo đúng quy định. Lái xe, nhân viên phục 
vụ trên xe thực hiện các quy định trong hoạt 
động vận tải: Không chở quá tải, tuyệt đối 
không lái xe sau khi uống rượu, bia; không 
sử dụng điện thoại khi lái xe, không phóng 
nhanh vượt ẩu... Ngoài ra, đơn vị vận tải 
và lái xe phải chấp hành nghiêm quy định 
của pháp luật trong vận chuyển hành khách 
bằng xe ô tô theo hợp đồng; có phương án 
đảm bảo an toàn cho người ngồi trên xe theo 
đúng quy định.

Theo rà soát của Sở GTVT, hiện nay, trên 
địa bàn Hà Nội có 1.634 xe đưa đón HS. Để 
đảm bảo an toàn cho HS khi năm học mới 
đã bắt đầu, cùng với việc thực hiện nghiêm 
túc các biện pháp trên nhằm quản lý tốt hơn 
nữa hoạt động vận chuyển đưa, đón HS, các 
nhà trường cũng cần nêu cao tinh thần trách 
nhiệm hơn nữa trong việc giám sát cũng như 
tuân thủ chặt chẽ quy trình đưa đón HS, đảm 
bảo an toàn để các em “Đi đến nơi, về đến 
chốn”, tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc 
như trên. 

Tuyết Mai

năm 2020. Ngay tại chương trình, hàng 
chục cơ quan của TP, các địa phương, 
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã tích cực 
tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với 
tổng số tiền ủng hộ 28,2 tỷ đồng.

Ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành của 
các ngành, các cấp, các doanh nghiệp, nhà 
hảo tâm, các tầng lớp Nhân dân đã hưởng 
ứng, tích cực tham gia, đóng góp thiết thực 
vào công tác an sinh xã hội của TP thời gian 
qua, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đề 
nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ 
Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các 
tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể Nhân 
dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, 
“tương thân, tương ái”, chung sức, đồng lòng, 
chủ động đổi mới, sáng tạo, huy động mọi 
nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo, 
bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng Thủ đô 
ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

Hiền Phương

Chăm lo tốt công tác an sinh... (Tiếp theo trang 24)
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Diện mạo nông thôn Phúc Thọ ngày thêm khởi sắc.  

Trong những năm 
qua, với sự vào cuộc 
đồng bộ, quyết liệt 

của các cấp, ngành, sự 
đồng thuận của các tầng 
lớp Nhân dân, huyện Phúc 
Thọ đã đạt được nhiều kết 
quả đáng ghi nhận trong 
xây dựng nông thôn mới 
(NTM): Diện mạo nông 
thôn ngày càng khang 
trang, sạch, đẹp.Tính đến 
tháng 6/2020, thu nhập 
bình quân đầu người đạt 
52 triệu đồng/người/năm, 
tăng gấp 4 lần so với năm 
2010. Đến cuối năm 2019, 
toàn bộ 20 xã của huyện 
Phúc Thọ đã được công 
nhận đạt chuẩn NTM.

Xác định xây dựng NTM 
là một trong những nhiệm 
vụ trọng tâm, huyệ n đã 
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
quyết liệt, cụ thể, sáng 
tạo; nâng cao vai trò của 
cấp ủy đảng, chính quyền 
và sự tham gia của cả hệ 
thống chính trị; thườ ng 
xuyên kiểm tra, đôn đốc và 
kịp thời tháo gỡ khó khăn 
vướng mắc ngay tại cơ sở.

Một trong những khâu 
đột phá ở Phúc Thọ trong 
xây dựng NTM chính là dồn 
điền đổi thửa. Giai đoạn 
2012 - 2013, thực hiện dồn 
điền đổi thửa ở các xã, thị 
trấn với 3.707,6ha, đạt 
100,6%  kế hoạch TP giao. 

Sau dồn điền đổi thửa, đã 
hình thành và mở rộng 
các vùng sản xuất chuyên 
canh, sản xuất hàng hóa 
tập trung mang lại hiệu quả 
và thu nhập cho người dân 
như: Rau an toàn, mô hình 
hoa, sản xuất lúa hàng hóa 
chất lượng cao, phát triển 
chăn nuôi tập trung theo 
quy trình nuôi công nghiệp, 
quy trình nuôi an toàn sinh 
học. Việc đưa cơ giới hóa 
vào khâu làm đất đạt 100%, 
khâu thu hoạch đạt 98%.   
Để nâng cao giá trị sản 

xuất nông nghiệp, huyện 
chú trọng việc đăng ký các 
nhãn hiệu, xây dựng thương 
hiệu, thực hiện truy xuất 

HUYỆN PHÚC THỌ: 

Sức sống mới từ Nông thôn mới
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cực của MTTQ và các tổ 
chức đoàn thể chính trị - xã 
hội. Ban Thường trực Ủy 
ban MTTQ huyện xác định 
việc tham gia xây dựng 
NTM, nhất là công tác dồn 
điền đổi thửa và nhiệm vụ 
trọng tâm thường xuyên. 
MTTQ huyện đã chủ động 
phát huy thự c hiệ n có  hiệ u 
quả  Pháp lệnh Quy chế 
dân chủ ở cơ sở để nhân 
dân bàn bạc, thống nhất 
tổ chức thực hiện; Vận 
động các tầng lớp Nhân 
dân đóng góp trí tuệ, công 
sức, tiền của, xây dựng 
hệ thống giao thông nông 
thôn, chỉnh trang đường 
làng ngõ xóm, cảnh quan 
môi trường. Trong quá trình 
triển khai luôn tôn trọng 
quyền làm chủ của Nhân 
dân, với phương châm; “dân 
biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra và dân hưởng thụ” 
tạo được sự đồng thuận và 
thống nhất cao trong các 
tầng lớp Nhân dân. 10 năm 
qua, Nhân dân đã hiến đất, 
đóng góp ngày công, kinh 
phí với tổng trị giá 738,329 
tỷ đồng để xây dựng NTM.

Trong thời gian tới, 
huyện xây dựng lộ trình 
để các xã phấn đấu đạ t xã 
NTM nâng cao, xã NTM 
kiểu mẫu; tích cực cải thiện 
chất lượng môi trường, xây 
dựng cảnh quan môi trường 
xanh - sạch - đẹp;  duy trì 
huyện đạt chuẩn NTM theo 
hướng đồng bộ, từng bước 
hiện đại; xây dựng huyện 
trở thành huyện nông 
nghiệp xanh trù phú.

Khánh VânNhân dân huyện Phúc Thọ chung sức làm đường giao thông.

nguồn gốc sản phẩm để 
nâng cao giá trị sả n phẩ m 
hà ng hó a và phát triển bền 
vững. Đồng thời, tích cực 
mời gọi doanh nghiệp đầu 
tư vào nông nghiệp, tạo kết 
nối giữa người dân và doanh 
nghiệp, thúc đẩy phát triển 
sản xuất theo chuỗi giá trị, 
tạo ra các sản phẩm sạch, 
an toàn và có nguồn gốc 
xuất xứ. Đến nay, Phúc Thọ 
đã hình thành 8 chuỗi liên 
kết sản xuất và tiêu thụ nông 
sản, được tham gia hệ thống 
truy xuất nguồn gốc và đăng 
ký nhãn hiệu như: bưởi Phúc 
Thọ, chuối Vân Nam, rau an 
toàn Thanh Đa, rau an toàn 
Xuân Phú, cà dầm tương, 
tương nếp Tam Hiệp… 
Ưu tiên đầu tư xây dựng 

kết cấu hạ tầng nông thôn, 
đến nay, 100% đường trục 
xã, liên xã, trục thôn liên 
thôn và 98,2% đường ngõ 
xóm đã được nhựa hóa, bê 
tông hóa. Các thiết chế văn 
hóa, thể thao được đầu tư 
cải tạo, xây mới, đáp ứng 

nhu cầu sinh hoạt văn hóa 
của Nhân dân. Việc bảo 
tồn và phát huy các giá trị 
nghề truyền thống và làng 
nghề truyền thống được 
quan tâm. Phúc Thọ có 5 
làng nghề đã được TP công 
nhận. Các làng có nghề 
đang hoạt động và mở rộng 
sản xuất, góp phần ổn định 
và từng bước nâng cao đời 
sống của Nhân dân. 

Huyện đã chú  trọ ng xây 
dự ng nhiều mô hình điểm, 
tiêu biểu, như: Mô hình tổ 
chức sinh hoạt cộng đồng 
về xây dựng nông thôn mới 
gắn với dồn điền đổi thửa; 
Làng đọc sách, Làng hát 
chèo; xây dựng các chuỗi 
liên kết trong sản xuất nông 
nghiệp; xây dựng cụm dân 
cư kiểu mẫu về cảnh quan 
môi trường. 

Thành công từ xây dựng 
NTM ở Phúc Thọ bắt nguồn 
từ sự vào cuộc đồng bộ của 
các cấp, ngành, sự đồng 
thuận của Nhân dân, trong 
đó, có những đóng góp tích 
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Nặng lòng 
với người nghèo

Từ ngày nghỉ hưu, bà 
Phan Thị Bính (65 tuổi) 
đã dành trọn thời gian cho 
hoạt động tình nguyện. 
Ngoài tích góp tiền của, bà 
Bính còn quyên góp quần, 
áo, chăn, màn, sách, vở, 
gạo… từ nhiều hộ dân nơi 
mình sinh sống để ủng 
hộ người nghèo. Đều đặn 
hằng tuần, bà đến từng 
tòa nhà trong khu dân cư 
gặp các tổ trưởng tổ dân 
phố nhờ họ viết lên bảng 
tin kêu gọi cư dân quyên 
góp cùng làm từ thiện. Bà 

Nguyễn Thị Hương, sinh 
sống tại chung cư HH2A 
Linh Đàm (phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai) cho 
hay: “Thấy việc làm ý nghĩa 
của bà Bính nên tôi đã vận 
động người thân thu gom 
quần áo, hàng hóa ủng hộ 
người nghèo”.

Với sự chung sức của 
cộng đồng, nhiều chuyến 
hàng nhu yếu phẩm của 
bà Bính và người dân 
quyên góp đã đến trực 
tiếp với các hoàn cảnh khó 
khăn ở nhiều địa phương 
trong cả nước. Đáng chú 
ý, năm 2018, bà Bính đã 

kêu gọi ủng hộ kinh phí để 
thay thủy tinh thể miễn phí 
cho hơn 300 người nghèo.

Chưa dừng lại ở đó, đều 
đặn hơn 5 năm nay, trung 
bình mỗi tuần, bà Bính nấu 
khoảng 150 suất cháo và 
120 suất cơm chay phục 
vụ bệnh nhân nghèo tại 
Viện Y học phóng xạ và 
u bướu quân đội (phường 
Định Công, quận Hoàng 
Mai)...

Chị Nguyễn Thị Loan, 
đến từ tỉnh Hải Dương, 
đang chữa bệnh ở Viện Y 
học phóng xạ và u bướu 
quân đội chia sẻ: “Tôi và 

Việc làm từ thiện của bà 
Phan Thị Bính, tổ dân phố 
22, khu dân cư số 2, phường 
Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) 
không chỉ bắt đầu từ năm 
2016, khi bà bán đi mảnh đất 
được hơn 1 tỷ đồng để mua 
xe cứu thương phục vụ miễn 
phí cho người nghèo mà đã 
diễn ra hơn 20 năm qua. Với 
tâm niệm “trao yêu thương, 
đổi nụ cười”, bà Bính đã giúp 
đỡ hàng trăm mảnh đời gặp 
khó khăn, hướng tới cuộc 
sống tốt đẹp hơn.

Trao yêu thương , đổi nụ cười

Bà Phan Thị Bính.
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nhiều bệnh nhân đã nhận 
được các suất cơm, cháo 
của bà Bính. Chúng tôi 
đều hiểu rằng đây không 
chỉ là bữa ăn thông thường, 
mà bà Bính đã gửi gắm cả 
tấm lòng với mong muốn 
giúp chúng tôi vơi bớt khó 
khăn khi phải nằm viện”.

Hiện bà Bính đã ấp ủ 
ý tưởng mở phòng khám 
bệnh đông y và quán 
cơm, cháo chay phát miễn 
phí giúp đỡ người nghèo, 
người có hoàn cảnh khó 
khăn. “Đến thời điểm này, 
tôi đã có địa điểm để mở 
phòng khám và cũng đã 
tìm được bác sĩ đông y tâm 
huyết với công việc, sẵn 
sàng gắn bó với phòng 
khám 24/24 giờ phục vụ 
bệnh nhân. Tuy nhiên, vừa 
qua, dịch COVID-19 diễn 
biến phức tạp nên tạm thời 
dừng việc khởi động dự án 
này và chờ thời điểm thích 
hợp để triển khai”, bà Bính 
chia sẻ.

Lan tỏa những giá trị 
yêu thương

Trong hành trình chia 
sẻ yêu thương với người 
nghèo, bà Phan Thị Bính 
có một việc làm rất ý 
nghĩa, đó là bán mảnh 
đất của gia đình được 
hơn 1 tỷ đồng để mua xe 
cứu thương phục vụ bệnh 
nhân nghèo. “Năm 2016, 
khi chứng kiến bệnh nhân 
nghèo không có tiền thuê 
xe về nhà, tôi ước mình có 

một chiếc xe cứu thương 
chở miễn phí để san sẻ 
với họ phần nào cơ cực 
trong lúc ốm đau, bệnh 
tật. Tình cờ biết thông tin 
về mô hình xe cứu thương 
giúp người nghèo ở tỉnh 
An Giang, tôi đã vào trong 
đó để tìm hiểu và học hỏi 
kinh nghiệm, cách làm”, 
bà Bính tâm sự.

Nắm được cách thức 
hoạt động, bà Bính quyết 
định bán đất, mua xe. Có 
xe rồi, bà đăng thông tin 
tìm tài xế và kết nối với 
các bệnh viện trên địa bàn 
thành phố Hà Nội để tiếp 
nhận thông tin chở bệnh 
nhân nghèo. Từ tháng 
12/2018, chuyến xe thiện 
nguyện đầu tiên của bà 
Bính đã lăn bánh, ưu tiên 
vận chuyển bệnh nhân 
nghèo và các trường hợp 
cấp cứu khẩn cấp, dù họ 
ở xa hay gần, ngày hay 
đêm.

Hiện nay, có khoảng 10 
tài xế chuyên nghiệp tình 
nguyện lái xe không lương 
cộng tác thường xuyên với 
bà Bính. Họ luôn sẵn sàng 
lên đường bất kỳ thời gian 
nào. Bốn năm qua, gần 300 
bệnh nhân có hoàn cảnh 
khó khăn ở các tỉnh, thành 
phố: Điện Biên, Lai Châu, 
Cao Bằng, Lào Cai, Thanh 
Hóa… được bà Bính cùng 
các cộng sự chở miễn phí. 
Là người đầu tiên lặn lội từ 
tỉnh An Giang ra Hà Nội 
tình nguyện lái xe không 

lương, ông Mai Văn Toàn 
chia sẻ: “Bà Bính đã không 
so tính thiệt hơn khi bán 
đi mảnh đất để làm việc 
thiện thì tôi thấy mình thật 
xấu hổ nếu không đồng 
hành cùng bà trên những 
chuyến xe nghĩa tình đó”.

Trên hành trình hoạt 
động thiện nguyện, bà 
Bính còn lan tỏa được ý 
nghĩa của công việc nhân 
văn mà mình đang thực 
hiện nên có nhiều người 
tự nguyện tìm đến để cùng 
làm việc thiện. Các thành 
viên trong nhóm thiện 
nguyện của bà có người 
đến từ An Giang, Kiên 
Giang... xa xôi. Họ không 
chỉ là tài xế mà còn là đầu 
bếp, nhân viên, với điểm 
chung là cùng chí hướng 
lan tỏa những điều tốt đẹp 
trong cuộc sống.

Trưởng ban Tuyên 
giáo Quận ủy Hoàng Mai 
Nguyễn Tuấn Anh nhận 
xét: “Bà Bính là tấm gương 
sáng về tấm lòng nhân hậu, 
cách ứng xử văn minh, tình 
người đáng để mọi người 
cùng học tập”. Năm 2019, 
bà Bính đã được UBND TP 
Hà Nội công nhận danh 
hiệu “Người tốt - Việc tốt”. 
Hiện nay, bà đang triển 
khai nhiều hoạt động thiện 
nguyện để tiếp tục cùng 
với cộng đồng chung tay 
giúp đỡ người nghèo trên 
địa bàn TP Hà Nội và cả 
nước.

Hiền Phương
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1. Xử phạt người điều 
khiển ô tô và các loại xe 
tương tự ô tô.

a) Phạt tiền từ 6.000.000 
đồng đến 8.000.000 đồng 
đối với người điều khiển xe 
trên đường mà trong máu 
hoặc hơi thở có nồng độ cồn 
nhưng chưa vượt quá 50 
miligam/100mililit máu hoặc 
chưa vượt quá 0,25 miligam/1 
lít khí thở.

Hình phạt bổ sung: Tước 
quyền sử dụng Giấy phép 
lái xe từ 10 tháng đến 12 
tháng.

b) Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 
đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà 
trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 
50 miligam đến 80 miligam/100mililit máu hoặc 
vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Hình phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy 
phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng.

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 
đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà 
trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 
80 miligam/100mililit máu hoặc vượt quá 0,4 mi-
ligam/1 lít khí thở.

Hình phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy 
phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

d) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 
đồng đối với người điều khiển xe trên đường không 
chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của 
người thi hành công vụ.

Hình phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy 
phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

2. Xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn 
máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe  
mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy.

a) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 
đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà 
trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng 

 TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT 
VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC 

GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

chưa vượt quá 50 miligam/100mililit máu hoặc 
chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.

Hình phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy 
phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng.

b) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 
đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà 
trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 
50 miligam đến 80 miligam/100mililit máu hoặc 
vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Hình phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy 
phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng.

c) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 
đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà 
trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 
80 miligam/100mililit máu hoặc vượt quá 0,4 mi-
ligam/1 lít khí thở.

Hình phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy 
phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

d) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 
đồng đối với người điều khiển xe trên đường không 
chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của 
người thi hành công vụ.

Hình phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy 
phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

Ngọc Quỳnh

Xử phạt người vi phạm giao thông.
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Tháng 9, 10, MTTQ các quận, huyện, thị xã 
tích cực vận động Nhân dân thi đua lập thành 
tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, 
Thủ đô; chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ 
TP lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; 90 năm 
Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; tuyên 
truyền phòng, chống dịch COVID-19, dịch sốt 
xuất huyết; ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, ủng 
hộ miền Trung bị lũ lụt...
Ban Thường trực  MTTQ huyện Chương 

Mỹ đôn đốc MTTQ các xã đẩy mạnh hoạt động 
tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong 
cộng đồng dân cư; tổ  chứ c thự c hiệ n “Ngà y 
phá p luậ t nướ c Cộ ng hò a xã  hộ i chủ  nghĩ a Việ t 
Nam”; tiế n hà nh rà  soá t hộ  nghè o, cậ n nghè o 
năm 2020.
Ban Thường trực MTTQ quận Long Biên 

tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân không 
sử dụng than tổ ong trong sinh hoạt, kinh doanh, 
không chăn nuôi gia súc, gia cầm trong KDC; 
Các Tổ công tác quận, phường tiến hành 61 
cuộc giám sát hoạt động các CLB “Tình nguyện 
vì Môi trường”; trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, 
văn minh đô thị trên các tuyến đường (phố). 
Ban Thường trực MTTQ huyện Ứng Hòa 

tiếp tục chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn khẩn 
trương hoàn thành đề án giảm nghèo năm 2020 
giai đoạn 2. Tính tới ngày 12/10 đã cơ bản hoàn 
thành đề án giảm nghèo của huyện đề ra.  
Ban Thường trực MTTQ quận Cầu Giấy 

phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường 
quận tổ chức 2 Hội nghị tuyên truyền nâng cao 
nhận thức cộng đồng và tín đồ các tổ chức tôn 
giáo trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với 
biến đổi khí hậu, loại bỏ việc sử dụng bếp than 
tổ ong trên địa bàn quận. 
Ban Thường trực MTTQ huyện Đông Anh 

tập trung xây dựng Đề án thực hiện Chương 
trình 06 của Huyện ủy “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng huyện Đông Anh thành quận giàu đẹp, 
văn minh, hiện đại giai đoạn 2020 - 2025”. Quỹ  
“Vì  ngườ i nghè o” năm 2020 củ a huyệ n tí nh đế n 
ngà y 15/10/2020 vậ n độ ng đượ c gầ n 1,7 tỷ  đồ ng.
Ban Thường trực MTTQ thị xã Sơn Tây chỉ 

đạo MTTQ các xã, phường duy trì và nhân rộng 
việc xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu “Sáng 

- Xanh - Sạch - Đẹp”. Phối hợp với UBND thị xã, 
Sở Công thương Hà Nội tổ chức tuần hàng Việt 
hưởng ứng CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam” với quy mô 100 gian hàng.
Ban Thường trực MTTQ huyện Quốc Oai 

đẩ y mạ nh thực hiện công tác tuyên truyền về 
các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu 
số; phố i hợ p tổ  chứ c hộ i nghị  giá m sá t công tá c 
quả n lý  Nhà  nướ c đố i vớ i cá c cơ sở  thờ  tự  đượ c 
xế p hạ ng di tí ch trên đị a bà n huyệ n.
Ban Thường trực MTTQ quận Đống Đa 

tham gia kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử 
của cán bộ, công chức, người lao động trong các 
cơ quan thuộc quận và quy tắc ứng xử nơi công 
cộng trên địa bàn quận Đống Đa. Phố i hợ p tổ  
chứ c hộ i nghị  đố i thoạ i giữ a ngườ i đứ ng đầ u cấ p 
ủ y, chí nh quyề n vớ i MTTQ, cá c đoà n thể  chí nh 
trị  - xã  hộ i và  Nhân dân.
Ban Thường trực MTTQ huyện Gia Lâm 

phối hợp với Đài Phát thanh huyện xây dựng 
phóng sự các hoạt động vì người nghèo nhân 
tháng cao điểm “Vì người nghèo”. Tiếp nhận và 
trao hỗ trợ trực tiếp cho các hộ cận nghèo, hội 
viên Hội cựu Thanh niên xung phong có hoàn 
cảnh khó khăn với tổng số tiền 260 triệu đồng.
Ban Thường trực MTTQ quận Ba Đình  

tiếp tục thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo MTTQ các 
phường tăng cường công tác tuyên truyền, vận 
động hội viên, đoàn viên và Nhân dân thực hiện 
tốt việc tuyên truyền công tác đảm bảo an ninh 
trật tự, an toàn xã hội; giám sát cán bộ, công 
chức, đảng viên ở KDC theo tinh thần Nghị 
quyết liên tịch số 05 của Chính phủ, hướng dẫn 
số 60 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.
 Ban Thường trực MTTQ huyện Phú 

Xuyên tuyên truyền chương trình bình chọn 
“Hàng Việt Nam được người tiêu dùng ưa thích” 
năm 2020 do TP tổ chức, các sản phẩm được 
sản xuất tại các địa phương, các làng nghề 
truyền thống trong huyện; Phối hợp các cơ 
quan chức năng tổ chức các hoạt động kiểm 
tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh 
doanh trên thị trường, chống hàng nhái, hàng 
giả; vận động Nhân dân hạn chế sự dụng túi 
nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần. 

K.V

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

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội tổ chức 
Lễ Báo công dâng Bác tại Khu di  ch K9 Đá Chông nhân dịp kỷ niệm 1010 năm 
Thăng Long - Hà Nội, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 
XVII và kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam.  Ảnh: T.K

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và Ủy viên TW Đảng, 
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cùng 
các đồng chí lãnh đạo TP ấn nút khánh thành 90 nhà Đại đoàn kết - công trình 
chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam. Ảnh: T.K

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư 
Thành ủy Vương Đình Huệ 
nhận lẵng hoa chúc mừng 
Đại hội đại biểu Đảng bộ 
TP Hà Nội lần thứ XVII của 
đoàn đại biểu các tầng lớp 
Nhân dân. 

Ảnh: Phạm Thế Khánh

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP sơ kết 5 năm thực hiện Luật MTTQ Việt Nam.
Ảnh: Lê Phương

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Phó Bí thư Thành ủy 
Nguyễn Văn Phong trao Chứng nhận cho các doanh nghiệp có nhiều đóng góp 
cho các hoạt động an sinh xã hội của TP. 

Ảnh: Thế Khánh 


